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               تجربی نظام جدید  – ۹۹کنکور سراسری 

 فرشهاب مهران                                                                                                                                                             محدثه مرآتی

 

 

 1. گزینه76

زیادی دانسته  ساله چیزهایاین م ترجمه جمله: اینکه چرا افراد بسیار زیادی بر اثر این بیماری می میرند نامعلوم است، اما محققان درباره منبع

 اند.

یازی ستقل است، نمک جمله عبارت قبل از جای خالی فاعل یا نهاد جمله است و در جای خالی نیاز به فعل داریم. از طرفی، چون تنها ینکته: 

 به ضمیر موصولی نداریم.

 

 4. گزینه77

 ترجمه جمله: مخارج برای ادامه دادن برنامه بیش از حد زیاد بود، بنابراین مدیر تصمیم گرفت برخی از ....

 استفاده کنیم.  to، باید از مصدر با «infinitive +too+ (for+object) »ته:  با توجه به ساختارنک

 

 3. گزینه78

 ای زیادی درسال ه ترجمه جمله: افراد زیادی عقیده دارند که زیانی که به وسیله نشت نفت محیط زیست وارد می شود، احتماال در طول

 آینده همراه ما خواهد بود. 

 قبل از جای خالی، ضمیر موصولی و بعد از جای خالی، فعل آمده است پس عبارت مورد نیاز نقش فاعلی دارد.نکته: 

 

 1. گزینه79

منابع  ی نتواند ازا گروهی، به طوری که هیچ فرد ترجمه جمله: یک دولت شایسته مجوعه ای از وارسی ها و تعادل ها را به دقت دنبال می کند

 نابجا کند.طبیعی موجود استفاده 

 ( سپس، در آن وقت 4( در حالی که، هنگامی که  3( در حالی که    2( به طوری که، برای این که    1

  نکته: در جای خالی نیاز به حرف ربط بیان هدف/ نتیجه داریم.

 

 2. گزینه80

 رشدشان نیازدارند، می دهد. ترجمه جمله: خاک این منطقه غنی است و به درختان همه مواد غذایی ای را که برای

 ( معیار، هنجار4( نقش، عملکرد      3( مواد غذایی    2( درجه، مدرک    1

 

 1. گزینه81

 .بهتر می شود کنید، ترجمه جمله: این که نمی توانید بخوابید واقعا آزاردهنده است، اما معموال وقتی که قرص ضد اسید معده مصرف می

 ( نقص4( تکان دهنده    3بینی   ( پیش 2( آزاردهنده      1
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 4. گزینه82

د  مایل نیستن ه آنهاکترجه جمله: این تحقیق بسیار پرهزینه بوده است و  خود فعالیت نیز گران قیمت است. احتماال به همین دلیل است 

 تالش و هزینه صرف انجام کاری کنند که مطمین نیستند نتیجه خواهد داد.

 ( مایل، راغب4( داوطلبانه، ارادی  3(  اقتصادی، مقرون به صرفه   2   ( احساساتی، هیجانی 1

 

 2گزینۀ  -83

 شود ممنوع است ممکن فردا! بده انجام را آن امروز: میگوید که دارد وجود دینفنال المثل ضرب یک

 (لباس) رآوردند هواپیما، شدن بلند( 4                کردن اذیت( 3           کردن ممنوع( 2          کردن جمع برداشتن،( 1

 3. گزینه84

واالت س)تیپ(  مخصوصا به عنوان یک کتاب آماده سازی برای امتحانات مدرسه نوشته شده است و همچنین نوعترجمه جمله: این کتاب 

 همگی بر اساس قالب امتحانات مرتبط است.

 ( عمیقا4              ( مخصوصا، به ویژه 3دایما، به طورهمیشگی   ( 2( قبال، سابقا    1

 

 3. گزینه85

نه  به ه طور فعاالای ما بهدنیای بیرونی مطلع نیستیم،  ذهن آگاهانه از  به طوردیگر در طول خواب، ترجمه جمله: علی رغم این حقیقت که ما

 پردازش کردن اطالعات ادامه می دهد.

 ( تجربه کردن4( پردازش کردن    3کردن، اجرا کردن     ( تمرین 2( نیاز داشتن       1

 

 2. گزینه86

ا م؛ بهتر است رگ استترجمه جمله: تمام آنچه که در این مرحله می دانیم این است که او دیشب دبوده شد، اما مابقی تنها یک معمای بز

 .سارقان به پایان رسانند منتظر پلیس بمانیم تا جستجوی خود را برای }یافتن{

 ( ضبط، ثبت4( حادثه، تصادف   3معما، راز      ( 2( صحنه       1

 

 4. گزینه87

 ترجمه جمله: حاال اسکی هایت را آنجا کنار دیوار بگذار و برای }صرف{ ناهار به داخل می رویم.

 ( تکیه دادن چیزی به طرف 4( بلند کردن    3( تعیین محل کردن    2( چیدن، مرتب کردن     1

 

 

 

 

 

 1. گزینه88

به شکل   to be بوده و با حذف that/ which are foundدر ابتدا بصورت  مواجهیم که در اینجا با عبارت موصولی کوتاه شده مجهول

found .در آمده است 
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 2. گزینه89  

 به طور طبیعی(  4( به طور کارآمد و موثر     3( عموما، معموال     2( به تنهایی       1

 

 2. گزینه90

 به دست آمده است. to beنکته: در این جا با عبارات موصولی کوتاه شده مواجهیم که با حذف ضمیر موصولی و فعل 

 

 3. گزینه91

 ( تولید کردن4( جمع آوری کردن    3( تمرکز کردن      2( تهیه کردن، تدارک دیدن     1

 

 1. گزینه92

 ( پرتاب کردن، راه اندازی کردن4( محافظت کردن   3( اجازه دادن   2آوردن     ( زنده ماندن، دوام 1

 

 

 

 

 

 

 1. گزینه93

 بر طبق متن، شکاف )فاصله( بین سالمندان و جوانان  در حیات بشر ماجرای تازه ای نیست.ترجمه جمله: 

 

 3. گزینه94

حت عنوان  همه موارد توصیف شده است، می تواند ت 1ترجمه جمله: واکنش والدین نسبت به تغییر تعادل قدرت، همان طور که در پاراگراف 

 توصیف شود. «تشویش»زیر بجز 

 

 2. گزینه95

 ین است.نزدیک تر« ترک کردن»”leave“از لحاظ معنایی به آمده است، « 1» در پاراگرافکه  ”relinquish“کلمه ترجمه جمله: 

 

 4.گزینه96

شکل توصیف می کند؟ به  به بهترین را« 2» در پاراگراف «آن به این معنا نیست که بگوییم»کدام یک از موارد زیر نقش عبارت ترجمه جمله: 

   تعبیر احتمالی ءمنظور جلوگیری کردن از  یک سو

 

 

 

 

1متن   

سوم: درک مطلببخش   

2متن   
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  «2»گزینۀ  -97

 «کند؟های آنالین را بیان میزیر دربارۀ نظر نویسنده پیرامون کالس کدام یک از عبارات»ترجمۀ جمله: 

 «ها ابزارهای مفیدی برای استفاده در تدریس و فراگیری هستند.آن»

 

 

 «4»گزینۀ  -98 

 «)فراگیری( اشاره دارد.”learning“که در متن آمده است به  ”it“کلمۀ »ترجمۀ جمله: 

 

 «1»گزینۀ  -99

 «ست؟شاره کرده ااا ایمیل ینویسنده در پایان متن، به مواردی مانند کتاب، روزنامه، تلویزیون، رادیو، نامه چرا »ترجمۀ جمله: 

 «برای زیر سوال بردن ادعای دریفوس»

 

 «3»گزینۀ  -100

 «دی این متن، برای پاسخ گفتن به کدام یک از سواالت زیر اطالعات کافی وجود دارد؟»ترجمۀ جمله: 

 «کند.ور دارد که جدایی بین جسم واقعی و وجود مجازی فرد را نانشاس نمیچرا نویسنده با»
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