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               تجربی نظام جدید  – 99کنکور سراسري 

 فرشهاب مهران                                                                                                                                                             محدثه مرآتی

  
 

 »4«گزینۀ  . ۷٦
 »د.رسی نظر نمی کردم باشد، ساده به می تمرین به آن اندازه که من فکر«ترجمۀ جمله: 

 نکتۀ مهم درسی:
استفاده کنیم.  ”as + adjective + as“براي نشان دادن شباهت یا برابري میان دو اسم، با استفاده از یک صفت، باید از ساختار 

 خالی است.دوم  ”as“در جملۀ صورت تست، فقط جاي 
 
 »2«گزینۀ  . ۷۷

هاي  دهد که فضانوردانی که براي زمان طوالنی در ایستگاه گزارش می ”Space Science“یک مقاله در مجلۀ «ترجمۀ جمله: 
 »کنند، ممکن است که مشکالت جسمی و روحی را تجربه کنند. فضایی زندگی می

 نکتۀ مهم درسی:
چون عبارت بعد از جاي خالی، قسمت از یک جمله است و نقش عبارت وابسته را ندارد، نیازي به استفاده از ضمیر موصولی و 

 ”experience“نقش فاعل فعل  ”astronauts“همچنین، از آنجاییکه کلمۀ »). 1«ساختن یک عبارت موصولی نیست (رد گزینۀ 
 »). 4«و » 3«هاي  کند و نادرست است (رد گزینه قبل از فعل، ایجاد حشو می ”they“را دارد، استفاده از ضمیر 

 
 »1«گزینۀ  . ۷۸

هاي آمادگی  هستند، الزم است که قبل از ازدواج، مدتی در کالس شانکه در صدد ازدواجبرخی معتقدند که افرادي «ترجمۀ جمله: 
 »ازدواج شرکت کنند.
 نکتۀ مهم درسی:

همین دلیل باید از فعل معلوم استفاده  را دارد، و به ”need“نقش فاعل فعل  ”those who plan to get married“عبارت 
نادرست است (رد گزینۀ  معناي تکرار فاعل و ایجاد حشو قبل از فعل، به ”they“از طرفی، استفاده از ضمیر »). 4«کنیم (رد گزینۀ 

را ایجاد کند، وجود ندارد  to” (infinitive)“در جملۀ قبل از جاي خالی، کلمه یا عبارتی که نیاز به استفاده از یک فعل با »). 3«
 »).2«(رد گزینۀ 

 
 »3«گزینۀ  . ۷۹

 »اقتصاد دانان نگرانند که اگر دولت براي کنترل آن اقدامی سریع انجام ندهد، نرخ تورم دو برابر خواهد شد.«ترجمۀ جمله: 
 نکتۀ مهم درسی:

قبل از آن استفاده  ”were“، ساختار استمراري ندارد، نباید از فعل کمکی ”take“که فعل بعد از جاي خالی، یعنی  با توجه به این
چون جملۀ صورت تست، داراي عبارت شرطی نوع اول است، باید فعل موجود در طرف دیگر جمله، داراي »). 1«کنیم (رد گزینۀ 

 »).4«و » 2«(رد گزینۀ فعل در زمان حال باشد. 
 
 
 
 

 بخش اول: گرامر و واژگان
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 »2«گزینۀ  . ۸۰

برخی افراد، مطالعۀ تاریخ آنچنان ارزشمند است که در یک [سیستم] آموزش کامل، به عنوان [بخشی] ضروري براي «ترجمۀ جمله: 
 »آید. به حساب می

 اطالع دادن  )4 حاضر شدن، رفتن به  )3 به حساب آوردن )2 ذخیره کردن، تامین کردن )1
 
 »1«گزینۀ  . ۸۱

اي که سفارش داده بودند در خانه  گفت یک نفر باید براي دریافت بسته میاو تماسی از فروشگاه دریافت کرد که «ترجمۀ جمله: 
 »باشد.

 دسترسی )4 تقاضا، درخواست )3 تخفیف )2 تحویل )1
 
 »1«گزینۀ  . ۸۲

 »پر کرد. راسوار بر هواپیماي در حال سقوط مسافران تمام وحشت ذهن «ترجمۀ جمله: 
 درد، رنج )4 نظمی ، بیصبیماري، نق )3 احساس )2 وحشت )1
 
 »3«گزینۀ  . ۸۳

 »اي رفتار کردند که گویی آنجا نبود. گونه  لیال احساس نامریی بودن کرد، زیرا هیچکس به او توجه نکرد و [با او] به«ترجمۀ جمله: 
 تغییر، غیر قابل تغییر بی )4 نامریی، پنهان )3 ظالم، بی رحم )2 بی ادب )1
 
 »2«گزینۀ  . ۸٤

اشعار [او] را در یک انتشارات از آنجاییکه این نویسنده بیش از دو هزار شعر نوشته است، زمان زیادي الزم است که «ترجمۀ جمله: 
 »جلد کتاب جمع آوري کند.

 محصور کردن، احاطه کردن )4 از حفظ خواندن )3 گردآوري کردن )2 داد و ستد کردن، تبادل )1
 
 »4«گزینۀ  . ۸٥

 »توان در زبان یونانی یافت. ها را می زبان انگلیسی وجود دارد که ریشۀ آنکلمات بسیاري در «ترجمۀ جمله: 
 ) ریشه، اصالت4 ) حس3 ) مساله، مشکل2 ) مورد1
 
 »4«گزینۀ  . ۸٦

 »کند. اي از اطالعات است که یک واژه یا یک عبارت توصیف می یک مدخل دیکشنري مجموعه«ترجمۀ جمله: 
 ) مدخل ( در دیکشنري)4 ) راهنما، راهنمایی3 ) خطاطی2 ) مخفف1
 
 »3«گزینۀ  . ۸۷

 »سیستم کامپیتري جدید آنچنان پیچیده است که هیچ کس در دفتر قادر به استفادة درست از آن نیست.«ترجمۀ جمله: 
 برجسته، متمایز )4 پیچیده  )3 ماهر )2 جدي )1
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 »1«گزینۀ  . ۸۸

 نکتۀ مهم درسی:
جملۀ قبل از جاي خالی آمده است، نشان دهندة عملی است که در گذشته شروع شده و تا زمان حال که در  ”... in the last“عبارت 

دیده   »1«فقط در گزینۀ این ساختار فعلی ادامه یافته است. به همین دلیل، بهتر است که از فعل حاي کامل در خالی استفاده کنیم. 
 شود. می

 
 »2«گزینۀ  . ۸۹

 ) به خطر انداختن4 ) اجتناب کردن3 ) باعث شدن2 کردن) تعمیر کردن، محکم 1
 
 »4«گزینۀ  . ۹۰

 ) کاهش، از بین رفتن4 ) توانایی3 ) ریشه، اصل، مبدا2 ) عامل1
 
 
 »1«گزینۀ  . ۹۱

 نکتۀ مهم درسی:
عبارت موجود در جاي خالی آمده، اشاره به موردي شناخته شده یا به خصوص دارد، باید که در  ”world“با توجه به اینکه کلمۀ 

مالکیت داشته باشد که  ”s“باید  ”world“، کلمۀ »4«در گزینۀ  »).3«و » 2«هاي  استفاده کنیم (رد گزینه ”the“قبل از آن از 
 »). 4«ندارد (رد گزینۀ 

  
 »3«گزینۀ  . ۹۲

 ) گسترش دادن4 کردن ) نابود کردن، تخریب3 رفتن) ترك کردن، 2 کردن تولید ) 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 »1«گزینۀ  . ۹۳

 »اي در زندگی بشر نیست. بر اساس متن، فاصلۀ بین افراد جوان و سالخورده ماجراي تازه«ترجمۀ جمله: 
 

دوم: کلوز تستبخش   

سوم: درك مطلببخش   
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 »3«گزینۀ  . ۹٤

توصیف شده است، می تواند تحت عنوان   1همان طور که در پاراگراف واکنش والدین نسبت به تغییر تعادل قدرت،  «ترجمۀ جمله: 
 ».توصیف شود» تشویش«همه موارد زیر بجز 

 
 »2«گزینۀ  . ۹٥

 ترین نزدیک »کردن ترك«”leave“ به معنایی لحاظ ازآمده است، » 1« پاراگراف درکه  ”relinquish“ کلمه«ترجمۀ جمله: 
 ».است

 
 »4«گزینۀ  . ۹٦

به بهترین شکل توصیف  را» 2« در پاراگراف »آن به این معنا نیست که بگوییم«از موارد زیر نقش عبارت کدام یک  «ترجمۀ جمله: 
 »تعبیر احتمالی  ءمی کند؟ به منظور جلوگیري کردن از  یک سو

 
 
 
 
 
 
  »2«گزینۀ  . ۹۷

 »کند؟ را بیان میهاي آنالین  کدام یک از عبارات زیر دربارة نظر نویسنده پیرامون کالس«ترجمۀ جمله: 
 »ها ابزارهاي مفیدي براي استفاده در تدریس و فراگیري هستند. آن«
 
 »4«گزینۀ   . ۹۸

 »(فراگیري) اشاره دارد.”learning“که در متن آمده است به  ”it“کلمۀ «ترجمۀ جمله: 
 
 »1«گزینۀ  . ۹۹

 »تلویزیون، رادیو، نامه یا ایمیل اشاره کرده است؟چرا نویسنده در پایان متن، به مواردي مانند کتاب، روزنامه، «ترجمۀ جمله: 
 »براي زیر سوال بردن ادعاي دریفوس«
 
 »3«گزینۀ  . ۱۰۰

 »دي این متن، براي پاسخ گفتن به کدام یک از سواالت زیر اطالعات کافی وجود دارد؟«ترجمۀ جمله: 
 »کند. نمیچرا نویسنده باور دارد که جدایی بین جسم واقعی و وجود مجازي فرد را نانشاس «
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