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 )34، صفحۀ کاربرد حروف ربط هم پایه، 1، درس 3(گرامر، زبان انگلیسی  . 76

شکالت و فروش مجدد آن به  تکه هاي دیبرنامه او خر «ترجمۀ جمله: 
 ».دو سنت بودتکه هر  به قیمتخود  يها یهمکالس

 نکتۀ مهم درسی
اطالعات اضافی درباره برنامه او  قصد داردبا توجه به معناي جمله، گوینده 

 استفاده می کنیم. andبه ما بدهد، بنابراین از 
 )31، صفحۀ سوال کوتاه، 1، درس 3(گرامر، زبان انگلیسی   .77

کرده در حقش  که او تمام بدي هایی دنیپس از شن زایل «ترجمۀ جمله: 
 »مگر نه؟ .داشت نمیدوستش هرگز او را  گریبود د

 نکتۀ مهم درسی
 .)3و  1سوال کوتاه براي جمله پایه ساخته می شود (رد گزینه هاي 

never مله را منفی می کند بنابراین سوال کوتاه باید مثبت باشد (رد ج
 ).4گزینه 

 )ترکیبی، زمان هاگرامر، ( . 78

تخته  يرا رو یسوال تامعلم پشت کرد  نکهیبه محض ا «ترجمۀ جمله: 
 .»کردند گریکدی، بچه ها در همان لحظه شروع به صحبت با  بنویسد

 نکتۀ مهم درسی
رخ داده  turnedبعد از فعل   startedفعلمعنی جمله و اینکه به  با توجه

استفاده کنیم  (حال کامل) ماضی نقلییا نمی توانیم از ماضی بعید است 
اي رخ بصورت لحظه   startedهمچنین چون فعل). 4و  2(رد گزینه هاي 

 ).3داده بیان آن بصورت استمراري صحیح نیست (رد گزینه 

 )88، صفحۀ ماضی بعید، 3، درس 3(گرامر، زبان انگلیسی  . 79

رخ  یکه اتفاق وحشتناک دیفهم شد یم شصورتبه با نگاه  «ترجمۀ جمله: 
 .»داده است

 نکتۀ مهم درسی
قبل از عمل  "اتفاق افتادن" جمله پی می بریم که فعلبا توجه به معناي 

است، بنابراین باید از ماضی بعید استفاده  رخ دادهگذشته  دردیگري 
)، جمله something terribleکنیم. همچنین با توجه به وجود فاعل (

 ).3و  2باید ساختار معلوم داشته باشد (رد گزینه هاي 

 )93، صفحۀ 3، درس 3(واژگان، زبان انگلیسی  . 80

 بیاز نظر ترت دیمن انجام ده ابیدر غ دیکه با ییکارها«مله: ترجمۀ ج
شروع  دیخواه یاز آنها که م کیبا هر  دیتوان یم نیندارند ، بنابرا یتیاهم
 .»دیکن
  حقیقت) 2   محدوده) 1

 ترتیب) 4   قانون) 3

 )53، صفحۀ 2، درس 3(واژگان، زبان انگلیسی  . 81

و بالفاصله آن را  دیکرد دایپ ابانیدالر در خ 10شما  البته «ترجمۀ جمله: 

 » !خرج کردید. باد آورده را باد می برد
 به تدریج) 2    بدقت) 1

 بالفاصله) 4   خوشبختانه) 3

 )50، صفحۀ 2، درس 1(واژگان، زبان انگلیسی  . 82

خواهد  یکه به مدرسه کمک مال دیگو یم شهیهم یلول «ترجمۀ جمله: 
) یکمک مال(شک دارد که امسال  من نیکند ، بنابرا یکرد ، و هرگز نم

 “صد گفته چون نیم کردار نیست. بهرحال. کردخواهد 
 ) تشکیل شدن از2   ) کمک مالی کردن1

 ) تامین کردن4   ) بستگی داشتن به3
 )86، صفحۀ 3، درس 3(واژگان، زبان انگلیسی  . 83

از مواد  ییها هیدفن زباله مدرن اغلب با ال يها محل «ترجمۀ جمله: 
ها به  ندهیشوند تا از ورود آال یپوشانده م کیپالست يجاذب و ورقه ها
 .»کنند يریخاك و آب جلوگ

 دفن زباله يها محل) 2   مایعات) 1
  کولرها) 4 سوخت هاي فسیلی) 3
 )19، صفحۀ 1، درس 3(واژگان، زبان انگلیسی  . 84

کرد هرگز  سیشرکت را تأس نیا شیکه صد سال پ يفرد «ترجمۀ جمله: 
 .»بزرگ شود نقدریا تیاز نظر اندازه و اهم يکرد روز یفکر نم

 باعث شدن) 2   تالیف کردن  ) 1
 بدست آوردن) 4   تاسیس کردن) 3
 )51، صفحۀ 2، درس 3(واژگان، زبان انگلیسی  . 85

، اما  میکن یصحبت م يادیز يزهایدر مورد چ نیمن و ج «ترجمۀ جمله: 
در  دیکه ما در آن زمان خاص که شما در ذهن دار بیاورمتوانم بخاطر  ینم

 ».میکرد یبحث مرابطه با چه چیزي 
 گیج) 2   تازه) 1

 برجسته) 4   خاص) 3

 )19، صفحۀ 1، درس 3(واژگان، زبان انگلیسی  . 86

کسب  یبزرگ تیپروژه به لطف کارکنان فداکار ما موفق نیا «ترجمۀ جمله: 
 .»تشکر کنم دیدیکه کش یخواهم از شما بخاطر زحمات یکرده است. من م

  نظام مند) 2    فداکار) 1
 بزرگ کننده) 4    ابتدایی) 3

 )56، صفحۀ 2، درس 3(واژگان، زبان انگلیسی  . 87

از  شهیهم یتوان ی، نم پیدا کنیدوست  یخواه یاگر م «ترجمۀ جمله: 
 .»مردم مالقات کنبا  و کن . شروعدیگران دوري کنی (گوشه نشینی کنی)

 
 نکتۀ مهم درسی

 .است "دوري کردن از دیگران "به معنایی   keep to yourselfاصطالح 
 

 ترجمۀ متن کلوز تست:
تفاوت تعداد ساالنه  بارهدراطالعاتی (به ما) می دهد نمودار  نیا

 می شوند.  یحمله قلبدچار در اروپا  که یمردان و زنان سه گروه سن
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 6936کد کتاب: 

 
   

 شیافزا یشوند ، خطر حمله قلب یم رتریواضح است که هرچه افراد پ
 یاز نمودار قابل مشاهده است که حمالت قلب نی. و همچنابدی یم

 44تا  29. در سن تا زنان افتد یمردان اتفاق م يبرا بیشتر اغلب
که  یشوند ، در حال یم یدچار حمله قلب  زن ماریهزار ب 123،  یسالگ

 در سن که هزار نفر است. قابل توجه است 3زنان فقط  يرقم برا نیا
 136شوند و  یم یهزار مرد دچار حمله قلب 424،  یسال 64تا  45

 شدند. درمانی شرایط همین دچارکه  است یزنان تعدادهزار 
 

 
 )67، صفحۀ 2، درس 3، زبان انگلیسی واژگان( . 88

 کردن يبه کارناگهان شروع ) 1
 تشکیل دادن) 2
   شناسایی کردن بوسیله) 3
 رنج بردن از / دچار بودن به) 4

 )77، صفحۀ 3  ، درس1، زبان انگلیسی واژگان( . 89

 کردن درمان) 2  بزرگ شدن / رشد کردن) 1
 در نظر گرفتن) 4   تبدیل کردن) 3

 )83صفحۀ مبحث حروف اضافه، ، 3، درس 3، زبان انگلیسی واژگان( . 90

   نکتۀ مهم درسی
 می آید. to با حرف اضافه  happenفعل 

 )64صفحۀ ، مبحث حروف ربط، 2، درس 3، زبان انگلیسی گرامر( . 91

   نکتۀ مهم درسی
با توجه به معنی جمله، باید از حرف ربطی استفاده کنیم که نشان دهنده 

 تضاد باشد.
 )48صفحۀ  ،2، درس 1، زبان انگلیسی واژگان( . 92

 هزار) 2   حمله قلبی) 1
 سال) 4    تفاوت) 3

 ترجمۀ درك مطلب اول:

مطالعه واکنش مردم به شش سال  یاز روانشناسان اجتماع یمیت
 ینشان م جیاند. نتا پرداختهمختلف  طیجهان نسبت به شرا يشهرها

 يدارا یدارند به طور کل يکه مردم پول کمتر ییدهد که شهرها
، که اغلب به جرم و  لیدر برز رویودوژانیهستند. ر تريصمیمی  مردم

 تختینخست قرار دارد و پا گاهی، در جا ودش یشناخته م تیجنا
شهر را نسبت به  کی يزی، سوم است. اما چه چ لونگوی، ل يماالو

 کند؟  یمصمیمی تر  گریشهر د
از  شتریباین امر  دیگو ی، ممطالعه را انجام داده است نیکه ا یمحقق

در مورد نحوه  يارتباط دارد. آنها مطالعه ا طیمح به تیفرهنگ و مل
شهر جهان انجام دادند.  23ها در  بهیدر برابر غر یمحلرفتار مردم 

آنها  انجام داد ، شیآزما يسر کی قیخود را از طر قاتیتحق میت نیا
عبور از  يکردند کور هستند و برامی وانمود  ای می انداختند ی راقلم

کند که  یم يریگ جهینت قیتحق نیدارند. ا اجیبه کمک احت ابانیخ

، کمک  ویمانند ردارند  يآرام تر یزندگ وهیشکه  ییافراد در شهرها
درصد  93آنجا بودند ، در )محققان (آنها  وقتی کهکنند.  یم يشتریب

کمتر  یفقط کم لوونگویدرصد در لاین کردند و  افتیموارد کمک در
 بود. 
 وركیویمانند آمستردام و ن يثروتمندتر يحال ، شهرها نیبا ا

درصد موارد  53. ساکنان آمستردام در صمیمیت را داشتند کمترین
به محققان کمک کردند.  موارد درصد 44در  فقط وركیویو در ن

و  دارند کم وقت معموالشهرها ، افراد  نیدر ا  افتندیروانشناسان در
 .غریبه ها بی اهمیت هستندنسبت به عجله دارند و  به همین

 
 (درك مطلب، ترکیبی) . 93

 »؟بهترین عنوان براي متن چیست«ترجمۀ جمله:
 »صمیمی ترین شهر هاي جهان«

 (درك مطلب، ترکیبی) . 94

به کمک  و نباشید دیدنبا توجه به متن ، اگر قادر به  «ترجمۀ جمله:
به  ازیدر صورت ن احتمال را دارد که نیکمترکجا ،  داشته باشید اجیاحت

 »کنند؟کمک به شما  مردم ،کمک
 »نیویورك«

 (درك مطلب، ترکیبی) . 95

 به چه چیزي اشاره دارد؟ 2در پاراگراف  "it "کلمه «ترجمۀ جمله:
 »رفتار دوستانه«

 (درك مطلب، ترکیبی) . 96

در متن اطالعات کافی براي پاسخ به کدام یک از سواالت « ترجمۀجمله:
 »دارد؟زیر وجو 

محققان از چه روشی براي جمع آوري اطالعات تحقیق شان استفاده «
 »کردند؟

 

 ترجمۀ درك مطلب دوم:
انجام  اینوشتن مقاله است  ایآ ست؟یزبان چ يریادگیراه  نیدتریمف

 دیکه دوست دار يهر کار -پاسخ روشن است  ؟يگرامر ناتیتمر
زبان آموزان  نیدهد که موفق تر ی. شواهد نشان مدیانجام ده

خود انجام  یرا که دوست دارند با زبان انتخاب يهستند که کار یکسان
مهم  یلیدهند. و خ یبارها و بارها انجام م راکنند و آن  یم دایدهند پ

 .چه باشد فعالیت که این ستین
در مورد  قیتحق قیامر از طر نیشواهد ا نیاز روشن تر یبرخ 

محقق  کی،  Stephen D. Krashenخواندن به دست آمده است. 
 يکه برا یکند زبان آموزان یگرفت تا بررس میمشهور زبان دوم ، تصم

کنند. او  یگرامر چقدر خوب عمل م يخوانند در تست ها یم حیتفر
کنند  یدوره ها شرکت م درکه  ياز افرادبهتر کشف کرد که آنها 

 خوانند. یرا م ییکه چه کتابها ستیکنند و مهم ن یعمل م
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به نام  یالیاز سرکتابی  انیموضوع ، او به دانشجو نیاثبات ا يبرا
Sweet Valley High  .در مورد  يمشهور يکتابها این کتابها،داد

باال  احتماال کتاب ها نیا یادب تیفینوجوانان هستند. اگرچه ک یزندگ
واژگان ، خواندن و گفتار  ينبوده است ، اما خوانندگان در تست ها

 يجداگانه ، دختر يمطالعه مورد کیاند. در  هتداش یخوب شرفتیپ
 یاو را به کپ یکه معلم عصبان دیچنان نوشتن خود را بهبود بخش

شروع او بود که  نیکه او داشت ا یحیمتهم کرد. تنها توض يبردار
 .کردنمطالعه کرده بود مرتب 

 
 

 (درك مطلب، ترکیبی) . 97

 »هدف اصلی متن چیست؟« ترجمۀجمله:
 به یکی از سواالت در مورد یادگیري زبانجواب دادن 

 (درك مطلب، ترکیبی) . 98

از متن می توان نتیجه گرفت که افرادي که در تحقیق « ترجمۀجمله:
 »کرشن شرکت کردند ... . 

 ».به مطالعه کردن به یک زبان دیگر عالقه داشتند«
 (درك مطلب، ترکیبی) . 99

یک مطالعه موردي "به  3چرا نویسنده در پاراگراف «ترجمۀجمله:
 »؟اشاره می کند "گانهجدا

تا نشان دهد که تمرین در خواندن باعث پیشرفت در حیطه هاي دیگر «
 ».مربوط به زبان می شود

 (درك مطلب، ترکیبی) . 100

 »کدام یک از موارد زیر توسط متن حمایت می شود؟«ترجمۀجمله:
 »دیگر تفادت کندبهترین روش یادگیري زبان ممکن از فردي به فرد «
 
 


