 .76گزینهی 2
ترجمهی جمله :به مدت بیش از  80سال ،دانشمندان ،خصوصاً آنان که در کشورم هستند ،بررسی
(استدالل) کردهاند که آیا حیات بر روی سیارهی مریخ وجود دارد یا خیر.
نکتهی مهم درسی :برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و تا حال ادامه دارد یا اثر خود را بر
زمان حال گذاشته است ،از ماضی نقلی ( )have/has + p.pاستفاده میشود.

ir

 .77گزینهی 3

n-

ترجمهی جمله :با وجود اینکه مواد مورد استفاده برای سبدسازی (زنبیلبافی) توسط مردم بومی
محدود بودند ،طراحیها به طور شگفتی گوناگون بودند.
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نکتهی مهم درسی :ساختار جملهی مجهول به صورت مقابل است :مفعول  +صورت مجهول فعل +
فاعل محذوف (در صورت نیاز) .تنها گزینهای که این ترتیب درست در آن رعایت شده است،
گزینهی  3است.
 .78گزینهی 1

w
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ترجمهی جمله :محققان در زمینهی روان شناسی دریافتهاند که یکی از بهترین راهها برای گرفتن
یک تصمیم مهم مانند انتخاب یک دانشگاه برای مراجعه یا یک کسب و کار برای سرمایهگذاری،
شامل به کار بردن کاربرگهای تصمیمگیری است.

w
w

نکتهی مهم درسی :در اینجا نیازمند استفاده از  Gerundهستیم (مصدر فعل) که نقش اسم را برای
ما بازی کند ( .)Gerund Phraseگزینهی  1تنها گزینهای است که شامل این ساختار است.
 .79گزینهی 2

ترجمهی جمله :آزمایش مربوط به توانایی گربههای درحال سقوط جهت تصحیح حالت خود در هوا
و فرود بر روی پاهایشان ،در یک مقاله در آکادمی پاریس در سال  ،1894توصیف شده و ارائه داده
شده بود.
نکتهی مهم درسی :ساختار فعل  Presentهمانند  ،Describeفعلی که پیش از آن آمده ،باید
مجهول باشد و نیازی به فعل کمکی ندارد (Wasپیش از آن برای فعل  Presentاستفاده شده است)
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 .80گزینهی 4
ترجمهی جمله :مردم گاهی اوقات از این موضوع که دولت پول زیادی را خرج تبلیغات دستاوردهای
خود میکند ،شکایت میکنند؛ اما حقیقت این است که الزم است مردم از برنامههایی که برای آنها
مهیاست ،آگاه شوند.
 )1وقفکردن

 )2خاطرنشانکردن

 )3ارزیابیکردن

 )4آگاه شدن

ir

 .81گزینهی 2

n-

ترجمهی جمله :اگر تو معلم ریاضیات را بیشتر از معلم تاریخت دوست داری ،داری آن دو را
مقایسه میکنی.

 .82گزینهی 4

an
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 )1آشفتهکردن ،مزاحمت ایجاد کردن  )2مقایسهکردن

 )3تخمینزدن

 )4اندازهگیری کردن

ترجمهی جمله :مشتری  69قمر دارد که به دور سیاره در مسیری کروی شکل میچرخند.
 )1فضا  )2کاوشگر  )3ماهواره  )4سیاره

w
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 .83گزینهی 3

ترجمهی جمله :اگر تو پیوسته دربارهی سفر پیش رویت به یک کشور خارجی فکر میکنی ،نمی-
توانی آن را از کلهات بیرون کنی.

 .84گزینهی 1

w
w

 )1فوراً

 )2شخصاً

 )3مدام ،پیوسته  )4روانی

ترجمهی جمله :بعضیها معتقدند ضرورتی ندارد که تالش کنیم زبانهایی را که در شرف انقراض
هستند ،نجات دهیم.
 )1منقرض  )2رسمی  )3روستایی  )4باستانی
 .85گزینهی 4
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ترجمهی جمله :زمانی که دو دوست بیدار شدند ،هوا نمناک و طوفانی بود ،پس آنها صالح بودن
رفتن به کوهستان را بررسی کردند.
 )1جنبه

 )2حالت  )3اکتشاف  )4صالحیت (صالح بودن)

 .86گزینهی 2
ترجمهی جمله :لطفاً مطمئن شوید نام کودک خود را بر تمام البسهای که او به کمپ میآورد،

ir

بچسبانید.

n-

 )1پیشنهاد دادن  )2چسباندن  )3انتقال دادن  )4ارتباط برقرار کردن
 .87گزینهی 3

an
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ترجمهی جمله :پلیس هماکنون در حال گشتن رودخانه است تا ببیند آیا میتواند بدنهای دو
توریستی را که همچنان مفقود هستند ،از قایقی که به زیر آب رفت ،پیدا کنند.
 )1حدس زدن

 )2انتظار داشتن

 .88گزینهی 2

 )3گم شدن ،مفقود شدن

 )4جاری شدن
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نکتهی مهم درسی :ساختار مجهول با اضافه کردن فاعل در انتها نیاز داریم و فقط گزینهی  2دارای
ترتیب درست است.

w
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 .89گزینهی 1

نکتهی مهم درسی :صفت مفعولی ساخته شده از  p.pنیاز داریم و قیدی که آن صفت را توضیح دهد،
ترتیب درست فقط در گزینهی  1مشهود است.
 .90گزینهی 3
 )1ظاهر شدن  )2ضبط کردن  )3معنی دادن  )4پیوستن
 .91گزینهی 1
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 )1آسان  )2ضروری  )3مضطرب  )4مضر

 .92گزینهی 4
 )1گمانه زدن  )2فراهم کردن  )3مرتب کردن  )4شامل شدن
 .93گزینهی 2

ir

ترجمه :هدف آخرین جمله در پارگراف  1چیست؟

n-

تا یک بیانیه (گفته) قبلی را حمایت کند

an
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 .94گزینهی 4

ترجمه :کلمهی دیگر(ان) در پارگراف  2به موقعیتها برمیگردد.
 .95گزینهی 4

ترجمه :کلمهی  Exceedدر پاراگراف  2از نظر معنی به فراتر رفتن نزدیکتر است.

w
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 .96گزینهی 3

ترجمه :متن القا میکند افرادی که از استرس رنج میبرند ،میتوانند گامهای مثبتی در جهت کنترل
آن بردارند.

w
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 .97گزینهی 1

ترجمه :مطالعهی مطرح شده در پارگراف  2در گام اول برای این انجام شد تا تاثیرات چرت زدن
بر الگوی کلی خواب افراد را مشخص کند.
 .98گزینهی 4

ترجمه :کدام یک از گزارههای زیر در مورد مدت زمانی که افراد روزانه برای خواب احتیاج دارند،
توسط متن حمایت شده است؟
این موضوع مستقل از سن افراد است.
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 .99گزینهی 2
ترجمه :افرادی که در مطالعهی گزارش شده مشارکت داشتند ،میدانستند که قسمتی از مطالعه
هستند.
 .100گزینهی 3
ترجمه :اطالعات کافی در متن برای پاسخگویی به کدام یک از سواالت پیش رو وجود دارد؟
چرا استدالل میشود که افراد به طور کلی هفت و نیم الی هشت ساعت خواب در روز نیاز دارند؟
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