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 »١«ي  گزينه - 1
آيا آن زن در آن لباس ابريشمي سبز بلند زيبـا،  «: ي جمله ترجمه

  »رسيد؟ دوست داشتني به نظر نمي
» 1«ي  با توجه به ترتيب صفات قبـل از يـك اسـم، گزينـه    : نكته

  .صحيحي است
  كيفيت+ اندازه + سن + شكل + رنگ + مليت + جنس + اسم 

beautiful   long                         green                silk    dress 
 »3«ي  گزينه - 2

دانشمنداني كه راجع به تغييرات اقليمي صحبت «: ي جمله ترجمه
  ».كنند، نگران گرم شدن جهاني هستند مي

ي پيرو وصفي در حالـت معلـوم باشـد،     در صورتي كه جمله: نكته
  توان ضـمير موصـولي را حـذف كـرده و فعـل را بـه صـورت        مي

-ing” به كار برد “دار.  
about … . who talkThe scientists   

talking 
 »3«ي  گزينه - 3

ما به قدري در مهماني اوقات خوشي داشتيم كه «: ي جمله ترجمه
  ».خواستم آن به پايان برسد من نمي

 ، such (a/an)“+ صفت + اسم + that + جمله” ساختار به توجه با: نكته
  .صحيح است» 3«ي  گزينه

  .كند ايفا مي ”fun“نقش صفت را براي اسم  ”a lot of“: تهنك
 »4«ي  گزينه - 4

كنيـد   آيا فكر نمـي . دهد سارا به تلفن پاسخ نمي«: ي جمله ترجمه
  »ممكن است به مدرسه رفته باشد؟

بـراي بيـان    ”.may / might + have +p.p“از سـاختار  : نكته
  .شود احتمال انجام كاري در زمان گذشته استفاده مي

 »1«ي  گزينه - 5

گيران هشداري را مبني بـر   مقامات به تمام ماهي«: ي جمله ترجمه
ساعت آينده،  48احتمال وجود يك طوفان عظيم در ساحل ظرف 

  ».اند ارسال كرده
  نگراني) 2  هشدار )1

  مرجع) 4  اتفاق )3
 »1«ي  گزينه - 6

در حقيقت او براي حمايت از يك . او فقير نيست«: ي جمله ترجمه
  ».يش از حد نياز پول داردخانواده ب

  منتقل كردن) 2  نياز داشتن) 1
  درگير شدن، مستلزم بودن) 4  از عهده برآمدن) 3

 »4«ي  گزينه - 7

دانست  منطقي است فرض كنيم كه او از قبل مي«: ي جمله ترجمه
  ».كه اين اتفاق خواهد افتاد

  مسئول) 2  منظم) 1
  منطقي) 4  مضطرب، نگران) 3

 »3«ي  گزينه - 8

به دليل اين كه او از عملكردش در امتحان نهايي «: لهي جم ترجمه
كند احتماالً نيـاز خواهـد داشـت آن دوره     راضي نيست، فكر مي
  ».تحصيلي را تكرار كند

  كار) 2  عملكرد، نقش) 1
  خالصه) 4  عملكرد، اجرا) 3

 »3«ي  گزينه - 9

زنند كه به طور متوسـط،   كارشناسان تخمين مي«: ي جمله ترجمه
  ».دهد هان يك زبان را از دست ميهر روز هفته، ج

  اكتشاف كردن) 2  آزار دادن) 1
  گيري كردن اندازه) 4  تخمين زدن) 3

 »1«ي  گزينه -10

آمـوز او بـه نحـوي بسـيار      به عنوان يك دانـش «: ي جمله ترجمه
هاي بسـيار   كرد، به ندرت بيرون رفته و لباس اقتصادي زندگي مي

  ».خريد كمي مي
  از نظر علمي) 2  از نظر اقتصادي) 1

  از نظر عاطفي) 4  لزوماً) 3
 »4«ي  گزينه -11

هاي زير استفاده كنيد تا متوجه برخي از  از لينك«: ي جمله ترجمه
  ».كند، بشويد هاي شغلي كه شركت ما ارائه مي ترين ويژگي مهم

  نمونه) 2  درجه، مدرك) 1
  ويژگي، جنبه، لحاظ) 4  وسيله) 3

 »2«ي  گزينه -12

توان سيستم گرمـايش را   انيد چگونه ميد آيا مي«: ي جمله ترجمه
  »به راه انداخت؟

  به راه انداختن) 2  دوباره بيان كردن) 1
  جذب كردن) 4  اجازه دادن) 3

 »4«ي  گزينه -13

ي پيرو وصفي در حالت مجهـول باشـد،    در صورتي كه جمله: نكته
  .را حذف كرد ”to be“توان ضمير موصولي و فعل  مي

on … . which is spenttime  It does not actually include  
spent 

 »2«ي  گزينه -14

  فعاليت) 2  طرز عمل) 1
  عامل) 4  سود، بهره) 3

 »2«ي  گزينه -15

  دزديدن) 2  پرت كردن حواس) 1
  جلوگيري كردن) 4  كاهش دادن) 3
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 »3«ي  گزينه -16

  به طور مشابه) 2  خوشبختانه) 1
  قبالً، سابقاً) 4  مطمئناً) 3

 »1«ي  گزينه -17

  صنعت) 2  فشار) 1
  حركات سر و دست، رفتار) 4  اتحاديه) 3

 »4«ي  گزينه -18

قصد دارد به چه سؤال اساسي پاسخ  2پاراگراف «: ي جمله ترجمه
  »دهد؟

  »شير از چه چيزي تشكيل شده است؟«
 »3«ي  گزينه -19

) شـير ( ”milk“بـه   2در پاراگراف  ”it“ي  كلمه«: ي جمله ترجمه
  ».كند اشاره مي

 »4«ي  گزينه -20

ان از متن متوجه شد كه ارزش شـير بـراي   تو مي«: ي جمله ترجمه
  ».هاي قديم شناخته شده بود مردم زمان

 »1«ي  گزينه -21

 بـه جـز  طبق متن، تمام موارد زير درست است «: ي جمله ترجمه
كه مردم در تمام كشورهاي اروپايي از گاو براي گـرفتن شـير    اين

  ».كنند استفاده مي
 »2«ي  گزينه -22

  »به چيست؟ متن اساساً راجع«: ي جمله ترجمه
  ».هاي اصلي بهترين دوستان چيست ويژگي«

 »3«ي  گزينه -23

طبـق مـتن، اطالعـات فـراهم شـده در مـتن       «: ي جملـه  ترجمه
گويـد انجـام    ي متن مـي  اي كه نويسنده اي از نتايج مطالعه خالصه

  ».باشد داده است، مي
 »2«ي  گزينه -24

ف نقل قولي از مادر در حال مرگ كه در پـاراگرا «: ي جمله ترجمه
گيري حمايتي از مـن فـراهم    شود، يك نتيجه آخر به آن اشاره مي

  ».سازد مي
 »2«ي  گزينه -25

يك از كلمات يا عبارات زير در متن تعريف  كدام«: ي جمله ترجمه
  »شود؟ مي

  »)3پاراگراف (قيد و شرط   عشق بي«


