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  4. گزینه 67

وای! به آن قیمت ها نگاه کن! ما نمی توانستیم هیچ چیز بخریم اگر درآمد زیادی معنی جمله: 

 نداشتیم.

 ساخت جمله بیانگر شرطی نوع دوم است. مطابق با الگوی شرطی نوع دوم : توضیح:

گذشته ساده آینده در گذشته ساده

 تفاده کنیم.گذشته ساده اس باید از استفاده شده، بعد از  چون در جواب شرط از 

 3. گزینه 66

 ازآن  من پر حرف نیست، اما آن چه که می گوید معموالً او به اندازه بعضی از دوستان :معنی جمله

 چه که شما می شنوید اصالت بیشتری دارد.

اده صفت ساده استفانجام می شود نمی توانیم از مقایسه در این جمله به این که با توجه  توضیح:

(.  2استفاده شود ) رد گزینه  قبل از اسم بعدی باید از  فضیلیفت ت. درص(1رد گزینه )کنیم 

نمی تواند درست باشد ضمن آن که استفاده از با توجه به مفهوم کلی جمله، استفاده از صفت عالی 

    ( 4از نظر گرامری نادرست خواهد بود ) رد گزینه  آن قبل از ترکیب 

 2 .گزینه67

گونه کوسه وجود دارد، و اگرچه همه آن ها گوشتخوارند، فقط چند گونه  353حدود  :معنی جمله

 از آن ها به انسان ها حمله می کنند.

به کار می رود. با توجه به مفهوم جمله،  "وجود داشتن  "در مفهوم  ترکیب  توضیح:

 گزینه می تواند معنای مناسبی به جمله بدهد. تنها همین
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 3.گزینه 67

ه کبه عنوان جذاب ترین پرنده توسط بسیاری از پرنده شناسان پرنده آبی شرقی  :معنی جمله

 .در نظر گرفته می شودبومی این قاره است 

که  4و  2 ینشان می دهد که با جمله مجهول سروکار داریم ؛ پس گزینه هاجمله،  ارساخت توضیح:

قابل حذف شدن اند. با توجه به این که مقایسه این پرنده با سایر  ؛م به کار رفته انددر حالت معلو

  ( 1پرندگان صورت می گیرد باید از صفت عالی استفاده کنیم نه تفضیلی ) رد گزینه 

  1 .گزینه73

      فقط همین سینما و چند قهوه خانه -از جهت سرگرمی چیز زیادی در این شهر نیست :معنی جمله

 . وجود دارد  

 مقصد( 4  ارتباط( 3  ترتیب، چیدمان( 2 سرگرمی، تفریح( 1 

  1.گزینه 71

ت آوردن مقادیر مناسبی از مواد غذایی می تواند به بدن در مبارزه عالوه برآن ، به دس :معنی جمله

 ونت و بیماری ها کمک کند.فعلیه ع

 ابزار ، وسیله( 4  هویت، شناسایی( 3 بخش، قسمت (2  بیماری( 1 

 2.گزینه 72

و  ایییم غذژو جزئیات سالمت آن ها ، ر ندازه گیری شدابچه ها وزن در هر دیدار،  :معنی جمله

 گردید.محیط منزل ثبت 

 وزن کردن (2    تصمیم گرفتن( 1 

 فراهم کردن( 4    احترام کردن( 3 

  2 .گزینه73

 آن ها در فراهم کردن اطالعات خواسته شده از آن ها ناکام شدند.  :معنی جمله
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 درخواست کردن (2   دست یافتن( 1 

 در نظر گرفتن( 4   احاطه کردن( 3 

  1.گزینه 74

 د چه کار انجام دهم ،این که بعد بای و بودم  من جلسه را درحالی ترک کردم که نگران :معنی جمله

   .بودمنامطمئن 

 غیر مفید (2     نا مطمئن( 1 

 غیر قابل فهم( 4   غیر قابل تغییر( 3 

  4 .گزینه75

عمدتاً به حالت طبیعی یک سال دیگر وار است که زندگی حرفه ای اش سارا امید :معنی جمله

 کهدر کار نباشد هیچ ماسکی دیگر  و وجود نداشته باشد 17هیچ بیمار کووید  آن موقع -برگردد

 ند.ک، کُند ه باشندارتباط با مشتریانی را که ممکن است گیج باشند یا ضعف شنوایی داشت

 سخت( 4  ضعیف( 3  ضعیففقیر،  (2  تنبل( 1 

 .به خاطر داریدت اس "ضعف شنوایی "که به معنی را   عبارت  حتماً توضیح:

  2.گزینه 77

 برای خاموش کردن آتش در مرکز شهر، آتش نشان فرا خوانده شدند. :معنی جمله

 خاموش کردن (2    رشد کردن( 1 

 بیرون دادن، خارج کردن( 4    پذیرش شدن( 3 

 3.گزینه 76

ای روز تولدم هیچ کاری نکرد، و که عاشق من است. اما برمی گوید هر روز سامانتا: او : معنی جمله

 هنوز هم دوست ندارد والدینم را ببیند.
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 ر نیست.کِلِر : مراقب باش، دوصد گفته چون نیم کردا

 از دل برود هرآن که از دیده برفت (2   هر سری عقلی دارد( 1 

 کبوتر با کبوتر باز با باز( 4 ر نیستدوصد گفته چون نیم کردا( 3 

  ترجمه متن کلوز:

 آن را دوستافراد دوست دارند در باره پیام های متنی نظرات روشنی بدهند. هستند کسانی که 

دارند، و کسانی که از آن متنفر اند. از بین کسانی که متنفرند، بعضی ها نظراتشان را با عبارات تند 

رِ همان بالیی را سآن هایی که پیام های متنی می دهند،  "روزنامه نگار گفت که  بیان کرده اند. یک

زبان ما می آورند که چنگیز خان هشت صد سال قبل سرِ همسایگانش آورد. آن ها دارند عالیم 

 ". و باید جلوی آن ها گرفته شود.را ازبین می برندواژگان ما و ، جمالت ما ، نگارشی ما 

ر نیست که افراد گفته اند فن آوری برای زبان ما بد است. در قرن پانزدهم، این اولین با 

فراد ااین اندیشمندان معتقد بودند، مخالفت کردند.  چاپدستگاه با اختراع  برخی اندیشمندان

وگرنه زبان ممکن است شیوه های عامیانه تفکر یا سخن گفتن آن ها  عادی نبایستی کتاب بخوانند

  را منعکس کند.

  3 .گزینه77

الزم است که جمله قبل با استفاده از یک کلمه ربط مناسب به جمله با توجه به مفهوم جمله،  توضیح:

 فاعلیاز ضمیر موصولی  بعد از صفت اشاره در این جا باید (. 2بعد مرتبط شود ) حذف گزینه 

است نه  آن  مفرد است و ضمیر مفعولی مناسب (. 4) حذف گزینه  استفاده کنیم مناسب

 (.1) حذف گزینه  

  4 .گزینه77

 باید از زمان گذشته ساده استفاده کنیم. با توجه به عبارت  توضیح:

  4.گزینه 73

 از خود پرسیدن، تعجب کردن (2    اطالع دادن( 1 
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 نابود کردن، از بین بردن( 4    جستجو کردن( 3 

 3.گزینه 71

 دفترچه خاطرات( 2    مرحله، گام( 1 

 آلودگی( 4     اختراع( 3 

 1.گزینه 72

 یادآوری کردن( 2    منعکس کردن( 1 

 حضور یافتن( 4    قویت کردنت( 3 

 2.گزینه 73

  بحث کند. _____هدف اصلی نویسنده در این متن آن است که در باره 

 این که چه چیزی واقعا باعث خوشحالی افراد می شود 

 1.گزینه 74

  ._______   پال دوالن در کتابمتن،  مطابق

 به یک سوال پاسخ می دهد 

  1.گزینه 75

  نزدیک ترین است.______به  از نظر معناییوم سدر پاراگراف  "  "کلمه 

 نیاز داشتن ( )  

 3.گزینه 77

 . _____پیشنهاد می شود که کار خلبانان هواپیما  3در پاراگراف 

 باشدنسرشار از رضایت ممکن است آن گونه که عموماً مردم فکر می کنند  
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  3 .گزینه76 

 متن چیست؟ نویسنده در این هدف اصلی

 دادن اطالعات در مورد یک ورزش خاص 

 3 .گزینه77

 به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟ 1در پاراگراف  "  "کلمه 

 وقتی توپ را در اختیار دارید پایتان را حرکت دهید. به این که شما مجاز نیستید

 3.گزینه 77

   . ____طرحی است برای آن که       در متن گفته می شود  این که  

 را امتحان کنند.    زنان بریتانیایی را تحریک کند تا دوباره

  4.گزینه 133

 در این متن اطالعات کافی وجود ندارد برای آن که به کدام یک از سواالت زیر پاسخ دهد؟

 ؟تر است نایمِ از سایر انواع  چرا   


