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 »3«ي  گزينه -101

دانستم كه امتحاني در كار نخواهد بود بـراي           مي«: ي جمله   ترجمه
  ».در عوض تلويزيون تماشا كردم. همين الزم نبود درس بخوانم

. به زمان حال اشاره دارد، پس نادرسـت اسـت         » 1«ي    گزينه: نكته
اين است كه گوينده در گذشته درس       » 4«و  » 2«هاي    مفهوم گزينه 

آيد كـه ايـن كـار را          دست مي ه   اما از مفهوم جمله ب     ، است خوانده
  ».نكرده و در عوض تلويزيون تماشا كرده است

 »1«ي  گزينه -102

براساس ساختار ترتيب قرار گـرفتن صـفات قبـل از اسـم،             : نكته 
  صحيح است 1 ي گزينه

+ مليــت + جــنس+هــدف+اســم توصــيف كننــده ي اســم+اســم
 كيفيت+اندازه+شكل+سن+رنگ

 »3«ي  گزينه -103

توان دريافت كه عمل      با توجه به مفهوم بخش دوم سؤال مي       : نكته
ترك كردن مطب به تازگي صورت گرفته است، در نتيجـه كـاربرد        

صحيح » به تازگي « به معني    ”just“زمان حال كامل به همراه قيد       
  .است

 »2«ي  گزينه -104

 هرگاه يك قيد    (inversion)سازي    بر اساس ساختار وارونه   : نكته
ي   ابتداي جمله قرار گيرد، ساختار جمله     ) ”little“اينجا  در  (منفي  

  .شود خبري به ساختار پرسشي تبديل مي
 »3«ي  گزينه -105

، فعـل دوم    »انتظار داشتن « به معني    ”expect“بعد از فعل    : نكته
  .رود  به كار مي”to“به صورت مصدر با 

 »4«ي  گزينه -106

موصولي  به عنوان ضمير     ”where“هرگاه در عبارات وصفي،     : نكته
دليـل نادرسـتي    (شـود     ي فعل حـذف مـي       به كار رود، حرف اضافه    

 باشـد   ”which/that“در صورتي كه ضمير موصولي      ). »1«ي    گزينه
كـاربرد حـرف    ) تواند حذف شـود      ضمير مي  ”that“كه در مورد    (

  .ي فعل الزامي است اضافه
 »4«ي  گزينه -107

 كه ”such a“ اسم است، كاربرد ”way“با توجه به اين كه : نكته
دقت . رود، صحيح است قبل از اسامي قابل شمارش مفرد به كار مي

  . ي ديگر به همراه قيد يا صفت به كار مي روند كنيد كه سه گزينه
 »2«ي  گزينه -108

 ”them“ي پيرو وصفي اين سؤال، ضمير مفعـولي           در جمله : نكته
  .شود  استفاده مي”whom“حذف و به جاي آن از ضمير موصولي 

 »2«ي  گزينه -109

نامه را بالفاصله امـضا كـنم         من قصد دارم توافق   «: ي جمله   ترجمه
  ».مبادا نظرت عوض شود

  ي  دهنـده  گويي به اين سؤال توجه بـه معنـي ربـط       در پاسخ : نكته
“in case” تواند مفيد واقع شود مي» مبادا« به معني.  

  

 »4«ي  گزينه -110

رد كه در مـو  در صورتي.  است”I wish“ معادل ”if only“: نكته
عملي در گذشته به كار رود كه گوينده دوست داشت طور ديگري            

  .شود ي كامل استفاده مي بود از زمان گذشته مي
 »1«ي  گزينه -111

ي آزمـون   من با اعتماد به نفس كامل بـه جلـسه    «: ي جمله   ترجمه
  ».كردم دشوارتر بود رفتم، اما از آن چه تصور مي

   وضع، حالت)2   اعتماد به نفس )1
   شكيبايي، بردباري)4  مز راز، ر)3

 »1«ي  گزينه -112

تمام روز در لندن باران باريد، اما ايـن جـا فقـط      «: ي جمله   ترجمه
  ».يك بارش ناپايدار داشتيم

   خاص، ويژه )2   ناپايدار، گذرا )1
  كم عمق)4   پايدار، ماندني )3

 »4«ي  گزينه -113

تواند به رئيس جمهور اختيار دهد       تنها كنگره مي  «: ي جمله   ترجمه
  ».ا اعالم جنگ كندت
   مبارزه كردن، درگير شدن )2   نسبت دادن )1

  اختيار دادن، اجازه دادن)4 افزايش دادن، بهبود بخشيدن )3

 »1«ي  گزينه -114

ي حقـوق پذيرفتـه نـشد        وقتي دن در مدرسـه    «: ي جمله   ترجمه
  ».اش را پنهان كند برايش بسيار دشوار بود تا سرخوردگي

  ظاهر، وانمودسازي ت)2   سرخوردگي، دلسردي )1
  دلزدگي، ماللت)4   تنبلي)3

 »2«ي  گزينه -115

هايش را تايپ كند چون  مري مجبور است گزارش«: ي جمله ترجمه
  ».خطش ناخواناست دست

  ناخوانا)2   نامربوط )1
  باستاني، ابتدايي)4  اي  حاشيه)3

 »3«ي  گزينه -116

را پيـانو   ) نواختن(خواسته است تا     او هميشه مي  «: ي جمله   ترجمه
اي كه اصول موسـيقي را آمـوزش       و به تازگي در برنامه     شروع كند 

  ».دهد نام نويسي كرده است مي
   ياد دادن )2  نمايان شدن )1

  تمركز كردن)4  كردن    نام نويسي)3

 »1«ي  گزينه -117

 تمـام جلـساتي كـه برگـزار         بهعلي كه تا كنون     «: ي جمله   ترجمه
نش ما را شـگفت     ايم دير آمده است امروز با وقت شناس بود         كرده

  ».زده كرد
   منسجم، به هم پيوسته )2   وقت شناس )1

  سازگار، هماهنگ )4   كنشگرايانه )3

 »2«ي  گزينه -118

كرد مچم را شكسته بودم و بعد        پزشكم گمان مي  «: ي جمله   ترجمه
  ».پرتوي ايكس نظر او را تاييد كرد) آزمايش(هم 

   تاييد كردن )2   دنباله روي كردن )1
  نگه داشتن، ادامه دادن )4  بر آن شدن  ن، اراده كرد)3

 »3«ي  گزينه -119

هايش كنار بيايـد،     او قادر بود با برخي محدوديت     «: ي جمله   ترجمه
  ».اش سرشار از ناكامي بود اما اوايل كودكي

  روي، گمراهي   كج)2   متغير )1
  گوناگوني، چندساني )4   محدوديت )3

مرجان شيخي: تهيه و تنظيم
مسعود پيربداقي: ويراستار

 زبان اختصاصي
92 سراسري منحصراً زبان
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 »4«ي  گزينه -120

س در پايان اسفند به مناسبت سال در ايران مدار«: ي جمله   ترجمه
  ».شوند  فروردين از سر گرفته مي14نوي ايرانيان بسته و در روز 

   برخواستن، بلند شدن )2   وارد شدن )1
  از سر گرفتن )4   همزمان بودن )3

 »1«ي  گزينه -121

عروسي غربـي، مـردم برخـي       ) مراسم هاي (در  «: ي جمله   ترجمه
ناخودآگاه آن ها به خرافـات را        كه اعتقاد    آورند  به جا مي  رسوم را   
  ».كند ثابت مي

   جزء، بخش سازنده )2   رسوم )1
  رويكرد   )4   همايش، عرف )3

 »3«ي  گزينه -122

گروه هنر در حال به نمايش گذاشتن پوسترهاي        «: ي جمله   ترجمه
  ».اند هايش توليد شده ساي است كه سر كال برجسته

   خودداري كردن، واپس راندن)1
   پيوست كردن )2
   نشان دادن، به نمايش گذاشتن)3
  پيش بيني كردن )4

 »2«ي  گزينه -123

هدف اصلي مدرسه باسواد كردن دانش آمـوزان        «: ي جمله   ترجمه
  ».است تا بتوانند بخوانند و بنويسند

   باسواد )2   دروني )1
  باوفا)4   درست، صحيح )3

 »4«ي  گزينه -124

هاي رايگان   يك ترفند رايج بازاريابي پخش نمونه     «: ي جمله   ترجمه
  ».هاي بين المللي است هاي جديد در نمايشگاه از فراورده

   وسيله )2   قضيه )1
  نمونه  )4   نسخه، ويراست )3

 »3«ي  گزينه -125

 گـرفتن   امانـت ي كتابخانـه     مقررات سختگيرانه «: ي جمله   ترجمه
  ».كند بيش از چهار كتاب در هر نوبت را قدغن مي

   نكوهيدن، سرزنش كردن)1
  ي كردن، خرده گرفتن عيب جوي)2
   بازداشتن، قدغن كردن )3
  تكذيب كردن  )4

 »1«ي  گزينه -126

ي   در جمالت شرطي تركيبي، بند شرط داراي زمان گذشـته         : نكته
كنـد و     كامل است كه به موقعيتي غيرواقعي در گذشته اشاره مـي          

 ساده يا استمراري    ي  بند جواب شرط داراي زمان آينده در گذشته       
در . كنـد   ي غيرواقعي در زمان حال اشـاره مـي        است كه به موقعيت   
توجـه  » )بـودن (در صـف  « به معني ”in line“ضمن به اصطالح 

  .كنيد
 »2«كليد اوليه سازمان سنجش گزينه  -127

 »2«ي  گزينه -128
اسم » رغم علي« به معني ”in spite of“ي  دهنده بعد از ربط: نكته

  .رود يا عبارت اسمي يا اسم مصدر به كار مي
  
  

 »4«ي  گزينه -129
. رود   هم با فعل مفرد و هم با فعل جمع به كـار مـي              ”staff“: نكته

 نادرست است و ساختارهاي صحيح آن ”in weekends“عبارت 
“at/on weekends”هـاي   دهنـده  ساختار صحيح ربط. باشد  مي

 بـه  ”in order to“بـه صـورت   » 1«ي  هدف و منظور در گزينـه 
 ”so as to“به صورت » 2«ي   و در گزينه”to“همراه مصدر بدون 

  .باشد مي
 »2«ي  گزينه -130

ــه ــاز دارد   ”freezer“: نكت ــف ني ــرف تعري ــه ح ــارت .  ب   عب
“to take out of”  در . باشـد  مـي » بيـرون آوردن از « به معنـي

از لحـاظ  » در نتيجـه « به معني  ”therefor“كاربرد  » 3«ي    گزينه
  .مفهومي و منطقي نادرست است

 »1«ي  گزينه -131
  پياده كردن) 2  رساندن) كسي را با ماشين) (1

  به كسي كمك كردن) 4  در حق كسي لطف كردن) 3
 »3«ي  گزينه -132

  كه چي؟) 2  !واي! اوه) 1
  .داند فقط خدا مي) 4  چطور توانست؟) 3

 »2«ي  گزينه -133
  خيلي حيف شد، چقدر بد) 2  شوخي، شوخي نكن بي) 1

  كنم خيال، خواهش مي بي) 4  كنم خواهش مي) 3
 »4«ي  گزينه -134

  آن چيست؟ )2  چطور؟) 1
  مشكل چيست؟) 4  اوضاع و احوال چطور است؟) 3

 »4«ي  گزينه -135
  چقدر حيف) 2  خوب است) 1

  خيلي نگران نباش) 4   خجالت بكشرم بر تو،ش) 3
 »1«ي  گزينه -136

  ناراحت كردن، عصباني كردن) 1
  حساب كردن) يا چيزي(روي كسي ) 2
  طبق برنامه عمل كردن) 3
  برخوردن به) اتفاقاً() 4

 »3«ي  گزينه -137
  مقدمه ناگهان، بي) 2  بدهكار) 1

  خارج از فهم، مشكل) 4  كامالً درگير) 3
 »3«ي  گزينه -138

  كنم دوباره كه فكر مي) 2  اگر از من بپرسي) 1
  مچ كسي را باز كردن) 4  كنم حاال كه بهش فكر مي) 3

 »2«ي  گزينه -139
  جبران كردن) 1
  بيشتر كار كردن) براي جبران عقب افتادگي() 2
  سركردنتاب آوردن، ) 3
  گرفتن) بيماري() 4

 »1«ي  گزينه -140
  دست نگه داشتن، سخت نگرفتن) 1
  پي چيزي را گرفتن) 2
  مسلّم پنداشتن، قدر چيزي را ندانستن) 3
  مواظبت كردن از، پاييدن) 4

 »4«ي  گزينه -141

  تميز دادن، بازشناختن) 2  مديريت كردن) 1
  تجربه كردن) 4  به عهده گرفتن، پيمان بستن) 3
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 »1«ي  گزينه -142

  پايدار، سرسختانه) 2  تكان دهنده، دلخراش) 1
  ميل، بيزار بي) 4  مبهم، چندپهلو) 3

 »2«ي  گزينه -143

  با اين وجود) 2  براي مثال، به عنوان نمونه) 1
  برعكس) 4  در نتيجه، بنابراين) 3

 »1«ي  گزينه -144

فعل دوم بايد به شكل     ) موجب شدن  (”make“پس از فعل    : نكته
  .به كار رود) فعلي  شكل ساده (”to“مصدر بدون 

 »4«ي  گزينه -145

  در دسترس، رك و راست) 2  ربط نامربوط، بي) 1
  مهارناپذير) 4  ناپذير اجتناب) 3

 »2«ي  گزينه -146

  كه در حالي) 2  كه چون، نظر به اين) 1
  برخالف، با وجود) 4  مگر اين كه) 3

 »1«ي  گزينه -147

  چه، مبادا چنان) 2  در حقيقت) 1
  در نتيجه )4  از سوي ديگر، عالوه بر اين) 3

 »3«ي  گزينه -148

فعل دوم همواره به شكل  ) كمك كردن  (”help“پس از فعل    : نكته
  .رود  به كار مي”to“ باساده يا به شكل مصدر 

 »4«ي  گزينه -149

ي   گزينـه ”either … or“ي دوتايي  دهنده با توجه به ربط: نكته
  .صحيح است» 4«
 »2«ي  گزينه -150

  واكنش) 2  الگو) 1
  ايما و اشاره) 4  درون بيني، بينش) 3

 »4«ي  گزينه -151

گويي به اين سـوال بايـد توجـه كـرد كـه ذكـر               براي پاسخ : نكته
كـه در      مقابله با استرس الزامي است، در حـالي        (way)ي  »شيوه«

در واقع مفهوم ايـن     . اي نشده است     اشاره ”way“به  » 1«ي    گزينه
ي نياكانمـان بـا     به همـان شـيوه  21سوال اين است كه ما در قرن      

  .كنيم مقابله مياسترس 
 »3«ي  گزينه -152

فعـل دوم   ) سبب شدن، موجـب شـدن      (causeپس از فعل    : نكته
  .رود به كار مي ”to“با همواره به شكل مصدر 

 »1«ي  گزينه -153

افـزايش   (”increase“ي مناسب بـراي فعـل         حرف اضافه : نكته
  .باشد  مي”in“) يافتن

 »3«ي  گزينه -154

  تبديل شدن، تبديل كردن) 2  انتقال دادن) 1
  عازم شدن به، حمله كردن به) 4  تمام كردن، دوام آوردن) 3

 »2«ي  گزينه -155

 بـه معنـي   ”the body’s immune system“به عبـارت  : نكته
  .توجه كنيد» سيستم ايمني بدن«
  
  
  

 »2«ي  گزينه -156

توانـد    بهترين عنوان براي اين مـتن كـدام مـي         «: ي جمله   ترجمه
  »باشد؟

  »راز زندگي دراز مدت«
 »3«ي  گزينه -157

هدف نويسنده در بند اول برطـرف كـردن يـك           «: ي جمله   ترجمه
  ».برداشت نادرست است

 »4«كليد اوليه سازمان سنجش گزينه  -158

 »3«ي  گزينه -159

در متن گفته شده است كه به نسبت زنان، مردان «: ي جمله ترجمه
  ».تري دارند ي زندگي ناسالم شيوه

 »1«ي  گزينه -160

ه ازدواج در اميـد بـه       شود ك   از متن برداشت مي   «: ي جمله   ترجمه
  ».كند زندگي مردان تفاوت چشمگيري ايجاد مي

 »1«ي  گزينه -161

  »متن عمدتاً در مورد چيست؟«: ي جمله ترجمه
  »عصر كسب و كار بزرگ«

 »2«ي  گزينه -162

هاي پايين     در خط پنجم به هزينه     ”this“ي    واژه«: ي جمله   ترجمه
  ».توليد اشاره دارد

 »1«ي  گزينه -163

هـاي زيـر پاسـخ        به كدام يـك از پرسـش      متن  «: ي جمله   ترجمه
  »دهد؟ مي

  »چه چيزي سبب گسترش كسب و كار بزرگ شد؟«
 »4« سازمان سنجش گزينه   كليد اوليه -164

 »2«ي  گزينه -165

ها   بر اساس متن، اهميت ايمني سبب شد شركت       «: ي جمله   ترجمه
  ».نه تنها به سود بلكه به افراد هم فكر كنند

 »4«ي  گزينه -166

  »نويسنده اين متن را نوشت؟چرا «: ي جمله ترجمه
  ».ي بين نگرش و شانس آگاه سازد تا خواننده را از رابطه«

 »3«ي  گزينه -167

 در خــط پــانزدهم بــه   ”them“ي  واژه«: ي جملــه ترجمــه
“intuitions”) اشاره دارد) شَم، احساس.«  

 »2«ي  گزينه -168

هـاي    با توجه به متن، رابرت وايزمن رفتار انسان       «: ي جمله   ترجمه
  ».س و بدشانس را بررسي كردشان خوش

 »4«ي  گزينه -169

هـاي    با توجه به متن، تمام موارد زيـر از ويژگـي          «: ي جمله   ترجمه
دهند تـا     ها يوگا انجام مي     شانس هستند جز اين كه آن       افراد خوش 

  ».دركشان از واقعيت را از دست بدهند
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الً بـر   توان پي برد كه نويسنده احتمـا        از متن مي  «: ي جمله   ترجمه
توانند شـانس خودشـان را بـه وجـود            اين باور است كه افراد مي     

  ».آورند


