
 پاسخ نامه ي تشریحی زبان خارج از کشور ریاضی نظام جدید
 29زبان  3کاربرد مصدر (درس  –گرامر    2)گرینه ي 76

 نکته مهم درسی
 مصدر بکار می رود و هدف را بیان می کند. make sureبعد از عبارت 

 
 )3زبان  3کاربرد زمان گدشته ي کامل (درس  -گرامر   3) گزینه ي 77

 درسینکته مهم 
 می باشد. becauseبه معنی ریرا که بکار رفته است و داراي ساختار  sinceدر این تست 

 . فعل(گدشته ي ساده) + فاعل + because/ since / as ,فعل (گدشته ي کامل) + فاعل 
 که در این تست جاي دو جمله غوض شده است.

 
 )1زبان  2(درس  -ساختار مقایسه اي -گرامر   4) گزینه ي 88

 نکته ي مهم درسی
As-------as   مقایسه یک متغیر را با متغیر دیگر نشان می دهد. بنابراین بعد ازas-----------as   متغیر دیگر اسم

car  درست است 4کلمات در گزینه ي است که بوسیله صفت عالی توصیف شده است. و ترتیب 
 

 )1زبان  4کاربرد حرف اضافه (درس  -گرامر   1)گرینه ي 89
 نکته ي مهم درسی

 بکار می رود. onقبل ار عبارت تاریخ که داراي (سال + روز+ماه) باشد حرف اضافه ي 
 

  3)گزینه ي 80
 »از پلیس خواسته می شود که براي جلوگیري از تصادفات جاده اي بیشتر اقدام فوري انجام دهند.« ترجمه ي جمله:

 حاطه کردن)ا4 )جلوگیري کردن3  )دفاع کردن2  )نجات دادن1 
 

 2)گزینه ي 81
 »استرس می تواند باعث انواع اختالالت جسمانی از سردردها گرفته تا زخم هاي معده شود.« ترجمه ي جمله:

 )توجهات4  )بیماران3  )اختالالت2  )ترکیبات1 
 

 2)گزینه ي 82
می دهد تا از جنگ ي من، هر کسی با ارزش هاي اخالقی هر کار ممکنی را انجام یده عقبه « ترجمه ي جمله:

 »بپرهیزد.
 )مهمان نواز4  )مطلوب3  )اخالقی2   )شجاع1 
 

 1)گزینه ي 83
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عکس هایی که پل می گیرد تقریبا یکنواخت و کسل کننده هستند، اما کلکسیون عکس هاي « ترجمه ي جمله:
 »جدیدش بطور غیر منتظره مهیج و جذاب هستند.

 )با رغبت4 سوس)بطور نامح3  )ناگهان2 )بطورغیر منتظره1 
 

 4)گزینه ي 84
هر وقت که می خواهم یک داستان انگلیسی بخوانم، ابتدا معنی کلمات تازه را از دیکشنري پیدا می « ترجمه ي جمله:

 »کنم و بعد از آن شروع به خواندن داستان می کنم.
 )پیدا کردن لغت 4  )فوت کردن3 )اعالم حضور کردن2  )داللت کردن بر1 
 

 3)گزینه ي 85
. این کار در واقع یه به مدت چند سال پرستار بودن براي ویکتوریا به عنوان یک مادر یک نعمت بود« ترجمه ي جمله:

 »او اجازه داد تا از نوزاد خود بهتر مراقبت کند.
 )سوغات4  )رحمت، نعمت3  )نقش، عملکرد2   )تقاضا1 
 

 1)گزینه ي 86
خودش را از دیگران دور نگه می دارد. من تازه متوجه شدم که حتی اسم پیرمرد پائین این خیابان « ترجمه ي جمله:

 »اورا نمی دانم.
 )دور شدن4  )ترك کردن3  )مراقبت کردن2  )نگهداشتن1 

 بکار می رود. "دور ماندن از دیکران"به معنی   keep to oneselfنکته: 
 

 3)گزینه ي 87
 »پام.مري: این ساعت براي تولد شماست، « ترجمه ي جمله:

 »پام: متشرکم، اما این ساعت بنظرم ارزان است. پس من نمی دانم که آن را قصد دارم بزنم.«             
 »مادر پام: دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند.«              
 

 )2زبا  2(درس  -کاربرد زمان حال کامل -گرامر   4)گزینه ي 88
 نکته ي مهم درسی

زملن جمله حال کامل است. نکته ي انحرافی به معنی اخیر در اول جمله نشان می دهد که  recentوجود واژه ي 
 بکار رفته است و تاثیري بر زمان جمله ي قبل ندارد. agoدر جمله ي بعدي است که به خاطر  couldوجود 

 
 2)گزینه ي 89

 )ملزم کردن4  )مقایسه کردن3  )تصور کردن2  )جایگزین کردن1 
 

 1زبان  4درس  -modalsکاربرد  -گرامر   1 )گزینه ي90
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 نکته مهم درسی
 بکار می رود. canمفهوم کلی جمله ایجاد شدن فرصت و وجود توانایی را بیان می کند که در این صورت 

 
 2زبان  1درس  -ساختار جمله  و ترتیب کلمات -گرامر   3)گزینه 91

 نکته مهم درسی
 می باشد. جایگاه کلمات درست 3فقط در گزینه ي 

 
  4)گزینه ي 92

 )بشر، انسان ها4   )میراث3   )رفتار2  )اصول اخالقی1 
 

 4)گزینه ي 93
 saveاز نظر معنی نزدیکتر است به کلمه ي  1به معنی حفظ کردن در پاراگراف  preserveکلمه ي « ترجمه ي جمله:

 »به معنی ذخیره کردن.
 ذخیره کردن)4  )طول کشیدن3  )پیدا کردن2  )نیاز داشتن1 
 

 4)گزینه ي 94
  » چیست؟ 2موضوع پاراگراف « ترجمه ي جمله:

 »تکنیک نگهداري غذا.«             
 

 3)گزینه ي 95
 چیست؟ "انگور به کشمش و آلو به آلو بخارا تبدیل می شود"، نقش مثال، 2در پاراگراف « ترجمه ي جمله:

 »براي توصیف مکانیزم نگهداري غذا می باشد.«             
 

 3)گزینه ي 96
 »متن احتماال با بحثی در مورد چند روش دیگر براي نگهداري غذا ادامه می یافت.« ترجمه ي جمله:

 
 1)گزینه ي 97

 »اساسا می خواهد به کدام سوال زیر پاسخ دهد؟ 1پاراگراف « ترجمه ي جمله:
 »مخترع فیلم ها چه کسی هست؟«             
 

 1)گزینه ي 98
 »اشاره به فیلم ها می کند. 2در پاراگراف  theyکلمه ي « ترجمه ي جمله:

 
 1)گزینه ي 99
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متن به همه ي ومارد زیر به عنوان صحنه ي نشان داده شده در فیلم ها اشاره می کند به جزء اینکه « ترجمه ي جمله:
 »آواز می خواند. یک کسی روي استیج

 
 4)گزینه ي 100

 »نتیجه گیري کرد؟ 40و  1930کدامیک از موارد زیر را می توان در مورد فیلم هاي دهه ي « ترجمه ي جمله:
 »آن ها فقط موسیقیایی بودند.«              
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 




