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 : 1 )76در آخر جمله  so farآمده به معنای تا حاال پس در مورد کاری است که از گذشته شروع شده و هنوز
هم ادامه دارد پس باید از حال کامل استفاده شود .بررسی سایر گزینه ها :گزینه 2گذشته کامل است اما دراینجا
کاری قبل از کار دیگری انجام نشده .گزینه 3به دلیل وجود  so farکنار میرود .گزینه 4هم آینده است که با
 so farمطابقت ندارد.
 : 1 )77جمله قبل ازکوتاه شدن اینگونه بوده است:
…… which names a type of painting which was invented
 : 3 )78براساس ساختار …  such+ a/an + adj + noun + that +نیاز است که  thatبکار رود .نتیجه
گیری  suchبا جمله ای است که  thatداشته باشد.
 : 4 )79ترتیب قرار گرفتن صفات انگلیسی :کیفیت – اندازه – شکل – رنگ – ملیت – جنس
 : 2 )80کلمات کلیدی برای رسیدن به جوابbody – receive- healthy :
ترجمه :تا زمانی که مطمئن نشوی بدنت همه مواد مغذی مورد نیازش را دریافت میکند ،فکر نمیکنم احساس
سالمتی کنی.
 :2 )81در اینجا  seriouslyبه معنای  veryمورد نیاز است .ترجمه :او در پنهان کردن احساساتی که نمی
خواست نشان دهد خیلی خوب بود...
 :2 )82کلمات کلیدی know – how many :ترجمه ... :اما ما تخمین میزنیم که در مقیاس هزار باشد.
 :3 )83کلمه کلیدی  foughtاست.
 : 4 )84کلمات کلیدی  illness – sugarهستند .ترجمه :بخاطر بیماری ام مطمئنم دکترم مرا از خوردن
شکر برای حداقل چند هفته منع خواهد کرد.
 :1 )85جیمی از زمانی که در یک تصادف رانندگی صدمه دید ،دارای درد مستمر است.
 : 1 )86این اتفاق به این خاطر می افتد که بسیاری از آنها به هم متصل میشوند تا یک استخوان را بسازند.
 :4 )87لحظه ای که بفهمی این حق توست که خوشحال باشی ،قدمی عظیم به سمت خوشبختی برداشته ای.

 truly :4 )88به معنای بطور حقیقی برای جمله مناسب است
 : 3 )89ترجمه :تو باید دوستانی پیدا کنی و برای اینکار به آن زبان صحبت کنی.
 : 2 )90ترجمه :اگر اینکار را نکنی به کمک بقیه برای انجام دادن حتی آسان ترین کارها نیاز پیدا خواهی کرد.
 : 2 )91ترجمه  :این میتواند گاهی آزار دهنده باشد.
 : 4 )92ترجمه  :این میتواند گاهی آزار دهنده باشد که شما باید خودتان را با ساده ترین روش(زبانی) معرفی و
بروز دهید به این خاطر که هنوز زبان یاد نگرفته اید.
 :3 )93نویسنده برای تایید حرف قبلش یعنی {نیاز نیست همه چیز یک زبان را بفهمیم} به زبان مادری اشاره
کرده است.
 :2 )94با توجه به جمله آخر پاراگراف  2گزینه 2صحیح است.
 :4 )95در پاراگراف دو مثال {بدون زیرنویس فیلم دیدن نویسنده و همسرش} و در پاراگراف  4مثال {حرف
زدن دوستان هنگام بیرون رفتن برای شام} ذکر شده است.
 : 1 )96با استناد به جمله  conversations are more a means of being togetherگزینه 1
صحیح است.
 : 1 )97در متن نیامده که انسان ها بخاطر انقراض حیوانات و گیاهان به محیط زیست آسیب میزنند.
 : 4 )98جملهpeople can do greater damages to nature and do it more quickly. :
 : 4 )99با توجه به پاراگراف آخر فقط درباره گزینه 4حرفی زده نشده.
 : 1 )100جمله ششم از آخر گزینه 2را رد میکند .جمله هفتم از باال گزینه 3را رد میکند .به گزنیه  4هم در
متن اشاره ای نشده است.
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