
 
  

 3گزینه  .21

riبعد از افعالی مانند  sk یعنی مصدر اسم صورت فعل بعدی باید به i ng + رود کار فعل به. 

 4گزینه  .22

شرط را نشان می دهد و بیان کننده این نکته است که نه این حالت و نه آن حالت هیچ کدام  (whether…. orنکته گرامری: عبارت )

 نتیجه یکسان می باشد.مهم نیستند زیرا 

 4گزینه  .23

i  با توجه به معنای جمله باید از حرف ربط f  یاwhether   استفاده شود. از او پرسیدم که آیا تمام آن را خودش به « که آیا»به معنی

 تنهایی انجام داده بود.

 1گزینه  .24

lدو فعل  et نیز گرچه حسّی نیستند ولی در جملهای که بعد از آنها مفعول به کار رفته باشد فعل دوم را به شکل مصدر بدون  makeو   

to .به کار میبریم 

 2گزینه  .25

atبه کار می رود بعد از حروف اضافه مانند  (Gerundیکی دیگر از مواردی که فعل به صورت )اسم مصدر  , i n, on  و از جملهby 

 می باشد.

 3گزینه  .26

 معنی جمله: هزاران اطالعات در حافظه کامپیوتر ذخیره می شود.

 ( متصل کردن44                 ( ذخیره کردن33               ( معاوضه کردن 22              ( انتقال دادن 11

 3گزینه  .27

 ذخیره کنند. معنی جمله: بسیاری ازمردم دوست دارند مقداری غذا در موارد اضطراری

 دادن کاهش( 4                 کردن ذخیره( 3                یافتن نجات( 2                 ( باال آمدن1

 4گزینه  .28

 معنی جمله: سؤال پرسیدن می تواند سبب شود که حضار بر سخنرانی شما تمرکز داشته باشند.

 کردن تمرکز( 4                      کردن پرتاب کردن، اندازی راه( 3                         کردن بیان( 2                    ( احترام گذاشتن1

 2گزینه  .29

  معنی جمله: هر کس در یک مرحله ای مجبور است نگران باشد که در یک مصاحبه شغلی یا سایر موقعیت ها چه لباسی بپوشد.

 عملکرد( 4                  اتحادیه( 3        موقعیت( 2        منابع( 1 

 4گزینه  .30

  معنی جمله: از چه راههایی می توانید دوستان و خانواده خود را درباره اهمیت محیط زیست آگاه کنید؟

 هوشیار -( آگاه 44         ( رویا دیدن 33            آزاد کردن -( رها کردن 22            ( به روز رسانی کردن 11



 3گزینه . 31

 

 معنی جمله: آیا فکر می کنی که باید قیمت ها را پایین تر بیاوریم تا فروش بیشتری داشته باشیم؟

 ( غلبه کردن4( پایین آوردن               3( احترام گذاشتن                    2ضربه زدن                      (1

 1گزینه  .32

چاپ عادی را بخوانند چون قادر نیستند ببینند. لیکن تعدادی از روشهای نگارش برای نابینایان انجام شده نابینایان نمی توانند نوشته یا 

 است.

 ( زمینه ها44      ( اشکال33      ( حقایق22      ( راه و روش11

 4گزینه  .33

 توجه در قسمت داده شده.

 4گزینه  .43

 شده که از صفحه برجسته تر می باشند.در روش بریل هر حرفی از نقطه هایی تشکیل 

 ( برجسته شده44      ( ادامه داشتن33      ( پیشرفت نمودن22      ( رها شدن11

 4گزینه  .35

 شخص نابینا با حرکت درآوردن انگشتانش بر روی خطوط نقطه ها روش بریل را می خواند.

 ( به حرکت درآوردن44      ( بلند کردن33      ( متصل کردن22      ( افزودن11

 3گزینه  .36

 هنگام خواندن، او باید هم تعداد نقطه ها را و هم اینکه چطور آنها دقیق تنظیم شده اند را مورد توجه قرار دهد.

 ( مستقیماً 44      ( دقیقا33ً      ( معموال22ً      ( از نظر فیزیکی11

 

 2گزینه  .37

 است صحیح 2 یچهارم پاراگراف سوم گزینهبا توجه به خطوط دوم و سوم و 

 4گزینه  .38

 است صحیح 4 یی پاراگراف اول، گزینهبا توجه به اولین جمله

 1گزینه  .39

thiضمیر  s  بهsl umped کند. )خمیده= اشاره میsl umped) 

 1گزینه  .40

 است صحیح 1 یی اول و دوم پاراگراف اول گزینهبا توجه به جمله

 

 



 3گزینه  .41

 است صحیح 3 یبا توجه به خط چهار و پنج پاراگراف دوم گزینه
 

 4گزینه  .42

 161مراجعه شود. پاسخ در صفحه  38کتاب پت و متن صفحه  7به متن شماره 

 3گزینه  .43

 

 4گزینه  .44

 

 2گزینه  .45

 

 


