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 گروه منحصرا زبان -سپیده عرب

 3. گزینه 67

 زمان مورد نیاز در جای خالی حال کامل است. در انتهای جمله، yetبا توجه به قید 

  3. گزینه 66

(. گزینه چهار از لحاظ 2(. جمله به یک فاعل نیاز دارد )دلیل رد گزینه 1آید )دلیل رد گزینه م مصدر میپس از حرف اضافه اس

 معنی است. و ترتیب اجزای جمله در جای خالی بیساختار 

 2. گزینه 69

 رود. کار میگیری منطقی بهبرای بیان نتیجه  mustفعل وجهی 

 2. گزینه 68

 به صفت تفضیلی نیاز داریم.  جمله بعد از جای خالی،در  thanبا توجه به کلمه 

 1. گزینه 98

شما در نظر بگیرید،  هستند ی در جایی دیگربرای )یافتن( کارال ترک کردن شهرمان اگر شما تنها تعداد زیادی از مردم را که در ح

 ممکن است به درستی نتیجه بگیرید که شهرمان آینده ای ندارد. 

 . در نظر گرفتن1

 . پیشنهاد دادن2

 . فرض کردن 3

 . انتظار داشتن4

 ن دوره چیزی یاد نگرفت؛ او در واقع به طوری که باید به صورت مستمر در کالس ها شرکت کند،. تعجبی ندارد که نیل در آ91

 شرکت نکرد. 

 . واقعا1

 . لزوما 2

 . به طور احساسی 3

 . به طور منظم 4

 4گزینه  .92

کنم که کمبود ارتباط میان این دو نسل و من فکر می اهمیت دارد،کنند که چقدر صحبت کردن با یک کودک والدین اغلب فراموش می 

 کند. درک متقابل را دشوارتر می

 سنت  .1
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 . تنوع2

 . ترکیب 3

 . نسل4

  2. گزینه 93

 الی را در حمام باقی گذاشته اید!شود که شما تمام شامپوی مرا مصرف کرده اید و فقط بطری خباورم نمی

 منقرض شدن . مردن،1

 . کامل مصرف کردن 2

 . تسلیم شدن 3

 . کنار گذاشتن 4

 1. گزینه 94

 کرد.های فقیر بسیار مهربان بود و به آن ها بسیار کمک میخانوادهپزشک فداکاری بود که با  دکتر قریبالف: 

 شناختم. ب: چه حیف! من چنین مرد بزرگی را نمی

 . چه حیف1

 آفرین . 2

 . امیدوارم اینطور نباشد 3

 . نه در کمال شگفتی 4

  2. گزینه 98

 حاال که تجارت آن ها به اندازه کافی خوب است، آن ها برنامه دارند فروشگاهشان را با افزودن اتاقی دیگر گسترش دهند. 

 . جایگزین کردن1

 . گسترش دادن2

 . فراهم کردن 3

 . تاسیس کردن 4

 4گزینه  .97

و سالمی  طوالنیرزش کردن و دوری از اعتیاد می تواند به ما کمک کند که زندگی و یک سبک زندگی متعادل، یک رژیم مناسب، 

 داشته باشیم. 

 . سوخت 1

 . مواد شیمیایی 2
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 . لذت 3

 . اعتیاد 4

و مصرف کربوهیدرات با کیفیت  ،پروتیین روزانهگرم  198کالری به رژیم روزانه، خوردن  888. یک فرد می تواند با افزودن 96

 باال وزن اضافه کند. 

 . سایز 1

 . وزن 2

 . بیماری 3

 . فشار خون 4

 دقت کنید.   gain weightبه عبارت  نکته:

 4 گزینه . 99

 . تصور کردن 4    . مقایسه کردن         3وری کردن               . یادآ2خیره کردن                 . ذ1

 3 گزینه . 98

 دقت کنید .   there are no traffic lights to guideکنیم . به عبارت برای بیان عدف استفاده می  toاز مصدر با 

 4 گزینه . 88

 است. "تنها کمی بیشتر از ...."این عبارت به معنی: دقت کنید.   only a little more than و ترتیب ساختاری به عبارت

 3 گزینه . 81

 دقت کنیدبه معنی "برای میلیون ها سال"  for millions of years  و ترتیب ساختاری به عبارت

 1 گزینه . 82

 . مصرف کردن 4. احاطه کردن                3. یاد گرفتن             2. نگه داشتن                 1

 2گزینه . 83

 بهترین عنوان برای متن چیست؟

 برنامه پیشرفت زیمباوه

 3 گزینه. 84

 طبق متن پروژه زیمباوه بر استاندارد زندگی برخی از مردم روستایی زیمباوه تاثیر گذاشته است. 

 4 گزینه. 88

 ر در مورد شاموا صحیح است؟موارد زیکدامیک از 

  که آنجا زندگی می کنند. میان خانواده هایی است آن مجهز به سیستم خورشیدی مشترک 
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 2 گزینه .87

They  در پاراگراف دوم به چه چیزی اشاره می کند؟ 

 سیستم روشنایی 

 1 گزینه. 86

 بین المللی تجربه می شود.  طبق متن شوک فرهنگی تقریبا به وسیله تمام دانش آموزان

 3 گزینه. 89

 کدامیک از موارد زیر در مورد نویسنده این متن صادق است؟

 یالتش را دور از شهر خودش گذراند. او حداقل بخشی از تحص

 2 گزینه .88

 طبق متن یک تاثیر شوک فرهنگی هیجان زدگی در مورد فرهنگ جدید است. 

 1 گزینه. 188

فایق آمدن بر شوک فرهنگی آسان است که  حقیقتتایید این  یا واکسنی ندارد،جادویی د: هیچ قرص هدف کالم نویسنده که می گوی

 و تالش میطلبد. نیست و زمان 

 


