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 99زبان خارج از کشور  ءپاسخنامه
 « اش داد زد و خندید. زده ها بیرون آمد و سر خواهر وحشت کارلوس از پشت بوته. »1 گزینه .67

 اضافه کرد و قبل از اسم بیاید.  edبرای اینکه تبدیل به صفت شود باید به آن  ،فعل است frightenچون  آید. یسی همیشه صفت قبل از اسم میدر زبان انگل

 « بهترین بازیگر است.او که او را در آخرین فیلمش دیدم، بازیگر محبوب من بوده است. معتقدم  از زمانی. »3گزینه  .66

Since دهندءه عملی است که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد.  و نشانهای ماضی نقلی  یکی از نشانه 

 « شود. میلیون تُن، ماهی از اقیانوس گرفته می 111ساله تقریباً هر. »2گزینه  .67

 جواب درست است.  million tonsشود؛ بنابراین  جمع بسته می tonشود، ولی  جمع بسته نمی millionاول باید بدانید که 

، از استت بتا کیفیتت بتام ممکتنبترای تاتاویر  ولتی ؛دوربین استتفاده کتردتوان از یک  برداری مستقیم از صفحءه نمایش کامپیوتر، می برای فیلم. »4 گزینه .67

 .«شودقیمت ضبط فیلم استفاده  های گران دستگاه

 چهار ترتیب درست رعایت شده است.  گزینهشویم که جمله مجهول است و فقط در  ها متوجه می با توجه به گزینه

 « کردی؟ بودی یا فقط داشتی شوخی می جدینی که گفتی قاد داری شغلت را رها ک زمانی. »4 گزینه .71

 ( جدی 4/زده  زده، ذوق ( هیجان3/کننده  ( سرگرم2/( طبیعی 1

 « شود. می ضروریزمانی گفت که عشق حالتی است که شادی یک فرد دیگر برای شاد بودن شما  ،رابرت ِای هیلین، نویسنده. »2 گزینه .71

 ( خالق، خالقانه4/( جذاب 3/ ( اساسی، ضروری2/نواز، مساعد  ( مهمان1

 « کنم باید به خودت استراحت بدهی. ؟ فکر میادامه بدهیکردن  داری کل شب را به کار آیا قاد. »3 گزینه .72

 ( وابسته بودن به 4/( ادامه دادن به 3/( سقوط کردن 2/کردن  ( رها1

 .« گیرند نمیایشان را  جایطور کامل  ، هرگز بههای رئیسشان بخندند نگیرند به ُجک که یاد رها تا زمانیبه شوخی گفت کامپیوت یک نفر یروز. »4 گزینه .73

 ( جای چیزی را گرفتن4/( احترام گذاشتن 3/( بازنشسته شدن 2/( مقایسه کردن 1

درخواستت ی بعضی از منابع هستند که های بیشتر هستند. آب شیرین، نفت و گاز طبیع افراد دائماً در حال خرید محاومت بیشتر و ساخت خانه. »1 گزینه .74

 .« شوند می

 نظمی  ( بی4/( تخفیف 3/( تنوع 2/( درخواست کردن 1

چیتزی در متورد  ، بلکه برای ذهنتان هم مضر استت، چتهتنها برای بدن خورید که نه هوله می شما است؛ بنابراین وقتی که هله هویتغذا بخشی از . »3 گزینه .78

 « کند؟ شخایت شما بیان می

 ( میراث 4/( هویت 3/( اصل، قاعده 2/نقش   ( وظیفه،1

 «  چیز در آنجا معرکه است. از قسمت شمالی آن دیدن کنید. همه باشد انیادت ،به کشور من افتاد اناگر گذرت. »4 گزینه .77

 تن ( به یاد داش4/( وقف کردن 3/( مطلع کردن 2/( مراجعه کردن 1

 .« ددهرا روی او انجام و جان او را نجات  CPRتوسط یک نفر مزم بود تا عملیات  فوریوقتی نفس آن پسر در کالس بند آمد، فقط اقدامی . »2 گزینه .76

 ( متوسط، میانی 4/( موجود 3/( فوری 2/( ابتدایی، ساده 1

 کلوز

گتردی شتناخته  با نام ویتترین ها را ببینند، حتی وقتی پول چندانی هم ندارند. این کارها داخل فروشگاهروند تا محاومت  بعضی افراد بیشتر از دیگران به خرید می

انداز کنند یا منتظر پایین آمدن قیمت آن  خواهند در آینده بخرند پول پس ریزی کنند و برای چیزهایی که می دهد تا پیشاپیش برنامه شود و به افراد امکان می می

کته هزینتءه زیتادی کننتد و از این ر به قیمت فکر نمیای دیگ در حالی که عده کنند، دنبال کامهای ارزان می ها زمان زیادی را صرف گشتن به عضیاجناس باشند. ب

مهایی که از نظتر اما این گفته همیشه درست نیست. خریدن کا ست؛تر باشد، کیفیت آن هم بهتر ا قدر کامیی گرانها اعتقاد دارند هرچ ستند. بعضیکنند راضی ه

گیرنتد تتا بتواننتد  وام میکنند یا از بانک  های اعتباری استفاده می جای اینکه صبور باشند، از کارت ؛ اما بعضی از افراد بهتر است اقتاادی به صرفه هستند عاقالنه

 چیزهایی که واقعاً نیاز دارند بخرند. 

 . 1 گزینه .77

 ( فراهم کردن 4/قدام کردن ( ا3/( بهبود بخشیدن 2/( امکان دادن 1

 . 3 گزینه .77

 . 4 گزینه .71

 کنند.  فکر نمی............... ( به 4/............... .کنند از  ( مراقبت نمی3/آیند.  کنار نمی............... ( با 2/فهمند. ( نمی1
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 . 2 گزینه .71

 ( منشأ 4/( تاویر 3/( کیفیت2/جویی  ( صرفه1

 . 2 گزینه .72

صترفه  به مقرون( کدام کامهتا 4/ ها هستند.  که آنصرفه  به مقرون( کامهای 3/  صرفه هستند. به ( کامهایی که مقرون2/ ای که هستند.  صرفه به کامهای مقرون( 1

 هستند.

 1درک مطلب 

اختن ختود از درختتان ها، پایین اند ها با پریدن از صخره آنتوانستند پرواز کنند، به این نظرات منجر شده است که  تالش برای توضیح اینکه پتروسورها چگونه می

 کدام از این توضیحات اشکامت خود را دارد. آمدند. هر رآمده از تاِج امواج به پرواز درمیگرفتن در بادهای مالیم ب یا حتی با خیز

توانسته مانند قالب عمل کند تا حیوان هنگام آماده شدن بترای پترواز  کند که پاهای عقبی پتروسورها شبیه پاهای خفاش بوده است و می اولی به اشتباه فرض می

 از آن آویزان شود. 

ها نیتاز بته  هایشان بین درختان فرود بیایند. سوم اینکه این کار آن توانستند بدون آسیب دیدن بال گوید این احتمال ندارد، چون پتروسورهای بزرگ نمی دومی می

تر از آن بود کته پتروستورها بتواننتد  کرده است، قوی هایی را تولید می چنین موج سازد؛ ولی احتمامً بادی که این پرواز را ممکن میدی است که های بلن  وجود موج

 روی هوا پرواز کنند. 

 . 3 گزینه .73

 ن اساساً چیست؟ تسؤال اصلی یا عمدءه م

قدر متبهم  ( چرا دانش ما از گذشته این4ند؟ چیزی باعث شد پتروسورها بتوانند پرواز کن چه (3/ ( آیا پتروسورها هرگز وجود داشتند؟2/( اولین پرنده چه بود؟ 1

 است؟

 در متن به ........ اشاره دارد. « those»کلمءه  .74

 ( پتروسورها 4/( توضیحات 3/( اشکامت 2/( پاها 1

 . 1 گزینه .78

 مورد سه توضیح پیشنهادی نویسنده است؟یک از موارد زیر بهترین توصیف از نگرش نویسنده در  کدام

 ( نامشخص 4/( گیجی 3/( شوکه 2/( هیجان 1

 .1 گزینه .77

 دهد؟ شده در مخالفت با توضیح دوم را کاهش می ، نیروی استدمل ارائهدر صورت درست بودن های زیر یک از جمله کدام

روسورها در منتاطق دورافتتاده و ت( پ3/ تر از آن بودند که اصالً قادر به فرود آمدن باشند.  روسورها بزرگت( پ2/ آیند.  د میو( پتروسورها همیشه روی زمین فر1

 قدری که باید، مورد بررسی قرار نگرفته است.  ( کالبدشناسی پتروسورها آن4/ گذاشتند.   های متراکم تخم می دور از جنگل

 2درک مطلب 

ر استت، ارتبتاط برقترار یلی کومپیتوتکه معادل ستواح« compyuta»خواهند با استفاده از یک  اند که می کسانی ،کنند افرادی که به زبان سواحیلی صحبت می

هتا  افزارهای پیشرفته داشته باشتند. آن های عظیم و نرم  ها قادر به انجام این کار به زبان خودشان نیستند. فرقی ندارد که کامپیوترها هارددیسک در واقع آن .کنند

 ها وجود دارد کار کنند.  های آفریقایی که صدها مورد از آن تند به زبان سواحیلی یا سایر زبانقادر نیس

یتک از  هتایی کته هی  کنند تتا کامپیوترهتا را بترای آفریقایی شناسان دارند در آفریقا با متخااان فناوری اطالعات همکاری می زبان .زودی بتوانند ممکن است به

کنتد  فت احستاس میکند. مایکروسا شود بلد نیستند، قابل استفاده کنند. اقتااد دارد این تغییر را  ایجاد می حاضر در اینترنت استفاده میهایی را که در حال  زبان

ن کنندگا ی ماترفزودی محاتومتی را بترا افتزار احتمتامً بته های تولید نرم زبانان شرق آفریقا وجود دارد. دیگر شرکت افزارش در میان سواحیلی بازاری برای نرم

فریقتایی در حتال  هتا وجتود دارد. صتدها زبتان آ دادن کتامپیوتر بترای آفریقایی بر اقتااد، دلیل دیگری هم برای در دسترس قرار کنند. عالوه آفریقایی تولید می

زبان در دنیا در اینترنت نیستند و هتر روز  7111صد از در 71 ،اساس برآوردهای یونسکودانند. بر ها می هی برای نجات آنشناسان کامپیوتر را را اند و زبان انقراض

 ها کمک کنند.  آن  شود. جای امیدواری است که کامپیوترها بتوانند به نجات زبان یک زبان در جایی از جهان منقرض می

 . 3 گزینه .76

 زبان درست است؟ مردم سواحیلیهای زیر در مورد   یک از جمله کدام اساس متن،بر

زننتد کته  ها به زبانی حرف می ( آن3/ شان از کامپیوتر استفاده کنند.  خواهند در زندگی ها نمی ( آن2/ ند. ی مزم برای استفاده از کامپیوترها اقد مهارتها ف ( آن1

 امپیوتر را به واقعیت بدل کنند. افزار مزم را ندارند تا استفاده از ک ها هارددرایو و نرم ( آن4/ توانند با آن با کامپیوتر ارتباط برقرار کنند.  نمی

 . 2 گزینه .77
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 است. ............... توانند از طریق آن با کامپیوتر کار کنند  هایی که افراد نمی متن بر این موضوع دملت دارد که تعداد زبان

 نامشخص  ( هنوز4/( فقط محدود به کشورهای آفریقایی 3/ ( بیش از یکی 2/طور روزمره در حال افزایش  ( به1

 . 4 گزینه .77

 . ............... هایی وجود دارند که  توان این نتیجه را گرفت که آفریقایی از متن می

( بته مقاصتد حقیقتی 3/ کننتد کته حتمتاً منقترض خواهنتد شتد.  هایی اختتراع می ( دارند زبان2/ کنند که اصالً قالب نوشتاری ندارند.  هایی تکلم می ( به زبان1

 شان آشنا نیستند.  ( با هی  زبانی غیر از زبان مادری4/ خارجی اعتماد چندانی ندارند. های  شرکت

 . 1 گزینه .111

 . ............... نویسنده از یونسکو بیشتر به این منظور اسم آورده است که 

انتد کته بیشتتر  هتای آفریقایی ( ثابت کند که ایتن زبان3/ ن بدهد. های روی  اینترنت را نشا ( تعداد زبان2/ تر آمده است پشتیبانی کند.  ای که قبل ( از جمله1

 یک وظیفءه جهانی است.  ،ها از انقراض ( تأکید کند که نجات زبان4/ شوند.  نادیده گرفته می


