
کتاب می پردازید،  که امروز بابت خرید این    مبلغی 

که در آینده بابت  در مقابل هزینه هایی 

کرد،  نخواندن آن پرداخت خواهید 

بسیار ناچیز است ...



مقدمۀ مدیر تألیف
کتابی متفاوت در محتوا، ساختار  کتاب های  است؛  کتاب محصولی از مجموعه    این 

کالغ سپید و ساعت ها تفکر و  که حاصل سال ها تجربۀ مدیران و مؤلفان انتشارات  و فرم. محصولی 

کتاب هایی با هدف یادگیری سریع و لذت بخش برای  برنامه ریزی در اتاق فکر این مجموعه است. 

که قدر لحظه ها را می داند.  نسلی 

در این کتاب شما با تعداد قابل توجهی تست دوگزینه ای در قالب کوییزهای یک صفحه ای روبه رو 

کمتر مواجهید.  گزینه های  که با یک بانک تست اما با تعداد  کنید  گمان  می شوید و شاید در ابتدا 

اما داستان این نیست! این تست ها برای سنجیدن شما طراحی نشده اند. هدف این چالش های 

سؤاالت  حل  برای  اول  قدم  عنوان  به  مفاهیم  تمام  جزءبه جزء  و  عمیق  دقیق،  آموزش  دوگزینه ای، 

را فرانگرفته اید  کتاب  تا تمام نکات نهفته در تست های این  گمان ما،   تشریحی و تستی است و به 

به هیچ عنوان نباید به سراغ سؤاالت تشریحی و چهارگزینه ای بروید.

کوچک برای یافتن پاسخ درست مواجه می شوید.  کتاب، در هر سؤال با یک چالش  شما در این 

در برخی از موارد ممکن است شما پاسخ درست را دقیق و بدون تردید بلد باشید اما در موارد دیگر 

یا جزوه ای دیگر نیست. شما می توانید  کتاب  نیاز به  این مواقع  این یقین وجود نداشته باشد. در 

کنید و پاسخ  آورده شده مراجعه  پایین صفحه  که در  کوییز  کلیدهای همان  بالفاصله به مجموعه 

درست را یاد بگیرید.

مختلف،  زمانی  بازه های  در  تست ها  مرور  و  تکرار  با  همراه  یادگیری  و  مطالعه  تکنیک  این 

این  در  فعال می کند.  را  و حافظۀ شما  غیرفعال مغز  و قسمت های  گاه  ناخودآ از ضمیر  بخش هایی 

گاه وارد یک بازی ُبرد و باخت می شود و در نهان برای پیروزی در  روش حافظۀ شما به صورت ناخودآ

یک مسابقۀ ساده، سریع و هیجان انگیز تالش می کند. این تالش و چالش لذت بخش در قالب این 

که بدون آن که خودتان بفهمید، ده ها بازی  کوچک، به قدری ساده و آرام پیش می رود  دوئل های 

دوئل گونه را بدون خستگی و ماللت پشت سر می گذارید و در این مسیر هموار و بدون دست انداز، 

که برای اولین بار  به موفقیت های بسیار زیادی دست می یابید. مسیری هموار و بدون پیچ و خم 

تجربه ای واقعًا متفاوت از درس خواندن و یادگیری را برای شما امکان پذیر می کند. تجربه ای مدرن از 

درس خواندن و مسیری میانبر برای جلو زدن از همه!



سالم بچه ها! خوبین؟

از اونجا که این کتاب فرق می کنه، خیلی هم فرق می کنه در مقدمه می خوام بی مقدمه برم رس اصل مطلب.

اگه این کتاب رو چند صفحه ورق بزنی متوجه می شی که توش درسنامه نداره. فقط تست می بینی. اون هم از نوع 

دو گزینه ایش! وقتی هر سؤال رو می خونی دو تا اتفاق ممکنه بیفته. حالت اول: سؤال رو بلدی و درست جواب 

می دی؛ خب خوش به حالت! حالت دوم: سؤال رو غلط جواب می دی یا اصالً جواب منی دی؛ نگران نباش! به پایین 

صفحه نگاه کن! کلید سؤال پایین صفحه اومده و همون موقع می تونی با دیدن پاسخ درست، اون رو یاد بگیری.

P.180 داره. این یعنی پاسخ این تست ها در صفحه ای  بعضی از سؤال ها هم جلوش عالمتی به شکل 

که شامره ش نوشته شده، اومده که ترجمۀ تست های مربوطه رو بهتون می ده. البته بعضی از تست ها در 

پاسخنامه عالوه بر ترجمه، ممکنه نکتۀ ناب واژگان هم داشته باشن. اینجور تست ها جلوش عالمت  

وجود داره. این نکته ها عالوه بر تست لغت، در تست های Cloze & Reading هم خیلی بهتون کمک می کنه. 

هم  اون  آوردم.  بی نظیر  و  معجزه آسا  روش  یه  نیست  قوی  لغت شون  و  ترجمه  که  بچه هایی  برای  ضمناً 

تست های فارسی ـ انگلیسیه. خالصه این که ساختار این کتاب اون قدر حرفه ای و پیرشفته طراحی شده که هر 

موقع رشوع کنی و باهاش رفیق بشی شک نکن که می تونی از همه جلو بزنی. البته فکر کنم دیگه خودتون 

هم فهمیدین که اگر تست های این کتاب رو به جای یک بار حل کردن، دو یا سه بار مرور کنید همه چیز توی 

ذهنتون تثبیت می شه و دیگه هرگز از یادتون منی ره. برید ببینم که چه می کنید.

آهان راستی تا یادم نرفته بگم که یادگیری و تثبیت مفاهیم و نکات این کتاب پایان داستان ما نیست. شام 

حتام باید دانش و مهارت خودتون رو که با این کتاب به دست آوردید، با حل تست های چهارگزینه ای امتحان 

کنید تا واسه آزمون هاتون آمادۀ آماده بشید. نگران این هم نباشید. ما اینجا توی کالغ سپید داریم براتون یه 

بانک تست توپ و پر و پیمون آماده می کنیم که به زودی منترش می شه. منتظرش باشید!

مقدمۀ مؤلف
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کلمه را در فرهنگ لغت .................. .  1 او از من خواست تا معنی 

look after B  look up A

 2 اولین فرهنگ لغت فارسی در قرن پنجم .................. .

was produced B  was compiled A

کشور، رؤسای جمهورشان در آخرین مجمع بین المللی نمی خواستند یکدیگر   3 به دلیل روابط خصمانۀ دو 

. .................. ً
را مستقیما

talk B  address A

 4 این داستان برای دانش آموزان سطح .................. زبان دشوار نیست هرچند برای مبتدی ها سنگین به نظر 

می رسد.

elementary B  intermediate A

گاه همیشه باید .................. همراه خود داشته باشد. کارآ که یک   5 بسیاری از مردم فکر می کنند 

magnifying glass B  lens A

 6 فرهنگ های لغت معین و دهخدا در دستۀ فرهنگ های .................. قرار می گیرند.

bilingual B  monolingual A

 7 امروزه بسیاری از مردم دنیا .................. هستند و حداقل به یک زبان دیگر به جز زبان مادری  شان صحبت 

می کنند.

monolingual B  bilingual A

کنم. کمک   8 مهدی در .................. بسیار بدی قرار دارد و من می خواهم به او 

station B  situation A

تابه حال  که  است  کسی  مهربان ترین  او  اینکه  با  است،  بد اخالق  بسیار  او  که   .................. دوستانم  همۀ   9 

دیده ام.

compose B  suppose A

 باید با حرف اول بزرگ نوشته شود.
ً
 10 .................. خاص حتما

clause B  noun A
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1  device

A B وسیله  موتور 

2  renewable

A B تجدیدپذیر  تازه 

3  ancient

A B تلفظ، لهجه  کهن  باستانی، 

4  resource

A B منبع  مراجعه 

5  exclude

A کردن   جدا/مستثنی 

B شامل شدن 

6  produce

A کردن  B تولید  توضیح دادن 

7  dread

A کردن  B جرئت  دلهره داشتن 

8  source

A B انرژی  منبع 

9  blow

A B (ساز بادی( زدن  زیر 

10  blow

A کردن  تنبیه 

B کردن / هدر دادن  خراب 

11  fuel

A B سوخت  منشأ 

12  prize

A B جایزه  قیمت 

13  source

A B ذخیره  منشأ 

14  solar

A B خورشیدی  بادی 

15  Christ

A B مسیح / عیسی  روحانی 

16  sunshine

A B نور آفتاب  طلوع آفتاب 

17  price

A B جایزه / پاداش  قیمت / بها 

18  while

A B چون که  که  در حالی 

19  hydropower

A B نیروی برق آبی  کولر 

20  result

A B نتیجه  نشانه 
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1  I am 17 years old and my older brother ................. two years before me. 

A  borned  B  was born

2  Be patient, the first race just started five minutes ago and this is its 

second ................ . 

A  movement  B  lap

3  Suddenly people burst into .................. when that hilarious actor fell down 

on purpose. 

A  tears  B  laughter

4  I don’t keep a ................ because I’m afraid someone might see it and read 

it behind my back. 

A  dairy  B  diary

5  He was ................. a story about how he traveled across Europe in two 

months. 

A  weaving  B  planning

6  The government didn’t want the nuclear secrets to be ................ . 

A  spread  B  imagined

7  Dave got around 80 in his last few exams and I don’t think he will 

................. on that. 

A  boost  B  improve

8  ..................... has the power to retain and recall past experiences. 

A  Laboratory  B  Memory

9  Unfortunately, it cannot be denied that crime is on the ................ . 

A  increase  B  improve

10  The new piano in the hall is the gift of an anonymous ............... . 

A  donor  B  instrument
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سرفصل آموزشی

نکات ناب واژگان در پاسخ نامه

کوییز کلید 

کوییز کلید 

کوییز کلید 

عنوان بخش

ت
ؤاال

ی س
خت

ۀ س
رج

د خیلی سخت 
سخت 
متوسط 
ساده 
خیلی ساده 

شمارۀ صفحه 
در پاسخ نامه

کوییز شمارۀ 

 در کوییزهای معنی کلمات، معنی تک تک کلمات درس  
از  برخی  در  می شود.  داده  آموزش  و  شده  پرسیده  مربوطه، 
شماره هایی  با  که  شده  ح  مطر کلمات،  تکمیلی  معانی   سؤاالت 
9  مشخص شده اند. )این معانی برای پاسخ گویی به  به صورت 

کاربردی است.( تست های Cloze & Reading بسیار 

کوییز در پایین همان صفحه آمده تا بالفاصله بعد از حل  کلید هر 
کنید. سؤاالت، پاسخ های خود را بررسی 

در  فارسی - انگلیسی  بخش   سؤاالت 

با  که  است  خالی  جای  یک  با  فارسی  جمالت  قالب 

گزینه ها  کلمات انگلیسی در  توجه به معنی، تنها یکی از 

گونه  این  کند.  پر  درستی  به  را  خالی  جای  می تواند 

بسیار  متوسط  داوطلبان  زبان  تقویت  برای  آزمون ها 

مفید است.

به  شبیه  انگلیسی - انگلیسی  بخش  سؤاالت   

گزینه، دو  که به جای چهار  تست های رایج است. با این تفاوت 

دوازدهم(،  پایۀ  تست های  در  )فقط  تست ها  این  دارند.  گزینه 

سطح  تشخیص  شده اند.  سطح بندی  سختی،  و  آسانی  نظر  از 

است.  امکان پذیر  آن  کنار  رنگ  به  توجه  با  تست  هر  دشواری 

کنار  در  آمده،  آن  در  تست ها  این  پاسخ  که  صفحه ای  شمارۀ 

کوییز آورده شده است. شمارۀ 

راهمنای مطالعۀ کتاب
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واژگان جامع انگلیسی کنکور | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

1  introduce 

A کردن  B معرفی  شناختن 

2  classmate

A B هم کالسی  دوست 

3  each other

A B دیگر  یکدیگر 

4  greet

A B احوالپرسی کردن  کردن   بدرقه 

5  letters

A B  نشانه ها  حروف الفبا 

6  one by one

A B یکی یکی  متفاوت 

7  excuse

A B بخشیدن  معذرت خواستن 

8  correct

A B درست   به درستی 

9  spell

A کردن  B تلفظ  کردن  هجی  

10  below

A B زیر  در ادامه 

11  fill out

A B ادامه دادن  کردن  (فرم(تکمیل 

12  nice

A B مؤدب  دل پسند 

13  help

A B کمک خواستن  کردن  کمک 

14  oneself

A B خود  من 

15  people

A B خانواده  مردم 

16  following

A B باال  پیش رو 

17  answer

A B پاسخ دادن  پرسیدن 

18  age

A B وزن   سن 

19  practice

A کردن  B عادت  کردن  تمرین 

20  between

A کنار  B در  در بین 

B15A14B13B12B11

B20B19B18A17B16

B5A4B3A2A1

A10B9A8B7A6

Q
ui

z.0
01

معنی کلمات
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بخش اول  مرور پایه های هفتم، هشتم و نهم
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

1  job 

A B سفر  شغل 

2  complete

A B کامل   کردن  به تعویق انداختن 

3  appearance

A B  ابداع  ظاهر 

4  meet

A کردن  B کشف  کردن  مالقات 

5  fix

A کردن  B تعمیر  کردن  تعویض 

6  pardon

A B بخشیدن  کردن  تشبیه 

7  describe

A کردن  B تصور  کردن  وصف 

8  famous

A B معروف  محبوب 

9  try

A کردن  B ارزیابی  کردن  امتحان 

10  information

A B توجه  اطالعات 

11  contact

A B اطمینان  ارتباط 

12  suppose

A B توجه داشتن  کردن  فرض 

13  favorite

A B انتخاب اول  گران بها 

14  enough

A B بیش  از حد  کافی 

15  quince

A B به  خرما 

16  zucchini

A B بادمجان  کدوسبز 

17  florist

A B گل فروش  نقاش 

18  employee

A B کارفرما  کارمند 

19  baker

A B نانوا  آشپز 

20  prospect

A B علت / دلیل  چشم انداز/دورنما 

A15B14A13B12B11

B20A19B18A17B16

A5B4B3A2B1

B10B9A8B7A6

Q
ui

z.0
02
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در
ن 

الی
 آن

ید
خر

32

واژگان جامع انگلیسی کنکور | 

1  save

A کردن  B ذخیره    از دست دادن 

2  nature

A B طبیعی  طبیعت  

3  put out

A کردن  B خشمگین  کردن   خاموش 

4  hunt

A کردن  B  شکار  از بین بردن 

5  help

A کردن  B  کمک  نجات دادن 

6  injured

A B  بیمار  مجروح/آسیب دیده

7  goat

A B بز  کرگدن  

8  leopard

A B پلنگ   ببر  

9  endangered

A B  از بین رفته   در معرض خطر 

10  alive

A B  زنده   حاضر 

11  increase

A B افزایش یافتن  کاهش یافتن  

12  hear

A B  شنیدن  کردن   دریافت 

13  protect

A کردن  B ذخیره  کردن   محافظت 

14  for example 

A B مثاًل    
ً

اوال

15  excuse

A کردن  B  تنبیه  معذرت خواستن 

16  plan

A B  برنامه  سرگرمی 

17  take care

A کردن  B مراقبت  کردن    سوار 

18  animal

A B گیاه  حیوان  

19  following

A B پیش رو   پشت  

20  orally

A  
ً

B  کتبا   
ً

 شفاها

B15A14B13A12A11

B20A19B18A17A16

A5A4B3B2A1

A10B9A8A7B6

Q
ui

z.0
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معنی کلمات



در
ن 

الی
 آن

ید
خر

33

بخش دوم  درس 1 پایۀ دهم

A15B14A13A12A11

A20A19A18B17A16

A5B4A3A2B1

A10B9A8A7B6

1  expression

A B  کلمه  ابراز 

2  practice

A کردن  B تمرین  کردن   حل 

3  earth

A ک  B خا قاره  

4  tiger

A B یوزپلنگ  ببر  

5  wild

A B وحشی   اهلی  

6  forest

A B دشت   جنگل  

7  destroy

A کردن  B ویران  کردن    حفظ 

8  die out 

A B  منقرض شدن  از بین بردن 

9  pay attention

A کردن  B مراقبت  کردن   توجه 

10  natural

A B  طبیعی   طبیعت 

11  plain 

A B دشت   جنگل  

12  a few 

A B تعداد اندک  چندین 

13  human

A B انسان   روح  

14  instead

A B آن سوی   به جای  

15  else

A B دیگر   یکدیگر  

16  future

A B  آینده   حال 

17  after

A B دورتر   بعد از  

18  need

A B نیاز داشتن  ناقص بودن  

19  attention

A B توجه  اخطار  

20  hope

A B امید داشتن  آرزو داشتن  

Q
ui

z.0
22
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واژگان جامع انگلیسی کنکور | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

1  understanding

A B فهم  گمان 

2  interesting

A B جالب  عجیب 

3  fact 

A B روش  حقیقت 

4  holy

A B   مقدس  رایج 

5  available

A B  موجود  کافی 

6  deaf

A B  ناشنوا  نابینا 

7  sign language

A B  زبان تابلوها  زبان اشاره 

8  communicate

A کردن  B  کمک  کردن  ارتباط برقرار 

9  familiar with

A B آشنا با  همراه با 

10  above

A B  زیر  باال 

11  around

A B  در اطراف  مقابل 

12  quiet

A B  زیاد  کت  سا

13  keep off

A B  دور شدن  کردن  فرار 

14  grass

A B  زمین  چمن 

15  beside

A B کنار  در طی 

16  experience

A B  تجربه  آزمایش 

17  absolutely

A  
ً

B  دقیقا کاماًل 

18  fluently

A B  عمیق  سلیس / روان 

19  honest

A B  صادق  مهم 

20  point

A B  نکته  پیشنهاد 

Q
ui

z.0
94

A15B14A13B12A11

A20A19B18B17A16

A5A4B3A2A1

B10A9B8B7A6

معنی کلمات
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بخش سوم  درس 1 پایۀ یازدهم
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

1  translator

A B  مترجم  مدرس 

2  host

A B  مهمان  میزبان 

3  project

A B  مأموریت  پروژه 

4  invite

A کردن  B  دعوت  کردن  قبول 

5  actually

A B  در واقع  کاماًل 

6  institute

A B  مؤسسه  جایگاه 

7  republic

A B  ملت  جمهوری 

8  broadcasting

A  )امواج( رادیو 

B (در رادیو و تلویزیون( برنامه سازی 

9  possible

A B  ممکن  امکان 

10  interest

A B  عالقه  احترام 

11  favorite

A B  موردعالقه  موردنیاز 

12  farming

A B  دامپروری  کشاورزی 

13  region

A B  مذهب  ناحیه 

14  continent

A B  کشور  قاره 

15  exist

A B وجود داشتن  کافی بودن 

16  native

A B  بومی  جالب 

17  range

A B  متغیر بودن  کردن  تأمین 

18  popular

A B  مشترک  محبوب 

19  percent

A B  درصد  مقدار 

20  imagine

A B حدس زدن  کردن  تصور 

Q
ui

z.0
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A15B14B13B12A11

B20A19B18A17A16

A5A4B3B2A1

A10A9B8B7A6
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واژگان جامع انگلیسی کنکور | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

1  sense

A B تفکر  حس 

2  appreciation

A B  قدردانی  نگرانی 

3  hence

A  بعدها / از این به بعد 

B چون که 

4  lap

A B دور )مسابقه(  آغوش 

5  respect

A B عالقه داشتن به  مربوط بودن به 

6  lower

A B افزودن به  کاستن از 

7  spare

A B در اختیار گذاشتن  تخلیه کردن 

8  boost

A B کاهش دادن  باال بردن 

9  strength

A B مقاومت  قوت / نیرو 

10  elderly

A B جوان  پیر/ مسن 

11  spare

A B یدکی / اضافی  نامناسب 

12  successful

A B موفق  مطمئن 

13  advice

A B نصیحت  کردن  نصیحت 

14  elicit (from)

A کردن به  B مجبور  کشیدن از  حرف 

15  improve

A B افزایش دادن  بهبود دادن 

16  babysitting

A کودکان   آموزش به 

B کودکان  مراقبت از 

17  grandchild

A B فرزند بزرگ  نوه 

18  increase

A B بهبود بخشیدن  افزایش دادن 

19  function

A B نقش / عملکرد  علت 

20  memory

A B خاطره  ذهن 

B15B14A13A12A11

A20A19B18B17B16

B5A4A3A2B1

B10B9B8A7B6

Q
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معنی کلمات
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بخش چهارم  درس 1 پایۀ دوازدهم
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

B15B14A13B12A11

B20A19A18A17B16

A5A4B3A2B1

B10B9B8A7A6

Q
ui

z.1
43 1  appropriate

A B مشخص  مناسب 

2  experience

A کردن  B تجربه  کردن  آزمایش 

3  match

A کردن  B نصب  کبریت 

4  selected

A B منتخب  عالی 

5  with respect to

A B با توجه به  با احترام به 

6  take care of 

A کردن از  B مراقبت  کردن از  دوری 

7  donate

A کردن  B اهدا  افزایش دادن 

8  go through

A کردن  B حمایت  پرداختن به )کاری( 

9  positive

A B  عالی  مثبت 

10  temperature

A B آب و هوا  دما 

11  translate

A کردن  B تبدیل  کردن  تدریس 

12  regard

A B متوجه شدن  گرفتن  در نظر 

13  dedicated

A B موظف / متعهد  مطمئن 

14  spare

A گرفتن  B در نظر  کردن  کوتاهی 

15  distinguished

A B محبوب  برجسته 

16  surprisingly

A B به طور چشمگیر  به طور شگفت آور 

17  homeland

A B وطن  داخلی 

18  regretful

A B پشیمان  معترض 

19  medical

A B پزشکی  علمی 

20  description

A B ارتباط  توصیف / شرح 



167

بخش چهارم  درس 1 پایۀ دوازدهم
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

کرد و پشت سرش را با دقت نگریست. گهان .............. ترس   1 سمیرا وقتی داشت در خیابان تاریک قدم می زد نا

scene B  sense A

 2 این هدیه نشان دهندۀ .............. ما از خدمات چند سالۀ شما در این دانشگاه است.

appreciation B  education A

 3 من تقصیری نداشتم، .............. موتور دلیل تصادف ماشین بود.

mistake B   failure A

 4 .............. هرکس وابسته به اراده و تفکر اوست.

 length B  strength A

که حس شوخ طبعی باالیی دارد. کستری است   5 پدربزرگ علی یک آقای .............. با موهای خا

older B  elderly A

کار، به شدت پشیمان شد.  6 مریم به .............. مادرش توجه نکرد و بعد از انجام آن  

 advice B  device A

گرفت. کارگران، تصمیم به افزایش حقوق آن ها   7 مدیر شرکت به منظور ......... شرایط زندگی 

improving B  removing A

  
ً
قطعا  ........... اما  نگذارد،  مردم  زندگی  بر  آشکاری  منفی  تأثیر  االن  شاید  پالستیک  عظیم  حجم  این  تولید   8 

تأثیرگذار خواهد بود.

hence B  therefore A

گذشته .............. .  9 با  وجود مدیریت جدید، بازده امسال شرکت بیست درصد نسبت به سال 

has increased B  has recorded A

 10 افراد مسن می توانند با انجام برخی فعالیت های ذهنی، .............. مغزی خود را افزایش دهند.

 junction B  function A

Q
ui

z.1
53

A10B9B8B7B6A5A4A3B2A1

فارسی ـ انگلیسی
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واژگان جامع انگلیسی کنکور | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

P.
34

31  Due to the lack of space in cafeteria the food was served in two .................. . 
A  tables  B  sittings

2  The ancient Greeks emphasized physical fitness and ............. in their 
education of youth. 
A  strength  B  attention

3  Successful advertising makes a/an ................. so familiar that shoppers ask 
for it by its name. 
A  income  B  product

4  Her latest ..................was in a film based on the life of a nineteenth-century 
music star. 
A  purpose  B  role

5  Have you got a certificate to show that you have ................ completed the 
course? 
A  successfully B  necessarily

6  Basically, the article can be summarized into a few ................. . 
A  sentences  B  text

7  After they ..................... the bomb threat, the principal immediately 
contacted the police. 
A  accepted  B  received

8  I can’t see how your plan is going to work in .................. . 
A  practice  B  aspect

9  His brother .................. himself to improving the design of ships and the 
methods of sailing them. 
A  dedicated   B  spent

10  When that child saw her mother, he ................ her tightly and burst into tears. 
A  hugged   B  held

A10A9A8B7A6A5B4B3A2B1

Q
ui

z.1
68

انگلیسی ـ انگلیسی



در  که  باشید  داشته  دقت   
پاسخ نامه، ترجمۀ تست ها به دو 

شیوۀ مختلف ارائه شده است.

کوییز 141 )تست های  کوییز 1 تا  •  ترجمۀ تست ها از 
کلمه به کلمه  الی یازدهم( به شیوۀ  پایه های هفتم 
تدریج،  به  بتوانید  شما  تا  است  شده  انجام 
به  را  جمالت  روان  ترجمۀ  برای  الزم  مهارت های 

دست آورید.

پایۀ دوازدهم(  تا 306 )تست های  کوییز 168  از    •
شما  توسط  کسب شده  مهارت های  به  توجه  با 
به  را  جمالت  می توانید  شما  قبلی،  بخش های  در 
کنید و به همین دلیل  صورت فارسی روان ترجمه 
پاسخ این تست ها، به ُفرم فارسی دستوری نگاشته 

شده است.
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خرید آنالین درواژگان جامع انگلیسی کنکور | 

 Quiz.016
کمی به آب و هوای بهتر قبل از )رسیدن( هفتۀ آینده. 1 وجود دارد یک امید )انتظار( 

کسی( وقتی او دارد حرف می زند با شما. که دور شوید )از  2 هست بی ادبانه 

که چگونه انجام دهید آن را، بپرسید از معلمتان. گر شما نیستید مطمئن  3 ا

کار. کجا است جنی؟ B : من نمی دانم، من فکر می کنم او هست هنوز سر   : A 4

5 او افتاد در آن آب سرد و سرما خورد.

که قرار است باران ببارد، اما در واقع بود آفتابی تمام روز. 6 ما فکر می کردیم 

کوه. کت در باالی  7 آن اسب هست در یک مکان خلوت و سا

8 عینک جدیدش تغییر داده است ظاهرش را.

9 فقط بنشین اینجا و صبور باش. مادرت خواهد بود اینجا به زودی.

10 سارا بود مسلط )روان( به زبان های انگلیسی، فرانسه و آلمانی.

 Quiz.017
1 نینا بود در دانشگاه به مدت دو سال اما او تمام نکرد درسش را.

کنید فرم تقاضای )کار( را. 2 برای اینکه عضو شوید، پر 

کردن وزن. کم  3 تغییر دادن عادات غذایی تان هست بهترین روش برای 

کنم همین االن. که آموخته ام در عمل. من قصد دارم شروع  کنم آنچه را  4 من نمی توانم منتظر بمانم تا اجرا 

گرفتن. گر شما قبول شدید در امتحاناتتان، ما خواهیم داشت یک مهمانی برای جشن  5 ا

6 چگونه شما هجی می کنید )می نویسید( اسمتان را؟

کرد او را به یک شخص جدی تر. 7 شغل جدید تبدیل 

؟
ً

کار را، لطفا کنید فرم تقاضای  8 می شود پر 

9 یک منشی تایپ می کند نامه ها را، پاسخ می دهد تلفن را، نگه می دارد سوابق را و غیره.

که شما بتوانید بخرید )از آنجا( دارو نامیده می شود "داروخانه". 10 مغازه ای 

 Quiz.018
کرد هزار دالر به )مؤسسۀ( تحقیقات سرطان. گذشته او اهدا  1 سال 

کند با او. که صحبت  کاترین  2 او منتظر ماند صبورانه برای 

3 آن سؤال هست خارج از رشتۀ من.

کرد همۀ پزشکان را. 4 بیماری ناشناختۀ او سردرگم 

کند اطالعات موردنظرش را. 5 ندا می گشت در اینترنت تا پیدا 
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بخش هفتم  پاسخ نامۀ تشریحی خرید آنالین در

6 ظاهر او نشان می دهد او است خیلی جدی.

7 خط هوایی ما پرواز می کند به ژاپن در یک روال روزانه.

کنند آتش را. که خاموش  8 خدمات نجات هنوز دارند تالش می کنند 

کردن در مقابل آن جمع. 9 بود نشانۀ شجاع بودن شما صحبت 

کوتاه. کاماًل متفاوت با موی  10 شما به نظر می رسید 

 Quiz.019
که در آن درب سالن تئاتر واقع شده بود. کناری را  کوچۀ  کرد  1 او پیدا 

کافۀ خیابانی )در پیاده رو( و دیدن رد شدن مردم. 2 بود خوشایند نشستن در 

کار سخت. گزارش بود حاصل )نتیجه( چهار سال  3  )آن( 

4 او می تواند به راحتی از حفظ بگوید تمام اطالعات را دربارۀ هر بازیکن تیم.

کنند در روستا. که زندگی  کردند شهر را  5 آن ها ترک 

6 او بود عصبانی چون والدینش نگفتند به او برنامه هایشان را.

A 7: دارد باران می بارد. B: اشکالی ندارد، من آورده ام چترم را.

کیفم را وقتی پیاده شدم از اتوبوس اما من نیستم مطمئن. 8 من فکر می کنم من داشتم )باخود( 

9 چهار فصل هستند بهار، تابستان، پاییز و زمستان.

کار می کند به عنوان یک آشپز در یک رستوران بین المللی. 10 او 

 Quiz.020
که حضور داشته باشند در رقابت . 1  کشورهای دیگر دعوت شده بودند 

کنی با هم کالسی ات و مهمانش با لبخند. که سالم و احوالپرسی  2 هست خوب 

کسب می کنم. که من  کنید )بچرخانید( یک خانواده را با آن درآمدی  3 شما نمی توانید تأمین 

4  کارکنان هستند نگران دربارۀ تصمیم شرکت.

کرد حملش را. کیف او سخت  5 وزن 

6 خوشبختانه هیچکس آسیب ندید در تصادف.

7 هست یک رژۀ نظامی در خیابان.

8 من بریده ام دستم را و آن دارد خون ریزی می کند.

کرده بودم در ترافیک به مدت دو ساعت. گیر  9 من 

10 شما باید بدهید یک دکتر نگاهی بیندازد به آن بریدگی.


