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 49سال های آزمون ارشد تست

 

 1سری 

We are so surrounded by gadgetry that it is sometimes hard to tell where devices end and people 

begin. From computers and scanners to multifarious mobile devices, ….11….spend much of their 

conscious lives interacting with the world through electronics, the only barrier between brain and 

machine ....12....the senses-sight, sound and touch-through ....13....humans and devices interface. 

But remove those senses from the equation, ....14....electronic devices can become our eyes and 

ears and even our arms and legs, taking in the world around us and ....15....with it through man-

made software and hardware. 

 

11- 1) the increasing humans number                                2) an increasing number of humans  

       3) increasing humans in number                                  4) humans of increasing number 

12- 1) being                                     2) is                                          3) to be                                   4) are 

13- 1) which                                    2) those                                   3) those of which                  4) them 

14- 1) then                                      2) and that                              3) and                                      4) whereas 

15- 1) to interact                            2) interacts                             3) they interact                      4) interacting 

 

به حالت جمع اومده  spend؛ و چون یه فاعل میخواد spend. اینجا فعل میگذروننگفته یه عالمه از وقتشونو به فلان شکل  .2 -11

درسته چون  2گزینه  .داریم humansگزینه  چهار. حالا توی هر سوم شخص نگرفته s، آخرش spendباید فاعل هم جمع باشه چون 

 ./ تعداد فزاینده ای از انسانهاگفته تعداد رو به افزایشی از انسانها

the  کاربرد هم 3توی گزینه  به درد نمیخوره! 1توی گزینه in number ( از نظر تعدادیعنی) درست نیست 

My university is good in number of foreign students.     انشگاه من از نظر تعداد دانشجوهای خارجی خوبه.       د  

Your room is good in size.                                                                                                  .اتاقت از نظر اندازه خوبه 

 انسانهای تعداد رو به افزایش!!: 4گزینه 

 ...ارتباط  ها با همها و دستگاهبین مغز و ماشین، که از طریق آن انسان تنها سد .1 -12

میاورد، باز  while یا andمثل  حرف ربطیه  the onlyقبل از اگه ؛ یا نداریم پس جمله مستقلی نیستنقطه  the onlyببین قبل از 

 استفاده کرد: (2)گزینه  isجدا در نظر گرفت و از رو هم میشد دوتا جمله 

, while the only barrier between brain and machine is the senses 
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ن نمیتونیم دوتا فعل توی چو میاریم دار ingفعل  به صورترو  isپس  ،the onlyاما از این خبرها نیست و فقط یه کاما گذاشته قبل از 

مصدر    between brain and machine which is the senses.: حذف موصولقبل از یه جمله داشته باشیم. اصل جمله 

 (.isهم باهاش حذف میشه )یعنی  to beدقت کن که وقتی ضمیر موصولی حذف میشه، فعل  (.3نمیخوایم )رد گزینه 

 ها با هم ارتباط ...ها و دستگاهانسان اونکه از طریق حواسه  .1 -13

 through خالی اومده، خب قبل از جاthrough ش به جادرسته؟ خب حواس که نمیشه دو بار بیاد،  ز طریق؛ از طریق حواس،یعنی ا

 theاینجا یعنی همون  which موصولی ضمیر پس ؛وصل کنهدوتا جمله قبل و بعد از جاخالی رو به هم که  ضمیرضمیرش میاد، یه 

senses.  2گزینه :those  نه مالکیت با 3ضمیر موصولی نیست. گزینه :of  میخوایم نهthose. 

های ما بشن ... .  وسایل الکتریکی میتونن چشم وقتاونله حذف کنین، دامعاین اما حواس رو از  : )جمله دستوری(1گزینه   .3و 1 -14

به  whereas :4و  2های گزینه .  های ما بشن ...وسایل الکتریکی میتونن چشم وله حذف کنین، دامعاما حواس رو از این : 3گزینه 

 ."کهو "یا  "آنو ":  thatand همینطور درموردِ. نمیتونه جواب درست باشه "از اونجایی که"معنی 

15- 4 .and پایه ساز. گفتیم کلمه قبل و بعد از حروف ربط چیه؟ حرف ربط همFANBOYS (پایه ساز مطلقهم) باید به یک شکل ،

 ingبه  شکل  takingبینیم فعل قبلش یعنی کنیم مینگاه می بیاد، interact، فعل andقراره بعد از که . حالا (ساختار موازی) باشن

مون فعل داره خودش جمله: 3: مصدر نمیخوایم. گزینه 1گزینه  .interacting: دار باشه ingدار اومده؛ پس فعل بعدش هم باید 

(become.) 

 

 

 2سری 

Fuel cells have been hailed as a savior of the environment, because they can turn hydrogen and 

other fuels….11….electricity cleanly and efficiently. But the technology has been hindered by the 

high cost of the platinum catalysts ….12…. . 

Hydrogen fuels cells, for example, work by pumping hydrogen gas past one electrode (the anode), 

where ….13….into its constituent electrons and protons. The electrons then flow through the anode, 

….14….electrical power, while the protons diffuse through the cell. Electrons and protons both end 

up at a second electrode (the cathode), ….15….they recombine with oxygen from the atmosphere to 

form water. 

11- 1) for                                     2) and                              3) into                                     4) with 

12- 1) they require                    2) are required               3) they are required             4) as is required 

13- 1) splitting it                        2) its splitting                  3) splitting                              4) it is split 

14- 1) providing                         2) to provide                   3) that provides                    4) provide 

15- 1) which                               2) there                            3) where                                 4) then 
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   یعنی تبدیل کردن/شدن. turn into   ... .کنن  تبدیلهای دیگه رو به الکتریسیته چون اونها میتونن هیدروژن و سوخت .3 -11

into  دوقسمتی مثل  هایفعلدر شدنیه جداحروف اضافه جزءturn into. 

و وقتی که بعد از ضمیر  حذف شده.  require … they that… platinum catalystsاز عبارت  that ضمیر موصولی .1 -21

چون ضمیر موصولی جمله نقش مفعولی یکنه. بذار یه جور دیگه بگم: داشته باشیم فعل جمله تغییری نم ضمیر فاعلیموصولی، فاعل یا 

، requireمفعول هست برای فعل  platinum catalyst ر نمیدیم.، بعد از حذفش، چیزی رو تغیی(require)یعنی مفعول برای  داره

 آنها نیاز دارند ... کهکاتایزگرهای پلاتینی   پس به هرحال نمیشه بهش دست زد:

 رو نشون میده. گولِ حالت مجهول "شدن". میشه شکستهاش های تشکیل دهندهها و پروتون. میخوایم بگیم آند به الکترون4 -13

هرسه حالت فعل  !!نداریم حالت سؤالی ، هرچند که هی توی گزینه ها همرو نخوری فکرکنی جمله سؤالیه whereاین کلمه پرسشی 

split  یعنی شکل اصلی، گذشته و قسمت سومش همینsplit میشه. 

 whichضمیر موصولی . حالا   ,which provides electrical power, … … the anode. این جمله در اصل این بوده: 1 -14

 .providingمیاد:  دار ingحذف شده، فعل اصلی بعدش به صورت  نقش فاعلی دارهچون ضمیر موصولی که حذف شده؛ 

با اکسیژن اتمسفر  :شوند؛ بلافاصله بعد از این یه جمله دیگه گفتهها در یک الکترود دوم )کاتد( جمع میها و پروتون. گفته الکترون3 -15

ش یه بیاریم باید جمله بعد whichاگه  ؟به هم وصل کنیمبا چه کلمه ای  دوتا جمله رواین شوند تا تشکیل آب بدهند. ترکیب می

یی حرف زده که آب جا. در حالی که جمله بعد از جاخالی درمورد (1چون نقش فاعلی خواهد داشت )رد گزینه  توضیح درمورد کاتد بده

 هم یعنی آنجا! پس بیخیالشون! thereیعنی سپس یا پس.  thenیعنی جایی که.  where: میشه 3گزینه تشکیل میشه. پس 

 

 

 3سری 

Herbicides, also commonly known as weed killers, are pesticides used to kill unwanted plants. 
Selective herbicides kill specific targets, ….11….the desired crop relatively unharmed. Some of these 
act by interfering with ….12….and are often synthetic mimics of natural plant hormones. Herbicides 
used to clear waste ground, industrial sites, railways and railway embankments are not selective 
....13....all plant material with which they come into contact. Smaller quantities are used in foresty, 
pasture systems, and management of areas ....14....as wildlife habitat. Some plants produce natural 
herbicides, ....15....the genus Juglans (walnuts), or the tree of heaven; such action of natural 
herbicides, and other related chemical interactions, is called allelopathy. 
 
 
11- 1) they leave                          2) when left with                             3) while leaving          4) by leaving 

12- 1) the weed of growth                                                              2) the growth of the weed    

       3) the weed in growing                                                             4) the growing of the weed 

13- 1) and kill                                 2) killer of                                         3) to kill                        4) which kill 

14- 1) where set aside                  2) in which they are set aside        3) that set aside         4) set aside 

15- 1) either                                    2) such as                                          3) or                             4) includes 
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/ هدفمند، های انتخابیکشگفته علف(. 4و  1کاما داریم بین دوتا جمله. پس یه ضمیر موصولی میخوایم )خداحافظی با گزینه . 3 -11

وری درواقع اینجین جمله رو حالا هم نمیزنن. ییبآس نسبتا به گیاهان دلخواه ما )محصولات( کهدر حالی اهداف خاصی رو میکشن 

while های هرز اثر دارن(؛ پس جواب میشه فقط روی علف و) ول میکننسیب آگیاهان دلخواه ما رو تقریبا بدون  در حالی کهگفته: 

leaving.  یعنی چون فاعل هردو جملهselective herbicides  هست، بعد از حذف ضمیر موصولیwhile ،leave  )فعل جمله دوم(

 هم نمیدونیم کجای دلمون بذاریم! withزمان گذشته است،  2گزینه  آورده. دار ingرو به شکل 

Leave me alone .یعنی تنهام بذار 

رشد هم یعنی در حال رشد. میخوایم بگیم جلوگیری کردن از  growingیعنی رشد؛   growthعلف رشد!  که گفته 1گزینه  .2 -12

چون  میشه جوریاینبیاد ولی  growingمیشد بعدش  :4گزینه  یعنی مختل/ ممانعت کردن. interfere withچون  ،های هرزعلف

the  داره :growing!with the interfering .  پس چرا ازthe growth of the weed یدو طرف حرف اضافه استفاده نکنیم؟ 

of  هم مرتب و یک شکل میشن! هردوتاشون اسم باthe. 

نیستن. خب وقتی انتخابی و هدفمند  selectiveهای مورد استفاده، انتخابی/ کشدقت کنی. گفته علفخیلی به معنی باید  .1 -13

از نظر  3. گزینه  … are not selective and kill all plants …نباشن چی میشه؟ همه گیاهها رو میکشن، درسته؟ پس باید بگیم 

 !ظاهر گرامری درسته ولی معنی جمله رو کاملا اشتباه میکنه: انتخابی نیستن که تمام مواد گیاهی رو که باهاشون در تماسن بکشن!

 : در نظر گرفته شده اند.set aside: یه دفعه فعل اومده areas. بعد از 4 -14

. همون ضمیر موصولی "که"؟ وسط اینبه عنوان زیستگاه حیات وحش در نظر گرفته شده اند. چی حذف شده  ...و مدیریت نواحی 

which.  :یعنی اصلش این بوده… of areas which are set aside as …  اما چون ضمیر موصولی اینجا نقش مفعولی داره .

 setدرواقع قسمت سوم فعل  setاینجا فعل  . … of areas set aside as …: کنیم حذفبعدش  to beبا فعل رو  whichمیتونیم 

یا  whereکه  بخوایم اشاره به محل خاصی نداریم  ، چون ساختار جمله مجهوله )فاعلش معلوم نیست(.past participleهست یعنی 

in  (.2و  1های )رد گزینهبیاریم 

بعد از جاخالی هم که گفته جنس فلان )یه اسم خاص گیاه که با حروف های طبیعی تولید میکنن، کشها علف. گفته بعضی گیاه2 -15

هم میتونست درست باشه )رد  such as. Includingیا همون  "مثل  "بزرگ شروع شده، تابلوه! که مثال زده(. چی میخوایم این وسط؟ 

 (.4گزینه 
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 9سری 

Another principal structure in a Mesopotamian city was the ruler`s palace, a large compound 

….11….private residences, sanctuaries, courtyards, and storehouse.  ….12….the ziggurat and the 

palace were ….13….with bas-reliefs and inscriptions that ….14….cultic practices and civic and military 

accomplishments. Gates and important passageways were flanked by massive sculptures of 

mythological guardian figures, usually ....15....a human head on the body of a winged bull or lion. 

 

11- 1) contained of                        2) contains of                          3) of containing                 4) containing 

12- 1) Both                                      2) Either                                    3) Neither                           4) Not only 

13- 1) amended                              2) adorned                               3) acquired                         4) assembled 

14- 1) demanded                            2) devoted                               3) detected                         4) depicted 

15- 1) possessed                             2) possessing                           3) possesses                       4) possessive 

 

هم به همین خاطر  2نمیاریم! پس گزینه  contain ،ofبعد از فعل  ولی درسته چون زمان گذشته هست 1شاید فکرکنی گزینه . 4 -11

برای این فعل، کاربردی نداره، فقط  of؟! اگه همینو بدونی که containبه چه دلیل بیاد قبل از  ofاشتباهه. گزینه هم اشتباهه چون 

ضمیر موصولی میخوایم، متوجه میشی که  which containedاگه حواست باشه که اینجا برات میمونه و خلاص! ولی  4گزینه 

which و به جاش  حذف شدهcontaining  خوب یاد بگیر، خیلی ازش سؤال میاد.اومده. حذف ضمیر موصولی رو 

12- 1. both خالی گفته بعد از جا .دارنهای ربط جفتی، قواعدی حرف میخوایم، چون… the ziggurat and the palace ؛ چی

 . B and A both: کاخ و زیگورات هردویباید بیارم؟ 

دیگه درسته؟ معنی این چهارتا گزینه رو باید  آراسته و تزئیین میشنها چی میشین؟ ها و کتیبهبرجستهزیگورات و کاخ با نقش. 2 -13

 ( هستن و فرقی ندارن.p.pشون قسمت سوم )بدونی! از نظر گرامری همه

 .به تصویر میکشن/ نشون میدنای  و فلان رو ها، آداب فرقهها و کتیبهبرجسته. این هم مثل بالایی سؤال لغته نه گرامر! نقش4 -14

مون جمله . which possessed :داشتنمعمولا یه سر  کههای اساطیری های نگهبونعظیمی از چهرههای ببین گفته مجسمه. 2 -15

)که له بیاد مگر با داشتن یه حرف ربط ای نمیتونه توی این جم( و فعل دیگهwere flankedخودش یه فعل اصلی داره )

poeesessed  باwhich .)فعلا کاری با  اومدهusually فرض کن اصلا نیست! وقتی ضمیر موصولی نداشته باش، اون قیده ،which  با

 یه صفته! possessive: 4گزینه  .possessingمیشه . ingحذف بشه، فعل چجوری میاد؟ با  نقش فاعلی
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 5سری 

The Olympic stadium was silent. The spectators held their collective breath. The 100-meter finalists 
crouched against their starting blocks, ….11….their backs as the starter raised his pistol and 
announced, "Set…!" Each powerful sprinter, poised to explode when the gun went off, was keenly 
aware of what hung in the balance. They had trained ….12….every day for years to prepare their 
bodies for this one race. But had they disciplined their minds? The runner who would break the tape 
would need ….13….strong muscles, heart and lungs. He would need concentration, control, 
confidence – and an unerring eye ….14…. . At this tense moment, one mistimed twitch could cause a 
false start and cost him the race. But if he eased off in any way, his first steps would lag behind 
….15…., guaranteeing a loss. "Bang!" 
 
11- 1) they raised                           2) raising                        3) raised                                4) by raising 

12- 1) and exhausted                     2) to exhaustion          3) for being exhaustive       4) exhausting 

13- 1) as well as                              2) not only                     3) more than                        4) by far 

14- 1) to the finishing line             2) to finish the line      3) for the line to finish        4) on the finish line 

15- 1) those of his competitors                                                       2) his competitors 

       3) what did his competitors                                                      4) the one in his competitors 

 

دقت  crouched)مثلا به فعل  بینی که کلا جمله گذشته هستمتر حرف میزنه. می111های دوندگی . داره درمورد فینالیست3 -11

. crouchedچی داریم؟  ,meter finalists-100کدوم درسته؟ بعد از  3و  1اشتباهن؛ اما بین  4و  2. تا اینجا فهمیدی که گزینه (کن

 they(. یعنی ر موازیاساخت) مرتب باشه هامونجمله، که یه فعل اصلی زمان گذشته؛ پس جمله بعدش هم باید مث این باشه دیگه

 .(meter finalists-100فاعل رو هنوز داریم )نمیخوایم چون 

: 1 گزینه     : خستگی.exhaustion: تا حدِ      to                       تمرین میکردن. سرحد خستگی تا گفته اونها تا موقع/. 2 -12

 exhaustingو        (.3برای کامل بودن )رد گزینه یعنی   for being exhaustive    یعنی کامل!   exhaustiveو خسته کردند!  

 یعنی خسته کننده.

ها، قلب و ریه های قوی نیاز داره. خب چی میخوایم این وسط؟ فقط به ... ماهیچهای که نوار خط پایان رو پاره میکنه . گفته دونده3 -13

 as          :   ها هم معنی نمیدنبقیه گزینه فلان نیاز داره.ها و . یعنی به چیزی بیش از ماهیچهmore thanبهش میخوره:  "بیش از"

well as            هم، همچنین :by far            تا کنون :not onlyنه فقط : 

14- 4 .eye on something  یعنی چشم بر روی یه چیزی. مثلا میگنhe has an eye on the future نگاه بر / یعنی اون چشم

 ها اصلا معنی نمیدن.بقیه گزینه  !میخوایم onخلاصه اینجا آینده داره. 

های هاش پشت قدمهای یه نفر دیگه باشه! قدمای پیدا کنی که توش قدمپشت چی؟ باید گزینه  ... ، هاش عقب افتاده پشتِ. قدم1 -15

، هاستضمیر قدم thoseداریم،  those of 1نیست! فقط توی گزینه  stepمونده. توی هیچ گزینه ای خبری از قدم یا هاش جا رقیب

of  هم که مالکیت میده؛those of هایِیعنی قدم. 
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 6سری 

Like most people, students tend to be overconfident about newly learned skills. This self-assessment 

problem can occur because the common educational practice of “massed training” promotes rapid 

acquisition of n a skill- and self-confidence-but ….11….retention of that capability, In mass training. 

Instructors teach students in one or a few intense sessions. students ….12….such instruction quickly 

obtain the relevant knowledge. Yet skills laught in this way tend to decay rapidly, ….13….people 

remain unaware of this fact. ….14….more evident than in driver education. Although millions of 

dollars ….15….on such courses. they do not, the data suggest produce safer drivers. 

11- 1) not necessary for the                                                                     2) necessarily none of the 

       3) not necessarily the                                                                         4) for no necessary 

12- 1) undergo                         2) undergone                          3) by undergoing                 4) undergoing 

13- 1) although                        2) however                              3) so that                               4) then 

14- 1) Nowhere might this problem                                                        2) This problem nowhere might be 

       3) Nowhere might be this problem                                                  4) Nowhere this problem might be 

15- 1) spent                              2) are spent                             3) being spent                       4) that are spent 

 

 … promotes rapid acquisition and but not necessarily the retentionاین قسمت از متن اینه:   خلاصۀ .3 -11

جاخالی داریم پس  retentionولی فکر نکن چوت قبل از اسم هردو اسم هستن.  andکلمات قبل و بعد از  ساختار موازیطبق قاعده 

برای توضیح بیشتر  قید ها متن رو معنی کن!درسته، چون ساختار جمله مشکل پیدا میکنه، اصلا اگه تونستی با این گزینه 4یا  1گزینه 

هم معنی رو خراب میکنه: اما لزوما هیچکدام از حفظ  2)لزوما، ضرورتا( توی گزینه  necessarilyدرمورد صفت، قید یا فعل میاد اما 

 تواناییِ !

 داره (obtain) . جمله ما فعل… students who undergo such instruction. باز هم حذف ضمیر موصولی. اصل جمله:  4 -12

پس نیازی به مجهول کردن  "بیننمیدانش آموزهایی که چنین آموزشی "(. میخوایم بگیم 1ای نداره )رد گزینه و نیازی به فعل دیگه

 میگیره والسلام! ingموصولی هست که نقش فاعلی داره پس با حذفش، فعلمون  who. (2نیست )رد گزینه  undergoفعل 

بعد . بین این حروف ربط مختلف چجوری گزینه درست رو انتخاب کنیم؟ اینجور مواقع به محل کاما قرارگرفتن کاما دقت میکنیم. 1 -13

. معنی (2نداریم )رد گزینه . ولی بعد از جاخالی کاما باید کاما بیاد( همیشه in factو  however ،alsoحروف ربط قیدی )مثل  از

یعنی برای  so that: 4و  3های عنی اما/ با این حال. اگه دقت کنی دوتا جمله متضاد داریم. رد گزینهی howeverجمله هم مهمه. 

 ! ؟یعنی سپس! چه ربطی داشت thenاینکه! پس نمیتونه اینجا بیاد. 

14- 1 .Nowhere  داریم ابتدای جمله و حتما بعدش قراره فاعل بیاد اما طبق قاعده وارونگی، وقتی یه کلمه یا عبارت منفی قبل از یه

 thisجا. اگه جملۀ یعنی هیچ Nowhereجمله میاد جای فعل و فاعل عوض میشه مثل حالتی که میخوای جمله سؤالی بسازی. 

problem might be more evident  ،برای ساختن جمله پرسشی، 4گزینه  اش میکنی؟چجوری سؤالیرو بهت بدن :might  رو از

 هست جدا میکنیم. beفعل اصلی جمله که اینجا 
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فعل مجهول از  دیگه درسته؟ پس خرج میشه.   خب میلیونها دلار چی میشه؟  هایی ...بر روی چنین دوره میلیونها دلار. اگرچه 2 -15

هم باید جمع باشه  to beاسم جمعه پس فعل  فاعل . spentفعل: این  p.p(. حالت be + p.p to)( میخوایم spendخرج کردن )

(are  یاwere از روی جملۀ بعدش میفهمیم که زمان حاله پس .)are  میخوایم. عبارت موصولی نمیخوایم چون فعل لازم داریم )رد

به عنوان عبارت موصولی رو  spentخودش یه فعل اصلی داشت و  مونبه تنهایی هم نمیتونه بیاد مگر اینکه جمله spent. (4گزینه 

 .(1)رد گزینه  بوده و خلاصه شده which are spentو میگفتیم قبلا میاوردیم 

 

 

 7سری 

The human question is the big one. ….11…..on humans are very thin. Most human populations that 

are forced to survive on low-calorie diets are also malnourished and are as likely ….12….from vitamin 

and mineral deficiencies. ….13….is on the Japanese island of Okinawa, Walford notes: "The 

Okinawans have about ....14....tha calorie intake of the rest of Japan. They eat mainly fish and 

vegtables. They have as much as 40 times the incidence of people ....15....100. They have less 

diabetes, tumors and so forth than the rest of Japan." 

11- 1) The data exist     2) The data whose existence     3) Existing data that are     4) The existing data 

12- 1) not to die as prematurely                                                              2) as not to die prematurely    

       3) so not to prematurely die                                                              4) not to die prematurely as 

13- 1) Only one exception to know                                                          2) The only exception to know   

       3) The only known exception                                                             4) One exception is only known 

14- 1) 70 percent of     2) a percentage of 70                3) 70 percent                    4) 70 of the percentage 

15- 1) in                          2) for                                            3) over                               4) with 

 

هایی وجود دارند! گفته دادهکه  1 ها خیلی کمه؛ پس جمله خودش فعل داره. گزینه... درمورد انسان  گفته ابتدای جمله خالیه.  .4 -11

ضمیر موصولی ملکی هست(؛  whoseگفته اطلاعاتی که وجود آن! ) 2یه فعل جدا داره برای خودش و اصلا به جمله ما نمیخوره. گزینه 

چون همینجوری  ساخته میشه که درست نیست data that are on humansرو اگه انتخاب کنی، عبارت  3اینم هیچی. گزینه 

)یعنی موجود(  existing .اطلاعات درمورد انسانهایعنی  data on humans میتونیم بگیم! ولی  on humans are دفعه گفتهیه

 Do you درمورد جواد اطلاعات داری؟ آیا میگیم مثلا خیلی کمه.اطلاعات موجود درمورد انسانها پس گفته  .dataبرای صفت هست 

have data on Javad?  ولی آیا میشه گفتthe data are on Javad!!  ؟ 

existing  مثلinteresting  یه صفت فاعلیه که از فعلexist ( ساخته شده.یعنی )وجود داشتن 

 

 

ZABAN10
0.I

R



9 
 

12- 2 .as likely as not  اگه معنی این اصطلاح رو ندونی و خودت معنی کنی، کارت سخت میشه ولی  .احتمالابه معنی  ساختارهیه

 as، کافی بود دنبال دیدی قبل ازجاخالی رو as likelyوقتی  ( رو یادت بودبرای بیان برابر بودن دو چیز) as … asساختار  خب اگه

 بگردی توی ابتدای گزینه ها!

 ها و مواد معدنی، دچار مرگ زودرس میشن.از کمبود ویتامین احتمالاسوء تغذیه هم دارن و   گفته

 اپنی اوکیناوا هست.توی جزیره ژ تنها استثنای شناخته شده. 3 -13

known  یعنی شناخته شده؛exception  .یعنی استثناknown  اینجا صفت هست برایexception ضمنا داری از یه استثنای .

؛ معرفه یعنی شناخته شده/ (4و  1هست )رد گزینه  علامت معرفه بودنِ یه چیز theیاری چون رو م the پسشناخته شده! حرف میزنی 

 the only known exceptionپس میشه  چیزی که میشناسیم!

 .the treeشناسیش: بینی دیگه میرو می درخته(؛ فردا که دوباره a treeبینی )می درخت یهامروز فرض کن 

 .نشونه معرفه هست که میاریم ابتدای اسم "ال"، هم توی زبان عربی 

انتهای عبارتمون کسره  کلمه درصد، کسره داره یعنیکالری مصرفی بقیه ژاپن رو دارن.  درصد  01ها حدود . گفته اوکیناوایی1 -14

 percent ofمیخوایم:  ofپس  میخوایم

 .percentمیشه درصد 

 سال! 111ها عمرشون طولانیه؟ اینجا هم بحث همینه! عمر بالای شنیدی ژاپنی. 3 -15

 over. رو آورده 111ولی خب فقط عدد  years old 100رو دارن. میتونست بگه  111 بالایبرابر بیشتر احتمال بروز سن  41اونها گفته 

 .یعنی بالای
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