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.هاي فعاليتي استفاده شوند زمينهيتوانند در همهوترها ميي كامپ:معني2يگزينهپاسخ- 61

.استجا مجهول است زيرا مفعولش پس از آن نيامده در اينuseفعل 

.افتادمي راه6:30بيايند چون قطارشان ساعت ها مجبور بودند زود از خانه در آن:معني3يگزينهپاسخ- 62

كهوقتي) 4چون) 3اگرچه) 2كهدرحالي) 1

.او براي رفتن به مدرسه خيلي كوچك است.  سال دارد6 او فقط :معني1يگزينهپاسخ- 63

سن و سال اسـت  دهد از نظر نويسنده آن فرد هنوز خيلي كممي در جمله اول توجه كنيد كه نشانonly six years oldبيشتر بايد به 

.كه بخواهد به مدرسه برود

.استنده شدهحتما بيش از حد جوشا. دهد تلخي ميي شير مزه:معني2يگزينهپاسخ- 64

2ي مجهول گزينهيكه تنها گزينه) فعلمان مجهول است(جوشاند كه مي شود نه اين  غير از معني بايد توجه كنيد كه شير جوشانده مي         

.است

.خنددهاي من نميوقت به جوكاو هيچ. طبعي ندارد او خيلي حس شوخ:معني4يگزينهپاسخ- 65

شوخ طبعي) 4احساس) 3وظيفه) 2اهميت)1

 نـام   »كاوشگر فـضايي  «شود  يك وسيله نقليه روبوتيك كه براي كاوش در اعماق فضا استفاده مي           :معني2يگزينهپاسخ- 66

.» فضايييسفينه«ها يعني  گزينهيبقيه.دارد

.شود سرطان ريه معموال توسط زندگي در محيط آلوده و سيگار كشيدن ايجاد مي:معني3يگزينهپاسخ- 67

جهاني) 4آلوده) 3حفاظت شده) 2خاص) 1

.ويژه خوب استمه كارهاي او را دوست دارم اما اين آخري به من ه:معني1يگزينهپاسخ- 68

دقتبه) 4دقيقاً) 3اصالتاً) 2ويژههب) 1

.اندتر روستانشينان براي در آمدشان به كشاورزي وابسته بيش:معني3يگزينهپاسخ- 69

شدنكردن، شاملدرگير) on(4با (بودن وابسته) 3بردنباال) 2اثر كردن بر) 1

.رفتن آن سرزمين سبز استبيناين سازمان خيلي نگران از:معني2يگزينهپاسخ- 70

شدهتشويق) 4سرگرم) 3نگران) 2پذيرفتهأثيرت) 1

.توان حل كردهاي ساده نميها را به شيوهنآ. اند معضالت سياسي پيچيده:معني4يگزينهپاسخ- 71

پيچيده) 4عادي) 3خصوصي) 2ضرربي) 1

in reaction to :در واكنش به 2يگزينهپاسخ- 72

.مان هم جمع باشد بايد فعل مناسب، برمي گردد كه جمع استchangesچون به 3يگزينهپاسخ- 73

defense:ساز و كار دفاعي4يگزينهپاسخ- 74 mechanism

عروق خوني2يگزينهپاسخ- 75

).دتوانست صحيح باش مي، اگر مجهول بود4توجه كنيد كه گزينه  (وارد مي شود به3يگزينهپاسخ- 76
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.گرما و هم نور اشاره داردتر است و هم به هاي ديگر كامل از گزينهط»انرژي خورشيد«تيتر مناسب متن 1يگزينهپاسخ- 77

».شدند تا ذغال درست كنندها فشردهزير فشار صخره«ها سال پيش بقاياي گياهان ميليون4يگزينهپاسخ- 78

2يگزينهپاسخ- 79

».سازنداز خورشيد كربوهيدرات ميشدهبا استفاده از انرژي تابيده«هاي حاوي كلروفيل سلول1يگزينهپاسخ- 80
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