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تست از سال های اخیر مرتبط فقط به زمان حال ساده و  پنجدر این جلسه می خواهیم، 

 حال استمراری با توجه به نکات گفته شده حل کنیم. 

 (69-)ارشد برق 1تست شماره 

The job of theoretical physicists is twofold; first, to explain what our 

experimental colleagues have discovered; and second, ---------- 

phenomena that have not yet been found. 

1:) to predict 

2:) predicting 

3:) is it to predict 

4:) predict  

درست است. به صورت کلی به عنوان یک نکته وقتی چند کار پشت سر  1گزینه : پاسخ 

هم ذکر می شوود، مشابه همین تست اگر توجه کنید، در صورت مسلله دو کار پشت سر 

هم اورده شووده اسووت، اول تودووی  دادن اینکوه همکواران کوه در زمینوه ت قیقاتی 

پدیده هایی که تا )آزموایشوویاهی( چه چیزی کشووه کرده اند و دوما پیی بینی کردن 

 .کنون کشه نشده اند

اده فعل استففرم ساده در این حالت ها هر وقت برخورد کردید به عنوان نکته بدانید باید 

 :پاسخ این تست است. مثال بیشتر 1شود پس گزینه 

My schedule for today is, first, to exercise; second, to study for my 

exam. 
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 (69-)ارشد برق 2شماره تست         

Quantum theory, for example, was largely driven by empirical results, 

whereas Einstein’s general theory of relativity was -------- speculation 

and thought experiments, as well as advanced mathematics. 

1:) a product of 

2:) produced  

3:) production of  

4:) producing  

. در واقو  در ایون تسوت پاسوخ اسوت 1و گزینوه  این تست بسیار ساده استپاسخ:   

زمان خاصی استفاده نشده است و تنها مد نظر طورا  ایون بووده اسوت کوه ایوا شوما 

 .توا چیوز دییوری بیشوتر تسوت ترجموه اسوت معنی زمان ها را می دانیود یوا خیور.

ن پوی آبیایین تست رو ترجمه به فارسی کنیم )گرچوه نیواز نیسوت( توا بوه سوادگی 

 ببریم. 

بوه دسوت اموده اسوت.  یتجربومکانیک کوانتومی، به عنوان مثال، بور مبنوای اصوول 

درحالی که تلوری نسبیت عوام انیشوتین ..... گموان و ازمایشوات منذقوی ذهنوی بوه 

 بوده است.همراه ریادیات پیچیده 
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 ل :( م صو1

 تولید شد  :(2

 :( تولید3

 :( تولید می کند4

 

 ( 69-ارشد برق )  3تست شماره 

CRISP technology could make It ……. 

1:) to be real 

2:) as real 

3:) a reality  

4:) being a reality  

درسوت اسووت. مابقی گزینه ها از نظر گرامری اشووتباه هستند و چنان  3گزینه  پاسوخ:

ترکیب هایی در زبان انیلیسوی وجود ندارد. برای ت قی  بیشتر در این باره، گزینه ها را 

 معنا ندارد. 3ترجمه کنید. هیچ کدام به جز گزینه 
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 (66-) ارشد برق 4تست شماره 

They talk with others, read more, study more and carry around 

when they don’t understand, ……………  about it before they go to 

sleep, at gym, on the bus. 

1:) thinking 

2:) to think 

3:) they think 

4:) by thinking  

درسوت اسوت، ایون یکوی از تسوت هوای سوکت اسوت کوه اشوتباه  1گزینه   پاسخ:

تایپی دارد، از ویرگول نیز به درستی استفاده نشده. اموا ایون مووارد بوه کنوار، پاسوخ 

است. و برای پاسخ گفوتن بهتور اسوت بایود اشواره کونم کوه در تسوت  1تست گزینه 

موی شوود،   هایی مشابه این تست که چندین چیوز لیسوت وار پشوت سور هوم اورده

اورده میشوه  andو چندین فعول در ابتودای جملوه بوه هموراه ارتبواه دهنوده مثول 

باید یک باالنس در جمله ایجاد گردد. برای اینکه یوک بواالنس بهوم نکووره توا اولوین 

 3جایی که نقذه دیده نشده نباید فعول بودون ربوط دهنوده اورده بشوه. پوس گزینوه 

ن بواال  جملوه رو بهوم میزنوه چوون ربوط که به نظر ص ی  میاد درست نیست. چوو

از نظور گراموری اسوتفاده هوم للوط هسوتن، چوون  4و  2دهنده نداره. گزینوه هوای 

 1چنین چیز هایی اشتباه هست و از نظور ترجموه هوم معنوی نمیودن. گزینوه درسوت 

 است.
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 (66-)ارشد برق  9تست شماره 

Good learners recognize ----------- always fun. But that does not change 

how much they love it. 

1:) learning not to be  

2:) to learn not to be 

3:) that learning is not 

4:) learning It is not  

 1اسوت. گزینوه  3گزینوه  درسوت این تسوت نیوز سوذ  خووبی دارد، پاسوخ  پاسخ:

اسوتفاده شوده اسوت کوه در اینجوا اشتباسوت.  beفورم سواده  اشتباه اسوت چوون

اسوتفاده شوده  toهم در انیلیسی نمیتواند درست باشود زیورا بوی دلیول از  2گزینه 

جابجوا موی شود موی توانسوت پاسوخ باشود. کوه   isو  itاگر جای  4است. در گزینه 

درسوت اسوت. بوه  3استفاده نشوده و للوط اسوت و خوط موی خوورد. تنهوا گزینوه 

در  thatاز جملوه افعوالی اسوت کوه موی توانود  recognizeنید کوه عنوان نکته بدا

  اکثرا حذف می شود. thatان استفاده شود اما، این 
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