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 3 گزینه -1

 .ترین برنده استیک نفر شاید در جنگ بر هزار نفر غلبه کند اما کسی که بر خودش غلبه کند بزرگ

 کنیم.می را انتخاب himselfگردد پس ضمیر انعکاسی برمی heاست و مفعول نیز به  heفاعل جمله 

 3 گزینه -2

بود که بوران نداشته بودند اما ما بیشتر هفته هوای برفی  هاسالها ما از هوا در سوئیسی شانس نیاوردیم. آن

 داشتیم.

. در جمله دوم یک گذشته دور با مدت زمانی که گوینده در سوئیس کندمی فضای جمله به زمان گذشته داللت

 کنیم.می ، پس از گذشته کامل استفادهشودمی اقامت داشته مقایسه

 3 گزینه -3

شوند؛ حتی اگر آنها راه را بلد نباشند از مسیریاب برای پیدا کردن مسیر استفاده نمی مطمئن هستم که آنها گم

 خواهند کرد.

 (If( و )حال ساده + Will)فعل ساده +   شرطی نوع اول:

 2 گزینه -4

 ترین بود. فیزیک جالب اند،هایی که ترم قبل گذرکرد از بین دو دوره کالسمی جان احساس

 ترین درس بود، در نتیجه از صفت عالی استفادهیعنی فیزیک به نظر جان جالبها فقط یک درس از بین کالس

 کنیم: می

 the mostصفت + 

 4 گزینه -5

 .های پیچیده بودما در انجام آزمایش به زحمت افتادیم؛ این آزمایش از آن آزمایش

complicated: difficult to do / understand 
 نگران ( 3   دهندهتکان (2   دقیق ( 1

 2 گزینه -6

 .های او بود؛ او دیگر هیچ دردی نداردپایانی بر رنج کشیدن باالخرهمرگ 

suffering: feeling pain  

 بیکاری، بدون فعالیت ( 4   توجه (3 بصیرت، بینایی ( 1

 3 گزینه -7

 نظیر یک ساختمان، کتاب، دستگاه و غیره طرح نامیده شودمی های مختلف چیزی که ساختهچیدمان کلی بخش

  .شودمی

  design pattern: الگو، طرح

 کاتالوگ ( 4  پروژه  (2   مبنا  (1

 2 گزینه -8

 .بود دیدهآسیبفوراً به بیمارستان برده شده زیرا بدجور در تصادف رانندگی راننده 
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immediately: without waiting or thinking  

 بالفاصلهفوراً، درنگ، بی ،تأملبدون 

 ، به طور کامل کالً (4  به طور جدی  (2  خردمندانه ( 1

 3 گزینه -9

ریزی کرده بود برسد، دست کرد که به همه چیزهایی که برنامهمی التحصیل شد، او فکرویکتور فارغ باالخرهوقتی 

  .یافته بود

achieve reach a goal succeed in finishing sth  

 دست یافتن به هدف، موفق شدن در کاری 

 پیشنهاد دادن  (4  ان کردنبی (2  ترکیب کردن( 1

 3 گزینه -10

 اند. ساعت آینده فرستاده 48درباره احتمال وقوع یک طوفان در ساحل در  یگیرانماهمقامات یک هشدار به همه 

 مرجع  (3  اتفاق، رخداد  (2 دغدغه، نگرانی ( 1

 1 گزینه -11

 دارد.او فقیر نیست؛ در واقع او بیشتر از آنچه برای حمایت از یک خانواده نیاز دارد، پول 

 require, need: نیاز داشتن

 تشخیص دادن  (4 مدیریت کردن ( 2  تبدیل کردن ( 1

 1 گزینه -12

 خرید. رفت و خیلی کم لباس میمی بیرون ندرتکرد، به می او به عنوان یک دانشجو خیلی مقتصدانه زندگی

economically: using little money  

 از لحاظ اقتصادی مقتصدانه 

 از روی هیجان / احساس  (4   لزوماً  (2  به طور علمی  (1

 کلوز تست

، وبستر شروع به تألیف 1807بستر آمریکایی اولین فرهنگ لغت خود را منتشر کرد. در سال و آ، نو1806در سال 

سال طول کشید. برای ارزیابی ریشه لغات،  27تر کرد که تکمیل آن تر و به مراتب جامعیک فرهنگ لغت کامل

وبستر بیست و شش زبان شامل انگلیسی کهن آلمانی، یونانی، التین، ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی، عبری، عربی 

قبالً تای آن در هیچ فرهنگ لغتی  و سانسکریت آموخت. کتاب او حاوی هفتاد هزار مدخل بود که دوازده هزار

لغات انگلیسی به طور  امالیگر امالء لغات اعتقاد داشت که قوانین وبستر به عنوان یک اصالحنیامده بود. 

را به جای  ”center“لغات انگلیسی کلماتی مانند  امالی، بنابراین فرهنگ لغت او بودندپیچیده  غیرضروری

“centre”  کار برد. وی همچنین لغات آمریکایی مانند بهskunk  وsquash کرد که در فرهنگ لغت  را اضافه

، وبستر در هفتاد سالگی فرهنگ لغت خود را منتشر کرده از این فرهنگ لغت 1828بریتانیایی نبودند. در سال 

 .، ویرایش دوم )این فرهنگ لغت( در دو جلد منتشر شد1840نسخه فروش رفت. در سال  2500

 4 گزینه -13

compile; collect information and arrange in a book  
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 توصیه کردن  (3  تأسیس کردن  (2  تبدیل کردن  (1

 3 گزینه -14

گذشته و  نیزکنیم، زمان جمله می استفاده which، پس از کندمی قبل از جای خالی به غیر انسان داللت کلمه

 ساختار جمله معلوم است.

 take last :طول کشیدن

 3 گزینه -15

  .گوییممی )مدخل( entryلغت  گبه واژگان موجود در فرهن

  هاهدف( 3  ها نشانه( 2  ها نکته( 1

 1 گزینه -16

Unnecessarily, unreasonably  

 ، به طور غیرضروری دلیلیب

 به طور ناگهانی (4  مؤثربه طور  (2   فوراً ( 1

 3 گزینه -17

 به زمان گذشته داللت in 1840اسم قبل از جای خالی مفعول است، پس فعل جمله باید مجهول باشد. در ضمن 

 . کندمی

 متن اول 

. آنجاستفردی که وقتی به او نیاز داری همیشه  ؛کنندمی را یکسان تعریف «بهترین دوست»مردان و زنان 

و غم شما را  کشدمی های شما رنجهایت شریک است. از نگرانیبهترین دوست شما کسی است که در شادی

 که مردی گفت:  طورهماندهد. می تسکین

زنی، در حالی که باید می صبح در اتوبان پنچر شدی به او زنگ 4ر ساعت بهترین دوست شما کسی است که اگ

 «آیم.می دقیقاً بگو کجایی و من به دنبالت»گوید: می بمانی. دوستتان کشیدکها منتظر کامیون ساعت

افراد موقعیتی که در آن با  سنتوانند در ایجاد بهترین رابطه دوستی کمک کنند از جمله می عوامل مختلفی

. اما در تحقیقم به این نتیجه رسیدم کنندمی های یکدیگر را برآوردهو این که چگونه نیاز شوندمی یکدیگر آشنا

 .ای برای بیشتر مردم مشابه بوده استبهترین دوست به طرز قابل مالحظه کنندهتعریفهای اصلی که زمینه

کنید و منطقه می که شما احساس امنیت کندمی بارها و بارها شنیدم. بهترین دوست کاریای بود که امنیت واژه

ها توضیح دهید، . هرگز مجبور نیستید )احساس( خودتان را برای بهترین دوستکندمی دارای آرامش را فراهم

توانید به شدت می باشید که هستید، دقیقاً همانیتوانید می ،کنندمی شناسند و درکمی زیرا آنها شما را به خوبی

. بهترین دوستان وقتی کنندمی ها چه فکری درباره شماگریه کنید یا بلند بخندید بدون این که نگران باشید آن

 کنندمین . اما آنها درباره شما قضاوتکنندمی و وقتی الزم باشد تشویقتان کنندمی صیحتنشما بخواهید شما را 

ورزد، آن یعنی عشق می قید و شرطبی بهترین دوست به شما عشق کنندمین و با شما را از رفتارتان شرمنده

 کامل بدون محدودیت.
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ترین اسرار آورتوانید به او خجالتمی بهترین دوستان وفادار و قابل اعتماد هستند. بهترین دوست کسی است که

. کندمین مطمئن باشید که بهترین دوستتان آن اسرار را برای کسی بیان توانیدمی تان را بگویید.خصوصی

 طریق ممکن با شما صادق باشند. ینتربخشآرامشتوانند به می چنین بهترین دوستانهم

 ها شما را دوست دارند زیرا این راکنید. آنمی ای هستند که شما انتخابباالخره بهترین دوستان، خانواده

 که همیشه شودمی خواهند نه این که مجبور باشند. برای بسیاری از مردم، بهترین نوشته برادر با خواهرمی

 اند. اند داشته باشند اما هیچ وقت نداشتهخواستهمی

ز قطعًا ااو  «ات چه بوده است؟ترین چیز در زندگیمهم» شناختم که از مادر در حال مرگش پرسید:می رامردی 

، با مالیمت تأملاش در عزت او بدون یک لحظه هایش یا خانوادهمادرش توقع داشت که بگوید شوهرش، بچه

 « دوستانم»پاسخ داد: 

 2 گزینه -18

 های اصلی بهترین دوستان چیست.عمدتاً درباره چیست؟ ویژگیمتن 

 گونه حمایت و رفتار، این که چه برخوردی دارند چکندمی های دوستان خوب صحبتسراسر متن درباره ویژگی

 . کندمی های خود بیان، حتی نویسنده در آخر متن نیز مثالی برای تأیید یافتهکنندمی

  .کنندمی برخورد هاچگونه بهترین دوستان در موقع سختی( 1

  .کنندمی چرا مردان و زنان بهترین دوستان را به یک صورت تعریف (2

 داشته باشد.  -دوستان صمیمی  مخصوصاً -چرا بشر الزم دارد دوستانی  (4

 3 گزینه -19

گوید انجام داده می ای از نتایج یک تحقیق است که نویسنده متنطبق متن، اطالعات داده شده در متن خالصه

 .است

 . کندمی دهد که نویسنده نتایج تحقیق خود را بیانمی نشان But in my studyدر انتهای پاراگراف دوم متن، 

  .ای خوشبختی مردم استبر مبن (1

  .شکل گرفته است اشیزندگضرورت در یک  بر اساسباور فردی است که  (2

به اندازه کافی دقیق نیست، زیرا در قدردانی از نقش اعضای خانواده در انتخاب دوست توسط مردم موافق  (4

  .نیست

 2 گزینه -20

 برای متن است. تأییدکنندهگیری نقل قول بیان شده از مادر در حال مرگ در پاراگراف آخر یک نتیجه

. این مثال نیز در تأیید کنندمی اساسًا نویسندگان برای تأیید سخنان خود از مثال، حکایت یا داستان استفاده

 های او در زندگی افراد بیان شد.نقش دوست خوب و ویژگی

  .کندمی ایده اصلی متن را اصالح (1

  .کند تا روابط خانوادگی را خیلی جدی نگیردقصد دارد خواننده را مجاب  (3

 خیلی دیر شود. واقعاًبه اعضای خانواده خود توجه کنیم قبل از این که  کندمی ما را تشویق (4

 2 گزینه -21
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 ( 3قید و شرط )پاراگراف بی های زیر در متن معنا شده است عشقاز کلمات یا عبارت یککدام

 در انتهای پاراگراف سوم داریم: 

A best friend gives you unconditional love. That means complete love without any 

limits.  

 thatی که تعریف شده با وجود عبارت هابا توجه به مشخص بودن پاراگراف کلیات موردنظر، پیدا کردن گل

means کار دشواری نیست. 

 ( 4)پاراگراف  آورخجالترازهای شخصی  (3   ( 1)پاراگراف  کشیدککامیون  (1

 ( )پاراگراف تأملبدون یک لحظه  (4

 متن دوم 

. چندین دلیل برای غذا پختن وجود دارد. وقتی شودمی آشپزی روشی است که طی آن غذا برای خوردن آماده

تر خورده و هضم شوند. ما بعضی غذاها راحت شودمی افتد که باعثمی تغییرات شیمیایی اتفاق شودمی غذا گرم

ایم که ، اما بیشتر دلیلش این است که عادت کردهکندمی چنین به پختن اعتقاد داریم؟ زیرا مزه غذا را بهترهم

، اغلب با شودمی بعضی غذاها را پخته بخوریم و دوست نداریم آنها را خام بخوریم. در ضمن وقتی غذا پخته

 تا طعم و ظاهر متفاوتی پیدا کند.  شودمی گر مخلوطغذاهای دی

های خاصی را که ممکن است در غذا وجود داشته ها و انگلدلیل دیگر پختن غذا نگهداری آن است. گرما باکتری

های دیگری مانند خشک اندازد. این کار ممکن است به روشمی برد یا فعالیت آنها را به تأخیرمی باشند از بین

شامل همه این فرایندها  تواندمی خواباندن هم انجام شود. واژه آشپزی نمکمنجمد کردن یا در  دود دادن،ن کرد

 به معنی آماده کردن غذای خام برای خوردن باشد. آشپزی فقط به خاطر نیاز انجام تواندمی شود و همچنین

مانند افرادی که برای  کنندمی ان آشپزیشود. بسیاری از مردمی که برای خودشان، خانواده یا دوستانشنمی

 . اگرچه آشپزی یک علم است ولی نوعی از هنر نیزدهندمی آن را برای لذتش انجام کنندمی آشپزی امرارمعاش

ای است که برای خوردن خوب به نظر برسد. نویسنده باشد و بخشی از هنر آشپزی، ارائه کردن غذا به گونهمی

تواند آشپزی نمی هیچ حیوانی»گفت: می کرد. اومی معنا «حیوان آشپز»اسکاتلندی جیمز بازول، انسان را یک 

خورد کم و بیش می که آنچهانسانی در درست کردن  یک غذای خوب آماده کند و هر تواندمی فقط انسان»، «کند

 «یک آشپز است.

خیلی چیزها نظیر غذاهای موجود، مردمی که در  بر اساسهای سنتی آشپزی خودش را دارد که هر کشوری روش

 اند، شرایط اقلیمی، مذاهب و آداب و رسومی که در آنجا انجام شدههای مختلف تاریخ آنجا زندگی کردهدوره

 باشد.می

 1 گزینه -22

 افتد.می ، وقتی که غذا در معرض گرما قرار گیرد تغییرات شیمیایی اتفاق1مطابق با پاراگراف 

  .کندمی دقیقاً به این موضوع اشارهجمله سوم از پاراگراف اول 

  .هر زمان که پختن غذا آسان باشد( 2

 کنیم چه پخته چه خام. می هر بار که غذا را آماده( 3
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  .غذا بخورند کنندمین ها مردم قبولبدون آنزیرا  (4

 3 گزینه -23

های های مضر را به باکتری، به جز این که آشپزی باکتریاندشدههمه موارد زیر به عنوان دالیل پختن غذا ذکر 

 .کندمی مفید تبدیل

 ( 3اند به جز )هایی که مشخص کردیم بیان شدهها در پاراگرافهمه گزینه

 (cook for a livingپاراگراف سوم/ ) آورنددرمیسیله آن بعضی افراد پول راهی است که به و( 1

  (to preserve itتری نگه دارند )پاراگراف دوم/ سازد غذا را به مدت طوالنیمی مردم را قادر (2

 (to give it a different flavourطعم غذا بهتر شود )پاراگراف اول /  کندمی کمک (4

 4 گزینه -24

تا غذا از نظر ظاهر برای  کنندمی هنگامی که مردم مراحلی طی کندمی به عنوان نوعی هنر اشارهمتن به آشپزی 

 دیگران مطلوب به نظر برسد تا آنها را به خوردن آن تشویق کنند.

 خوانیم:می در اواسط پاراگراف سوم

... part of the art of cooking is presenting the food so that it looks good to eat. 

ای ارائه شود که برای خوردن خوب به نظر برسد. این جمله اشاره به هنر آشپزی و تزئین غذا یعنی غذا به گونه

 دارد تا فرد را به خوردن آن تشویق کند.

 حیوانات آشپزی هستند. هاانسانزیرا ( 1

 آشپزی کند. تواندمی زیرا هر انسانی به نحوی( 2

 .کنندمی چنین زمانی که برای لذتش آشپزی، و همشوندمی درگیر آماده کردن غذا برای خودشانوقتی مردم  (4

 1 گزینه -25

های به عنوان عواملی که در انتخاب روش« شرایط اقلیمی، مذاهب و آداب و رسوم...»متن در پاراگراف آخر به 

 .کندمی گذارند، اشارهمی تأثیرسنتی آشپزی کشورهای مختلف 

ها استوار است سنتی آشپزی هر کشور بر آنهای که روش کندمی پاراگراف آخر به مواردی اشارهمتن در ( 1

(based on) 

 از غذاهای سنتی مردم در کشورهای مختلفهایی مثال (2

 .کندمی دالیلی که چرا انتخاب غذاهای مردم در طول زمان فرق (3

 مختلف مردم در یادگیری آشپزیهای روش( 4

 3 گزینه -26

 بگیرم. تماس پلیس با دارم قصد است، شده دزدیده امدوچرخه

. است افتاده اتفاق تازگی به دزدیدن فعلدهد می نشان جمله در موجود فضای و است قطعی آینده که دوم جمله

 انتخاب باید را مجهول کامل حال فعل پس است مفعول خالی جای از قبل اسم کنیم،می استفاده کامل حال از پس

  کنیم:

has been + p.p  
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 4 گزینه -27

 بررسی را اتاق هر در شده ساخته تازه کپی یهادستگاه نصب امکان صورت در دارند شرکت رئیسه هیئت

  .کنندمی

ing  فعل +- consider 

 3 گزینه -28

 کمی )خیلی( افراد اام   کند کسب 2002 المپیک در مدال یک شانکیها یهاتیم از یکی بودند امیدوارها کانادایی

 . شوند برنده را طال یهامدال مردان و زنان تیم دو هر که داشتند انتظار

. بودند کم خیلی بگیرند طال تیم دو هر کردندمی فکر که افرادی تعداد یعنی دارد؛ منفی بار but از بعد دوم جمله

 . کنیممی انتخاب را few پس است جمع اسم people چنینهم

 ( ش ق غ) کم( 4 ( ش ق )غ کم خیلی (2  (ش )ق کم( 1

 3 گزینه -29

 چنین خاطر به توانیدنمی او اکنون. سوخت آتش در متأسفانه و داشت مادربزرگش از که بود عکسی تنها آن

 the only photograph پس کندمی اشاره خاصی عکس یک به مشخصاً  جمله نباشد پشیمان بندی فقدان

 . نیست صحیح the only photographs گزینه it was وجود با. است صحیح گزینه

 2 گزینه -30

 . بود شده نوشته کودکان سن با مطابق مناسب شیوهای به کتاب

 suitable= appropriate :مناسب

  شفاهی (4   مکرر( 3   کننده معتاد( 1

 2 گزینه -31

 . کردمی فرار واقعیت از سینما به رفتن با بعدازظهر هر او

  :escape from realityکردن فرار واقعیت از

  تبادل (4  اطمینان یقین، (3   کارایی (1

 2 گزینه -32

 . شدم احساساتی عروسی مراسم طول در کامالً  من

emotional: having strong feelings  

  جسمانی (4   مطلع( 3  صرفه به مقرون (1

 2 گزینه -33

  شود. کم بدنش دمای کند کمکش که آن امید به گذاشت سرد آب در را پاهایش بیمار مرد

  lower reduce کردن کم

  دادن نمره (4  کردن بینیپیش( 3   کردن مالقات (1

 3 گزینه -34

 .شودمی کیهاو  والیبال تنیس، شاملها ورزش این. کنندمی ورزش همه تقریباً  من مدرسه در
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  include: consist of: شدن شامل

  کردن پیشنهاد (4  کردن نماییبزرگ( 2  کردن آوریجمع( 1

 2 گزینه -35

 امدانشجویی ویزای منتظر االن. شوند خریده پیشاپیش اگر استتر ارزان هابلیت قیمت دانیدمی که طورهمان

 .کنممی رزرو ملبورن برای بلیت یک کنم دریافت را آن که این محض به. هستم

  buy in advance: buy sooner:خریدن پیشاپیش

  اهمیت (4    لطف (3   منطقه (1

 1 گزینه -36

 پسرش. سالمتی همه( )از بیشتر است، چیزها خیلی نگران حاضر حال در جان

  primarily: mainly.(همه )از بیشتر اول، درجه در

  خوشبختانه (4    قبالً (2  احساس روی از( 1

 4 گزینه -37

 اثر از کواالها انگشتان اثر حقیقت در و هستند فرد به منحصر انگشت اثر با موجودات تنها هاانسان و کواالها

  است. تشخیص قابل غیر هاانسان انگشتان

indistinguishable: impossible to understand the difference   تشخیص قابل غیر 

 معمولی (3  متعهد (2  معنادار( 1

 تست کلوز

 دیگران پذیرش مورد جا همه فردی چنین. است مردم احترام مورد همواره خوب اخالقیات وها ارزش با فردی

 که است والدین وظیفه ایندهد. می مثبت جهت ما شغلی و شخصی زندگی دو هر به خوب یهاارزش. است

 طول تمام در گیریم،فرا می مانکودکی طول در که ییهاارزش. دهند آموزش فرزندانشان به را خوب یهاارزش

 ما نشود، آموخته ما بهها ارزش اهمیت اگردهد. می شکل را ما خصوصیات و شخصیت و ماندمی ما یا مانزندگی

 یهانسل بهها ارزش این آموزش صرف بزرگترها توسط زیادی زمان امروزه متأسفانه آییم،می بار مسئولیتبی

 یهاارزش نفر یک اگر که کنندمین درک آنها. کنندمی تمرکز تحصیالت بر فقطها آن عوض، در شود؛نمی آینده

  خورد.نمی (ش)درد به مدرک باشد نداشته خوب

 2 گزینه -38

morals: good or bad behavior  

 جزئیات (4   عالیق( 3   نمرات درجات، (1

 3 گزینه -39

 از را تعلیمات این نتیجه در دهند، تعلیم فرزندانشان به را اخالق است والدین وظیفه که کندمی اشاره جمله قبل

 گیریم.فرا می (childhood) کودکی

  سنت (4   رابطه( 2   زندگی سبک( 1

 4 گزینه -40

https://konkur.info

http://konkursara.com


9 

 

 جمله پس است مفعول خالی جای از قبل we. کنیممی استفاده ساده حال از شرط جمله در اول، نوع شرطی در

  است. صحیح پاسخ are not taught نتیجه در است؛ مجهول

 (If+  ساده حال) و( ساده )آینده

 1 گزینه -41

 «نامرئی یا درک قابل غیر نامساعد،» نه شودمی مسئولیتبی فردی بگیرد یاد راها ارزش این که کسی

  نامرئی (4   درک غیرقابل( 3   نامساعد (2

 4 گزینه -42

 instead in place( of) عوض در

 وجود با( 3   بنابراین (2   این بر عالوه( 1

 اول متن

 که آنجا از ام ا. کنیممی تصور شهر حومه در را وسیع و آرام یهازمین کنیم،می فکر مزرعه یک به وقتی معموالً 

 شهری کشاورزی درگیر آنها ساکنان از بسیاری هستند، گسترش حال در همچنان جهان جای همه در شهرها

 .شوندمی رایج بیشتر و بیشتر شهری کوچک مزارع امروزه. هستند

 کشاورزی محصوالت. است خوب زیست محیط برای اوالً،. دارد شهری مردم برای مهمی فواید شهری زراعت

. کنندمی کمک هوا کردن تمیز به نتیجه در ،دهندمی افزایش هوا در را اکسیژن و کاهش را کربن اکسید دی میزان

 همچنین. هست همتر ارزان بنابراین کند طی زیادی یهامسافت نیست الزم. استتر تازه محلی غذاهای ثانیًا،

 . کند کم شهری زندگی فشار از تواندمی کار این. شوندمی مندبهره برندمی بهره کشاورزی لذت از شهرنشینان

 برای کوبا در کشاورزی سابقاً. است داشته شهری زراعت زمینه در زیادی موفقیت که است کشوری ازای نمونه کوبا

 گران خیلی نفت وقتی. بود نفت به وابسته هستند، الزم بزرگ مزارع برای که آالتماشین دیگر و تراکتورها راندن

 محصوالت سنگین تجهیزات به نیاز بدون شهری کوچک مزارع. کرد شهری کشاورزی ایجاد به شروع کوبا شد،

 دهندمی پرورش که محصولی بنابراین ،کنندمین استفاده شیمیایی کودهای از کشاورزان. کنندمی تولید کشاورزی

 شهرت مزرعه لیست دو حدود( نفر میلیون 2 حدود جمعیتی با) یعنی هاوانا گویا پایتخت امروزه. استتر سالم

. دهندمی پرورش دارویی گیاهان و اسفناج ،زمینیسیب فلفل، ،فرنگیگوجه کاهو، نظیر محصوالتیها آن. دارد

 .رسندمی فروش به پایین قیمت با محلی بازارهای در محصوالت این سپس

 دیوارها این خوراکی دیوارهای. اندکرده استفاده را کشاورزی از دیگری روش آمریکا متحدهایاالت شهرهای بعضی

 یهاپارکینگ کوچک، یهاحیاط در توانندمی خوراکی دیوارهای. شودمی پر بذر و خاک از که دارند فلزی صفحات

 گیاهان و سبزیجات ،هامیوه توانندمی آنها. شوند استفاده ندارند زیادی فضای که دیگر جاهای بسیاری و عمومی

 کنند. تولید معمولی باغچه یک ازتر کوچک بسیار فضایی در را دارویی

 آخر همسایگان. کردند استفاده شهری باغ یک برای خالی حیاط قطعه دو از مردم از گروهی کانادا، ونکوور در

 آنها االن. آموختند کشاورزی درباره زیادی چیزهای زمان، طول در. بکارند سبزیجات و میوه تا کردندمی کار هفته

 .کنندمی برپا عسل برای کندوهایی و دهندمی پرورش نیز مرغ
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 داشته جهان یهاقسمت از بسیاری در شهری کشاورزی یهاپروژه موفقیت در مهدی نقش اجتماعی همکاری

 مردم تغذیه به دیوارها وها حیاط ،هاپارکینگ ،هابامپشت از قطعه هزاران اکنون همکاری، این خاطر به. است

 . کنندمی کمک شهرها

 4 گزینه -43

 شهری مردم است شده باعث که این جز به هستند شهر مردم برای شهری کشاورزی امتیازهای از زیر موارد همه

 . بروند روستاها به کشاورزی برای زیادی

 را است شده اشارهها گزینه به آن در که پاراگرافی شماره 4 از غیر به است، شده اشاره متن درها گزینه همه به

  کنیم.می ذکر

 ( دوم جمله دوم، پاراگراف) است خوب زیست محیط برای (1

 ( دوم پاراگراف اواسط) استتر تازه شده تولید غذای (2

 پاراگراف) استتر پایین قیمتش پس( برسد کنندهمصرف دست به )تا کندمی زیادی مسافت ندارد لزومی غذا( 4

 ((2) گزینه ادامه در دوم

 1 گزینه -44

 است. شهر در کوچک مزرعه یک شهری مزرعه یک متن، طبق

 نیز متحدهایاالت در شهرهایی و ونکوور وانا،ها به ضمن در. کندمی اشاره موضوع این به اول پاراگراف آخر خط

 شد. اشاره

 است. روستا در بزرگ مزرعه( 2

  است. کشور در وسیع آرام فضای (3

 . کندمی تولید را جهان غذای بیشتر که است مکانی (4

 2 گزینه -45

 کرد. شروع رفت، باال سوخت قیمت که دلیل این به اساساً را شهری کشاورزی کوبا، که شودمی اشاره متن در

  :شودمی اشاره موضوع این به دقیقاً  سوم پاراگراف سوم و دوم خطوط در

When oil got very expensive. Cuba started to create urban agriculture.  

  داشتند احتیاج کشاورزی محصوالت تولید برای بیشتری فضای به آنها (1

  نداشتند سنگین آنها تجهیزات (3

 . کنند استفاده شیمیایی کودهای از خواستندنمی آنها (4

 4 گزینه -46

 ،کندمی صحبت خوراکی یهادیوار درباره پاراگراف این. کندمی اشاره دیوارها به چهارم پاراگراف در they کلمه

 .کندمی اشاره خوراکی دیوارهای به جمله این در they است، Edible Walls نیز قبل جمله فاعل حتی

 شهرها (3   هامکان( 2   بذرها (1

 دوم متن
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 هایفعالیت مشغول میالد، از قبل سال 2000 ازها چینیدهد می نشان که دارند وجود ییهاسازه و دستیصنایع

 فراعنه تاریخی بناهای. است بوده محبوبی ورزش باستان چین در ژیمناستیک رسدمی نظر به. اند بوده ورزشی

 باستان مصر در پیش سال هزاران از ماهیگیری و شنا قبیل ازها ورزش از زیادی تعداد که دهندمی نشان مصر

 وجود نیز کشتی و ارتفاع از پرش نیزه، پرتاب قبیل از مصری یهاورزش دیگر. اند بوده یافته توسعه و منظم بسیار

 یهامهارت به نزدیکی ارتباطای زورخانه ایرانی سنتی رزمی هنر قبیل از باستانی ایرانی یهاورزش. اندداشته

 نیزه با سواریاسب و چوگان گیرند،می سرچشمه باستان ایران از که ییهاورزش دیگر. است داشته جنگی

 . هستند

 طور به یونان درها ورزش توسعه و نظامی فرهنگ و داشت وجود نیز باستان یونان زمان تا زیادی یهاورزش

 یهابازی یونانیان که شد آنها فرهنگ از مهمی بخش چنان ورزش. گذاشتندمی تأثیر یکدیگر روی چشمگیری

 Peloponnesuls در کوچک روستای یک در بار یک سال چهار هر قدیم یهازمان در که کردند ایجاد را المپیک

 شد.می برگزار المپیا نام به

 اوقات شدن، صنعتی. است شدهتر دادهسازمان و منظم روزبهروز حاضر، قرن تا باستان المپیک زمان از ورزش

 به منجر موضوع این که است کرده فراهم یافته توسعه و توسعه حال در کشورهای مردم برای بیشتری فراغت

 و ورزشی هایفعالیت در پیشتر کردن شرکت ورزشی رخدادهای دیدن و کردن شرکت برای بیشتری زمان

تر وسیع گراییایحرفه. یافت افزایش جهانی ارتباط وها رسانه ظهور باها گرایش این. است شده بیشتر دسترسی

ای حرفه ورزشکاران دستاوردهای یگیرپ ورزشی طرفداران زیرا داشت؛ همراه به را ورزش بیشتر محبوبیت و شد

 حضور با توام کردن، رقابت و ورزش از بردن لذت باها این همه و شدید اینترنت و تلویزیون رادیو، طریق از

 .بودها ورزش درای غیرحرفه

 3 گزینه -47

 ها ورزش تاریخ ؟کندمی بحث چیزی چه درباره عمدتاً متن

 یافته توسعه کشورهای همچنین و باستانی کشورهای و BC 2000 مانند مختلف یهازمان به اشاره متن سراسر در

 حاضر، قرن تا باستان المپیک زمان از ارزش: داریم سوم پاراگراف ابتدای در چنینهم. کندمی توسعه حال در و

 است. شدهتر دادهسازمان و منظم روزروزبه

 .کندمی راهنمایی 3 انتخاب به را ما شده ذکر موارد

  مختلف کشورهای درها ورزش (2   هاانسان روابط برها ورزش تأثیر (1

 اولیه یهاورزش منشا (4

 1 گزینه -48

 کردند. معرفی ورزش زیادی تعداد باستان یونانیان که نیست درست متن، طبق

 ایم:کرده بیان ،کندمی بیان را دیگر یهاگزینه درستی که پاراگرافی 1 از غیر به باشندمی صحیحها گزینه همه

 ( دوم دوم پاراگراف خط) بودند ورزش از متأثر شدت به فرهنگی با مردمی( 2

 ( سوم پاراگراف ابتدای) گردندمی برگزار ما به نسبت شده دهیسازمانتر کم شیوه به را المپیک هایبازی (3
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 پاراگراف انتهای) کردندمی برگزار بار یک سال چهار هر منظم طور به خاصی دهکده در را ورزشی مسابقات (4

 (دوم

 4 گزینه -49

 باشند. داشته بیشتری آزاد وقت به دسترسی مردم شد باعث شدن صنعتی که کندمی بیان متن

 . کندمی اشاره موضوع این به دقیقاً دوم پاراگراف دوم خط

 . شد جدید یهاورزش پیدایش به منجر( 1

 .باشند داشته کمتری تحرک گذشته به نسبت مردم شد باعث (2

 .داد قرار کمی خاص افراد تعداد اختیار در را ورزش (3

 1 گزینه -50

 اشاره متن سوم پاراگراف اواسط. بود ای گراییحرفه شودتر محبوب ورزش شد باعث آنچه سوم، پاراگراف طبق

 داشت. همراه به را ورزش بیشتر محبوبیت و شدتر وسیع گرایی ایحرفه: کندمی

 المپیک یهابازی دهیسازمان (2

 رقابت و نشاط ایجاد برای ورزش از استفاده (3

 یافته توسعه و توسعه حال در کشورهای در فراغت اوقات در یکسان افزایش (4

 1 گزینه -51

 شود. تولید با کارخانه در بعد سال است قرار آفتابی یهاعینک کیفیت با جدید هایمدل

  یعنی آوریم؛می ساده فعل to be going to از بعد

  to be going to+  ساده فعل

  یعنی: بیاوریم؛ مجهول شکل به را فعل باید پس است؛ مفعول( sunglasses) خالی جای از قبل اسم ولی

to be going to + be + p.p  

 2 گزینه -52

 است؟ صحیح دستوری نظر از زیر جمالت از یککدام

 است. بریتانیا فوتبال یهاباشگاه بزرگترین از یکی خانه لیورپول

 most good attractions 4 در و است غلط one of more popular ،3است در  اشتباه most new 1 در

  نیست. تصحیح

 3 گزینه -53

 برداری کند.را عکس غیرعادیاز آنجایی که او لنز مناسبی برای دوربینش نیاورده بود، نتوانست آن صحنه 

، پس برای فعل دورتر در زمان کندمی فضای جمله گذشته است و به فعلی قبل از فعل دیگر در گذشته اشاره

 .hadn’t broughtکنیم؛ یعنی می گذشته، از گذشته کامل استفاده

 این در. روندمی hasn’t brought یعنی کامل حال گزینه سراغ به بالفاصله since دیدن با آموزاندانش از بعضی

 یمعنهم since سؤال این در حقیقت در. زمان بیان برای نه است رفته کار به دلیل بیان برای since سؤال
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because  است. در پاسخگویی به شکل صحیح فعل، حرف ربط، قید زمان، شرطی بودن جمله و معلوم یا مجهول

 بودن جمله دقت کنید.

 3 گزینه -54

 او به که مرحومش پدر قدیمی عکس خاطر به زد خنده زیر که آوریمی خاطر به را اندوهگین الغر مرد آن آیا

  شد؟ داده نشان

 به دوم، خالی جای از قبل. کنیممی استفاده who موصولی ضمیر از پس داریم؛ thin man اول خالی جای از قبل

  that یا which یعنی کنیم استفاده غیر انسان موصولی ضمیر از باید پس پدر؛ خود نه شودمی اشاره پدر عکس

 2 گزینه -55

 گیرد.نمی هر دو نفر آقا و خانم کریمی نگران پسرشان هستند؛ زیرا او زندگی را جدی

  take sth serioslyچیزی را جدی گرفتن 

 به راحتی  (4 از روی احساس (3  به طور منظم( 1

 2 گزینه -56

 قبل از امتحانات آرام باشد. تواندمی من دوست دارم بدانم هلن چگونه

 Keep calmآرام ماندن. 

 طبیعی (4  مشابه (3  ضروری( 1

 2 گزینه -57

 ام.خوانده مردمش و فرهنگ درباره زیادی یهاکتاب ام ا امرفته چین به شخصاً من

  personally for myself شخصاً  

  المللیبین لحاظ از (4    فوراً (3    کالً (1

 3 گزینه -58

 . بگذراند مبتدیان ویژه ابتدایی دوره یک باید بنابراین داند،نمی فرانسوی زبان اصالً  فرید

  elementary course :ابتدایی دوره

  یافته رشد (3   علمی( 2   مستقیم (1

 3 گزینه -59

  .شودمی یافت آمریکا جنوب هایکوه در اغلب است، کمیاب اینجا که گیاه نوع این

commonly often or usually  
  مناسب طور به (4   رسمی طور به (2  زیرکی به زرنگی، به (1

 1 گزینه -60

  بست خواهد نقش شما ذهن درها مدت تا که است رخدادی این هستم مطمئن من

  stick in one’ s mind:بستن نقش ماندن کسی ذهن در

  بردن رنج (4   کردن مرتب (3   شدن شامل (1

 2 گزینه -61
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 دهد. کاهش خود غذای در را چربی مقدار است کرده توصیه او به دکتر و است بیمار رضا

 reduce: lower: cut back/down :دادن کاهش کردن، کم

  کردن خراب (4   کردن آماده( 3   کردن راضی( 1

 4 گزینه -62

 بوده جنوبی آمریکای در ییهاسرزمین مخصوصاًدوردست  یهاسرزمین به سفر یایؤر در همواره کریمی آقای

  است.

  distant: far away: دست دور

  پذیرانعطاف( 3  پیچیده (2  جهانی( 1

 تست کلوز

: باشد داشته متنوعی اشکال تواندمی انرژی کنند، تولید انرژی تا کندمی استفاده زمین منابع از هاانسان

 تولیدکننده را انرژی اشکال چنین تا شوندمی استفاده که منابعی وای هسته و شیمیایی الکتریکی، مکانیکی،

 تولید برای اگر منابع این دانندمی همه امروزه، سنگ. زغال و نفت طبیعی، گاز مانند هستند؛ فسیلی یهاسوخت

 همیشه برای منابع این از تواندنمی انسان این بر عالوه. هستند خطرناک زیست محیط برای. شوند استفاده انرژی

 منابع که شوند آگاه حقیقت این از باید مردم. شد خواهند تمام زودی به آنها که معناست این به که کند استفاده

 . شد خواهند تمام زودی به فسیلی

 4 گزینه -63

  است. variety گزینه بهترین پس ؛شودمی بیان انرژی مختلف اشکال جمله، ادامه در

variety: many different types  

  سنگ (3   پارچه( 2   هدیه( 1

 1 گزینه -64

fossil fuels است دوازدهم کتاب مهم یهاهمنشین از . 

 ها کامیون (4   والدین (3   مضرات( 2

 1 گزینه -65

 . هستند خطرناک زیست محیط برای فسیلی یهاسوخت

 environment surroundings زیست( )محیط

  کارخانه (4   بیمارستان (3   مسافت (2

 1 گزینه -66

 از توانیمنمی (forever) همیشه برای پس شد؛ خواهند تمام روی منابع این که شویممی متوجه جمله از ادامه

 . کنیم استفادهها آن

forever: always  

  اخیراً  (4   فراوان (3   خارج( 2

 1 گزینه -67
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 . کنیممی استفاده should از پس پردازد؛می توصیه بیان به جمله این

 اول متن

 و شودمی داده فشار گرفتن عکس برای جهان درای نقطه در دوربین شاتر روز، در دفعه میلیون دویست از بیش

 ارسال فضا داخلی یهاماهواره از کهای سیاره یهاعکس مهم، اخبار یهاعکس ،کنندمی ثبت را خوشی لحظات

. هستند ظهور حال در متعددی یهاکاربرد و دارد متعددی کاربردهای عکاسی. دیگر موارد بسیاری و شودمی

ها تصویر ولی شدندمی ساخته نور به حساس شیمیایی مواد با براق فلزات از ای پوشیدهورقه توسطها عکس اولین

 برای جدیدی یهاروش نوزدهم قرن در. شدندمی دیده معینی زاویه از فقط و بودند رنگ خاکستری و ناواضح

 به یاها سرانجام عکس. شد اختراع پالستیک( )نوعی سلولزی فیلم باای شیشه صفحات روی شیمیایی مواد پخش

 سرعت به چند هر گیرد،می قرار استفاده مورد هنوز فیلم امروزه. شدند درست رنگی کامالً  یا سفید و سیاه شکل

 فیلم جای به نور به حساس یهاتراشه از دیجیتال یهادوربیندهد. می دیجیتال برداریعکس به را خود جای دارد

 ذخیره شوند منتقل رایانه یک به توانندمی که دیجیتال تصویری یهافایل عنوان به را تصویرها و کنندمی استفاده

 نقاط به اینترنت طریق از یا شوند چاپ که این از قبل کنند تغییر توانندمی تصاویر این کامپیوتر در. کنندمی

 . شوند فرستاده جهان مختلف

 2 گزینه -68

 عکاسی تاریخچه است؟ متن این برای عنوان بهترین زیر موارد از یککدام

 (،eventually) سرانجام (،century 19) نوزدهم قرن (،the first) اولین مانند کلماتی از استفاده با نویسنده

  .کندمی بیان متن این در را عکاسی تاریخچه( today) امروزه

 .( پردازدمی موضوع این به متن از بخشی فقط) عکاسی کاربردهای (1

  متن( کل نه پردازدمی دیجیتال دوربین به متن انتهای بخش) امروز دنیای در عکاسی (3

 .( کندمی اشاره نیز کنونی صرع به و پردازدنمی زمان از برهه این به فقط متن) نوزدهم قرن در عکاسی (4

 4 گزینه -69

 تبلیغاتی اهداف ؟است نشده اشاره عکاسی روزمره دالیل از یکی عنوان به زیر موارد از یککدام

  (4) جز به شودمی اشاره متن در زیر موارد همه به

  است: شده آورده متن درها گزینه معادل

1) news stories: dramatic news pictures  

2) space exploration: pictures of the planet beamed back from satellites in space  

3) happy family gatherings: family happy memories  

 1 گزینه -70

 درست شیمیایی مواد بعضی از استفاده با آنها است؟ صحیحها عکس نخستین درباره زیر موارد از یککدام

 .شدندمی

  :شودمی اشاره مورد این به متن اواسط در

 ...sheets of polished metal with light-sensitive chemicals.  
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  .شدندمی دست در سلولزی فیلم یک ازها آن (3  بودند. رؤیت قابل دیدی زاویه هر ازها آن (2

 . بودند رنگ خاکستری اما بودند واضح آنها (4

 3 گزینه -71

  Save کردن ذخیره معناست؟ چه به نهم خط در store کلمه

 زیرا هستند، آشنایی کلمات store و save کلمات. رسید خواهیم save معنای ها، بهگزینه کردن جایگزین با

  کنیم.می استفادهها فایل کردن ذخیره جهت خود همراه تلفن یا رایانه در آنها از روز هر تقریباً 

  کردن فراهم (4   دادن نشان( 2   پیوستن( 1

  دوم متن

 برقراری رایج روش یک عنوان به تا کنند اختراع استفاده جهانی زبان یک کهاند کرده تالش مردم زیادی یهاسال

 وترین موفق. اندشده ارائه ییهازبان چنین از زبان ده از بیش گذشته سال 3 در. بخورد جهان همه درد به ارتباط

 زندگی لهستان در که شد ابداع زامنهوف لودویگ توسط زبان این است. اسپرانتو نام به زبانی ،هاآن مشهورترین

 برقراری در زیادی مشکالت لهستان در ساکن مختلف یهاپیشینه با مردمی دید شد،می بزرگ او وقتی کرد،می

 تواندمی مشترک زبان یک که کرد حس لودویگ شد.می هاییاختالف به منجر معموالً که دارند همدیگر با ارتباط

 یک روی بر کار به شروع او نتیجه در. کنند سازش یکدیگر با و بفهمند بهتر را همدیگر تا کند کمک هاانسان به

 در را اطالعاتی او ،1887 سال در. کرد شروع را کار این بود مدرسه در هنوز که زمانی او. کرد مشترک جهانی زبان

 به که کردمی استفاده اسپرانتو دکتر نام از او. بردنمی کار به را خود واقعی نام او. کرد منتشر جدیدش زبان مورد

 شدند. مندعالقه شد،می نامیده اسپرانتو که او زبان به جهان مردم زود خیلی. است امیدوار که است کسی معنی

 وها دولت از بسیاری. شودمی صحبت جهان سراسر در نفر میلیون هشت حدود توسط اسپرانتو امروزه،

 رسمی یهاایستگاه از رادیویی یهابخش در اغلب اسپرانتو. شناسندمی رسمیت به را آن جهانی یهاسازمان

 . گیردمی قرار استفاده مورد دولتی

 2 گزینه -72

 . است متن اصلی ایده گویای متن اول جمله جهانی زبان یک ابداع چیست؟ درباره عمدتاً  متن این

  لهستانیای مدرسه پسربچه یک زندگی( 1

 است. کرده کمک مردم به اسپرانتو چگونه( 3

  .کنندمین درک را یکدیگر اغلب مردم چگونه (4

 4 گزینه -73

  هازبان ؟کندمی اشاره چیز چه به متن سوم خط در these کلمه

 فقطها زبان آن بین از. اند آمده وجود به اخیر سال سیصد در که کندمی اشاره مختلفی یهازبان به قبل جمله در

 جای به را شده ارائه یهاتوانیم گزینهمی ضمن در. کندمی اشارهها زبان به these پس است؛ بوده موفق اسپرانتو

these شود انتخاب پاسخ عنوان به کرد ایجاد صحیح معنایی رابطه که کدام هر تا دهیم قرار . 

 مردم( 3  وسیله (2   هاسال (1

 2 گزینه -74
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 کرد.اش ایده روی بر کار به شروع بود، جوان خیلی لودویگ وقتی است؟ صحیح زیر جمالت از یککدام

 است: شده اشاره متن یهامیانه در

He started his work while he was still at school! 

 .داشت کمی خیلی سن کرد،اش ایده روی بر کار به شروع او وقتی باال، جمله به توجه با

 .داد تغییر را نامش نتیجه در ترسید؛می مردم از لودویگ (1

 است. گرفته قرار استفاده مورد گسترده طور به اخیر سال سیصد در اسپرانتو( 3

 .کردندمی مخالفت او با نتیجه در کردند،نمی درک را لودویگ مردم از بسیاری (4

 1 گزینه -75

 شود. موفق روزی ابداعش که بود امیدوار او شویم؟می متوجه لودویگ درباره را موضوعی چه

 :کندمی اشاره( 1) به مورد دو در متن. است استنباطی سؤال یک این

Ludwig felt that a common language would help them understand each other better. 

  one who hopes یعنی اسپرانتو که این دیگر مورد

 قرار جهان مردم استفاده مورد روزی زبان این بود امیدوار او که شودمی استنباط help و hopes کلمات از

 . کند کمک آنها به تا گیردمی

 داشت. مشکل مردم با کردن برقرار ارتباط در شد،می بزرگ وقتی او( 2

 .کرد صحبت اسپرانتو زبان به نفر میلیون هشت با او( 3

 کرد. کار دولتی رادیویی ایستگاه یک در او (4

 2 گزینه -76

 .تواند خیلی به آسانی در مدت کوتاهی پاسخ داده شودنمی این سؤال خیلی سختی است، بنابراین

دارد، قبل از جای خالی قرار دارد پس جمله مجهول است، در نتیجه خواهیم  questionکه اشاره به  itمفعول 

 :داشت

cannot be + p.p  

 1 گزینه -77

 .ام صرف کرده بودرا برای موارد پزشکی مربوط به سالمتیآمدم هیچ پولی نداشتم؛ زیرا تمام در ماهمن در انتهای 

افتاده است. فعلی که ابتدا اتفاق افتاده است، به شکل گذشته کامل و فعلی که بعد دو عمل در زمان گذشته اتفاق 

 . رودمی افتد، به شکل گذشته ساده به کارمی از آن اتفاق

 گذشته ساده + becauseگذشته کامل + 

 2 گزینه -78

، نوازنده ویولن پخش مجدد آهنگ کردندمی هایشانیصندلهنگامی که مردم داشتند شروع به ترک کردن 

 زمانهمهای گذشته استمراری است جمله به دو عمل از حروف ربط زمان و از نشانه As: درخواستی را اعالم کرد

تر است، به شکل آید، به شکل گذشته استمراری است و عمل دیگر که کوتاهمی asکه با  فعلی. کندمی اشاره

 .آیدمی گذشته ساده
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 Asگذشته ساده + گذشته استمراری + 

 ، نه ضمیر انعکاسی کندمی اشاره peopleنیاز داریم که به  theirدر ادامه جمله به صفت ملکی 

 3 گزینه -79

اش را ها تمام شوند، دختر آنها یک قطار به مقصد لندن قرار است سوار شود تا خانوادهبه محض این که کالس

 .ببیند

  م.کنیمی استفاده be going toدر نتیجه از  ؛کندمی در آینده قرار است انجام شود اشارهفضای جمله به کاری که 

 1 گزینه -80

هیچ یک از دوستانش حاضر  متأسفانهبرد و می او از یک مشکل احساسی )عاطفی( بعد از فوت همسرش رنج

 نبودند به او کمک کنند. 

 emotional problem: مشکل احساسی/ عاطفی

  اعتیادآور (4  انگیزهیجان (3   مؤثر  (2

 3 گزینه -81

 گردد. می رضا از درآمدش راضی نیست؛ بنابراین او به دنبال یک شغل جدید در یک شهر بزرگتر

  look for: Search for: Seek :کردن وجوجستدنبال کشتن، 

 مراقبت کردن (3  زیاد کردن ( 2  روشن کردن ( 1

 1 گزینه -82

 وقتی سخت تالش کنند و چیز مهمی را به دست آورند.  کندمی افتخارآموزانش احساس یک معلم اغلب به دانش

  feel proud ofافتخار کردن به  /احساس غرور 

 کسل( از )خسته  (4  وابسته به ( 3  ناتوان از ( 2

 3 گزینه -83

 آموزان جوانشان به طور مؤثر ارتباطاین دوره قصد دارد به معلمان کمک کند تا فرا بگیرند که چگونه با دانش

 .برقرار کنند

  effectively: in an effective way: به طور مؤثر

  اخیراً  (4  بیشتر (2   دقیقاً  (1

 3 گزینه -84

 پلیس کپی را با اصل آن مقایسه کرد اما تفاوت زیادی نداشتند. 

compare: examine: look for the difference:  مقایسه کردن 

 بررسی کردن، مالحظه کردن ( 4  وصل کردن  (2  ترکیب کردن  (1

 2 گزینه -85

 ی.تو باید همه مدارک خود را با دقت آماده کنی، قبل از این که درخواست گذرنامه ده

  دستیصنایع (4  ارتباط ( 3  خویشاوند  (1

 2 گزینه -86
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 .کندمی ی متنوع تولیدهاها و رنگهای باکیفیتی در اندازهکارخانه جدید، کفش

  various: different: متنوع گوناگون

  دارادامه (4  فرهنگی  (3  واقعی ( 1

 4 گزینه -87

 اند. و شکار همواره محبوب باقی مانده ماهیگیریهایی مانند حتی در این عصر تکنولوژی باال، فعالیت

 constantly: all the time: continuously ، به طور مستمرههموار

 از نظر جسمانی  (3  احتماالً  (2 فایده بی به طور (1

   کلوز تست 

. شودمی دانید؟ نام آن لغت فارسی است و هنوز در کشور منتشرمی آیا چیزی در مورد اولین فرهنگ لغت فارسی

ها در سال قبل توسط یک شاعر معروف ایرانی به نام اسدی طوسی تألیف شد. فهرست مدخل 900این کتاب 

/  شودمی شده است. جمالت مثال برای هر لغت از شعری گرفتهفرهنگ لغت او طبق حروف آخر کلمات مرتب 

 فارسیشد که در هنگام نگارش فرهنگ لغت محبوب بود. این فرهنگ لغت قدیمی یک گنجینه ارزشمند زبان می

مند هستند، همواره این فرهنگ لغت را همراه خود عالقهاست. بسیاری از افرادی که به فرهنگ و زبان فارسی 

  دارند.

 1 گزینه -88

 .است( publishترین گزینه ممکن منتشر کردن )صحبت از کتاب است و منطقی

 دعوت کردن  (4  باریدن ( 3  پرسیدن  (2

 2 گزینه -89

 های موجود استبهترین پاسخ بین گزینه( compile، تألیف کردن )شودمی وقتی صحبت از کتاب

 صحبت کردن (4  آغاز کردن (3  احاطه کردن (1

 3 گزینه -90

آیند. با توجه به مفهوم جمله، می toهستند که با  accordingو  in additionهای موجود فقط از بین گزینه

  .باشدمی «بر طبق»به معنای  according toکنیم. عبارت می را انتخاب accordingگزینه 

 به عالوه  (4  بنابراین  (2  طریق  از( 1

 1 گزینه -91

  .کنیممی را انتخاب Which، پس کندمی اشارهاسم قبل از جای خالی به غیر انسان 

 4 گزینه -92

  است. Valuableبهترین پاسخ  treasureبا توجه به کلمه 

valuable important  

 درخشان/ براق (3   موفق( 2  خورشیدی  (1

 متن اول 
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داستان لموئل گالیور، . مثاًل سفرهای گالیور شودمی افتد. داستان نامیدهمی مجموعه اتفاقاتی که در یک کار ادبی

پوت دچار  لییل، در قسمت اول، کشتی گالیور در یک سرزمین خیالی به نام کندمی یک جراح کشتی را بیان

را  Brobdingflagهای که قد مردمانش فقط چند اینچ است. در داستان دوم او غول سرزمینی ،شودمی حادثه

بیند. باالخره او در میان می های عجیب مختلفی راسرزمین. در داستان سوم گالیور کندمی مالقات

Houyhnhnms ها که از خدمتگزاران انسان خود به نام نژادی از اسب - شودمی رهاYahoo تر تر و باهوشعاقل

 ، جایی که دیگرگرددیبرم، به انگلستان شودمی طرد Holyhnhnmsهستند. گالیور پس از این که توسط 

 را تحمل کند.  هاانسانتواند مصاحبت یا دیگر نمی

 ها است به همان افرادی که در داستان شرکتقسمت مهم بیشتر کارهای ادبی، توصیف نویسنده از شخصیت

دهد. مثاًل می . نویسنده شخصیت هر فرد را با توصیف چگونگی واکنش آنها به اتفاقات داستان نشانکنندمی

دهد که می، نشان کندمی پوتی را سرگرم لییلتوصیف این که چگونه او افراد بسیار کوچک  جاناتان سوئیفت با

که پنج یا شش تا از آنها روی  دادممی کشیدم و اجازهمی من گاهی اوقات دراز»است:  یقلبخوشگالیور انسان 

بازی  موشکیمقاکه بیایند و در موهای من  کردندمی تأخره پسرها و دخترها جردست من بازی کنند و باال

  «کنند.

مسائل  وتر اخالقیات تا موضوعات کلیدی چون عشق کنندمی های خود استفادهها از داستان و شخصیتنویسنده

رسید سفرهای گالیور فقط یک داستان ماجراجویی است ولی می اجتماعی و سیاسی را بررسی کنند. به نظر

ها نماینده انواع مختلف مردم ها و دیگر ملیتپوتی لییلن، انگلستان قرن هجدهم است، جایی که موضوع اصلی آ

 .های خوب و بدشان هستندبا ویژگی

 4 گزینه -93

 ترین عناصر یک کار ادبیعمدتاً درباره چیست؟ مهممتن 

در یک ( charactersا )هیک اثر ادبی و در پاراگراف بعدی به شخصیت( plotمتن در پاراگراف اول به داستان )

 .کندمی پردازد. در پاراگراف سوم نیز به هر دو مورد به عنوان عناصر مهم یک اثر ادبی اشارهمی اثر ادبی

 ها چگونه مردمی بودند؟ پوتی لیلیبا این که ( 1

 این که چرا جاناتان سوئیفت سفرهای گالیور را نوشت؟  (2

 سفرهای گالیور به عنوان یک اثر ادبی بزرگ ( 3

 3 گزینه -94

 (storyدر پاراگراف اول به چه معناست؟ داستان ) tale کلمه

  :است storyکه هر سه مورد مربوط به  شودمی در پاراگراف اول سه مورد زیر بیان 

In the first part /in the second tale /In the third story 
 3توانستیم به می در معنی داستان به کار رفته است. البته از حذف گزینه هم taleگیریم که می از موارد باال نتیجه

 هستند.  معنیهم تقریباًبرسیم؛ زیرا سه گزینه دیگر 

 بخش  (4 بخش / قسمت  (2  فصل / واحد  (1

 1 گزینه -95
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Yahooکردندمی ها خدمتهایی که به اسبها چه کسانی بودند؟ انسان. 

شد، می ها اطالقخدمتگزار اسب هایانسانکه به  the Yahoogدر پاراگراف اول  human کلمهدقیقاً پس از 

 آورده شده است. 

 های عاقل و باهوشیک گروه از اسب (2

 مالقات کرد.  Brobdingmagمردمی که گالیور در ( 3

 توانست تحمل کند. نمی مردمی که گالیور (4

 4 گزینه -96

 فهمیم؟ جاناتان سوئیفت سفرهای گالیور را فقط برای سرگرم کردن مردم ننوشت. می از متن چه

طبق پاراگراف آخر، جاناتان سوئیفت هدفش از نوشتن این داستان فقط سرگرم کردن مردم نبوده بلکه افراد 

ور به طور صحیح نیست؛ زیرا سفرهای گالی (1داخل داستان نمایانگر افراد مختلف در دنیای واقعی هستند. 

اصلی داستان نمایانگر افرادی هستند که در آن زمان  ه. زمینکندمین را بیان 18مستقیم تاریخ انگلستان قرن 

  .کردندمی زندگی

  .کندمی را بیان 18سفرهای گالیور تاریخ انگلستان قرن  (1

 .را دوست داشتند گالیوربودند که  قلبیخوشها مردم پوتی لیلی (2

  هستند.های ساخته گالیور شخصیت Hollyhnihnirsها و پوت لیلی (3

 متن دوم

ماهگی، کودکان ممکن است حدود  18افتد. در حدود می تغییرات زیادی در اوایل کودکی در زبان کودکان اتفاق

دهد که کودکان می را بگویند. این توانایی نشان Morelبا  Loggieمثل  هملکه بدانند و بتوانند هر بار یک کلم 30

کارها و مردم هستند، استفاده کنند. بعد ناگهان در  ،هایی که بیانگر اشیااند که کلمات را به عنوان نشانهیاد گرفته

ها به تدریج و آن رسدمی کلمه 70و به حدود  شودمی لغات کودکان دو برابر دامنهطول یک ماه با همین حدود، 

را بیان  There doggyیا  Mummy Corneای مانند تا جمالت دو کلمه دهندمی قرار کلمات را در کنار یکدیگر

دانند و جمالت کلمه می 1400تا  0یابد، کودکان از می سالگی پایان 4کنند. زمانی که ایام نخستین بچگی در 

 کشند. می طوالنی و صحیحی بیان

 سالگی کودکان شروع 4بینند، یعنی زمان حال است، در می که آنچهاولین جمالت و واژگان کودکان درباره 

توانند ببینند و درباره گذشته و آینده حرف می توانند ببینند مانند چیزهایی کهنمی درباره چیزهایی که کنندمی

 اند. که هرگز اتفاق نیفتاده کنندمی هایی تعریفچنین از خود داستانزدن. هم

که نیاز دارند و قضاوت کنند  آنچههای پیچیده را بیان کنند و توانند ایدهمی ، بهترشوندمی هر چه کودکان بزرگتر

چنین در انطباق کالمشان با افراد مختلف که چه چیزی نیاز است بگویند تا منظورشان را برسانند. کودکان هم

خن بگویند و با دوستانشان غیررسمی گیرند که با بزرگترها رسمی و محترمانه سمی . آنها یادشوندمی ماهرتر

. کنندمی . کودکان شروع به لذت بردن از بازی با زبانکنندمی به زبان بچه گانه صحبت اطفالصحبت کنند. آنها با 

 معما حل کنند و شوخی کالمی کنند و ممکن است شعر و داستان هم بنویسند.  شوندمی آنها خوشحال

 1 گزینه -97
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 (Mummy comeبگوید؟ مامان بیا ) تواندمیاز موارد زیر را  یککدامماهه  20 یک بچه حدوداً 

 :که کندمی شود ولی انتهای پاراگراف اول بیاننمی این موضوع مستقیم در متن بیان 

 Thiereیا  Mufimy cureای مانند دو کلمه جمالتتا  دهندمی آنها به تدریج کلمات را در کنار یکدیگر قرار

doggy ماهگی. 20افتد یعنی حدود می ماهگی اتفاق 18کنند این موضوع یک یا دو ماه بعد از  انرا بی 

 این سگ من است. (2    آهای، من این جا هستم.( 1

 ام.گرسنه شیر، لطفاً من (4

 1 گزینه -98

 (children) کودکان ؟کندمی اشاره چیزی چه به اول پاراگراف در they کلمه

 کودکان است معلوم ؟دهندمی قرار یکدیگر کنار را لغات( کسانی) کسی چه بپرسید خود از 

 بیشتر یا ماه یک (4   لغات (3   لغت 70( 2

 4 گزینه -99

 (حال زمان) کنونی محیط چیست؟ here - and - now worldاز  منظور

 صحبت هستند visible که چیزهایی درباره کودکان کودکی، اوایل در که کندمی بیان دوم پاراگراف ابتدای

 خیالی موارد یا گذشته درباره آنها پس. کندمی اشاره حال زمان به حقیقت در و بینندمی که چیزی یعنی ؛کنندمی

 . کنند صحبت توانندنمی

 شاد محیط یک( 3   دنیا تمام (2  خیالی دنیای یک (1

 3 گزینه -100

 بزرگترها با کردن صحبت رسمی دهد؟ انجام تواندنمی احتماالً  ساله 4 بچه یک را زیر موارد از یککدام

 اشاره زیر یهاگزینه به دوم پاراگراف در که مواردی سه جز به است شده اشاره دوم پاراگراف درها گزینه تمام به

 :ایمکرده ذکر را کندمی

  (invent stories) کردن تعریف غیرواقعی یهاداستان (1

  (about the future) آینده درباره زدن حرف( 2

 (about the past)اند کرده تجربه قبالً که چیزهایی درباره زدن حرف (3

 3 گزینه -101

تر است، این است که بهتر است که تا اندازه ممکن با دقت انجام انجام دادن وظیفه کافی نیست، چیزی که مهم

 شود. 

که زمان حال و مجهول  (4و ) (1های )نادرست هستند. بین گزینه 3و  2های نیاز به فعل مجهول داریم، پس گزینه

  .صحیح است should be doneهستند، با توجه به معنی 

 1 گزینه -102

 دهم اما قصد دارم فردا اتاقم را مرتب کنم، چون دوستم سیاوش داردنمی ها، کارهای خانه را انجاممعمواًل در جمعه

 آید.می
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but  و ساختار  رودمیبرای بیان تضاد به کارbe going to  به کار مدتکوتاهبرای بیان قصد انجام کاری در 

 . رودمی

 1 گزینه -103

 کردم و در جنگل حدود یک ساعت گم شدم. کامالً گیجمن نقشه را سر و ته نگه داشتم، خودم را 

 است.  I ،myself ضمیر انعکاسی برای

 2 گزینه -104

 .توانم اعتماد کنممی ، تعدادی دوست دارم که به آنهامتازه وارد آموزدانشاگرچه یک 

a few  به معنای تعداد اندک ولی قابل مالحظه، دارای مفهوم مثبت است. دقت کنید قبل ازwhom توان از می

on استفاده کرد.  

 3 گزینه -105

 به سؤاالت دیگر پرداختیم.  وقتی که او گفت مایل به پاسخگویی به آن سؤال خام نیست، با سریعاً 

 مناسب  (4  دقیق  (2   آرام  (1

 3 گزینه -106

 .است انگیزهیجانبتواند در جامعه شما تغییر ایجاد کند  واقعاًانجام دادن کاری که 

 دقت کنید.  «تغییر ایجاد کردن»به معنای  make a differenceبه عبارت 

 3 گزینه -107

  .کندمی برابر بزرگتر 11تصاویر را  Diggesهای این نوع جدید تلسکوپ

 کار کردن  (3  موفق شدن  (2  قدر دانستن ( 1

 4 گزینه -108

  .انداو تا این اواخر قدرتمندترین بانکدار شهر بوده ولی چند نفر توانمندتر از او شروع به کار نموده

 قبالً  (3 ، به طور مشترک عموماً  (2   فوراً ( 1

 1 گزینه -109

های خانوادگی با میز گیرند و وقتی نوبت بخشمی ترین فرزندشان در نظروالدینم همیشه آنها را به عنوان باهوش

 ..دهندمی های او احترام بیشتری نشاناست، به ایده

 محاسبه کردن  (4  ذت بردن ل (3  کاهش یافتن  (1

 4 گزینه -110

 کنیم. می به محض این که علت مشکل را دریافتیم، قادر خواهیم بود بفهمیم چگونه از رخداد مجدد آن جلوگیری

 پریدن به سوی  (3 خاموش کردن )آتش(  (2  ادن تغییر د (1

 1 گزینه -111

اطالعات در مورد شرایط فیزیکی و روانی فرد ضروری بود و شامل هر اختالل روانی مهم و مشکالت رفتاری 

 . شودمی

 .تفریح (4  سرطان  (3  موقعیت ( 1
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 4 گزینه -112

پروژه، تعهد او نسبت به کار، چندین بار داد(، در نتیجه در سراسر کاماًل با کار نبود )دل به کار نمیهرگز قلبش 

 .مورد تردید واقع شد

  توافق (3  ترتیب (2  حلراه( 1

 کلوز تست

صدا نوعی از انرژی است که با ارتعاش مواد مرتبط است. در امواج صوتی، انرژی از طریق ارتعاش و حرکت هوا 

 منتقل شده است. صداها انرژی را از دست. این به این معنی است که انرژی جنبشی به آنها شودمی منتقل

صحبت  بگوییمتوانیم می . به همین دلیل است که ما فقطشوندمیتر ، ضعیفکنندمی و وقتی حرکت دهندمی

شنویم. برای فرستادن صداها از یک مکان به مکان دیگر، امواج صوتی به امواج رادیویی می کردن افراد نزدیک را

توانند از راه دور از طریق هوا انتقال یابند. امواج رادیویی مانند امواج صوتی نا می به طوری که آنها شوندمی تبدیل

. شوندمی . آنها همچنین برای پخش اطالعات استفادهکنندمین آشکار هستند اما آنها فقط صدا را ارسال

  .های همراه و رادیوها استتلفن یاج رادیویی برای ارتباط تلویزیونامو استفادهمشهورترین 

 1 گزینه -113

 تجدیدپذیر  (4   تمیز( 3  خورشیدی  (2

 2 گزینه -114

  دور (4 به صورت روان  (3  مرتب و منظم( 1

 4 گزینه -115

 خالصه کردن (3  انتقال دادن (2  ترکیب کردن ( 1

 4 گزینه -116

  بینیپیشغیر قابل  (3  نامفهوم (2 غیرقابل پیشگیری  (1

 2 گزینه -117

 در زبان انگلیسی دقت کنید.  adjective  +noun به ساختار

 متن اول

 مسابقه Yukon Arctic Ultra مسابقه، دایان فن درن یکی از دوازده دونده شرکت کننده در 2009فوریه  15در 

زده تاندرا در اواسط زمستان بود، هیچ زنی تا به حال به خط پایان این مسابقه ترسیده یخ منطقهکیلومتری در  70

ترین احتمااًل این مسابقه یکی از سختساعت روشنایی در طول روز،  7و تنها  صفرجه زیر در 30بود. با دمای 

 مسابقات دنیا است.

تر )پزشکان( قسمتی از مغز ن وجود نداشت. دوازده سال قبلربا این وجود تا آن زمان هیچ زنی مانند دایان فن د

بود خارج کردن این قسمتی از درمان برای بیماری  کیوییک  را که به اندازه -ای اسبق حرفه بازیستن -فندرن 

بود اما او متوجه یک عارضه جانبی عجیب  آمیزیتموفقبرد )به آن مبتال بود( جراحی می صرع بود که او از آن رنج

 د.ها بدون توقف بدوتوانست ساعتمی او شد؛
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 14بنابراین او برای  شد، درن فن آب یرهذخبادهای سرد باعث منجمد شدن  Arctic Ultra( مسابقهدر آغاز )

ها و تنقالت یخ زده به راهش ادامه داد. در روز یازدهم، کیلومتر اول آبی برای نوشیدن نداشت. او با مکیدن میوه

که از رودخانه بیرون  ای یخ زده فرو رفت. او موفق شدیخ زیر پای او ترک برداشت و فن درن تا شانه در رودخانه

 اش چسبیده بود.اش به پاهای یخ زدههای خیس شدهراه را به سختی طی کرد. چکمه ادامهبیاید اما 

 4 گزینه -118

 «خاص()تشریح موفقیت یک ورزشکار زن به خصوص »هدف اصلی نویسنده چیست؟ 

 3 گزینه -119

  .اشاره دارد Yukon Arctic Ultra( مسابقهدر پاراگراف اول به ) it واژه

 1 گزینه -120

مهارت او به عنوان یک بازیکن تنیس »؟ صحیح نیست «فن دِرِندایان »از موارد زیر در مورد  یککدامطبق متن، 

  «کرد. کمکبود که به او در دویدن در شرایط سخت 

 2 گزینه -121

بایستی به لحاظ فیزیکی در  ،کنندمی شرکت the Arctic Ultra( مسابقهافرادی که در ) کندمی متن عنوان

  .شرایط خوبی باشند تا بتوانند آن را به پایان برسانند

 متن دوم 

های که دنیا را از طریق انعکاس کندمی هایی را که نابینا به دنیا آمده اند، قادردستگاهی ساخته شده که بچه

دانشگاه ادینبرگ، به کنفرانس سالیانه انجمن بریتانیا  شناسیرواناسکنر فراصوتی ببینند. دکتر تام باور از بخش 

ای در آمریکا وصل کرد و کودک در عرض نیم دقیقه پس از هفته 16گفت که او این وسیله را به یک پسربچه 

 استفاده از آن واکنش نشان داد. 

فرستد. به وسیله می ی فراصوتیها، پالسشودمی ، از قیفی که به پیشانی وصلکندمی این اسکنر که با باتری کار

گوید چه چیزی در می که به او شودمی (های کودک قادر به شنیدن انعکاس صدا به صورت استریو )دوطرفهگوشی

 د.های مختلف اتاق تشخیص دهصداهایی را در قسمت تواندمی مقابل او قرار دارد. با حرکت دادن سرش

 تواندمی چنینتر باشد، صدا بلندتر است. کودک همتر و هر چه بزرگپایین اصد درجه باشدتر هر چه شی نزدیک

ی فرعی دارد. هاسفت صدای واضحی دارد و شی نرم صدای مبهم با تن یء. شنرمسفت است یا  یءبفهمد که ش

 .شودتوانید به وسیله او شنیده می ی صوتی عادی وقتی کودک این دستگاه را پوشیده وهافرکانس

 ،باور اول آن را روی یک کودک نابینا از بیمارستان کودکان برکلی در کالیفرنیا آزمایش کرد. کودک، دنیس داترز

 اتاق در مادرش کردن پیدا کرد. او ازمی بازی موشکقایمرسید و بعد از چند روز با مادرش می خوشحال به نظر

 مانند ییهاآزمایش توانستمی او. بود رسیده بینایی با کودک یک رشد مرحله به او ماهگی 9 در. بردمی لذت

 برسد نظر به اهمیتبی است ممکن امر این دهد انجام را میز لبه روی یا چنگال دو روی یءش داشتن نگه متعادل

 . دهند انجام سن این از قبل را کاری چنین توانندمی طبیعی بینایی با یهابچه از کمی تعداد ولی

 2 گزینه -122

 «هاگوش طریق از دیدن» چیست؟ متن این برای عنوان بهترین
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 1 گزینه -123

 . کندمی اشاره «دستگاه وسیله،» معنی به device به اول پاراگراف در it ضمیر

 4 گزینه -124

 «کندمی کار چگونه جدید ابزار» ؟کندمی بحث موضوعی چه درباره عمدتاً دوم پاراگراف

 3 گزینه -125

 این از پشتیبانی جهت در مثالی ارائه برای» ؟کندمی اشاره «داترز دنیس» به آخر پاراگراف در نویسنده چرا

 «.دارد کارایی جدید وسیله این که واقعیت

 2 گزینه -126

 هستند. انبار در که فرستیممی را آنهایی ما نداشتیم؛ را شده درخواست هایکتاب همه ما

those اینجا در و رودمی کار به دور اشیای و افراد به اشاره برای that کندمی توصیف را آن.  

 2 گزینه -127

 را فضا عمق از نقطه دورترین ازای منظره کهاند گرفته تصویری بلها فضایی تلسکوپ از استفاده با دانشمندان

 دهد.می

the farthest از عالی صفت حالت far است . 

 4 گزینه -128

 اما دارم، عادت آن انجام به من که است چیزی این. شوم ترسان عموم در کردن صحبت از که کنم تصور توانمنمی

 .( ندارند را دیدگاه )این.گذارندنمی اشتراک به را دیدگاه این افراد از بسیاری ظاهراً

 نیاز being frightened مصدر اسم مجهول حالت به ضمن در کنیم،می استفاده مصدر اسم از imagine از پس

 . داریم

 3 گزینه -129

 . دادنمی را کار این اجازه من به مادرم داشتم، اگر حتی اما ندارم، پیتزا سفارش برای کافی پول من

 . داریم دوم نوع شرطی به نیاز کنیم،می اشاره حال در غیرممکن عمل یک به که این به توجه با

 3 گزینه -130

 . نرسیدند توافق به بروند خواستندمی که ییهامکان مورد در چون نرفتند، سفر به نهایت در آنها

  به بودن وابسته / بودن متکی (4  شدن بودن/ شامل (2   از کردن جدا( 1

 4 گزینه -131

  است. موجود آلبومش در اکنون که ارزشمند تمبرهای( مجموعه) کلکسیون به کندمی افتخار خیلی پیرمرد

  مقایسه تضاد/( 3   تجربه (2   معرفی ارائه/ (1

 2 گزینه -132

 . مطمئنم آن از من - نبود فضاپیما بود، که چیزی هر

  خاص مخصوص، (4   با مرتبط (3   برای مسئول (1

 1 گزینه -133
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 طراحی دقیق آزمایشات ازها یافته آن چون کنندمی مراجعه بررسی آن یهایافته به مختلف دانشمندان اغلب

 است. شده گرفته شده

  مستقیم طور به (4  رسمی طور به (3   واقعی طور به (2

 1 گزینه -134

 منتقل بیمارستان به که خواستم و داشتم بدی خیلی احساس من افتاد، اتفاق ناگهانی طور به که رسیدمی نظر به

 .شوم

  all of a sudden :ناگهانی طور به

 رویا (4   مشکل( 3   هدف (2

 4 گزینه -135

 . بود واقعی هزینه از کمتر بسیار نیاز مورد تعمیرات ازها )هزینه( تخمین

  متنوع (3    مؤثر (2  صرفه به مقرون (1

 4 گزینه -136

 انسان زندگی تمام نابودی به تواندمی آن که معتقدند بعضی باشد خطرناک تصور فوق تواندمی بعدی جهانی جنگ

  شود منجر زمین روی

  عمومی( 3    فعال (2    فوری( 1

 3 گزینه -137

 کنیم. پیدا پاکتری انرژی منابع بتوانیم که این تا بدهیم ادامه فسیلی یهاسوخت از استفاده به باید ما

  شریک (4   کمیت (2    مورد (1

 کلوز تست

 او به خانه در مادرش. شد متولد 1847 سال فوریه 11در  او. بود آمریکایی تاجر و مخترع یک ادیسون آلوا توماس

 تب به کودکی دوران در او ناشنوایی علت. شد شنوایی مشکالت دچار نوجوانی سن در ادیسون. داد آموزش

ها روزنامه و نباتآب او. داد پرورش بود، جوان وقتی را زیادی یهامهارت ادیسون است، شده داده نسبت خالتب

 فروش انحصاری حق ادیسون بعدها،. کند اضافه درآمدش به تا فروختمی را سبزیجات و فروختمی قطارها در را

 زیرا کرد، آغاز را ادیسون مدت طوالنی کارآفرینی هایگذارییهسرما کار این. آورد دست به را جاده درها روزنامه

 از شرکت 14 کردن تأسیس به منجر نهایت درها توانایی این. کرد کشف تاجر یک عنوان به را یشهاتوانایی او

  است. جهان هایشرکتترین بزرگ از یکی هم هنوز که شد General Electric جمله

 3 گزینه -138

Was/ Were است شدن متولد معنای به. 

 4 گزینه -139

  ذهنی (3  جسمانی (2   شنیداری( 1

 2 گزینه -140

and رودمی کار به جمله دو عطف برای.  
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 4 گزینه -141

 برانگیختن (3  فراهم کردن (2  گذاشتن احترام( 1

 1 گزینه -142

 تاکید کردن (4  ترکیدن (3  اختصاص دادن( 2

 متن اول

بر . این درصد کردندمی تر هر روزه از موبایل استفادههای هشت ساله و کوچک، هشت درصد از بچه2011در سال 

 راها خانواده و معلمان بهباشد. این موسسه مسائل مربوط می common sense mediaیک گزارش از  اساس

 از بسیاری. است شده برابر دو از بیش عدد این کهدهد می نشان آنها گزارش ،2015 سال تا ،کندمی بررسی

 باشند. ناراحت و نگران که دارند حق آنها من، نظر از. اندشده نگران اطفال متخصصین پزشکان

( )اطالعاتی ییهاداده روی آنها. دارد توجه به نیاز و است آزاردهنده جریان این که معتقدند دلسوز پزشکان این

 و یخوابکم چاقی، با سال و سن کم یهابچه توسط رسانه از حد از بیش استفادهدهد می نشان که کنندمی تمرکز

 در آنها عملکرد بر منفی اثر رسانه، از اندازه از بیش استفاده که دانندمی همچنین آنها. است مرتبط خشونت

 است. داده ارائه مسئله این حل برای طرحی( AAP) آمریکا اطفال پزشکان آکادمی. دارد مدرسه

 از استفاده و گردی وب زدن، پیامک تلویزیون، تماشای برای را قوانینی تا کنندمی تشویق راها خانواده پزشکان

به عقیده . دهندمی را مورد چهار هر کردن محدود پیشنهادها آن. بگیرند( نظر )در کنند وضع اجتماعی یهارسانه

 دانند.می هستند که بهترین )راه( را من، آنها افرادی

 3 گزینه -143

ای رسانه وسایل دیگر و موبایل ازها بچه استفاده مورد در نویسنده نظر از را توصیف بهترین زیر موارد از یککدام

  دارد؟

 اقتصادی (4  محتاط/ مراقب (2  زدهیجانه( 1

 2 گزینه -144

 دارد. پزشک به را معنیترین نزدیک 1 پاراگراف در pediatricians کلمه

  سازمان (4   گزارش( 3   مسئله (1

 2 گزینه -145

 عملکرد جز به ،کندمی اشارهها بچه توسطها رسانه از زیاد استفاده نهایی نتیجه عنوان به زیر موارد همه به متن

  مدرسه. در معلمان

  مدرسه در ضعیف کار (3   ناکافی خواب (2   چاقی( 1

 1 گزینه -146

  است؟ نشده بیان متن در زیر موارد از یککدام

 «کنند. ممنوع را موبایل از استفاده تا کندمی وادار را مدارس که دارند طرحی پزشکان»

  است. افزایش به روای رسانه وسایل از کودکان استفاده( 2

  است. متن محور که است موضوعی نگران( AAP) آمریکا اطفال پزشکان آکادمی (3
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 باشد.ای رسانه وسایل از آنها حد از بیش استفاده تواندمی کودکان خشونت دلیل یک (4

 دوم متن

. شودمی گرفته زنده موجود و روح هوا، نفس، زندگی، اصول معنی به Animna التین واژه از Animnal کلمه

 بین ذهنی ارتباط ایجاد امکان برای هوشمند زنده موجودات عنوان به آنها به احترام و حیوانات روحی جوهر درک

 رابطه دارنده عقیده ذهنی ارتباط به که هاییانسان با توانندمی حیوانات. رسدمی نظر به ضروری مختلف، یهاگونه

 خود اگر حتی ،شوندمی متوجه را شما کلمات پس در موجود افکار یا تصورات احساسات، مقاصد، آنها. کنند برقرار

 نفهمند. کامالً  راها واژه

 هاانسان به که را یکسانی مشاورهای اصول 1971 سال از. ام کرده برقرار ارتباطام زندگی سراسر در حیوانات با من

 هاسال طی در. امبسته کار به حیوانات روی بر آمیزموفقیت صورت به ،کندمی کمک مشکالت و هاسختی خالل در

 رفع کاهش آنها، مسائل و مشکالت حل شاهد مکرر طور به صاحبانشان و آنها به کمک و حیوان هزاران با ارتباط

 و حیوانات بین صمیمانه رفتار افزایش و مدتکوتاه در آنها صدمات کاهش و هابیماری درمان نامناسب رفتارهای

 این دارند، فیزیکی ادله به نیاز آنها اثبات برای و ندارند اعتقاد موضوعات این به که افرادی برای. ام بوده هاانسان

 . است مدعا این گواه خود شگرف و چشمگیر تغییرات

 در» .رودمی بین از ما فرهنگ در کودکی دوران در معموالً( پاتی تله) آگاهی دور ارتباط برقراری توانایی چه اگر

(. شود گرفته )یاد شود کسب دوباره تواندمی توانایی این «.دارد وجود فراگیری شوق و حیوانات به عشق که جایی

 .است هاانسان غیر و هاانسان برای لذت و نزدیک روابطها( پاداش) آیدمی دست به که آنچه

. دارند ترینازل هوش حیوانات که است نگرش این گذاشتن کنار حیوانات با مستقیم ارتباط ایجاد برای گام اولین 

 رأفت و احترام با حیوانات با. گرددمی هاانسان با طورهمین و حیوانات با واقعی ارتباط برقراری مانع تفکر نوع این

 به نسبت را نگرشتان که ساخت خواهد قادر را شما امر این و کنیم عمل بالقوه مربیان عنوان به و کنیم برخورد

 .آید دست به آنها عملکرد نحوه و هویت مورد در اطالعات از منبعی که شودمی باعث و دهید تغییرها آن

 2 گزینه -147

 برقرار ارتباط حیوانات با مستقیماً  تا دهیم انجام توانیممی که دیگری یهاروش مورد در بحثی یا متن احتماالً 

 یابد.می ادامه کنیم،

 . کنندمی برقرار ارتباط یکدیگر با چگونه حیوانات که این (1

 .کنندمی برقرار ارتباط هاانسان با وقتی دارند احساسی چه حیوانات( 2

 . است مانده باقی هاانسان برای راز صورت به هامدت حیوانات دنیای چرا که این دلیل (3

 4 گزینه -148

 که کسانی است؟ نشده اشاره مشاورهای اصول جویان بهره عنوان به زیر موارد از یککدام به دوم، پاراگراف طبق

  ندارند قبول را «فکر انتقال» ارتباط

  افراد هم و حیوانات هم( 3  هاانسان (2   حیوانات (1

 3 گزینه -149

 «منفی رفتارهای رفتن بین از» کندمی اشاره مهم تغییر یک عنوان به زیر موارد از یککدام به نویسنده
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 ها آسیب و بیماری وجود (2  هاانسان بین دور راه از ارتباط فقدان (1

 حیوانات به دادن گوش (4

 2 گزینه -150

 یکدیگر با توانندمی زندگیشان اولیه سالهای در هاانسان» کرد؟ برداشت متن از توانمی را زیر موارد از یککدام

 «کنند. برقرار ارتباط ذهنی صورت به

 واژه رسدمی نظر به متن به توجه با که است آمده telegraphic و telegraphically واژه 4 و 2 یهاگزینه در

 است. بوده telepathic و telepathically طراحان مدنظر

 .کنندمی برقرار ارتباط بهتر حیوانات با کنندمی صحبت التین زبان به که افرادی (1

 .هستندتر پست حیوانات که باشند داشته را منفی نگرش این که کنیم پیدا را افرادی توانیمنمی امروزه( 3

 .است افزایش به رو روز هر حیوانات با دور راه از ارتباط که باشد حقیقت این تأییدکننده که مدرکی (4

 2 گزینه -151

 .شود پرسیده تو از منتظره غیر سؤاالت تعدادی شاید آن در که کنی ای آمادهمصاحبه برای را خودت باید

 . است احتمال 4 فقط و دهندمی نشان را الزام و اجبار نوعی 4و  3 ،1 یهاگزینه

 4 گزینه -152

 است. داده رخ اشتباهی حتماً که بود مطمئن او شد؛ متعجب دید، را امتحانش ضعیف نتیجه وقتی مری

 است گذشته قبلی جمله چون اما. باشند صحیح توانندمی 4 و 3 یهاگزینه فقط قضیه، بودن حتمی به توجه با

she was sure پس. شود پر گذشته زمان با باید هم خالی جای had occurred است. صحیح پاسخ  

 3 گزینه -153

  کنی. پیدا توانیمی که است دوربینیترین ارزان این اما دارد، وجود بیشتری یهاگزینه دیگر، فروشگاه در

 نیست، it به نیازی Which کاربرد به توجه با ،4اما در  (4و  3) است نیاز مورد عالی صفت جمله، معنای به توجه با

  است. صحیح 3 تنها پس

 4 گزینه -154

 نویسم،می دارم االن که را نامه این تا دارم نیاز بیشتری وقت کمی برگردی؟ دوباره بعدا توانیمی بدانم خواهمیم

 .کنم تکمیل

time تنها جمله، معنای به توجه با. هستند غلط 3 و 1 یهاگزینه پس است؛ شمارش غیرقابل «زمان» معنی به 

  است. صحیح پاسخ

 1 گزینه -155

 .یاورددرب پولاش خانواده برای تا کندمین کار ندارد، مسئولیت احساس و است تنبل مرد آن که ییآنجا از

 مقدار (4  عادت (3   مبنا( 2

  sense of responsibility:مسئولیت احساس

 1 گزینه -156
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 به برد،می را انتخابات آسانی به او که پیشین انتظار داد، اختصاص خود به را آرا درصد 90 کاندید آن وقتی 

 پیوست. حقیقت

  مقایسه (4   جایگزینی (3  چهره حالت بیان، (1

 1 گزینه -157

 انجام ریاضیاتی عملیات فیزیک، قوانین از استفاده با که هستند کاره همه یهاوسیله آنالوگ کامپیوترهای

 .دهندمی

  موقعیت (4   مشاهده (3   محیط اطراف، (1

 4 گزینه -158

 سومش یا دوم ازدواج از سارا )او( آیا که است نامشخص بود، خواننده که داشت سارا نام به دختری آرن مایکل

 . بود

 ارزشمند (3  ناسالم (2   توجه قابل( 1

 2 گزینه -159

 او و بود یافته بهبود وضعیتش بعد، نیم و ماه دو. داد ادامه فیزیوتراپی به او بود، ممکن غیر کامل بهبودی گرچه

 بچرخد.اش خانه در ویلچر بدون توانستمی

  کردن قدردانی (2   ساختن دوباره کردن، بازسازی (1

  شدن بدتر (4

 4 گزینه -160

 ارتباطمان تدریج به و کنیم زندگی کشور مختلف یهابخش در تا رفتیم ما همه. بود جدا شدن وقت کالج، از پس

 .کردیم قطع را

  جداگانه طور( )به (3   یعنی (2    دائماً( 1

 4 گزینه -161

 از نان تا چند تا داریم نیاز واقعی مردی به حاال. کردیم مصرف ناهار برای را نان آخرین چون نداریم؛ نانی هیچ ما

 .بخرد وانان

  شدن بزرگ کردن، رشد (2    ( هتل) وارد شدن( 1

  کردن پر (3

 3 گزینه -162

 کرده فوت انفجار و آتش از دود تنفس و حرارتی یهاآسیب اثر بر پدر که کرد گیرینتیجه کالبدشکافی هایجواب

 است.

  کردن فرض (4   کردن تصور( 2  داشتن باور (1

 کلوز تست

ای گلخانه دوره که معتقدند دانشمندان گویندای میگلخانه یهادوره را زمین تاریخ در گرم خیلی یهادوره

 همچون هستند، شدن ذوب حال در زیادی یهایخچال و است شدنتر گرم حال در زمین. است راه در جدیدی
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 هاانسان گذشته، سال 15 در ؟دهدمی رخ اتفاق این چرا اما. تانزانیا در کلیمانجارو کوه یهاو یخچال آنها

 اکسید دی ،کندمی تولید را کربن اکسید دی نظیر گازهایی امر این واند سوزانده را زیادی فسیلی یهاسوخت

 منظور به. نامندمی جهانی گرمایش را این. کندمیتر گرم را زمین ودهد می افزایش را طبیعی ایگلخانه اثر کربن

 درختان رویهبی قطع مقابل در را یمانهاجنگل و کنیم تولید کمتری کربن اکسید دی باید ،مانیارهس از حفاظت

 دی درختان. کنیم کمک آینده نسل و زیست محیط به بیشتر درختان کاشت با توانیممی چنینهم. کنیم محافظت

 .دهندمی کاهش را جهانی گرمایش سرعت و کنندمی جذب را کربن اکسید

 4 گزینه -163

 هم 2 متن، در on وجود به توجه با. اند اشتباه 3 و 1 یهاگزینه است مثال ارائه برای خالی جای که این به توجه با

 . است 4 صحیح، گزینه است و تنها نادرست

 1 گزینه -164

  سنتی (4  معمولی (3   خیالی (1

 1 گزینه -165

  آوردن هیجان به( 4  حضور یافتن (3  گذاشتن تأثیر( 1

 4 گزینه -166

  کردن دریافت (3 کردن آوریجمع (2  کردن جلوگیری (1

 2 گزینه -167

 حلراه (4   سیاره( 3   وطن (1

 اول متن

. کنند انتخاب راای حرفه و شغل چه که است این شوندمی بالغ و بزرگ مردم که وقتی تصمیماتترین مهم از یکی

 زیادی فاکتورهای این، بر عالوه. است دشوار امر یک معموالً  تصمیم این انتخاب، قابل گزینه همه این با منتها

 یکدیگر با تضاد در است ممکنها این از برخی و بگذارد تأثیر شغل انتخاب در فرد بر تواندمی که دارد وجود

 هنگام را فرد که باشند عواملی همگی شاید فرد شخصی عالقه و درآمدزایی پتانسیل خانواده، فشار مثالً. باشند

 کشانند.می مختلف جهت سه به شغلی، مسیر انتخاب برای تصمیم

 واقع در اما «کند، خواهدمی چه زندگی با» که فهمید خواهد جوانی اوایل در فرد که شودمی گفته اغلب گرچه

 رضایت موجب کهای حرفه یافتن از پیش افراد خیلی. بکشد طول زیادی زمان تواندمی شغل یک یافتن فرایند

 .کنندمی امتحان را شغل یک از بیش شودمی شغلی

 کلی طور به و مناسب کار حفظ و یافتن خانواده، تشکیل دوران. است استرس از پر ایدوره جوانی اوایل وضوح به

 به خوشبختانه،. است زیادی انرژی نیازمند زندگی دوره این. است جامعه و کار خانواده، خود، میان تعادل حفظ

 هستیم. اوج در عمر سالگی 30 تا 20 ستین بین در ما فیزیکی، رشد لحاظ

 «.است استرس و تناقض بیشترین نیز و وفور و انرژی بیشترین دوران جوانی اوایل» ،(1986) لوینسن بیان به

 3 گزینه -168
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 برای» ؟کندمی اشاره «فرد شخصی عالقه و درآمدزایی پتانسیل خانواده، فشار»به  1 پاراگراف در نویسنده چرا

 «.گذارندمی تأثیر فرد شغلی انتخاب برای که فاکتورهایی از بعضی معرفی

 است. بزرگسالی دوران یهامسئولیت از ییهامثال عنوان به( 1

 . کنند انتخاب بهتری شغل باید بزرگساالن چرا که این توضیح برای (2

  شغلی انتخاب هر منفی و مثبت اثرات از بحث برای (4

 3 گزینه -169

 . گرددبرمی تصمیم به پاراگراف در one واژه

  گزینه (4    شغل (2  فاکتور (1

 4 گزینه -170

  ؟نیست صحیح زیر موارد از یککدام مستن، بر اساس

  «.دهد شغل تغییر دارد، دوست واقعاً  که شغلی انتخاب از قبل جوانی اوایل در فرد یک است بعید خیلی»

  .کنندمی تجربه را زیادی استرس بزرگساالن که ایستدوره جوانی اوایل (1

  کنند. چه شانزندگی با خواهندمی دانندنمی دقیقاً جوانی اوایل در افراد تمام (2

  باشد. جوانی اوایل در افراد برای استرس منبع تواندمی جامعه و کار خانواده، خود، میان تعادل حفظ (3

 1 گزینه -171

 . است رسانیاطالع عمدتاً  متن هدف

 بافته یک معرفی (3     پیشنهاد یک ارائه( 2

 توصیه یک ارائه (4

 دوم متن

 وجود دارید، نیاز بهینه عملکرد برای که مقداری و کنید سر توانیدمی آن با که خوابی مقدار میان بزرگی تفاوت

 جامعه در. خوابدمی شب در ساعت هفت ازتر کم معمولی، بزرگسال فرد یک سالمت، ملی مؤسسه بر اساس. دارد

 به بخوابید، قدر این اگر واقعیت، در اما. برسد نظر به مناسب خواب ساعت هفت یا شش شاید امروزه سریع

 به باشید، داشته عملکرد خواب ساعت هفت یا شش با توانیدمی که این صرف. ندارید کافی خواب زیاد احتمال

 باعث ودهد می شما به بهتری بسیار سح خواب تخت در بیشتر خواب ساعت دو یا یک که نیست معنا این

 .دهید انجام بیشتری کارهای شودمی

 ساعت 9 الی 7 نیازمند سالم بزرگساالن اکثر اما دارد، جزئی تفاوتی دیگر فرد به فردی از خواب به نیاز گرچه

 وجود با است، بیشتر هم این از نوجوانان و کودکان نیاز باشند، داشته را عملکردشان بهترین تا هستند شب خواب

 نیاز خواب ساعت 2 حداقل به هم سالمند افراد اکثر یابد،می کاهش سن افزایش با خواب به ما نیاز که مفهوم این

به  تواندمی این قدر بخوابند، چرت نیمروزی هاشب توانندنمی راحتی بهتر مسن بزرگساالن که آنجا از. دارند

 جبران این کمبود کمک کند.

 3 گزینه -172

  «هاانسان نیاز مورد خواب مقدار» چیست؟ متن اصلی ایده
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 خواب عادات بهبود هایراه( 2    خواب الگوهای در تفاوت (1

 . نداریم کافی خواب ما که این دلیل (4

 4 گزینه -173

 . نیست یکسان دقیقاً افراد برای خواب هایساعت مناسب مقدار متن، بر اساس

 .است روز در ساعت 7 تا 6 بین( 2 . است افزایش حال در امروزی پرسرعت جامعه در( 1

 .دارد روزانه عملکرد به بستگی (3

 2 گزینه -174

 «خواب ساعت هفت یا شش» چیست؟ 1 پاراگراف در that long از نویسنده منظور

 شب در خواب ساعت هفت از بیشتر (2   نیاز مورد مقدار به خوابیدن (1

 .خوابیدمی واقعی زندگی در که زمانی مدت (3

 4 گزینه -175

 ساعت 9 تا 7 از بیشتر به عموماً  نوجوانان و کودکان» است؟ موافق بیشتر زیر موارد از یککدام با احتماالً نویسنده

 .«دارند نیاز روز در خواب

 .دارند نیاز نیمروزی چرت به روزها این افراد تمام (1

 .خوابندمی بیشتری ساعات افراد سن، افزایش با (2

 کنند. عمل بهینه صورت به توانندنمی افراد چون است؛ سریع امروز جامعه (3

 3 گزینه -176

 اند.شده پیروز آسانی به را دیگر یهابازی تمام باختند، آلمان به را فوتبال بازی گذشته سال در وقتی از

since شودمی استفاده ساده گذشته آن از بعد باشد، داشته کامل حال برای زمان مبدأ بر داللت وقتی . 

 4 گزینه -177

 جلسات تأثیر میزان تا کرد درخواست کردند، شرکت کارگاه جلسات در که دانشجویانی از همچنین پژوهش این

 کنند. دهی نمره را استرسشان سطح بر

adjective clause یک نیازمند که آمده اسم از بعد relative pronoun در( جا این Who )است؛ فعل یک و 

 . شودمی تکمیل 4 با تنها پس

 4 گزینه -178

 برویم. کجا به باید تعطیالت برای کنیم بحث تا زندمی صدا را خانواده اعضای تمام پدرم سال هر

 . است on همیشه go on vacation فعلی عبارت در اضافه حرف

 1 گزینه -179

 گرفتند.می را او وقت اسرع در است، شده مخفی کجا دزد دانستندمی هاپلیس اگر

 . آیدمی Would با main clause و ساده گذشته با if clause آن در که است دوم نوع شرطی

 2 گزینه -180

 .بود گفته فرمش در را آن که 40 نه بود، 45اش واقعی سن
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  هدفمند (4   فیزیکی (3   متنوع (1

 3 گزینه -181

 موضوع به کامالً  که داشتند نظر اتفاق همه چون نگرفتند جدی را آن اما کرد، مطرح سوالی باشگاه اعضای از یکی

 . است نامربوط بحث

  لزوماً  (4  مناسب (2   مطمئناً  (1

 4 گزینه -182

  سازد.می بهانه هزار نباشد، اگر اما سازد،می راه هزار باشد مشتاق قلبتان اگر

  سریع فوری، (3    فعال (2   عمیق (1

 3 گزینه -183

  افتاد. خواهد خطر به سالمتش یا باشد، معقول کاریش ساعات باید یا

  راحت (4  همگی کلی، (2   فعال (1

 3 گزینه -184

 معین دیدار برای را( مشخص) خاص زمان بدهید اجازه حال، این با. بود خواهد آزاد وقتم کی نیستم مطمئن االن

  کنیم.

  مسئول (3   اجتماعی (2   مشتاق( 1

 4 گزینه -185

  شود. درست اوضاع تا کنی فوری اقدامی دارم اصرار دادهای انجام فاحشی اشتباه واقعاً تو

  take immediate action گردن فوری اقدام

 غیررسمی (3    کامل (2   عمیق( 1

 2 گزینه -186

 مانیماد یهادارایی داشتن نظر در با عمدتاً را موفقیت که کنیممی زندگیای جامعه در اکنون ما متأسفانه

  سنجد.می

  با دقت (4  فیزیکی لحاظ به (3   بارفاجعه (1

 3 گزینه -187

 است. مناسب حقوق با خارجی شرکت یک در کار یافتن امکان کردن سنگین و سبک حال در جوان دختر

 کردن آماده (4  کردن مقایسه (2  دادن پیشنهاد (1

 کلوز تست

 کامپیوتر، لباسشویی، ماشین تلویزیون، احتماالً  شما. کنیدمی استفاده تانخانه در که کنید فکر برقی تمام به

 احتراق گرمای از تواندمی برقی. کنندمی کاربرق با چیزها این تمام که دارید دیگر چیزهای خیلی و ماکروفر المپ،

 شیمیایی مواد احتراق از حاصل برقی. شود تولید آب و باد حرکت یا سنگ( زغال سوختن همچون) شیمیایی مواد

ای هسته انرژی شد، خواهد تمام کندمی تولید را برق که سوختی زود یا دیر یعنی است، تجدیدناپذیر منبع یک

 یهاسوخت به نسبت که است محیطی زیست منبع یک اورانیم. کنندمی استفاده سوخت عنوان به را اورانیم
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ای هسته انرژی همچنین. داریم دنیا در آن از بیشتری خیلی مقدار طبیعی گاز و سنگ زغال همچون فسیلی

 . ماندمی پایدار فسیلی سوخت سنتی انرژی از بیشتر خیلی

 2 گزینه -188

 دائماً  (4   خصوص به (2   تدریج به (1

 1 گزینه -189

  مجبور است تولید شود. (3    . کند تولید باید (2

 . کند تولید است بهتر( 4

 1 گزینه -190

 اختراع (4   درک (3   پژوهش( 1

 3 گزینه -191

 انرژی (4  طبیعی (2    اصلی (1

 3 گزینه -192

 .کندمی احاطه (4  .شودمی شامل (2  .کندمی تولید( 1

  اول متن

 از بیش و آمریکا در هامرگ از سوم یک باعث عامل این. است غربی جوامع در مرگ اصلی عامل قلبی بیماری

 آن از اما بوده کم نسبتاً آمریکا در بیستم قرن اوایل در قلبی بیماری. است میانسال افراد میان درها مرگ از نیمی

 بیماری یک معموالً  را قلبی بیماری. است داشته کمی افت بعد به 1960 سال از البته که داشته زیادی رشد زمان

 به مطلب این از ایده این شواهد. زنندمی دامن آن به صنعتی جوامع استرس و عادات که دانندمی مدرن زندگی

 به مهاجران میان در قلبی بیماری نرخ و دارند قلبی بیماری در کمی نسبتاً نرخ غربی غیر جوامع که آیدمی دست

 باالتر مانندمی زادگاهشان کشور در که کسانی به نسبتها آمریکایی چینی و هاآمریکایی ژاپنی همچون آمریکا

 .شودمی بیماری این گسترش باعث غربی زندگی محیط کهدهد می نشان موضوع این است،

 شامل که است کرونری هایسرخرگ یهادیواره در پالک نام به چربی ماده تشکیل خاطر به معموالً قلبی بیماری

 ممکن فرد. شوند مسدود یا باریک کافی اندازه به هاسرخرگ اگر رسانند،می قلب به را خون که است هاییرگ

 خطر با شده مشخص که زیادی عوامل میان در. شود قلب ماهیچه بافت از قسمتی مرگ) قلبی حمله دچار است

 که) نزدیک بستگان میان در قلبی بیماری سابقه ،(یپرتنشنها یا) خون فشار به توانمی دارند، ارتباط قلبی حمله

 ماده باالی سطح و زیاد نسبتاً وزن اضافه دخانیات، استعمال است، بیماری این به احتمالی ژنتیکی تمایل از نشان

 کرد. اشاره خون در کلسترول نام به چربی

 2 گزینه -193

  «بیستم قرن آغاز از پس» کرد؟ افزایش به شروع زمانی چه در قلبی بیماری متن، بر اساس

 . کردند وطنشان ترک به شروع مردم وقتی (3     1960 از قبل سال چند( 1

 . یافت افزایش میانسال افراد تعداد وقتی( 4

 3 گزینه -194
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 چیست؟ 1 پاراگراف در this idea از نویسنده منظور

 «. است مدرن زندگی محصول قلبی بیماری افزایش که است این»

 .آمریکاست در مرگ اصلی عامل قلبی بیماری که این (1

 . دارند قلبی بیماری ازتری پایین نرخها آمریکایی غیر که این (2

  است. زااسترس بسیار جامعه یک سازی صنعتی که این (4

 1 گزینه -195

 افرادی آنها است؟ صحیح( 1 پاراگراف) مانندمی وطنشان در که کسانی به نسبت» مورد در زیر موارد از یککدام

 . کنندمین ترک را کشورشان غربی غیر کشورهای در که هستند

  ندارند. سالمی زندگی سبک چون است، بیشتر آنها قلبی بیماری احتمال( 2

 . گردندیبرم وطنشان به که هستند ییهاآمریکایی چینی و هاآمریکایی ژاپنی آنها( 3

 . دارند قلبی بیماری در خانوادگی سابقه ظاهراً  که هستند غربی غیر کشورهای از افرادی آنها( 4

 4 گزینه -196

 است؟ نشده تعریف متن در زیر موارد از یککدام

 ( 2 پاراگراف) نزدیک بستگان

 ( 2 پاراگراف) کرونری هایسرخرگ (2    (2 پاراگراف) پالک( 1

 ( 2 پاراگراف) قلبی حمله( 3

 دوم متن

 در است، حیات اصلی ماده پروتئین. کندمی ایفا پیری ضد برنامه و زیبایی سالمت، در مهمی بسیار نقش پروتئین

 .آیدمی «نخست اهمیت از» معنای به باستان یونان کلمه از پروتئین واژه واقع،

. شودمی تجزیه آمینواسیدها صورت به هضم، از پس پروتئین. کند عمل یا رشد آن بدون تواندنمی بدن

 از تا 11 تواندمی فقط انسان بدن که آنجایی از. کنندمی استفاده خود ترمیم برای هاسلول بعداً هم را آمینواسیدها

 رژیمی پروتئین دریافت طریق از باید را دیگر تای 9 ،کندمی تولید را است ضروری حیات برای که آمینواسید 20

 ،هاغضروف ،هااستخوان یهااندام عضالت،. شودمی سریع پیری حالت وارد ما کافی، پروتئین بدون کرد مهیا

 ییهاآنزیم حتی. اندشده ساخته پروتئین از همگی ،کنندمی محافظت بیماری برابر در را ما که ییهاپادتن و پوست

 اگر. اندشده ساخته پروتئین از دارند، نقش یسازسلول تا هضم از - بدن مهم شیمیایی واکنش در که

 هم خیلی و ناتمام سلولی ترمیم باشند، نداشته ضروری آمینواسیدهای تمام به کامل دسترسی یتانهاسلول

 بود. خواهد کندتر

 سلولی ترمیم و سالمت برای پس نیست، بدن در سازیذخیره قابل پروتئین کنیم توجه که است ذکر به الزم

 . کنیم مصرف غذایی وعده هر در کیفیت با پروتئین از خوبی منبع باید بهینه،

 1 گزینه -197

 «کندمی کاری چه» ؟دهدمی قرار بحث مورد را پروتئین ابعاد کدام عمدتاً  متن این

 .شودمی تولید چگونه (3   . است شده تشکیل چیز چه از (2
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 است. یافتن قابل کجا (4

 2 گزینه -198

 ریشه آن از پروتئین که اصلی واژه» است؟ صحیح «پروتئین» واژه ریشه مورد در زیر یهاگزینه از یککدام

 .« کندمی مطابقت انسان بدن برای پروتئین اهمیت با که است چیزی معنای به گیرد،می

 .است مرتبط پیری ضد و زیبایی سالمت، معنای به ییهاواژه با( 1

 .است «نخست اهمیت از» معنای به یونانی واژهای با مشابه معنایی که آیدمی انگلیسی زبان درای واژه از (2

 شد. ابداع سالمت، از مراقبت درها پروتئین نقش کشف از پس که گرددبرمی یونانی زبان درای واژه به (3

 3 گزینه -199

 انسان بدن که آمینواسیدهایی تمام منبع» ؟نیست صحیح پروتئین مورد در زیر موارد از یککدام متن، بر اساس

 .«کنیممی مصرف که است پروتئینی دارد، نیاز آنها به درست عملکرد برای

 .دارند نیاز آنها به ترمیم برای انسان یهاسلول که است آمینواسیدهایی منبع (1

 .است شده ساخته پروتئین از ،کندمی استفاده هابیماری برابر در خود از محافظت برای انسان بدن آنچه (2

 پروتئین مصرف طریق از آنها از بعضی که هستند آمینواسید تعدادی نیازمند خود ترمیم برای ما یهاسلول (4

 .شوندمی فراهم رژیمی

 1 گزینه -200

 . دارند نقش سازیسلول فرایند درها آنزیم که فهمید متن از توانمی

 هستند نیاز مورد بدن در پروتئین تولید برای (1

 . سازندمی ممکن ما یهاسلول برای را آمینواسیدها به دسترسی (3

 .هستند انسان بدن در ضروری شیمیایی فرایندهای از تعدادی محصول (4

 1 گزینه -201

مشکالت با سهولت و  ینکار ا ینکه با ا یدندگزارش کردند، فهم یرکه مشکالت را به محض وقوع به مد یکارمندان

 .شوندمی حل یشتریسرعت ب

  ینکته مهم درس

جمله + فعل +  یاجزا یهبق: »یدتوجه کن یرز یگرامر یاست. به الگو یوصف هایهژسؤال مربوط به جمله وا ینا

who + هاانسان» 

 1 گزینه -202

 کرده بود، برگشت. یقبالً در آنجا زندگاش را یکه تمام دوران کودک ییجا ،داشتنیدوست یرهپدرم به جز

  ینکته مهم درس

already ه، نشان«قباًل، تاکنون» یبه معن ( زمان حال کامل است اما در جمله زمان گذشتهreturned )از  یدبا

 زمان گذشته کامل استفاده شود.

 2 گزینه -203
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با به  یانتقال بانک ی،کارت اعتبار یقاز طر تواندمی وجود دارد. آن یتپرداخت حق عضو یبرا یمختلف هایراه

 در موزه پرداخت شود.  یصورت نقد

 یانرا ب یزیو امکان چ یمپردازمی حلراه یان. به بیمکنمی استفاده" can + be + p.p"از ساختار مجهول 

 .نشانه مجهول بودن جمله است byپس  یمکنمی

 3 گزینه -204

اقامت  یاتو رفع ضرور یسگشت زدن در پار یداند، آن برامی ( فرانسهیزچ یچه تقریباً) یاندک یارمقدار بس یبت

 یست.ن یکوتاهش در آنجا کاف

«Little» دارد. یمفهوم منف یمقدار کم و ناکاف» یبه معنا 

 1 گزینه -205

در  یزهاهمه چ یبه راحت یمایم که داراست و من در ملبورن هستم؛ ما آنقدر دور شده شیکاگواکنون در  یویدد

 .رود یدهکامالً درست است که از دل برود هر آن که از د( المثلضرب) ینا یم،کنمی گذشته مشترکمان را فراموش

  یم.به اندازه دهانمان لقمه بردار یمما نتوانست (3   شمرند.یم ییزر پاجوجه را آخ( 2

 یم.بودن تالش نکرد یبه اندازه عال (4

 3 گزینه -206

 یبستگ یشهااندام ینانسان به دوتا از کوچکتر یکآن است که ارزش  یانگروجود دارد که ب یعرب المثلضرب یک

 قلبش و زبانش :دارد

 گشتن(  یزی/ چ یکردن )دنبال کس وجوجست (2    ( ی)رو دربارهکردن  فکر (1

 بالغ شدن  (4

 2 گزینه -207

 . کندمی گردند را ارائهیکه به خانه برم یسربازان یراز تصاو یشگاهنما یکجنگ، موزه دارد  یانبه افتخار سالگرد پا

 کردن یریجلوگ (4  حمایت کردن (3  انتقال دادن (1

 1 گزینه -208

دهم آنها را با هم نخورم. آنها در آن واحد با مذاقم جور می یحهر دو غذا را جداگانه دوست دارم اما ترج

 . آیندیدرنم

 یبه سخت (4  یدصورت مف به( 3 یبه طور تصادف (2

 1 گزینه -209

را  ینیمنابع فرازم یگاهکه پا ینجز ا یمندار یااظهار کرد که چاره یموشک یع(دانشمند مشهور )صنا یزمان )یک(

 ؟یمگسترش ده

 کردن ی()گردآور آوریجمع (3     آوردن یادبه  (2

 احاطه کردن (4

 3 گزینه -210

https://konkur.info



40 

 

 یهاسلول یخوب، آهن برا یطنگه داشتن سطوح آب در شرا یبدن انسان نمک برا یبرا یترین مواد معدنیضرور

 .اسکلت هستند یبرا یمقرمز و کلس یخون

 (یدن)قابل د یآشکار، مرئ( 2     یرمنتظرهغ( 1

 ونقلحملقابل  (4

 1 گزینه -211

فرصت داده شود تا از  ید. به آنها بایمسر آنها داد بزن یداشتباه است. ما نبا یوهش ینا رفتار کردن با مردم به

 خودشان دفاع کنند

 کردن یسهمقا (2   نظارت کردن، مشاهده کردن  (2

 اهدا کردن( 4

 4 گزینه -212

 .دهندمی انجام یوزنبی تأثیر یبر رو یشآزما یتعداد ییفضانوردان دارند در شاتل فضا ید،طبق اخبار جد

 یتروا (3   موقعیت (2  یفتوص (1

 کلوز تست

 یزندگ یکگنجانند، اما ورزش تنها عامل می است که افراد سالم ورزش را در برنامه روزانه خود یندانش معمول ا

متعادل  یمرژ یککه  یدحاصل کن ینان. اطمیدکن یریمضر جلوگ یاز خوردن مواد مغذ ید. شما بایستکاماًل شاد ن

 ی،کاربرد ییغذا یمرژ یکتوسعه  یاطالعات در مورد چگونگ ی. برایدکنمی را دنبال یجاتو سبز هایوهم یحاو

و مطالب  یدآنها را بخوان توانیدمی است. شما یآنها سالمت یاصل یوجود دارند که نگران یاریها و مجالت بسکتاب

رفع مشکل وزن  یبرا ییمعمواًل نگران عدم توانا. افراد چاق یدسالم به دست آور یزندگ یوهش یکدر مورد  یادیز

شده  ریزیبرنامه با دقتمنظم و  ینتوانند تمرمی است. آنها یدیاشتباه ناام یتوضع یک ین. اتندخود هس یاضاف

 هایتالشخود، فست فود را کنار بگذارند و وزن خود را کم کنند، اما البته  ینرا انجام دهند و به رغم وزن سنگ

معقول  یزندگ یرو یمنف تأثیر ی،فناور هک یداجازه نده یگرنکته د یکبه زمان دارد.  یازدادن ن یجهنت یراآنها ب

سد کند. گشت و گذار در  یفعال و پرانرژ یزندگ یک یتهدا یشما داشته باشد، چرا که ممکن است راه شما را برا

 یانیبن یستمکل س یشما بلکه برا یناییب یشب نه تنها برا یمهتا ن یدیوییو یهایکردن باز یو باز ینترنتا

  .( استآوریانزمخرب ) یز( شما نی)اصل

 3 گزینه -213

 یم.به اسم مصدر دار یازن preventبعد از 

 2 گزینه -214

  یپزشک ی،درمان (3  غیر ایمنناامن،  (2  یفرهنگ (1

 3 گزینه -215

lots of رودمی شمارش به کار یرقابلقابل شمارش و هم غ یاسام یهم برا. 

 4 گزینه -216

 ینبنابرا (3  به جای (2  ینبا وجود ا (1
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 1 گزینه -217

 احترام گذاشتن (4   آموزش دادن (3  مخالفت کردن (2

 متن اول 

گرفته باشد، به  یادکامالً را  یزیکه شخص چ ینبعد از ا یحت یعنی یکایینامه هریتج آمربر طبق لغت یپرآموز

 .کند یتادامه دهد تا آن مطلب با مهارت آموخته شده را تقو ینمطالعه و تمر

قلمش را  خواهدمی گرفته است، یادرا  یدرس یلیدشوار است. اگر ام یدها ینآموزان درک ااز دانش یاریبس یبرا

را که شب قبل  هایشیادداشتگرفته است، او آماده است تا  ییبگذارد و برود. اگر اسکات در آزمون نمره باال ینزم

 یزد.بر یروناز آزمون هنگام مطالعه نوشته ب

مطلب و انجام کارها مهم است.  آمیزموفقیت یادآوری یبرا یبه هر حال، پرآموز ی،طبق مطالعات روانشناساما بر 

 ینهفته در ورا یپائول، شواهد تجرب یپست وبالگ توسط آنه مورف یک ید،کن یپرآموز - یریدنگ یادفقط 

آال احمد انجام شده که در آن  یارسط استادتو هبرد کمی ای نامپائول از مطالعه یدهد. مورفمی یحرا توض یپرآموز

مطالعه که در مجله  ین. ااندکرده گیریاندازهکه بارها و بارها تکرار شده را  یکار یصرف شده برا یانرژ یزانم

 یزاناند، مماهرتر شده یدر کار هاکنندهشرکتمهماند که هر چه  یدهرس یجهنت ینمنتشر شده، به ا ینسنوروسا

 یادگیری، یندفرا یانتا در پا: »یسدنومی پانول یاست. مورف یافتهانجام آن کار کاهش  یه براصرف شد یانرژ

که کار را شروع کردند، حدود  ی، نسبت به وقتکردندمی انجام کارها یبرا هاکنندهشرکتکه آنها ) یتالش یزانم

 .بود یافتهدرصد کاهش  20

 3 گزینه -218

از  یکه تعداد یتواقع یندر مورد ا یو اسکات اشاره کرده است تا مثال یلیبه ام 2در پاراگراف  یسندهنو

 ندارند، بزند.  یاز پرآموز یآموزان درک واضحدانش

 را فهرست کند. یپرآموز یدو اثر اصل( 1

 یست.چ واقعاً که خودشان بدانند  ینبدون ا یحت کنندمی ینرا تمر یآموزان پرآموزاز دانش یاریثابت کند بس (2

را به منظور  یقبالً موضوعآموزان ساده است اگر دانش یچه قدر برا یتکه موفق ینبزند از ا یمثال واقع یک( 4

 خوانده باشند. یپرکار

 2 گزینه -219

 آن اشاره کرده است.  یلبه جز دال یربه همه موارد ز یدر رابطه با پرآموز یسندهنو

 یفتعر (4  عملکرد  (3   اثرات ( 1

 1 گزینه -220

 «اال احمد»چاپ کرد؟  ینسای را در مجله نوروسامقاله یطبق متن، چه کس

 پائول و اال احمد  یمورف (4   پائول یمورف (3  یارشاال احمد و دست (1

 1 گزینه -221

شود به می که بارها و بارها تکرار یکار یصرف شده برا یانرژ یزان، م3بر طبق مطالعه گزارش شده در پاراگراف 

 یابد.می مرور زمان کاهش
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 است.  یپرآموز یاصل یلدل (2

 شود. می ینتمار انجام یبرا یشترب هایتالشمنجر به ( 3

 . یفتداتفاق ب یباشد اگر قرار است پرآموز یعیاز حد طب یشترالزم است ب (4

 متن دوم

 اما یم،متوجه شو یم،شنومی را که یزیکه مهم است هر چ یمفکر کن یمدار یلتما یریم،گمی یاد یزبان خارج یوقت

او  یهادرصد به حرف 100احتمااًل  ،دهیدمی زند گوشمی که دارد به زبان خودتان حرف یکس یهابه حرف یوقت

 . یدکن یکار ینکه چن یدندار یلیتما یا یازیاحتمااًل نو  یدکنگوش نمی

که انتظار داشته  یستن ینزبان ا یسیانگل یبوم یشورانبهبود در کتان از گو یبرا یقانون ضرور یک ین،بنابرا

 هایدیویید ی. وقتیمهست ژاپن یوی. من و همسرم هر دو اهل توکیدبفهم یندگومی را که آنها یزیهر چ یدباش

حدود  یگاه یمنداشته باش یرنویس. اگر زینیمبمی یرنویسبا ز یم،کنمی را تماشا یسیانگل یزیونیتلو یهایالسر

درصد را از  20 ینو بنابرا یمرا روشن نکن یرنویساگر ز ی. اما حتیمدهمی درصد موارد گفته شده را از دست 20

دنبال کردن  یبرا ی. فهم کافیمکه داستان را دنبال کن یمشومی متوجه اندازههنوز هم به آن  یم،دست بده

 یرسم یسخنران یکرستوران،  یکدر  ییوگوگفت« طرح داستان»باشد. منظور من از  یزهدف شما ن یدداستان با

باهم  یای برایلهوس غالباًها مکالمه یستند،ن یعلم یا یفن یلیکه خ ییهااست. در مواجهه یمکالمه تلفن یکبا 

 یبرا یآن که فرصت یبه جا یرند،گمی است که در آن ارتباطات شکل یاجتماع یفرهنگ یدادرو یکبودن است. 

که  یدآمی یشربط باشد. بارها پبی کامالً است  شود ممکنمی که گفته آنچهتبادل اطالعات باشد. اکثر اوقات، 

 یهدف اصل یم،رومی یرونشام ب یبا دوستانمان برا یاست. وقت یانپا یکخود  یبه خود صرفاً صحبت کردن 

و لذت بردن از  یماست که همراهشان هست یبلکه فقط تعامل کردن با افراد یستن یداطالعات مف یگردآور

 است.  یکدیگرمصاحبت با 

 3 گزینه -222

 جملهذکر شده در  یتا نکته اصل»؟ کندمی اشاره یدر پاراگراف به تجربه صحبت کردن به زبان مادر یسندهچرا نو

 «کند. ییدهمان پاراگراف را تا یقبل

 . یستساده ن یدزبان جد یک یادیگریتا ثابت کند  (1

 .ما کامل است یتا نشان دهد دانش زبان مادر( 2

از  یشترب یدرا بفهم کنندمی با شما صحبت یگراند یتا وقت دهیدمی ای که شما انجامیکند تالش ذهن یانتا ب (4

 .یدکنمی که خودتان صحبت یوقت دهیدمی است که شما انجام یایتالش ذهن

 2 گزینه -223

داستان را بفهمد و از آن لذت ببرد  تواندمی ،کندمی تماشا یرا به زبان خارج یلمیف یکس ی، وقت2طبق پاراگراف 

 متوجه نشود. یندگومی یلمف یهایترا که شخص یزهاییاگر تمام چ یحت

 دنبال کند. یرا به اندازه کاف یلمداستان ف رودمی استفاده شود اگر از فرد انتظار یدبا یرنویساز ز (1

 آن را تماشا کند. یرنویساگر با ز یدهد حتمیرا از دست  یلمف یدرصد از محتوا 20احتماالً فرد ( 3
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را متوجه  یلمدر ف یرا بفهمد تا موارد کل یندگومی یلمها در فیتشخصآنچه  درصد از 20است  یفرد کاف یبرا (4

 شود.

 4 گزینه -224

 « 4و  2 هایپاراگراف»فهماندن منظور خود استفاده کرده است؟  یاز مثال زدن برا یسندهدر کدام پاراگراف نو

 4فقط پاراگراف ( 4  2فقط پاراگراف  (2  1راف فقط پاراگ (1

 1 گزینه -225

با نقش  یشترپاراگراف ب ینآن است که ا کندمی یزرا از سه پاراگراف اول متما 4که مرکز توجه پاراگراف  یزیچ

 .جمع کردن افراد مرتبط است دورهمزبان در 

  یعلم یدستاوردها یشافزا (3   یقمربوط به تحق هایفعالیت (2

 در جهان یفرهنگتوسعه  (4

 3 گزینه -226

 داند، در عجبم که چرا باید به او اجازه داده شود تا ماشین را بردارد.این مرد الفبای رانندگی را نمی

در این جمله برای بیان توصیه به کار رفته است. با توجه به این که مفعول جمله قبل از فعل  shouldفعل وجهی 

 آید.می آمده، فعل در وجه مجهول

 4 گزینه -227

هایشان را اند که نامام را سر بردهام که تا حدی گریه حوصلههای زیادی دیدهفیلم اخیراًراستش را بخواهید، 

 فراموش کرده ام.

Which  ضمیر موصولی مفعولی است کهfilms کندمی را توصیف. 

 1 گزینه -228

باید از شکل ساده فعل  mustاو، قبل از این که به سمت جایی رانندگی کند، باید یک بیمه اتومبیل بخرد. بعد از 

 استفاده کنیم.

 1 گزینه -229

، کنندمی ها به ندرت با همسایگانشان صحبتدانم، آنمی خانواده اسمیت نامهربان نیستند، اما تا جایی که من

 درسته؟

 در انتهای جمله، نیاز به حال ساده منفی داریم. ?do theyبا توجه به 

Rarely به همراه  تواندمیtalk .جمله حال ساده منفی را درست کند 

 3 گزینه -230

ها را در یک پیام بازرگانی بدون اجازه کتبی توانید چهره یک شخص یا یک تصویر قابل تشخیص از آنشما نمی

 ها استفاده کنید.آن

 تجدید ناپذیر (4  نقلوحملقابل  (2  غیر قابل تغییر( 1

 3 گزینه -231
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بدن  یازو ن یردرا بگ یگرسنگ یتا در آن واحد، جلو کندمی یدبدون گوشت تأک یهایمدر رژ ینپروتئ یتاو بر اهم

 .را برطرف کند ینبه پروتئ

 کردن یگزینجا (4  موفق شدن  (2  داشتن یازن (1

 1 گزینه -232

 به فروش ی،شخص یملکچند ما یخانه با مبلمان )مجهز(، به استثنا ینآنها عجله دارند تا به خارج بروند؛ بنابرا

 .رسدمی

 یهست (4  احساس  (2 یسالم و احوالپرس (1

 3 گزینه -233

 یدقیقاً کار مشابه ی،او بود یتاگر تو در موقع یدغلط است. شا یاکه رفتارش درست  یریبگ یمتصم یتو حق ندار

  دادیمیرا انجام 

 به صورت منظم (4    یدشا (2  صادقانه (1

 3 گزینه -234

که  یشود، به خصوص وقتمی نابودشان یعیطب یطکه مح یوقت یرند،گمی ها در خطر انقراض قراراز تمساح یبرخ

 ها شلوغ شود. یقمناطق سکونت )و رشدشان( در امتداد رود با عبور قا

 آورشگفت (4  مشترک  (2  مند عالقه( 1

 4 گزینه -235

شان به شکل قابل یآموزش یاتو تجرب هایشینهپ ،یتشانمسئولها و سطوح یتفعال یتنوع و گوناگون یلبه دل

 .ای متفاوت استمالحظه

 درآمد( 3  مرجع  (2  ییتوانا (1

 4 گزینه -236

مستمر  هایتالشبه  یجنتا یابیم؟ایم که تا آخر سال به آنها دست کرده ییناز اهداف را تع یکسریخودمان  یما برا

 دارد.  یما بستگ یو صبور

 ( فراهم کردن3  کردن  یفتوص (2  همراه بودن( 1

 4 گزینه -237

کل  یم،باش تریافتهسازمان. هر چه قدر یمباش مندنظام یم،را انجام ده یفهوظ ینا یمکه قصد دار یدر روش یدما با

 .کمتر دردسرساز است یندفرا

 ( آلوده3   یرمتغ (2   یجمحبوب، را (1

 تست  کلوز

از دهه  ینترنتا یدهمدرن داشته است. ا جامعه بر یادیز تأثیر یکوتاه دارد، ول یخچهتار یکتنها  ینترنتاگرچه ا

 یقو کنترلش از طر یقاتیبه مراکز تحق یخواستار دسترس یانبه دست آمد. نظام ینظام یقاتاز تحق 1960

وب و  یبه لطف شبکه جهان ینترنت، توسعه ا1990بودند. در دهه  یوتراز نقاط توسط کامپ یاریارتباطات با بس

تر و یعرا سر ینترنتا ینور یبرف یهای کابلصفحات وب، سرعت گرفت. به زود یای برایانهرا یکدها یناول اختراع
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 یبرا یوترهاکامپ یقابل حمل به جا یهادستگاه ینده،آ یهاکردند. در دهه یشتریب یارقادر به حمل اطالعات بس

 . شوندمی استفاده ینترنتاطالعات از ا یابیباز

 2 گزینه -238

 نابود کردن (4  دفاع کردن  (3  مرتب کردن (1

 1 گزینه -239

 ابداع، اختراع  (4   یش( آزما3  نسل ید،( تول2

 3 گزینه -240

 یم.دار( the inventionاسم ) یکو  andبه حرف ربط  نیاز

 1 گزینه -241

 .استفاده شده است faster یلیاز صفت تفض ینجا. در ایدکن دقت« make + object + adjective» به ساختار

 2 گزینه -242

 مسافر (4  جمع کننده (2  وب سایت( 1

 متن اول

 یادگیریجهت  سازیآماده یرا برا یرنظبی یفرصت یقیموس هایفعالیتمهم است؟ شرکت کردن در  یقیچرا موس

. یسندکه چگونه در مدرسه بخوانند و بنو ینا یادگیری یها براسازد، به منظور آماده کردن بچهمی (سوادآموزی)

 یهاتا به روش کنندمی یتآنها را هدا معلمانکردن با گوش دادن باشند،  یها در حال آواز خواندن بازچه بچه

و افزودن حرکت  یقی(موس)دهد. نواختن ابزار می ینآنها را تمر ییگوش بدهند و بشنوند که درک شنوا یدیجد

گفت  یزمان یکآموزد. افالطون می است، یکه در درک متن ضرور یبیترت یادگیریها در مورد به درسها به بچه

 یافت یدها خواهبچه یرا برا یادیز یهاقدرتمندتر است. شما معلم یادگیری یبرا یگریله دیاز هر وس یقیکه موس

که آن را در  یقتی، حقکندمی یردو طرف مغز را درگ یقینشان داده است که موس یراخ یق، تحقاندموافقکه با او 

و  یکییزف ی،احساس یلی،ها از لحاظ تحصبچه یبر رشد ذهن یقی. موسکندمی ارزشمند یشرفتپ یهایطهتمام ح

 گذارد. می یرتأث یروح

 یاصل یلدل یناز افراد، ا یبرخ ی. برایمکودکان است بپرداز یلیکه بر عملکرد تحص یریتأث ینبر اول یاییداکنون ب

 یمغز را برا یقینشان داد که موس یدمطالعه جد یککودکانشان فراهم کنند.  یرا برا یقیاست که دروس موس

داشتند،  یقیموس یکه درسها یکالس دوم یهاسازد(. بچهمی دهد )آمادهمی آموزشاز تفکر تری یعال یهاشکل

کسب  یدرصد نمره باالتر 27 یاضیدر امتحان تناسب و کسر ر یدند،ند یآموزش خاص یچهکه  ییهانسبت به بچه

 .سازدمی آماده ریعملکرد باالت یذهن جوان را برا یک یقی،دهد که آموزش موسمی نشان یقکردند. تحق

 2 گزینه -243

 «جوان یهاو ذهن یقیموس»متن است؟  یعنوان برا ینبهتر یراز موارد ز یککدام

 : نظرات متفاوت یقی( موس3    در خانه  یقیکاربرد موس (1

 یقیموس یفیتبهبود ک یروشها( 4

 3 گزینه -244
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 «عملکرد آن»؟ کندمی بحث یقیعمدتاً در مورد کدام جنبه از موسمتن 

 تکامل آن (4  منشأ آن  (2  انواع آن  (1

 1 گزینه -245

 پاراگراف از افالطون نام برده است.  یاصل یدهاز ا ییددر پاراگراف اول به منظور تأ یسندهنو

 تمرکز بحث ارائه شده در پاراگراف ییرتغ( 2

 شده است. یفکه در پاراگراف توص یبه هدف یابیدست یبرا یطیشرا یجاد( ا3

بودنش انجام  یددرباره مف یقیکه تحق ینقبل از ا یآموزش یلهوس یک در کالس به عنوان یقیاستفاده از موس (4

 شود، را رد کند.

 2 گزینه -246

 «یقیآموزش موس» یست؟استفاده شد، چ 2که در پاراگراف  یآموزش خاص یچه»از عبارت  یسندهمنظور نو

 ( به طور کل آموزش در مدرسه 3    آموزش آزمون دادن  (1

 خواندن و نوشتن  یهاآموزش مهارت( 4

 متن دوم 

 موجود زنده انتظار یک کهاست  یاز متوسط زمان یآمار یاسیمتوسط طول عمر، که مق یبر رو یاقتصاد یطشرا

که ثروتمندتر و  یمتوسط طول عمر در مناطق یتانیا،گذارد. به عنوان مثال، در برمی یرتأث یزعمر کند، ن رودمی

 یمرژ یلاز قب یعوامل یانگرموضوع ممکن است نما یناست. ا یشترچند سال ب یر،توانگرترند، نسبت به مناطق فق

 یانگرممکن است ب ینموضوع( همچن ینباشد. ا یپزشک یهابه مراقبت ترسیبه عالوه دس ی،و سبک زندگ ییغذا

 نشینیاناعدر مناطق  یااست ثروتمند شوند  یدمرگبار و مزمن بع هایبیماریبا  یباشد: افراد یاثر انتخاب یک

 رایسطح خود در جهان وجود دارد: متوسط طول عمر ب ینتفاوت در باالتر ینکنند. در شهر گالسکو، ا یزندگ

 محروم یارمردان در مناطق بس

دورتر واقع شده  یلومترک 8است که تنها  یالنز نشیناعیانسال کمتر از منطقه  28سال است که  54 کالتوناریا

 .است

 یبا آلودگ یبزرگراه یهوا یآلودگ یممکن است متوسط طول عمر با قرار گرفتن در معرض سطوح باال چنینهم

 یبر رو ییبه سزا تأثیر تواندمی است که شغل افراد هاییاز راه یکی ین. ایردقرار گ تأثیرتحت  یصنعت یهوا

( اغلب نسبت چیدندیبه نسوز مپن که یاشخاص یزغال سنگ )و در نسل قبل یانمعدنچمتوسط طول عمر بگذارد. 

 یرفرد تاثیک متوسط طول عمر  یکه بر رو یگریدارند. عوامل دتری به طول عمر متوسط متوسط طول عمر کم

 ی،پزشک یهابه مراقبت یدسترس ی،چاق یات،مصرف مواد مخدر، استعمال دخان یکی،ژنت هایبیماریگذارد؛ می

 و ورزش است.  ییغذا یمرژ

 1 گزینه -247

 یبه زندگ یدام یکه بر رو املیعامل با عو»؟ کندمی بحث یدر چه مورد یادمتن به احتمال ز ینقبل از اپاراگراف 

 «.گذاردمی یرتاث

 بار مطرح شد. یناول یبرا یبه زندگ یدام یدها یکه چه زمان ینا( 2
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 مختلف  یمردم در کشورها یاقتصاد یط( شرا3

 یرد.پذمی یرمردم تأث یاقتصاد یطکه چگونه توسط شرا ینا (4

 4 گزینه -248

مردم  یاوضاع اقتصاد تأثیرکه چگونه تحت »پردازد می یتانیادر بر یبه زندگ یدای از امپاراگراف اول به چه جنبه

 .« یردگمی قرار

 آن  یشافزا یبه کار رفته برا یهایکتکن (2   باال است. یارکه چرا بس ینا یل( دال1

  یستکه چرا سال به سال ثابت ن ین( ا4

 4 گزینه -249

 . کندمی اشاره یبه زندگ یددر پاراگراف اول به ام which کلمه

 یاکالتونار (3  تفاوت  (2  گالسکو ( 1

 2 گزینه -250

که فرد در  یکشور»؟ شودمینعنوان  یبه زندگ یدبر ام یرگذارتأث یدر متن به عنوان عامل یراز موارد ز یککدام

 «کندمی یآن زندگ

 یبه مراقبت پزشک یدسترس (4  و ورزش ییغذا یم( رژ3   شغل( 1
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