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نام و نام خانوادگی

زبان انگلیسی

1 There was a ---------- on the board saying that the class had been cancelled.

1) notice 2) guarantee

3) pattern 4) strategy

2 The hotel is beautiful. I think it's not ----------- the hotel we stayed at in New York, but it's more
comfortable.

1) the nicest 2) as nice as

3) nicest than 4) as nicer as

3 Last time I heard from Tom he had married a ----------- woman.

1) beautiful Greek young 2) young beautiful Greek

3) beautiful young Greek 4) young Greek beautiful

4 I like Japanese cheese. When I went to Japan, I ate a special kind of cheese which was soft, yellow and
quite -----------.

1) comparative 2) calm

3) delicious 4) dangerous

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

The planet Jupiter is named after the mythical king of the Roman gods. In many (5) --------, it
is the king of the planets. Jupiter is the (6) -------- planet which orbits the Sun. It is big (7) --------
to contain all the other planets with room to spare. Its gravity controls a family of 60 moons,
and it is surrounded by powerful radiation belts which can kill a / an (8) -------- astronaut. If (9)
-------- looks at Jupiter through even the smallest telescopes, he/she can see bands of clouds in
yellow and white.
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5
1) effects 2) types

3) ideas 4) ways

6
1) best 2) largest

3) longest 4) tallest

7
1) enough 2) great

3) more 4) near

8
1) increasing 2) visiting

3) helping 4) destroying

9
1) something 2) other

3) someone 4) person

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Theories about how the brain works remain a subject of debate. It is agreed, however, that the
hippocampus, in part of the brain, is unbelievably important for memory. When we
experience something, the information is sent through our neurons to the hippocampus,
where it is processed.
Scientists believe that brain cells, called neurons, first transform the sensory stimuli we
experience into images in our immediate memory. Then, these images are sent to the
hippocampus and stored soon in short-term memory. In the hippocampus, information is
organized. It is during this process that parts of the image of our experience disappear.
Finally, certain information is then transferred to long-term memory, in a section in the
frontal area of the brain, known as the cerebral cortex. Scientists believe this process may
happen while we are sleeping, but exactly how the information is transferred from one area
of the brain to another is a mystery.
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10 What is the best title for the passage?

1) How the Brain Works 2) Structure of the Long-Term Memory

3) Storage of Data 4) Transfer of Information

11 This passage is mainly concerned with -----------.

1) how to improve our memory

2) an illness that results in severe memory loss

3) the importance of neurons in transferring sensory stimuli

4) how human brain processes and stores information

12 According to the passage, scientists -----------.

1) still debate whether the hippocampus is important for memory

2) don't know exactly how information is transferred from one area of the brain to another

3) have found out why some of the information is lost in the hippocampus

4) know that information is sent from the long-term memory to the hippocampus

13 It is pointed out in the passage that -----------.

1) the brain was not considered a highly complex organ in the past

2) damage to the hippocampus does not cause memory loss

3) scientists agree that hippocampus plays an important role for memory

4) hippocampus is in the frontal area of the brain

14 In my last holiday, I read a good book, but my father gave me an even --------- one last weekend.

1) good 2) better

3) better than 4) the best of

15 For English people, Japanese is --------- language to learn.

1) the most difficult 2) more difficult than

3) the more difficult 4) most difficult than
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16 The game, however, was played in constant rain and wind that --------- as the match progressed.

1) strengthened 2) succeeded

3) interested 4) improved

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

We can't live without it! Blood is the (17) -------- that our body needs. Many people (18) --------
blood every few months. This is a good way of helping others who need help. Giving blood
doesn't hurt your body and it makes (19) -------- in a short time to put it back. Blood is
amazing. Aid your blood by eating (20) -------- food so that you get all the vitamins and
minerals your body needs. An average - sized women have about 4/5 liters of blood, while an
average - sized men have about 5/6 liters. Consequently (21) --------.

17
1) drop 2) organ

3) liquid 4) cell

18
1) receive 2) carry

3) donate 4) collect

19
1) more 2) less

3) much 4) many

20
1) bad 2) fast

3) fatty 4) healthy

21
1) men have as much blood as women 2) men have more blood than women

3) women have the most blood of all 4) women have more blood than men
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

The brain is a part of the body which helps us, as well as animals, understand things. In the
human body, the brain controls the use of language. The brain is the control center of the
whole body. The brain is made up of a special type of cells. They are connected with each
other and with the nerves in our body. In all animals, the brain is protected in some way. In
humans, the skull (the bones of the head) protects their brains.
The brain is an organ in your body that controls how you think, learn, and feel. The brain
also controls basic body actions, like breathing and heartbeat, which happen automatically.
The brain uses nerves to tell the body what to do, for example, by telling our muscles to
move or our heart to beat faster.
The right half of the brain controls the left side of the body, and vice versa (oppositely). The
human brain is very large, compared to that of most other animals. The larger an animal is,
the larger its brain will be. It is said that, Einstein's brain weighed only 1,230 grams, which is
less than the average adult male brain (about 1,400 grams). %2 of the body's weight is related
to the brain, but.. it uses about %20 of its energy. It has about 50-100 billion nerve cells (also
called neurons). The job of neurons is to receive and send information from and to the other
parts of the body.

22 What is the main topic (subject) of the passage?

1) The human body 2) Human and animal organs

3) The brain and its functions 4) Language and brain

23 The word "their" in paragraph 1 refers to ---------.

1) humans 2) brains

3) skulls 4) bones

24 The word "male" in paragraph 3 is closest in meaning to ---------.

1) of a child 2) of a girl

3) of a woman 4) of a man
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25 Which one is NOT true, according to the passage?

1) The brain is the control center of all parts of our body.

2) In humans, the brain is protected by the bones of the head.

3) All body actions like thinking, learning, breathing and heartbeat happen automatically.

4) The nerves in our brain tell the body what to do.

26 It can be understood from the passage that ---------.

1) the right side of the brain controls the right side of the body

2) the left side of the brain controls the right side of the body

3) the human brain is the largest one compared to that of most animals

4) our body uses % 20 of the energy that is in our brain

27 While Sarah was speaking to Fred, Peter ---------- to get her attention.

1) has tried 2) was trying

3) is trying 4) has been trying

28 Since dad has a week off work, we've planned to go camping on Friday; ----------, the weather will be just
like today.

1) suddenly 2) hopefully

3) importantly 4) accidentally

29 There is a clear ---------- between the cultures of the east and west. There are some advantages and
disadvantages for both of them.

1) vision 2) contrast

3) addition 4) feeling
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

There are lots of different words to describe the skills we need to connect with other people.
Human beings used speech as a means of communication long before writing was invented.
Writing represents or symbolizes the sounds we make when we speak. Written language is
usually more formal than speech. In a typical conversation, a speaker will stop and start, leave
a sentence unfinished and say "ee" or "um" when thinking what to say next. Written
language, by contrast, is much more tidy and organized. If you were to write down exactly
what people were saying in a casual conversation, listeners often predict what someone is
about to say next and interrupt, or talk, briefly, at the same time as another person.
When you speak, you can add color to what you say in a number of ways. You can make
your voice louder so that it will carry and have real impact; you can stress certain important
words or phrases so that your listeners pay special attention to them; you can alter your tone
making your voice rise and fall as you speak. You can alter the pace at which you speak,
speeding up or slowing down to make your speech more interesting. Experienced public
speakers become expert at using these techniques. In everyday speech, using these techniques
naturally makes for lively and interesting conversation.
Language can be formal or informal. Slang, which is a form of language consisting of words
made-up or changed in meaning for effect, is the most informal; colloquial language, which is
everyday speech is less informal. The most formal language is the type used in a court of law.
It is important not to confuse slang and dialect. Dialect is a way of speaking that belongs to a
particular locality. For instance, the difference between the way that English is spoken in
New York and how it is spoken in Alabama, USA is a difference of dialect.
Language is one of the finest achievements of the human race. It can be used or abused, but it
has enormous power to influence. A world without language would not be the world that we
know today.

30 The first paragraph is mainly concerned with ---------- in human life.

1) the invention of writing

2) speech as a means of communication

3) the differences between speech and writing

4) the characteristics of a casual conversation
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31 What does the writer mean by the following sentence, which is the last sentence of the
passage?
"A world without language would not be the world that we know today."

1) Language has changed the world a bit.

2) Man cannot live without language.

3) Language plays a very important role in human life.

4) Language is used for communication in the modern world.

32 The author states that slang and dialect ---------- .

1) refer to two different varieties of language use

2) represent different levels of formality in language use

3) are both manifestations of language in the written mode

4) become one concept when it comes to spoken language

33 Which of the following best reveals the author's attitude towards language?

1) Favorable 2) Indifferent

3) Emotional 4) Critical

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Because computers can help people to do their work easier and (34) --------, so people use them
in many interesting ways such as playing video games and searching (35) -------- on different
subjects. Teachers use computers to organize a record of lessons and grades. They help banks
to forward money to all the banks all over the world. They also help students do (36) --------
and learn their lessons better.
Scientists use computers to (37) -------- problems more perfectly. Pilots use them to fly
helicopters and airplanes. Architects use them to design buildings. They are everywhere (38) --
------ your home, like tiny ones inside television sets.

34
1) fast 2) faster

3) fastest 4) fast as
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35
1) information 2) description

3) conversation 4) schedule

36
1) review 2) attention

3) comprehension 4) research

37
1) follow 2) solve

3) begin 4) choose

38
1) around 2) above

3) aside 4) between

39 You ---------- do your homework first, if you want me to let you go out with your friends.

1) shouldn't 2) must

3) cannot 4) may

40 In these situations, we try to close the conversation by pointing out that the topics were ---------- those to
be covered in the discussion group.

1) exactly 2) rapidly

3) generously 4) orally

41 All that I am, or hope to be, I owe to my angel mother. My mother's hug is the most beautiful ----------.

1) creation 2) agent

3) paradise 4) grave
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Our bodies are wonderful machines. They are far more wonderful than any machines (42) -----
--- The smallest division of a living being is called a "cell". The cells are made of protoplasm.
Scientists know what elements it has in it, but they cannot put these elements (43) -------- to
make it.
There are billions of cells in a person's body. They are so tiny that no one can see them
without a microscope. Cells are not all (44) --------. There are many various kinds. Our muscles
are very (45) -------- our bones, because they are made of various kinds of cells.

42
1) that men had ever built 2) that men ever built

3) that men have ever built 4) that men ever have built

43
1) another 2) each other

3) others 4) together

44
1) alike 2) likely

3) likeable 4) like

45
1) similar to 2) different from

3) full of 4) wrong with

46 Titan is slightly bigger than the planet Mercury, and is called a moon only because it ----------- the giant
planet Saturn rather than the Sun.

1) clears 2) defends

3) pumps 4) orbits

47 A: I'd like to give you a lift in my car. I always drive home through that street.
B: Thanks, but I think I ---------- home. The weather looks very pleasant for walking.

1) will walk 2) am going to walk

3) am walking 4) walk
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48 A: Which car of these newest models in the show do you prefer?
B: I'd like to have ---------- car than the one I have. It keeps breaking down.

1) a very reliable 2) the most reliable

3) as reliable as a 4) a more reliable

49 Which sentence is grammatically WRONG?

1) I need to study hard in Norooz.

2) I saw a scary big black cat in the kitchen!

3) Please refer to the table in page 64 for more details.

4) Alex can't come to the party because he is going to be at his cousin's funeral on Friday.

50 As your financial advisor, I recommend that you put the money, which you got last week, into this
particular bank. You will earn ---------- at 3% as long as you have money in your account.

1) billion 2) value

3) success 4) interest

51 I became aware of him looking at me. I ---------- realized what I'd said to him, but it was too late.

1) suddenly 2) patiently

3) probably 4) especially

52 The embassy made various destinations more ---------- to both those who came to our country for work
and those who wanted to visit our culture and nature.

1) hospitable 2) identifiable

3) comfortable 4) suitable

53 Something you buy or keep to help you remember a holiday or a special event is called ----------.

1) ceremony 2) drought

3) souvenir 4) observatory
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Can you taste sounds or see symphonies of color whenever you hear a song? If your answer
to these is "yes", you may have a / an (54) -------- condition known as synesthesia. People with
synesthesia experience a unique mixing of two senses. Although there are some (55) --------
types of synesthesia, the most common form (56) -------- place when someone always sees a
certain color in response to a certain letter of the alphabet or a certain number. For example,
a person with synesthesia might see the word "plain" as green or the number "4" as brown.
There are also other types of synesthesia which involve hearing sounds in response to smell,
smelling something in response to touch, or feeling something in response to sight. In the
future, some researchers (57) --------, studying the mechanisms of synesthesia (58) -------- provide
very valuable information for brain science research. This can also allow us to better
understand how our brains guide us and help us deal with our world more easily.

54
1) boring 2) endangered

3) ashamed 4) wonderful

55
1) average 2) different

3) worried 4) daily

56
1) to take 2) taking

3) take 4) takes

57
1) break 2) destroy

3) believe 4) invent

58
1) are going to 2) is going to

3) will going to 4) will be
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Most animals use more than one species as food. Therefore, the term "food web" is a better
description of the food relationship than the term "food chain." A "food web" is a complex
feeding system that contains several food chains. For example, mice, rabbits, and deer eat
plants, owls eat meat and rabbits, and mountain lions eat rabbits and deer. These five species
are parts of food chains that together form a food web.
The first link in a food chain is always a green plant. Only organisms with chlorophyll, such
as green plants, can make food. For example, the first link in the aquatic chains is algae. Most
algae are microscopic green plants that produce food by photosynthesis, a process in which
energy from sunlight converts carbon dioxide and water to sugar. Tiny fish in lakes, streams,
and oceans eat algae. In turn, they are eaten by larger fish. These larger fish are eaten by still
larger fish. Algae make the food supply for fish. This food is then passed through the food
chains as one animal eats another.
Organisms may be divided into three groups based on how they obtain food. These groups are
producers, decomposers, and consumers. Organisms containing chlorophyll are producers.
Thus, green plants are producers. Animals that eat other animals and plants are consumers.
Microbes, one celled organisms that cause the decay of the dead animals and plants, are
decomposers. Since decomposers cannot make their food, they are also consumers.

59 What is the main purpose of this passage?

1) To determine which food chain is the most effective

2) To describe the food network among plants and animals

3) To explain the process of photosynthesis in green plants

4) To protect endangered plant species

60 According to the author, what is a "food web"?

1) A complicated system of several food chains

2) A society that makes food

3) The relationship of one green plant to another

4) Organisms that make their food
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61 The author divides the organisms according to ---------- .

1) how they use energy

2) how they get food

3) how much energy they need to move

4) whether they live on the land or in the sea

62 According to the passage, which statement is NOT true?

1) Producers are organisms that contain chlorophyll.

2) Decomposers, such as microbes, are also producers.

3) The process of photosynthesis happens in organisms with chlorophyll.

4) Algae are the first links in the aquatic chains.
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

There are several ways to create a photograph. The most common photographs are made by
using a camera. In many ways, a camera works like the human eye. Like the eye, the camera
takes in rays of light reflected from a subject. It then focuses the rays into an image. Older
cameras record the image on inserted film. Newer digital cameras record the image on an
electronic storage device such as a memory card. Once the image is captured, it can be seen
and enjoyed by many people.
When using a camera, the photographic process requires care and patience. Creating great
printed photographs by using older cameras requires five steps: (1) finding a subject, (2)
focusing on the subject, (3) exposing the film, (4) developing the film, and (5) producing the
photograph. Many professional photographers do all five steps themselves. They use a room
called a darkroom. It's "dark" so that light doesn't ruin the negatives.
Photography makes our lives richer in many ways. Through photographs we can learn about
other parts of the world and see how people live. We can also imagine what life was like in
other time periods since the mid-1800s, when the camera was invented. Special cameras can
capture images in places most human beings can't go, like distant planets or deep oceans. But,
best of all, photographs remind us of the special people and special times in our lives. Millions
of people use cameras to take pictures of their family, friends, and special celebrations. For
them, the photographs they take are priceless.

63 According to the passage, the most common photographs are made by using what?

1) A phone app 2) Papers exposed to light

3) A camera 4) Graphs and charts

64 What does the passage list?

1) The five steps for creating digital photographs using a newer camera

2) The five steps for creating printed photographs using an older camera

3) The five steps for creating digital photographs using an older camera

4) Famous photographers and the work they have done
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65 How are newer cameras different from older cameras?

1) Creating photographs using newer cameras takes care and patience. Using older cameras does not.

2) Newer cameras work like the human eye. Older cameras do not work like the human eye.

3) Newer cameras record images on an electronic storage device. Older cameras record images on

inserted film.

4) Newer cameras take in rays of light reflected from a subject. Older cameras release rays of light

reflected from a subject.

66 What is the passage mainly about?

1) The importance of photography in our society

2) Different types of cameras used to make photographs

3) How photographs are made without the use of cameras

4) How to make photographs and the role they play in our lives

67 Mr. Ahmadi asked his students what makes the human body less able to protect --------- against diseases
like influenza.

1) itself 2) themselves

3) himself 4) ourselves

68 It is much --------- to learn a language in a country where it is not spoken.

1) more difficult 2) difficult than

3) most difficult 4) very difficult

69 Celsius invented his scale --------- observations to determine the shape of the Earth.

1) since he has made 2) while he was making

3) when he is 4) was making his

70 The company is still facing the same situation and the information I have got will help us solve this
problem. Now, I believe that everybody --------- listen to me very ---------.

1) must / careful 2) should / carefully

3) can/ with care 4) may / carefully
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71 If humans do not take immediate action to --------- their environment, they will have to find other new
places to live.

1) defend 2) increase

3) protect 4) donate

72 The tallest building which was located in the downtown was destroyed by the fire and most --------- is
going to be replaced by a huge new shopping center.

1) suitably 2) probably

3) generously 4) easily

73 Sometimes, it is hard for us to think of ---------- as adults when we are still young, and live with our
parents.

1) themselves 2) itself

3) ourselves 4) yourselves

74 If Kate didn't hurry up, she would certainly ---------- the school bus. As far as I know, there is no good
means of transportation in their neighborhood.

1) catch 2) get to

3) lose 4) miss

75 A: I don't know where I have lost my driving license.
B: Don't worry. I'm sure you ---------- it soon.

1) will find 2) are going to find

3) should find 4) have found

76 It's the teacher's duty to train the students in a way that they can be able to ---------- their views and
interests.

1) defend 2) contrast

3) surf 4) donate

77 Policy makers in education should design programs that ---------- students' sense of responsibility.

1) collect 2) invent

3) locate 4) develop
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78 A new research shows that group work helps children learn to share things and ---------- to each other.

1) express 2) relate

3) notice 4) behave

79 He has skills, knowledge and a(n) ---------- to work all over the world. In my opinion, these are the things
that many people like to have.

1) notice 2) fact

3) ability 4) element

80 He was late for his class and only had time to have a ----------- of cake and some milk for his breakfast. 

1) cup 2) loaf

3) bottle 4) piece

81 Bombs had hit the building a number of times, but ----------- no one was hurt. 

1) wonderfully 2) fluently

3) fortunately 4) positively

82 Great leaders are truth -----------. It enables them to find out facts and act in the best interest of
their business and their people.

1) seekers 2) volunteers

3) helpers 4) destroyers

83 How ---------- of rice do you think you will be able to buy with ten ----------?

1) many kilo - thousands toman 2) many kilos - thousand tomans

3) much kilo - thousand tomans 4) many kilos - thousands tomans

84 According to the German salesman, this nanoglass won't break ---------- how hard you hit it.

1) instead of 2) if only

3) including 4) no matter

85 The person you proposed for the position of leading this organization is not suitable because all
employees believe that he has ---------- no experience in management.

1) effectively 2) repeatedly

3) immediately 4) absolutely
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86 The quality of a teacher's work ---------- considerably depending on the number of the students in a class,
the individual differences among them, and the methods he uses in his teaching.

1) spares 2) varies

3) regards 4) hugs

87 A: Can I have ----------- milk in my coffee, please?
B: Sorry, there is only ----------- left. I have to buy ----------- when I go out.

1) some / a little / a bottle 2) any/ little / a jar

3) much / more / a glass 4) a little / some / a packet

88 If a person uses two languages in everyday life, he or she is said to be bilingual. Only ----------- people that
we would call "bilingual" can speak, read, and write both languages equally well.

1) a little 2) lots of

3) a few 4) a lot of

89 Mary got into trouble while living abroad; however, ----------- nothing was done by her to improve the
situation.

1) luckily 2) greatly

3) largely 4) almost

90 What ----------- of the Iranian population are able to use social media such as Facebook, Twitter, etc.
correctly?

1) interest 2) frequency

3) percentage 4) action

91 The questions we ask our students should be ----------- to their real needs and the world around them.

1) appeared 2) related

3) suggested 4) exchanged

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



20لرنیتو 1399 /27

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

A few months ago in Texas, 25-year-old Jenna Schardt had brain surgery while awake, and the
operation was shown live on Facebook. Doctors did the surgery to remove (92) --------- twisted
blood vessels in Jenna's brain that had damaged her speech. At the beginning of the operation,
Jenna was given some (93) ---------, so doctors could cut into her skull. Once they reached the
damaged region of her brain, Jenna was woken up, so she could speak and answer questions,
helping the doctors map her brain. Dr. Nimesh Patel explained that if Jenna was able to
identify what was on the iPad, surgeons (94) --------- which areas of her brain were to touch; if
she made a mistake, they would understand which areas to (95) ---------.
Awake brain surgery has become a more (96) --------- procedure for doctors in recent years. In
another recent case, for example, a patient having brain surgery at the University of
Rochester played the saxophone while doctors performed the operation.

92
1) a little 2) much

3) some 4) So

93
1) health 2) diet

3) harm 4) medicine

94
1) know 2) are going to know

3) will know 4) would know

95
1) keep off 2) make up

3) turn on 4) figure out

96
1) fluent 2) native

3) common 4) balanced
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97 A: How ---------- students are there in the classroom?
B: There are ---------.

1) many / a lot 2) many / a lot of

3) many / a little 4) much / little

98 The government has not been very successful in taking ---------- in providing special places for sports and
recreation for the young people.

1) respect 2) serving

3) measure 4) medicine

99 Because the washing machine was making too much noise, she turned it ---------- to see what was wrong
with it.

1) on 2) off

3) down 4) up

100 They told the old man in the hospital to quit ---------- forever because his health was in danger.

1) smoking 2) smoke

3) smoked 4) to smoke

101 The teacher got very angry when the students kept ---------- her lots of silly questions.

1) off asked 2) off asking

3) on to ask 4) on asking

102 Fortunately, as more people became online, expenses were five percent lower than ---------- .

1) forbidden 2) identified

3) jogged 4) predicted

103 Why don't you let your children try ---------- their own decisions? They are old enough to choose their
own future and how they are going to live.

1) to making 2) make

3) making 4) to make
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104 I wonder when the officials would ---------- the importance of education and how valuable it is for any
country's progress.

1) vibrate 2) appreciate

3) satisfy 4) introduce

105 We are going to go to the nearest Hyper Star mall to buy a fridge. There is a 25% ---------- on all electrical
goods until the end of the year.

1) work 2) collection

3) discount 4) pack

106 If the tickets reserved for the passengers don't arrive on time, I ---------- the whole trip.

1) would have to cancel 2) will have to cancel

3) will be cancelled 4) have cancelled

107 A large number of paintings on the exhibition were sold on the ---------- day.

1) appreciation 2) opening

3) tradition 4) imagination

108 If you are not completely ---------- with our products, you can get your money back.

1) ashamed 2) interested

3) bored 4) satisfied

109 You will be successful in your life on ---------- that you do things more than just talking about them.

1) conversation 2) description

3) condition 4) reflection

110 He hasn't seen his old friends since he ---------- here last week. He hopes to see them as soon as possible.

1) come 2) came

3) comes 4) has come

111 The country's national car industry is so strongly protected that foreign cars are ---------- seen there.

1) absolutely 2) interestingly

3) especially 4) rarely
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112 I'd like to give you this gift card as a mark of ---------- for all the work you've done for us.

1) communication 2) information

3) appreciation 4) variation

113 Because electronic mails and other documents can be ---------- more rapidly than paper documents, most
people are interested in using them for their daily activities.

1) explained 2) accessed

3) measured 4) described

114 The way she looked after her little sister was really ----------; she wholeheartedly loved her
sister.

1) touching 2) fluent

3) depressing 4) harmful

115 In some language institutes learners are expected ---------- Farsi in classrooms.

1) don't speak 2) not speaking

3) to not speak 4) not to speak

116 The number of people at the meeting ---------- last week.

1) are larger than 2) is larger than

3) are larger than that of 4) is larger than that of

117 If you have a balanced diet, you are getting all vitamins you need. The underlined word in this sentence
means ----------

1) suitable for your body

2) containing the right foods in the right amounts

3) having the natural substances your body needs

4) having a very little healthy food
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

 
The ability of tiny computing devices to control complex operations has changed the way
many tasks are performed, ranging from (118) -------- research to producing consumer
products. Tiny "computers on a chip" are used in medical equipment, home appliances, cars
and toys. Today, computers are no longer a luxury but a (119) -------- in the business world.
(120) -------- we go, we find some forms of computer, and behind each computer we find what
is known in the computer world as a user. In (121) -------- the world of users, what becomes
clear is that no two users are (122) -------- in troubleshooting a computer problem.

118
1) attractive 2) dangerous

3) scientific 4) exciting

119
1) necessity 2) event

3) hobby 4) mistake

120
1) Actually 2) Everywhere

3) After a while 4) Soon

121
1) observed 2) to observe

3) observing 4) observes

122
1) surprised 2) possible

3) famous 4) similar

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



25/27لرنیتو 1399

 

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

There are several reasons why women have a harder time losing weight than men. Some of
these reasons are purely physical. A 275 - pound person walking at two miles per hour burns
6/4 calories per minute, while a 150 - pound person walking at the same speed burns only 3/5
calories per minute. Thus, men, being generally heavier, to begin with, can lose weight faster
through exercise than women can. What's more, even if they were the same weight, a man
would still burn more calories than a woman doing the same amount of exercise. Why?
Because a man's body has a higher ratio of muscle to fat than a woman's, and it takes more
energy to push muscle around than fat. This may sound unlikely, but take my word for it!
The more energy you use, the more calories you burn. So, a dieting exercising man sees
results a lot sooner than a woman, considers his weight - reduction program more successful,
and is more likely to stick with it. Men are also more likely to add extra exercise to a weight -
loss program. Most weight - conscious men can be found working off those extra pounds in
gyms and swimming pools, while women are likely to head for a more passive program in a
diet clinic or at home.

123 The best title for this passage would be ----------

1) Reasons for Losing Weight 2) Calories and Weight

3) Exercise for Faster Weight Loss 4) Losing Weight

124 According to the techniques of paragraph writing, the function of this paragraph is ----------

1) objection 2) showing by examples

3) comparing 4) emphasizing

125 According to the passage, a 188 - pound person walking at two miles per hour would burn -
--------- calories per minute than a 150 - pound person doing the exact thing.

1) less 2) the same

3) half of 4) more
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126 Which of the following can be concluded from the passage?

1) A man and a woman of the same weight would lose the same amount of weight through exercise.

2) It takes more effort to move fat compared with muscles

3) The more energy you use, the more weight you lose.

4) A heavier person can lose weight slower than a lighter person.

 

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

When asked about the people who taught us the most, who were there for us through
hardships, who laughed with us during the good times, who put up with us on our off days,
most of us think immediately of our parents. It is true: our parents are the ones who have
been with us through almost everything in our lives. Our mothers carry us for nine tiring
months before we are born, and for at least eighteen years afterward, our parents, to list a few
things, take care of us, teach us, help us, and provide for us financially and academically.
Without them, most of us would not be in the places we are today.
Unfortunately, however, many people do not treat their parents in the manner they deserve.
Teenagers fight relentlessly with their parents, often over extremely trivial topics. Other
young people ignore their parents. They instead prefer to spend time with their friends or
online. As we get older, we tend to forget that our parents are growing older as well, and they
are pushed aside to living on their own or in nursing homes while we start our own families.
Not only is this disregard unfair to our parents, but it is also strictly forbidden in Islam.
Respecting parents is one of the most significant aspects of Islam. God has commanded us to
treat our parents with respect, no matter the situation we are in.

127 The author refers to "It is true" in paragraph 1 in order to ----------.

1) introduce a new topic KONKULIN

2) mention an exception

3) change an earlier statement

4) further support the main point of the same paragraph

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



27لرنیتو 1399 /27

128 According to the passage, our parents support us for ----------.

1) less than 18 years 2) exactly 18 years

3) about 9 months 4) at least 18 years

129 Which of the following could best replace the word "trivial" in paragraph 2?

1) unimportant 2) terrible

3) friendly 4) international

130 The passage is most likely to continue with ----------.

1) reasons why father and mother are respectable in modern society

2) an example of the Quran about the importance of parents in Islam

3) a description of what young people will look like in the future

4) encouraging young people to earn more money
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نام و نام خانوادگی

زبان انگلیسی

1 The train ---------- at 10:00 in the evening, so I need to be at the station by 9:30.

1) left 2) leaving

3) will leave 4) to leave

2 Last month, many students in grade 3 came together in Noor. All of them waited to become aware of the
result of the exams. Some of them ---------- into tears when they saw their scores.

1) increased 2) brought

3) burst 4) boosted

3 Today, animals and plants are dying out more quickly, because humans don't know exactly ---------- to
protect them.

1) which 2) what

3) why 4) how

4 A person who is connected with others by blood or marriage is their ----------.

1) sense 2) schedule

3) relative 4) strength

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Respect is a feeling or an action shown towards someone or something (5) -------- as important.
It conveys a sense of admiration for good or (6) -------- qualities. It is also the process of
honoring someone by showing care, worry, or feelings. Some people may earn the respect of
people by helping others or by playing important (7) -------- roles. In many countries, older
people (8) -------- to be respected. Being silent is another sign of respect. People often think that
if someone doesn't talk to them, it means they are giving them attitude, but in reality, the
silent one doesn't want to make anyone feel uncomfortable by saying something.
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5
1) reviewed 2) recognized

3) regarded 4) remembered

6
1) successful 2) increased

3) generous 4) valuable

7
1) social 2) mental

3) physical 4) general

8

1) consider 2) have considered

3) considered 4) are considered

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Pablo Picasso was born in Malaga, Spain in 1881. His father was an artist and art professor
who gave Pablo his first art lessons. According to his mother, his first word was "piz" when he
was trying to say "lapis", the Spanish word for pencil.
When he was nine, Picasso finished his first painting, Le Picador. It shown a man on a horse at
a bullfight. When he was 16, Picasso's father and uncle decided to send him to Madrid's Royal
Academy of San Fernando. This was Spain's top art school. He did not like formal teaching
and soon stopped going to the classes. He loved Madrid and enjoyed going to the Prado
museum to see paintings by famous Spanish Painters. He especially liked El Greco's work.
He and George Braque developed a new form of painting called Cubism. It is called Cubism
because the items look like they are made out of cubes and other geometrical shapes. He is
also known for creating an unusual kind of art with colors. Picasso produced at least 50,000
works of art. He also wrote plays and poetry. Some of his famous paintings include The Old
Guitarist, Asleep, Seated Woman, and Three Musicians.
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9 According to the passage, Le picador ----------.

1) is the Spanish word for pencil

2) was the first word baby Pablo said

3) is one of the most famous paintings of Picasso

4) was the name of what Picasso painted at nine

10 All of the following are true according to passage, EXCEPT ----------.

1) Pablo took an art course at an Academy in Madrid

2) Pablo Picasso's father was his first art teacher

3) The Old Guitarist, and Three Musicians were El Greco's works

4) Spain's top art school was Madrid's Royal Academy

11 Which of the following is explained in the passage?

1) geometrical shapes 2) bullfight

3) Prado museum 4) Cubism

12 In which paragraph(s) can we find the meaning of a Spanish word in English?

1) paragraph 3 2) paragraph 2

3) paragraph 1 4) paragraphs 1 and 2

13 No pain, no gain, ---------- wake up and start your study harder if you want to succeed in konkoor 1399.

1) and 2) or

3) but 4) so

14 Our chemistry teacher taught us how to ---------- Centigrade to Fahrenheit while solving the problems.

1) convert 2) value

3) lower 4) reflect
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Consumer need is a very powerful motivation for a company to produce or develop a
product. But what if we don't really need something? In fact, many of the advertisements (15)
-------- people are designed to make the potential consumers feel an urgent (16) -------- for a
certain product. Beauty advertisements are some of the cleverest types of marketing devices.
These types of ads, which typically sell makeup, clothing, perfume, and other similar
products, depend heavily (17) -------- your self-image- the idea you have of yourself and your
appearance. The purpose of these types of ads is to (18) -------- the message that the above
average, attractive people in the advertisement are the perfect example of beauty and that if
you want to be special or unique, you (19) -------- like the model or actor in the advertisement.
According to an April 2011 study by The Journal of Consumer Research, people who view
these ads feel worse about themselves after they view the advertisement.

15
1) surrounding 2) reminding

3) polluting 4) accessing

16
1) infection 2) instance

3) demand 4) arrangement

17
1) of 2) on

3) at 4) to

18
1) reach 2) consume

3) radiate 4) transmit

19
1) would need to look 2) would need look

3) will need to look 4) will need look
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Atoms are the basis for everything in the universe. All matter (20) -------- of atoms. Solids are
made of densely (21) -------- atoms, while gases have atoms that are spread out. Protons,
electrons, and neutrons are the basic parts of atoms. The parts of the atom (22) -------- positive
and negative charges and are responsible for the electrical charges known as electricity.
Electrons are the smallest of the three particles that compose atoms. They are located in an
area that are expected (23) -------- the nucleus of an atom. Electrons have negative charges.
Protons, electrons and neutrons are all related to electric charges.

20
1) make up 2) is made up

3) has made up 4) to make up

21
1) absorbed 2) consumed

3) produced 4) packed

22
1) include 2) use

3) pollute 4) vary

23
1) orbits 2) orbiting

3) to orbit 4) orbit

24 The library is said to owe its existence to Petrarch's. ---------- of his books. Most of these have now
disappeared.

1) function 2) physician

3) foundation 4) donation

25 Although known for centuries, they have seldom been mentioned by writers on playing cards, and the
rules have, for the most part, been handed down ----------.

1) verily 2) surprisingly

3) orally 4) interestingly
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26 The Iranian cheetahs live only in the plains of Iran. People ---------- cheetahs' lives, because they don't have
a plan for taking care of them.

1) cut 2) injure

3) record 4) endanger

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Immigrants have added much richness to the American culture. But living in such a diverse
country also has its own difficulties. For example, immigrants tend to settle in cities where
they can find other people from their homeland. As a result, some cities end up with high
percentages of immigrants, many of whom do not speak English. These people face limited
employment options and are more likely to live in poverty.
Diversity also affects education. Most immigrant children learn to speak and read English, but
that learning does not happen overnight. In some places, such as California, teachers have
classes in which students speak several different languages. Teaching such a group English - or
any other subject - can be a tough job.
Finally, diversity sometimes leads to debate. Many people say that the United States is a
melting pot. By that they mean that over time, people who come to the United States adopt a
uniform American culture. In recent times, some people have objected to that idea. They
believe that a person does not have to give up his or her language or customs to be an
American. Instead, they like to describe the United States as a quilt or mosaic, in which many
individual pieces make up the whole, but still remain unique.

27 What does the passage mainly discuss?

1) The challenges of diversity in the U.S.

2) The modern American society

3) The national origin of immigrants

4) The effect of immigration on the American economy
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28 According to paragraph 1, some cities have the highest percentage of immigrants, because
immigrants tend to settle in areas where ----------.

1) they are safe from social tensions 2) they can find more job opportunities

3) other people speak their language 4) other people welcome their beliefs

29 In paragraph 3, the author ----------.

1) describes the benefits immigrants have for the American society

2) explains why immigrants prefer to adopt the American culture

3) discusses the causes of immigration to the United States

4) presents two different views on immigrants' cultural behaviors

30 The author uses the expression "melting pot" in the passage to refer to the ----------.

1) unfavorable climate conditions in the United States

2) difficulties of living in the United States

3) absorption of newcomers into American culture

4) positive attitudes and reactions toward immigrants
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Some people believe that television has destroyed communication among friends and family.
In my opinion, however, the opposite is true. Television can increase communication. News
and other information we see on TV give us things to discuss with our friends and family. TV
also helps us understand each other better, because we all have access to the same TV
programs. Finally, TV can help us share our interests with other people.
Television programs give us things to think and talk about. These days it is always possible to
hear up-to-the-minute news every time we turn on the television. We hear about things
happening all around the world that directly affect our lives. Everybody has opinions about
these things and everybody wants to discuss their opinions with other people. So, TV news
and information programs encourage us to discuss our ideas with our friends and family!
No matter what city you live in, you have access to the same TV programs as people in other
parts of the country. When you go to a new city to work, study, or take a vacation, you will
already have something in common with the people there. When you meet new people, you
will probably be familiar with at least some of the same TV programs. This gives you
something to talk about and a way to begin new friendships.
Most people use TV as a way to pursue their interests. People who play sports usually like to
watch sports on TV. People who like to cook watch cooking shows. If your friends and
family watch some of the same programs as you do, they can learn more about the things that
interest you. This is an excellent form of communication that helps people understand each
other better.

31 What is the main point of the passage?

1) TV can improve communication among people with its variety of programs.

2) TV is a means of destruction.

3) Only people with special interest can enjoy watching TV.

4) Watching the news on TV results in arguments among friends.
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32 According to the passage, what is the author's attitude towards the TV programs?

1) Aggressive 2) Negative

3) Indifferent 4) Positive

33 According to the text, which of the following statements is FALSE?

1) TV affects people's communication badly.

2) TV programs promote friend's comprehension of each other's taste.

3) TV programs offer a variety of topics to talk about.

4) TV can be considered as a means of education.

34 Which one of the following best describes the function of paragraph 3 in relation to
paragraph 1?

1) It provides an exception to the rule mentioned in that paragraph.

2) It introduces another reason.

3) It further supports the points made in that paragraph.

4) It modifies an earlier paragraph.

35 A: Do you think she --------- into books? Tomorrow is her birthday and I've bought her
some classic novels!
B: She --------- very happy when she finds out. She is a bookworm!

1) will be - be 2) is - is

3) is - will be 4) will be - is

36 I'm sorry I made you angry. I ----------- it again.

1) do 2) won't do

3) didn't do 4) does

37 Children often --------- at one another because they do not have the communication skills to
solve disagreements appropriately.

1) look 2) add

3) shout 4) start
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38 The students were extremely under --------- to obey the school rules not to wear jeans, or
they couldn't attend the classes.

1) donate 2) pressure

3) care 4) strength

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Many wild and domestic animals are living in South Africa. In many parts of South Africa,
people do not hunt or hurt animals. Instead, they are friends with animals. When people
become friends with the nature, lots of animals will continue to live, and they won't be
endangered. South Africa is not similar to European or Asian countries where people kill
animals and destroy their natural home. When a person in South Africa sees an injured
animal, he or she calls other humans to come and help the animal. In this way, the lives of
many animals will be saved.
South African people always tell the tourists to pay attention to the life and health of
animals. They say that tourists sometimes make the animals angry by going near them or sick
by giving them food. Some tourists even want to take photos with animals! South Africans
think they should always protect the animals and let them live a better life in their natural
home.

39 The passage is mainly about ---------.

1) tourism in South Africa

2) endangered animals in South Africa

3) South Africans' help to the wildlife

4) animals in Asia, Europe and South Africa

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



11/31لرنیتو 1399

40 Which one is WRONG according to the passage?

1) South Africans want to make animals live a better life in the nature.

2) People do not hunt animals in a few parts of South Africa.

3) Tourists sometimes make animals angry or sick.

4) South African people are not similar to European and Asian people.

41 The word "protect" in the second paragraph means ---------.

1) pay attention to 2) excuse

3) take care of 4) hear

42 According to the passage, ---------.

1) injured animals in Asia are saved by South African people

2) killing animals and destroying their natural home only happens in Asia

3) there are more wild animals in South Africa than domestic animals

4) many animals will continue to live when people are friends with them
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

A material is what something is made of. There are 5 basic materials. Most things are made
with these materials. Some things are made of metal. Some things are made of glass. Some
things are made of wood. Some things are made of cloth. And some things are made of plastic.
There are some other materials. But they are not used as much as these 5 materials.
Let's talk about metal first. Metal is very heavy. And it is very hard and strong. It usually feels
cool if you touch it. We use metal to make lots of things. We use it for forks and knives. We
use it for keys. We use it for cars. We use it for these things because it is very strong.
Next, let's talk about glass. Glass is very smooth. It feels cool to touch. It is not as heavy as
metal. It is hard. But it is not strong. It breaks very easily! Then why do we use it? We use it
because it is clear! You can see through glass! That's why we use it for windows. That's also
why we use it for glasses.
Now, let's talk about wood. Wood is lighter than metal and glass. It is not as strong as metal.
But it is much stronger than glass. We use wood to make lots of things. Things made from
wood are usually light and hard and strong. Chairs and tables are made from wood. Pencils are
made from wood.
Now, let's talk about cloth. Cloth is very light. It is much lighter than wood. And it is very
soft. We use cloth to make lots of things. For example, it is used to make clothing. And it is
used to make blankets.
Last, let's talk about plastic. Plastic is also very light. But it is different from cloth. Sometimes
it is soft. And sometimes it is hard. Plastic can be used to make thin plastic bags. These are
light, soft, and strong. But plastic can also be used to make bicycle helmets. These are light,
hard, and strong. A helmet and a bag seem different. But they are both made from plastic.

43 Which sentence from the passage best describes the main idea?

1) We use cloth to make lots of things. 2) Metal is very heavy.

3) There are 5 basic materials. 4) A helmet and a bag seem different.

44 According to the passage, which of these things is a material?

1) Chairs 2) Clothing

3) Windows 4) Wood
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45 In paragraph 4, the passage says, "Wood is lighter than metal and glass." What is the
main purpose of this sentence?

1) To explain something 2) To recommend something

3) To compare something 4) To demonstrate something

46 In this passage, the author talks about ---------.

1) hard things first, then soft things 2) heavy things first, then light things

3) strong things first, then weak things 4) cool things first, then warm things

47 The underlined word "helmet" in the last line refers to ---------.

1) a protective hat 2) a saddle

3) a brake cable 4) a chain wheel

48 Spanish ---------- throughout most of Central America, South America, and most of the United States.

1) speaks 2) is spoken

3) has spoken 4) is speaking

49 A: Would you like to come to my house for dinner and talk about your problem?
B: Good idea. I ---------- there by eight.

1) am going to be 2) am being

3) am 4) will be

50 In about 387 B.C., Plato ---------- the Academy as an institute for the systematic activity of philosophical
and scientific teaching and research.

1) was founded 2) was found

3) being founded 4) founded

51 David's way of thinking about taking an English test in Iran was ---------- for many years ago, but not for
recent years.

1) endangered 2) honest

3) absolute 4) appropriate
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52 She has observed something unusual in her father's ---------- recently. I think it is absolutely necessary for
him to go to a psychologists.

1) physician 2) behavior

3) medicine 4) professor

53 I can tell exactly what they're talking about, they have the same ---------- no matter what the language is.

1) pronunciation 2) creation

3) intonation 4) attention

54 She needed a workout; maybe she could learn to do taekwondo instead of kickboxing, which she had
been doing ---------- for years.

1) regularly 2) surprisingly

3) commonly 4) loudly

55 A part of her might never ---------- him for what he did, and that was a dark part of her personality that she
didn't want him to see.

1) explain 2) prevent

3) participate 4) forgive

56 My mother's birthday is tomorrow. I ---------- her a suitable present.

1) will buy 2) am going to buy

3) buy 4) was going to buy

57 Which sentence is grammatically WRONG?

1) She was an hour late.

2) You know mouses are dirty animals.

3) I like these books, but I don't like those ones.

4) Golestan Forest is very amazing.

58 If we don't teach our children these values, how can we honestly expect them to become valuable and ----
------ members of society?

1) careful 2) respectful

3) respectable 4) caring
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59 Giving a helpful ---------- in the name of a friend is another way to keep away from handing over unwanted
gifts.

1) experiment 2) donation

3) inspiration 4) expression

60 The broken-hearted father was sad to learn that the airbag had failed to ---------- his daughter during the car
crash.

1) report 2) protect

3) cause 4) take

61 They have ---------- to build a shopping center here, but most of the local people are not happy about this.
They say such a place will increase traffic in the area.

1) plants 2) plains

3) plans 4) planes

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Do you want to do what you can to save nature? With bad news about global warming, dying
oceans, and endangered animals, it's hard to know where to start. There are actually many
ways you can help.
Wasting water is one of the biggest ways people endanger the health of the planet. Turning off
the faucet while you are brushing is an example of something you can start doing right away.
Using less water is even more important if you live in an area with a water shortage.
Chemicals used to wash our bodies, homes, cars and everything else are doing real damage to
plant and animal life. The chemicals aren't good for humans either, so do your best to cut
down on them.
Coal and natural gas are the most common sources of energy that are turned into electricity.
The burning of these substances is an important factor in world air pollution. Saving
electricity is a great way to play a part in helping the planet.
Another big source of air pollution that leads to global warming is emissions from cars,
trucks, planes and other vehicles. The gas needed to run them, the chemicals they burn, and
the production of roads all play a part. If you can drive and fly less often, and walk or ride
your bike instead of driving, you'll be doing a lot to help save the planet.
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62 What does the passage mainly discuss?

1) Ways to save nature 2) Common sources of energy

3) Dangers of global warming 4) How to stop air pollution

63 According to the passage, you should not leave the faucet running while you brush your
teeth. It is a way to stop ----------.

1) wasting water 2) water pollution

3) using chemicals 4) doing damage to health

64 The phrase "cut down on" in the third paragraph is closest in meaning to ----------

1) protect 2) save

3) decrease 4) pollute

65 According to the passage, which of the following is NOT true?

1) Smokes from the cars increase global warming.

2) Most electricity comes from coal and gas.

3) Chemicals pollute water supplies.

4) You can help save the planet by making roads.
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Families in almost every country are changing. In North Africa, in the past, many people
lived in extended families. Fifty to a hundred people lived together in a group of houses.
These were all family members - grandparents, aunts, uncles, cousins, children, and
grandchildren. But now this traditional family is breaking into smaller groups. Now there are
more single-parent families.
The traditional Japanese family was also an extended family - a son, his parents, his wife, his
children, and his unmarried brothers and sisters. They lived together in his parents' home. But
this tradition is changing. Now most families are nuclear families. They have new problems.
Most men spend a lot of time on the job. They don't see their families often. This is difficult.
Many married women feel lonely. Their husbands are almost never home. Their children are
at school. Sometimes these women get jobs or join cultural groups.
In Europe, in traditional nuclear families, the wife stayed home with the children. The
husband had a job. But many Europeans aren't happy with this kind of family, and the
traditions are changing. The number of divorces is going up. The number of single-parent
families is going up too. In Sweden, more than 45 percent of all children have unmarried
mothers. In much of Europe, many people live alone. In France, more than 26 percent of
women between the ages of thirty and thirty four live alone, and more than 27 percent of
men live alone.
Some people are unhappy about these changes. But they need to understand one thing. We
can't really say, "these new families are bad", or "these new families are good". They're just
different. The world is changing, and families are changing too.

66 What is the main idea of the passage?

1) In North Africa, families are big, but in Europe, they are small.

2) The traditional Japanese family was an extended family.

3) Families in many countries are changing.

4) Unmarried people are not happy these days.
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67 The word "extended" in paragraph 1 is closest in meaning to ----------

1) poor 2) large

3) small 4) rich

68 The word "Their" in paragraph 2 refers to ----------.

1) families 2) husbands

3) most men 4) many married women

69 According to the passage, all of the following statements are true, EXCEPT ----------.

1) A nuclear family is a small family with a mother, father and children

2) The traditions are changing in Europe and the number of divorces is increasing

3) About fifty percent of all Swedish children have unmarried mothers

4) The writer thinks that these new families are bad because they don't live together

70 My daughter is so happy because she ----------- a lot of presents on her birthday party last night.

1) is given 2) were given

3) gave 4) was given

71 He turned, looking over the back of the ----------- and there his son stood in his school uniform with some
books in his hands.

1) image 2) sofa

3) page 4) park

72 We all thought that we were going to spend a lot of money on the food, but to everyone's amazement,
the restaurant turned out to be ----------- cheap.

1) fluently 2) wrongly

3) exactly 4) surprisingly

73 Because he didn't know how to --------- himself, the weak teenager decided to take a few boxing classes.

1) take care 2) defend

3) keep 4) describe
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74 The buildings around the square are very varied in architectural style, but --------- well to create an
attractive view.

1) collected 2) discovered

3) invented 4) combined

75 Now that you are a high school student, you are grown up enough to be ---------- for what you do and say.

1) forgiven 2) clear

3) responsible 4) comfortable

76 When he passed away and his ---------- fell to his nine-year-old son, Henry III, the whole aspect of affairs
changed.

1) object 2) connection

3) heritage 4) family

77 Living alone and trying to ---------- a small daughter is not an easy task. It will be better if you move in with
your mother so she can help you.

1) take care 2) prevent

3) depend on 4) bring up
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

More people get hurt snowboarding than any other outdoor activity, accounting for a quarter
of emergency room visits. According to researchers, snowboarding, sledding and mountain
climbing are major causes of injuries. The most common problems are broken bones and
sprains, accounting for half of all cases.
The researcher Greenspan said: "We want people to play a role in outdoor activities. But we
want people to recognize that there is a cause for concern, and people can and do get injured.
"She further said that injuries can be avoided through planning and preparation making sure
your fitness level and skills match the activity and using proper equipment.
Greenspan also said that the study is the first to look at injuries from all activities, instead of
individual sports or geographic areas. The researchers looked at data on injuries from outdoor
activities treated at 63 hospitals in 2004 and 2005. They calculated that almost 213,000 people
were treated yearly for such injuries nationwide. About half of those injured people are
between ages 10 and 24, and half of the injuries are caused by falls.
Males are injured at twice the rate of females, but the research did not look at the reasons.
The reasons can be that males are more risk taking, or it can be that males take part more in
outdoor activities than females, or a combination of both. Nearly 26 percent of the injuries
are from snowboarding followed by sledding (11 percent), mountain climbing (6 percent),
water skiing (4 percent), fishing (3 percent), and swimming (2 percent).

78 What percentage of all injuries resulted in a broken bone or a sprain?

1) fifty percent 2) a quarter

3) almost one third 4) eleven percent

79 Do men get hurt more or women?

1) They get hurt about the same.

2) Men get hurt twice as much as women.

3) Men get hurt slightly more than women.

4) Women participate more in outdoor activities.
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80 What activity is the third biggest cause of injuries, according to the passage?

1) Snowboarding 2) Sledding

3) Water skiing 4) Mountain climbing

81 Which of the following reasoning techniques is NOT used in the passage?

1) Describing cause-and-effect relationships

2) Describing the steps in a process

3) Facts and figures

4) Citation

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

A dictionary is a collection of words with certain information attached to each word. The
word "dictionary" is derived from the Latin word "dictionarium", initially meaning a
collection of expressions and idioms. A monolingual dictionary contains descriptive
information on each word, giving an explanation of what the word means, often including
synonyms.
It is believed that the monolingual Dutch dictionary Woordenboek is the largest monolingual
dictionary available. It took 134 years to finish, starting in 1864 and finishing only in 1998.
Initially published in 40 volumes, it contained hundreds of thousands of headwords and over a
million quotes from sources.
The smallest dictionary in the world, on the other hand, was 27 mm by 19 mm and had
13,000 words over 384 pages. Besides the ordinary and newest words in the language, this
dictionary included short explanations of a large number of scientific, philosophical, literary,
and technical terms. Bryce's English Dictionary came in a tiny metal box. The box protected
the book from damage. It also contained a strong lens on the front to help read the minute
words. The dictionary could only be read by using this magnifying glass. The particular
technique used to make the text so small was a printing process developed by David Bryce in
1890. He used special sheets of paper that allowed the books to be so thin despite having
hundreds of pages. Portable and relatively cheap, we might say that this dictionary was an
equivalent to today's cellphones, allowing people to carry with them and access a great deal of
information with ease.
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82 The information in the passage is mainly organized based on ----------.

1) defining dictionary and adding its origin

2) describing events in the order of their happening

3) listing different types of information found in a dictionary

4) highlighting two types of contrasting dictionaries

83 Which of the following statements about Bryce's English Dictionary is supported by the
passage?

1) It remained in good condition because it came in a tiny metal box.

2) It contained over a million quotes from various sources.

3) The booklet is readable even without the magnifying glass.

4) The metal box is intended for the ease of carrying the book.

84 Which one of the words used in the passage, can replace the word "minute" in the last
paragraph?

1) cheap 2) strong

3) ordinary 4) tiny

85 The sentence "Portable and relatively cheap, we might " in the last paragraph is intended ----
------.

1) to show how rare these books were

2) as a conclusion for the whole passage

3) as the main point of the last paragraph

4) to give a reason why they looked interesting

86 Which of the following best describes the author's view towards Dutch dictionary
Woordenboek?

1) Comprehensive 2) Comfortable

3) Portable 4) Inexpensive
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Many people who are looking to get a pet dog get a puppy. There are many reasons why
people get puppies. After all, puppies are cute, friendly, and playful. But even though puppies
make good pets, there are good reasons why you should consider getting an adult dog instead.
When you get a puppy, you have to teach it how to behave. You have to make sure that the
puppy is housebroken so that it does not go to the bathroom inside the house. You have to
teach the puppy not to jump up on your guests or chew on your shoes. You have to train the
puppy to walk on a leash. This is a lot of work.
On the other hand, when you get an adult dog, there is a good chance that it will already
know how to do all of the previously mentioned things. Many adult dogs have already been
housebroken. Many adult dogs will not jump on or chew things that you do not want them
to jump on or chew. Many adult dogs will be able to walk on a leash without pulling you to
the other side of the street.
Puppies also have a lot of energy and want to play all the time. This can be fun, but you
might not want to play as much as your puppy does. Puppies will not always sleep through
the night or let you relax as you watch television.
On the other hand, most adult dogs will wait on you to play. What is more, they will sleep
when you are sleeping and are happy to watch television on the couch right beside you.
There is one last reason why you should get an adult dog instead of a puppy. When most
people go to the pound to get a dog, they get a puppy. This means that many adult dogs spend
a lot of time in the pound, and some never find good homes. So if you are looking to get a
dog for a pet, you should think about getting an adult dog. They are good pets who need good
homes.

87 What does the author apparently think of puppies?
They are ----------.

1) bad pets because they take too much work to own

2) friendly, playful, and a lot of work

3) not as cute as adult dogs

4) not as playful as adult dogs
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88 The underlined word "behave" in paragraph 2 is closest in meaning to ----------.

1) listen 2) understand

3) train 4) act

89 The main purpose of paragraph 2 is to explain how puppies ---------- .

1) are very immature 2) do not make good pets

3) can be very destructive 4) are a lot of work

90 According to the passage, which is the best example of a dog that is housebroken?

1) Spot goes outside to use the bathroom.

2) Rex always breaks things inside the house.

3) Rover never jumps on guests.

4) Muffin chews on people's shoes.

91 The author begins paragraphs 3 and 5 with the phrase "On the other hand" to ----------.

1) highlight an example 2) contrast previous information

3) reject a later statement 4) support the upcoming paragraph

92 This is not the first time that I ---------- a golden opportunity like this, I hope to pass the interview I am
going to take part in the next week.

1) am offered 2) have been offered

3) will offer 4) had offered

93 Dr. Smith, an environmental scientist, believes that wildlife won't survive unless human beings quit their
careless behavior towards it, ----------?

1) do they 2) don't they

3) will he 4) doesn't he

94 As soon as father opened the door, all the people in the hall ---------- song. The guests invited to celebrate
father's birthday wanted to surprise him and they succeeded in doing so.

1) spared no 2) checked in

3) cared for 4) burst into
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95 Recently, teachers have been complaining that they have trouble in managing their classes because, they
say the students no longer have any ---------- for their teachers or even their parents.

1) strength 2) advice

3) regard 4) notice

96 When I arrived home, I saw that the table and the chairs were not in their own places. The furniture -------
---- away because mother had decided to get rid of it.

1) have taken 2) was being taken

3) were taken 4) took

97 Nowadays Spanish ----------- by more than three hundred million people in the world.

1) is speaking 2) spoken

3) is spoken 4) has been spoken

98 He got disappointed when he was not offered that job because he thought that by getting that job he
could ----------- his self-confidence.

1) spare 2) lower

3) catch 4) boost

99 I think I'd like to stay at home ----------- go out.

1) along with 2) rather than

3) on the other hand 4) because
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Louis Braille, who was born in 1809, became blind after an accident when he was three. At
first, Louis went to school in his village, where his father made equipment for horses. When
he was ten, he went to a school for blind children in Paris. In the school library, there were
14 books which had a system of dots instead of letters. When students touched the letters,
they could work out the meaning of the words. Louis wanted to find a way to improve the
system. Then in 1821, a man called Charles Barbier visited the school. Barbier, who was a
soldier, showed the students his own system of dots on paper. It was used by soldiers to read
and write messages at night. Louis decided to improve Barbier's system, and to make it easier
for blind people to use. When he was 15, he wrote his first book of signs. He continued
adding more signs to his system. He also made up signs for math and music. The signs took his
name: Braille. These days, new technology has made Braille even easier to use. Some
computers, which can quickly change text into Braille, now have Braille printers. Electronic
books (eBooks) can also be read in Braille. You can find Braille in many different languages all
over the world. There are even Braille dictionaries, so that blind adults and children can look
up words and find out their meanings.

100 Which of the following sentences is WRONG according to the passage?

1) Louis Braille was born in the 18th century.

2) Louis became blind before going to school.

3) He went to the blind school in Paris.

4) There were 14 books in his school library which had the system of dots instead of letters.

101 The underlined word "work out" in the passage is closest in meaning to -----------.

1) follow 2) change

3) find 4) plan
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102 According to the passage, -----------.

1) Louis Braille was the only person who invented the system

2) Barbier added more signs to Braille's system

3) Before Louis Braille, no one worked for the blind

4) Braille books are available in electronic forms

103 All of the following sentences are mentioned in the passage EXCEPT -----------.

1) Louis Braille was born in France 2) It is not clear when Louis died

3) Louis worked hard to help the blind 4) Barbier's work was completed by Louis

104 The house my father had rented was very old ---------- we lived there for at least fifteen years until he could
buy a flat.

1) so comfortable, but 2) but comfortable, so

3) so comfortable, and 4) or comfortable, but

105 It is believed that all the people in this country are responsible for their national ---------- to develop it, and
to pass it on to the next generations.

1) heritage 2) speaker

3) contrast 4) inspiration

106 She said that the hospital did not apologize when they said they had lost the CT scan, ----------?

1) did they 2) didn't they

3) did she 4) didn't she

107 Nowadays, our teachers give us a lot of exercises. Yet, do you know how much homework ---------- by the
students of these classes?

1) are being done 2) has to be done

3) have to be done 4) has done

108 A: What a beautiful house! Is it new?
B: New! You are joking. It ---------- fifty years ago.

1) has been built 2) was built

3) built 4) is built
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109 As ---------- parts become more difficult to find, some luxury consumer goods are vanishing almost entirely
from shelves, according to the local businessmen.

1) added 2) comparable

3) elicited 4) spare

110 Our English teacher was not angry. He ---------- told us what to do in that difficult situation.

1) impolitely 2) successfully

3) cruelly 4) calmly

111 We have been informed, in ----------, of those behaviors that are considered as inappropriate and of the
results that will follow them.

1) advance 2) regard

3) vision 4) return

112 The scientists studying the birds' life in their natural environment are making lots of attempts not to let
the birds' behaviors ---------- by their presence.

1) have been influenced 2) to be influenced

3) have influenced 4) be influenced

113 Few people thought he would win the game, ---------- when he got the gold medal, it was a big surprise.

1) and 2) or

3) but 4) yet

114 The government ---------- stressed its support for parental choice in the selection of a child's school.

1) calmly 2) politely

3) accidentally 4) repeatedly

115 Ellen Malos, in her ---------- to "The Politics of Housework", provides a summary of the debates.

1) pronunciation 2) introduction

3) abbreviation 4) combination

116 The new book he has bought is full of mistakes, ----------?

1) has he 2) hasn't he

3) is it 4) isn't it
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117 Something is really worrying me, ---------- I can't define exactly what it is.

1) so 2) as

3) or 4) but

118 The historical sites throughout the country should be considered as the cultural ---------- of our nation,
because they bring us a sense of belonging and identity.

1) heritage 2) behavior

3) lifestyle 4) inspiration

119 She won't go to their party because she ----------

1) hasn't invited 2) wasn't being invited

3) haven't been invited 4) hasn't been invited

120 I don't think he's met our new English teacher before, ----------?

1) do I 2) hasn't he

3) has he 4) is he

121 Thomas Edison had lots of inventions in his lifetime; that's why so many people throughout the world ---
------- him as a great inventor.

1) prefer 2) regard

3) include 4) record
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

People often ask what the most difficult language to learn is. It is not easy to answer because
there are many factors to take into consideration. Firstly, in a first language the differences are
unimportant as people learn their mother tongue naturally, so the question of how hard a
language is to learn is only relevant when we want to learn a second language.
A native speaker of Spanish, for example, will find Portuguese much easier to learn than a
native speaker of Chinese because Portuguese is very similar to Spanish, while Chinese is very
different, so the first language can affect learning a second language. The greater the differences
between the second language and our first are the harder it will be for us to learn. Many
people answer that Chinese is the hardest language to learn, possibly influenced by the
thought of learning the Chinese writing system, and the pronunciation of Chinese does
appear to be very difficult for many foreign learners. However, for Japanese speakers, who
already use Chinese characters in their own language, learning how to write will be less
difficult compared with the speakers of languages using the Roman alphabet.
Some people seem to learn languages readily, while others find it very difficult. Teachers and
the circumstances in which the language is learned also play an important role, as well as each
learner's motivation for learning.

122 This passage as a whole is about ----------

1) the hardest language 2) native speakers of Spanish

3) new languages 4) learner's motivation for learning

123 The question of how hard a language is to learn is relevant to ----------

1) second language learning 2) both first and second language learning

3) writing system 4) thought of learning
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124 The underlined word "who" in paragraph 2 refers to ----------

1) Chinese speakers 2) people

3) Japanese speakers 4) foreign learners

125 Which statement is TRUE according to the passage?

1) Portuguese is definitely easier than Chinese.

2) The writer thinks that learning new writing systems is easy.

3) A Japanese speaker may find the Chinese writing system easier than a speaker of a European

language.

4) The greater the differences between the second language and our first are, the easier it will be for us

to learn.
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نام و نام خانوادگی

زبان انگلیسی

1 The images of them flying around the house ----------- themselves as their favorite hero are too cute. 

1) existing 2) imagining

3) instituting 4) experiencing

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

A dictionary is a collection of words, their definitions and sometimes other information. Such
collections are usually printed as books, but some are now (2) --------- for use on PCs, tablets
and smart phones. 
Dictionary originally came from the Latin word "diction", meaning "saying". A dictionary is
most (3) --------- used to look up the definitions of particular words, but other information,
such as correct pronunciations, word types (verb, noun, adjective, etc.) synonyms, antonyms,
etymology (the study of the origins of words) and usage, often appears as well. It also gives
examples of how to use words in sentences correctly. Learning the meaning of a single word is
not enough. Through sentence examples, you can (4) --------- your vocabulary. 
Electronic dictionaries can include even more information like slang and popular texting
acronyms, such as "ttyn," (5) --------- for "talk to you never." There are many different types of
dictionaries. First you should (6) --------- your needs, and then choose the right one that meets
your language needs.

2
1) combined 2) magnified

3) designed 4) elicited

3
1) immediately 2) usually

3) interestingly 4) actually
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4
1) reply 2) compile

3) expand 4) recommend

5
1) that it stands 2) what stands

3) is standing 4) which stands

6
1) wonder 2) identify

3) publish 4) catch

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

'Actions speak louder than words.' is an age-old proverb with a deep hidden meaning inside. If
you promise something, people might not believe you until they see you actually do it. Some
feelings cannot be expressed in mere words; they require actions to speak for them. Words are
cheap; anyone can tell someone they love them, but they will not feel the impression of
these emotions until they are acted upon. If children are not hugged by their parents as they
grow up, they will not believe they are truly loved. Most often, lessons are more effective
when put into practice rather than just receiving a lecture. 
We can apologize for our mistakes over and over, but if our actions do not change, the
words  become meaningless. You need to be careful of what you say to someone who loves
you, if you are not able to support what you say with actions. It is much more effective to
simply act the way you wish to instead of giving someone false hope. Do not lead this person
to believe you are actually regretful if you are just going to go back to your destructive
behavior. 
There are several movies and cartoons which have no spoken words, but the message
they convey says it all. Our favorite childhood actors Charlie Chaplin, Mr. Bean, Laurel and
Hardy  created so much fun and influence just by their actions. The only reason behind the
famous statement that "action speaks louder than words." is the fact that taking action brings
the destination closer. 
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7 Which of the following reasoning techniques is used in the passage? 

1) Describing a process

2) Comparing the similarities and differences

3) Using examples

4) Narrating a related story

8 Which of the following statements is NOT supported by the passage? 

1) Change your actions to show how regretful you are about your mistakes.

2) People value hard work more than mere promises.

3) The spoken word is a vital step towards proper communication.

4) Emotions cannot be effectively expressed through cheap words.

9 Children will not believe they are truly loved if their parents do not -----------.

1) embrace them warmly 2) act the way they wish

3) spoil them 4) cradle them

10 The author's purpose of mentioning "Charlie Chaplin, Mr. Bean, Laurel and Hardy" is to --
---------. 

1) emphasize the fact that they created so much fun and impression

2) remind us of several movies and cartoons which have no spoken words

3) introduce favorite actors who used actions rather than words

4) prove that people are more inspired by actions rather than words

11 Of the words used in the passage, which one can replace the word "impression" in
paragraph 1? 

1) Destination 2) Influence

3) Behavior 4) Statement
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Words which express certain kinds of facts are sometimes retained in the language with
changed meanings when the conditions of civilization change to such an extent that the
original connotations are no longer appropriate. Our word "arrive" is a striking illustration of
this kind of a change. It is derived from the Latin preposition "ad" meaning "to" and the word
"ripa" meaning "shore". Under the conditions of Mediterranean maritime life, the only
arrivals were those who came in boats and landed on the shore. As conditions of travel
changed, a word was needed to indicate the arrival of travelers by other than water routes.
The sound was retained which had served in the first situation, and the meaning was altered to
suit the new mode of life.

12 The main purpose of this paragraph is to -----------. 

1) justify 2) tell a story, to narrate

3) explain 4) contrast

13 Based on the passage, which of the following can be the closest meaning for the
word "connotation" underlined in line 3?

1) Example of usage

2) Simple definition

3) Suggested meaning beyond the definition

4) Original meaning
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14 Which of the following sentences refers to the central idea discussed in the passage? 

1) The study of English shows that only a few words have changed in meaning since their first

adoption.

2) The word "arrive" is one of many English words that have changed in meaning to fit the changed

conditions.

3) Today the word "arrive" means to reach the end of a journey by any route, but there was a time

when it meant to reach the shore from sea.

4) The history of English is full of examples of words that have come down to us from the Latin.

15 The word "those" in line 6 refers to ----------- .

1) conditions 2) arrivals

3) connotations 4) travelers

16 Which of the following do you think is NOT mentioned in the passage? 

1) The word "arrive" is appropriately translated.

2) The passage gives a brief history of the word "arrive".

3) The changes in any society bring about changes in the meaning of some words.

4) All words in English have come from the ancient language called Latin.

17 I have an appointment to meet a government official ---------- I have introduced a new system of identity
cards last week.

1) to that 2) for whom

3) who that 4) to whom

18 The questions on the final paper were so difficult that none of the students were able to ---------- how to
arrive at the correct answers and solve the questions.

1) care for 2) burst into

3) figure out 4) stand for
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Addiction is a condition in (19) -------- a person cannot control a particular behavior or his or
her use of a substance because of the effects (20) -------- from that behavior or substance. Some
scientists (21) -------- that addictive behaviors and substances have something in common; they
both have an (22) -------- possibility of being connected to different mental illnesses (23) --------
from a low level of stress to serious depression. Since addiction to a substance can damage
specific (24) -------- of the brain, some of its negative effects can last forever.

19
1) who 2) whom

3) which 4) whose

20
1) that received 2) that is received

3) that are receiving 4) that are received

21
1) achieve 2) claim

3) magnify 4) make up

22
1) increase 2) increasing

3) increasingly 4) increasedly

23
1) experiencing 2) recommending

3) ranging 4) compiling

24
1) regions 2) factors

3) means 4) continents
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

One of the easiest and cheapest ways to help your health is to sleep eight hours or more every
night, but more and more people in the world are not sleeping enough. According to the
World Health Organization, over half of the people in the world may be sleep-deprived. The
result of this is not just a lot of tired people; in the United States alone, sleepy drivers cause at
least 100,000 car crashes and 1500 deaths a year. Problems with sleep can also cause mental
problems as well as medical problems such as high blood pressure, diabetes, thyroid problems,
and heart problems.
"Anything that slows down work is a waste," said Thomas Edison, the inventor of the light
bulb. After the invention of it, he predicted that workdays could be increased to 24 hours a
day. American culture values work and devalues sleep. Many famous business and political
leaders say proudly, "I only have time to sleep four or five hours a night." Most college
students often sleep a few hours a night. They often say, "I'm used to sleeping only a little."
But according to experts, sleep is like money. If you sleep only five hours a day, you don't
"get used to it," but instead, build up a "sleep deficit". "It's like a credit card," says Dr. James
Mass, the author of Power Sleep. "You are only borrowing time. You always have to pay it
back." The more hours you don't sleep, the more hours you should sleep to "pay back" the
hours on your "sleep credit card". This deficit can continue for months or even years. People
with a "sleep deficit" are sleep deprived; driving and making decisions can be dangerous for
these people.
Stanley Corner's research showed that when people sleep ten hours, they generally do better.
If this is true, even more than half the people in the world may be running a "sleep deficit."
Winston Churchill, the well-known leader of England during World War II, worked late at
night, but he also often took naps during the day. He once said, "Don't think you will be
doing less work because you sleep during the day! That's a foolish idea held by people who
have no imagination. You will be able to do more."

25 The main idea of the first paragraph could be "sleep deprivation ----------".

1) is not a problem 2) just makes people tired

3) leads to mental problems 4) makes people drive badly

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



8لرنیتو 1399 /38

26 Sleeping five hours a day ----------.

1) makes the person get used to sleeping less than enough

2) causes other people to consider the person a businessman

3) is advantageous to the person

4) requires the person to pay back for it at a later time

27 The 3rd paragraph ---------- the 2nd paragraph.

1) confirms 2) is in opposition to

3) is the result of 4) is the cause of

28 According to the passage, which of the following is NOT correct?

1) To keep healthy, sleep deficit needs to be paid back.

2) Daily sleep causes one to do less work for sure.

3) The best way to maintain your body healthy is to sleep enough.

4) In this passage, "sleep - deficit" means "lack of enough sleep".

29 This thesis will lead to a discussion ---------- supporting arguments and evidence will be presented.

1) who 2) that

3) which 4) in which

30 These days many parents simply don't have enough self-confidence to ---------- changes in their child's
behavior that will reduce the child's risk of obesity.

1) figure 2) effect

3) respect 4) contain

31 The police have discovered a body near Noor's seaside, but, our relatives do not have ---------- whether it is
their missing daughter.

1) consideration 2) confirmation

3) combination 4) collocation
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Have you ever tried to know what your old friends are doing now? "Friends Reunited" is a
website that (32) -------- old school and college friends with a chance to find one another. The
website was designed in 1999 when, with the help of her husband, Julie Pankhurst decided
(33) -------- some of her own school friends. To join the website, you have to pay a small fee,
and then add your name and email address to a list. To help the search system work better, the
list is organized by school and year. So far, thousands of reunions (34) -------- across the UK,
and the idea is quite popular in many other countries now. So if you are (35) -------- those who
were your best friends when you were eight, Friends Reunited might be the place in (36) --------
you can find something about them even if your old friends are now living on the other side
of the world.

32
1) prepares 2) depends

3) improves 4) provides

33
1) find 2) finding

3) to find 4) finds

34
1) have happened 2) has happened

3) was happened 4) is happened

35
1) taking care of 2) looking for

3) looking after 4) giving up

36
1) who 2) whom

3) which 4) where

37 It was Jane's birthday. All of her classmates had been invited except George, who had come without
invitation with two of his friends, none of ---------- had seen before.

1) who 2) whom I

3) that 4) who I
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38 They've updated a lot of ---------- in the most recent edition of the dictionary.

1) practices 2) learners

3) entries 4) symbols

39 It is not possible to know the ---------- time of the earthquakes since they can hit any place at any time.

1) past 2) exact

3) common 4) meaningful

40 Although milk is mainly made up of water, it ---------- nearly all the food substances needed by the body.

1) contains 2) expresses

3) contrasts 4) agrees

41 The office needs more employees and three more computers in order to work more ----------.

1) immediately 2) effectively

3) greatly 4) especially

42 None of the programs read that format on the tablet, so the programmer decided to ----------- it into a text
file.

1) browse 2) transmit

3) convert 4) measure
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

However difficult you find it to arrange your time, it will pay off in the long run if you set
aside a certain part of the day for studying and stick to it. It is best to make a weekly
allocation of your time, making sure that you have enough left for recreational activities or
simply to be "with" yourself: reading a novel or watching a television program.
As part of your weekly schedule, it is also advisable to consider exactly what you have to do
in that week, and make sure that you deal with the most significant tasks first, leaving the
easier or less urgent areas of your work until later. On a physical level, make sure that you
have an area or space for studying. Don't do it just anywhere. If you always study in the same
place, preferably a room of your own, you will find it easier to adjust mentally to the activity
when you enter that area. You should have everything that you might need at hand. Make
sure that all the physical equipment that you use, such as a desk, chair, etc. is at a good height
for you. If you use a personal computer, there are plenty of guidelines available from the
government on posture, angles, lighting and the like. Consult these and avoid the typical
student aches and pains.

43 What is the best topic for the passage?

1) Things You Might Need While Using a Computer

2) Self-Study Tips

3) Tips on Avoiding Certain Student Pains

4) Recreational Activities You Can Do as a Students

44 According to the passage, which of the following is NOT true?

1) You can study wherever you find and whenever you want.

2) You should do the tasks in order of importance.

3) While studying, you should pay attention to how high your desk is.

4) You must set aside some time during the week to enjoy yourself.
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45 The underlined phrase "at hand" in paragraph 2 could best be replaced by -----------.

1) necessary 2) important

3) available 4) easy

46 It can be understood from the passage that -----------.

1) The most urgent tasks are always the most difficult ones

2) You can be mentally prepared to do a task by doing some recreational activities

3) The longer you use a computer, the more probable it is that you feel a pain in your back

4) You can improve your physical health by giving up some bad studying habits

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Earth is the third planet from the Sun and it is the only planet known to have life on it. Earth
formed around 4/5 billion years ago. It is one of the four rocky planets on the inside of the
Solar System. The other three are Mercury, Venus, and Mars.
The large mass of the Sun makes Earth move around it, just as the mass of Earth makes the
Moon move around it. Earth also turns round in space, so different parts face the Sun at

different times. Earth goes around the Sun once (one "year") for every  times it turns

all the way around (one "day"). The Moon goes around Earth about every  days and

reflects light from the Sun. As Earth goes around the Sun at the same time, the changing light

of the Moon takes about  days to go from dark to bright to dark again. That is where the

idea of "month" came from. However, now most months have 30 or 31 days, so they fit into
one year.
Earth is the only planet in our Solar System that has a large amount of liquid water. About
71% of the surface of Earth is covered by oceans. Because of this, it is sometimes called the
"Blue Planet". Because of its water, Earth is the home to millions of species of plants and
animals. The things that live on Earth have changed its surface greatly. For example, early
cyanobacteria changed the air and gave it oxygen. The living part of Earth's surface is called
the "biosphere".

۳۶۵
۴
۱

۲۷
۳
۱

۲۹
۲
۱
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47 What is the main idea of the passage?

1) To support an argument about why Earth is called the Blue Planet

2) To give some general information about the planet Earth

3) To talk about the history of Earth

4) To compare and contrast Earth with other planets

48 According to the passage, what is the main reason behind the Moon orbiting Earth?

1) The mass of Earth 2) The mass of the Moon itself

3) The mass of the Sun 4) The mass of the Space

49 According to the passage, which of the following is TRUE?

1) The surface of Earth has a powerful reflective power.

2) Earth came into existence before other planets.

3) Plants and animals were the first to live on Earth.

4) Oxygen was later introduced to the planet.

50 What does the underlined word "it" in paragraph 3 refer to?

1) Earth 2) air

3) cyanobacteria 4) surface

51 It is crystal clear; if we went on singing loudly in such a careless way we were doing then, I'm sure that
our neighbors, particularly those living in the next door, ---------- happy.

1) would be not 2) were not

3) wouldn't be 4) will not be

52 He is a player of real talent and ---------- and has the ability to make a real and lasting impression at the
highest level.

1) access 2) opinion

3) aid 4) skill
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53 Words with more ---------- are arranged in the dictionaries earlier than the ones which are not used very
often.

1) additions 2) addictions

3) habits 4) frequencies

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Ibn Sina, also known in the west as Avicenna, is regarded as one of the most important
Persian physicians and scientists of all time. He was also a great philosopher. He was born in
980 A.D. .In his childhood, he (54) --------- different kinds of education. At the age of ten, he
learned the Holy Quran by (55) ---------. He was the author of 450 books on a wide (56) ---------
of subjects. Many of these books are about philosophy and medicine. He is considered to be
the father of modern medicine. George Sarton called Ibn Sina "the most famous scientist of
Islam and one of the most famous scientists of all races, places and times." His most famous
works are "The Book of Healing" and "The canon of Medicine", also known as "The Qanun".
They (57) --------- into many languages all around the world. He passed away in 1037, (58) -------
-- he was buried (put in grave) in Hamadan.

54
1) caught 2) kept

3) elicited 4) received

55
1) memory 2) mind

3) heart 4) brain

56
1) principle 2) range

3) value 4) experiment

57
1) have translated 2) are translating

3) were translating 4) have been translated

58
1) and 2) but

3) so 4) or
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Perhaps more swimmers have been drowned by cramp than by anything else, and only those
who have suffered from it can imagine its deadly power. Even good swimmers, when seized
with cramp, have been known to sink instantly, overcome with the sudden pain, and nothing
can save the victim but the greatest presence of mind. The usual spot where the cramp is felt
is the calf of the leg; and it sometimes comes with such strength that the muscles are gathered
up into knots. There is only one method of proceeding under such conditions: to turn on
one's back at once, kick the leg out in the air, disregarding the pain, and rub the spot smartly
with one hand, while the other is employed in paddling towards the shore. These directions
are easy to give but quite difficult to obey. The cramp seems to overpower the sufferer with
mixed pain and fear. Therefore, the method of saving a person drowning because of cramp
demands great practice. The chief difficulty lies in the fact that a person who cannot swim, in
deep water, feels much as if he were falling through air, and consequently clutches
instinctively at the nearest object. If he succeeds in grasping the person who is trying to save
him, both will probably sink together. Every safety measure should be taken to prevent such
a misfortune and the drowning man should always be seized from behind and pushed
forwards.

59 According to the passage, although the correct course of action for cramp is simple, --------
--.

1) the pain caused by it takes a long time to disappear

2) it is clear that few people remember to follow it

3) it cannot be applied without the help of another person

4) it isn't easy to put into practice
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60 It can be understood from the passage that the force of cramp is so great that ----------.

1) only good swimmers are able to get rid of the sudden pain

2) only previous victims can imagine it

3) it is useless to try saving a cramp victim

4) most people affected never go swimming again

61 The underlined word "it" in the second paragraph refers to ----------.

1) the usual spot 2) the calf of the leg

3) the cramp 4) the cramp strength

62 The writer of the passage ----------.

1) warns the reader that rescuers can be pulled down with the victim

2) suggests that victim must stay still and wait for assistance

3) believes that suffering cramp while swimming is almost always deadly

4) gives the readers directions how to paddle properly with one hand
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Sharks play a very important role in our oceans and are essential for our entire ecosystem.
There are about 400 species of sharks. They differ from other fish because they have a
particular skeleton made of cartilage, a lighter elastic material. This cartilage helps them bend
and twist in the water. Many people fear and avoid sharks, but most of shark species are
considered harmless.
A shark has to spend most of its time hunting for prey. It has to be very fast. In general, it can
swim at the speed up to 40 miles per hour. A shark can come upon a prey on the surface
from below and grab it. To help it detect prey, a shark has an amazing sense of smell (10,000
times better than humans). A shark does not chew its food. It bites off big pieces and swallows
them whole. It has many rows of teeth. It is always losing some and replacing them. Each
species of shark has a unique tail design; this has to do with the overall size of the shark as
well as the purpose of the tail.
Sharks are disappearing from the world's oceans. Scientists are trying to find ways to prevent
that from happening. In order to protect them the scientists safely catch them, measure them
and take a blood sample. The bad news is that they have found high concentrations of
mercury, arsenic, and lead in blood samples. The samples have levels that are considered toxic
to their lives.

63 There is NOT enough information in the passage to answer which of the following
questions?

1) What is special about sharks' teeth? 2) Do all sharks attack humans?

3) What will happen if sharks go extinct? 4) What does cartilage do for the shark?

64 Which of the following has been defined in the passage?

1) ecosystem (paragraph 1) 2) cartilage (paragraph 1)

3) prey (paragraph 2) 4) blood sample (paragraph 3)
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65 Which of the following best explains a shark's eating habits?

1) A shark swallows its prey whole.

2) A shark bites off its prey into small pieces and swallows the pieces.

3) A shark chews its prey into small pieces and swallows them.

4) A shark shares the prey with another shark.

66 Which of the following statements is NOT supported by the information in the passage?

1) Sharks grow slowly and take years to reproduce, which puts them at the risk of extinction from

overfishing.

2) Before a shark can hunt, they need to locate their prey. Their senses are highly evolved to help them

to hunt.

3) There is a great diversity of types of tails. Their tail is especially adapted for moving through the

water at considerable speeds.

4) Sharks have no true bone. Instead, they have tough elastic tissue that provides support, much as

bone does.

67 The last paragraph of the passage includes the following EXCEPT ----------.

1) solutions 2) research findings

3) recommendations 4) warnings

68 When the Moon comes between the Earth and the Sun, it is ---------- because the face turned towards the
Earth is in darkness.

1) incomprehensible 2) particular

3) considerable 4) invisible

69 If the two countries did not reach an agreement, a destructive war could be dangerous beyond ----------.

1) imagination 2) existence

3) experiment 4) identification

70 In winter, this town becomes crowded because many people from the ---------- villages come here to work.

1) connecting 2) lasting

3) developed 4) surrounding
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71 The teacher did not accept Ali's ---------- for being late. That's why he is very angry.

1) information 2) explanation

3) vibration 4) abbreviation

72 There was a whole ---------- of reasons why Tom didn't get the job.

1) host 2) suggestion

3) loss 4) device

73 Gary is a kind of person on ---------- you can rely to keep your secrets. Besides, he can also give you some
valuable advice on management.

1) who 2) that

3) which 4) whom

74 A: Can you tell us how this terrible accident happened?
B: I can't remember what happened ---------- before the crash. I really don't know the reason
why I am here.

1) recently 2) repeatedly

3) immediately 4) surprisingly

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

William Shakespeare is an English poet, playwright, and actor. He is regarded as the greatest
writer in English language. Shakespeare was born in 1564 to a catholic family in
Warwickshire, England. However, there is not much evidence about his own religious (75) -----
---. Shakespeare is the author of countless plays and poems. His works often deal with
different human (76) -------- such as love, jealousy, greed, doubt, and fear. The beauty and the
depth of his works inspired many writers (77) -------- after him. Another feature of
Shakespeare's works is their language. Shakespeare's mastery over English language was so
complete that he even (78) -------- words he needed to describe his characters' thoughts and
feelings. Although Shakespeare was well - known and well - respected (79) -------- his lifetime,
he received greater appreciation after his death. William Shakespeare died in 1616, at the age
of 52.
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75
1) functions 2) processes

3) agreements 4) beliefs

76
1) contrasts 2) emotions

3) effects 4) conditions

77
1) lived 2) will live

3) who living 4) who lived

78
1) invented 2) supposed

3) contained 4) communicated

79
1) when 2) while

3) during 4) since
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Students do not have the habit of using a dictionary. They think that they can carry on their
education, including language learning, without a dictionary. Students usually do not bring
their dictionaries to school in the first place because they are heavy. They prefer to use the
small pocket dictionaries or the electronic ones because they are easier to carry. However,
these dictionaries usually mislead the students by only giving a single or an inaccurate
definition. A solution to this problem may be having lockers for the students in the school
corridors, but this is an administrative issue and not very easy for a teacher to provide. A
colleague of mine suggested collecting all the students' dictionaries at the end of the day and
giving them back to them the next morning. It seems like a good idea, but again it depends on
how many students a teacher has. Moreover, if a student has only one dictionary and leaves it
at school, then he / she cannot use it at home.
Nation (2003) states that students who are learning vocabulary need to know at least 2000
words in English to use a monolingual dictionary easily. Furthermore, students do not achieve
this until after 5-6 years of language study. Therefore, students do not want to use
monolingual dictionaries because they find them difficult to understand. I believe that the
level of the student is important in choosing a dictionary. Teachers should not make their
elementary - level students use a monolingual dictionary.

80 The underlined pronoun "them" in paragraph 1 refers to ----------

1) corridors 2) pocket dictionaries

3) students 4) dictionaries

81 According to the passage, the author believes that ----------

1) students prefer to use paper dictionaries because they are perfect

2) the learners must have only two dictionaries

3) finding the level of the learners is essential in choosing a dictionary

4) use of the pocket dictionary is the best habit
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82 The last paragraph of the passage includes a number of ----------

1) suggestions 2) comparisons

3) facts 4) descriptions

83 Which of the following questions does the writer try to answer?

1) Why don't learners use dictionaries?

2) Is the advanced level of English a benefit in the world?

3) Is a paper dictionary better or an online dictionary?

4) What is an example of a monolingual dictionary?

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

There is one thing in the world that interests us more than any other. There is one subject we
spend a lifetime studying: ourselves. In this way, we sometimes compare ourselves better: our
fears, our ambitions, our abilities, and our weaknesses. We often (84) -------- people and try to
see ourselves as others see us.
Have you ever read about the life of the great French painter, Paul Gauguin? He had a
successful career in banking. Then, at the age of 35, he (85) -------- left the family and his job
and dedicated the rest of his life (86) --------. Seven years later, he went to Tahiti. Gauguin's
decision was both selfish and courageous. He (87) -------- like this, because he was trying to
understand himself.

84
1) compare us with other 2) compare ourselves with another

3) compare ourselves with other 4) compare us with another

85
1) hopefully 2) suddenly

3) fluently 4) hardly

86
1) paint 2) to paint

3) painting 4) to painting
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87
1) behaved 2) expressed

3) improved 4) described

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

When the brain analyzes new information, it compares it with what it has learned. The
process forms new connections or new pathways in the brain. To make the best use of your
brain cells, here are some tips on (88) -------- of your command center. Eat a (89) --------, well-
balanced diet based on the Food Guide Pyramid. A recent study on English girls found that
dieting lowered their IQs. The teens (90) -------- enough iron-rich foods. Reading a lot today
can improve your memory as you (91) --------. Find interesting hobbies, join school and
community clubs, and reach out to people and places. Stress, depression, anger, and anxiety
can harm your brain. Cut back on TV so that your brain won't become a "couch potato." 8
to 10 hours sleep every night is needed to (92) -------- your brain functions.

88
1) helping 2) knowing

3) taking care 4) learning

89
1) needed to 2) interesting

3) repeatedly 4) healthy

90
1) did not get 2) will not get

3) got 4) will get

91
1) get better 2) sound right

3) grow older 4) feel happy

92
1) found 2) boost

3) inspire 4) become
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Respect is a feeling or an action shown towards someone or something (93) -------- as
important. It conveys a sense of admiration for good or (94) -------- qualities. It is also the
process of honoring someone by showing care, worry, or feelings. Some people may earn the
respect of people by helping others or by playing important (95) -------- roles. In many
countries, older people (96) -------- to be respected. Being silent is another sign of respect.
People often think that if someone doesn't talk to them, it means they are giving them
attitude, but in reality, the silent one doesn't want to make anyone feel uncomfortable by
saying something.

93
1) reviewed 2) recognized

3) regarded 4) remembered

94
1) successful 2) increased

3) generous 4) valuable

95
1) social 2) mental

3) physical 4) general

96

1) consider 2) have considered

3) considered 4) are considered
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

My name is Lisha Lei, and I am a high school AFS Exchange student from Japan. This year, I
was hosted by the Roberts family. As I think I (97) -------- return home this June, I want to
thank my entire host family, especially my host mom, Sara. My year wouldn't have been this
(98) -------- and full of adventures without my (99) -------- mom because she has provided me
with so many American first-time experiences. (100) -------- the spring break, we went to
Florida for vacation. Florida is the place that I've wanted to visit since before I came here. We
drove almost 21 hours to Madeira beach and we drove through 5 states. Not only did I go to
Florida and see the ocean, but I also (101) -------- to see many different things in different cities.
It was literally the best spring break ever. I'm so grateful to my host mom for taking me to
that trip and making my dream come true. Happy Mother's Day, Mom!

97
1) am going 2) am going to

3) am being 4) will

98
1) enjoyable 2) frightening

3) shocking 4) confusing

99
1) future 2) host

3) hunt 4) attention

100
1) above 2) without

3) around 4) during

101
1) knew 2) made

3) got 4) spared
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Hair loss is a worrying sight for most people. Yet, the fact is that it is totally normal to lose 50
to 100 hairs a day. There are so many causes (102) -------- hair loss that we cannot point to one
exact reason. However, genetic hair loss (103) -------- as the most usual type. In genetic hair
loss, there is a gradual reduction in hair volume which (104) -------- that the hairs become
thinner and shorter after a certain age. Another hair loss pattern that is almost (105) -------- is
reactive pattern. In reactive pattern, contrary to the former type, the hair loss is a reaction to
an internal (106) -------- such as a poor diet, extreme stress, or an illness. With all that said, you
can still protect your hair if your diet includes protein, carbohydrates, and different vitamins,
and if your life is free from too much stress.

102
1) belonging 2) combining

3) repeating 4) regarding

103
1) refers to 2) is refer to

3) is referred to 4) that referred to

104
1) mentions 2) develops

3) replaces 4) means

105
1) as common as 2) as common

3) more common as 4) more common than

106
1) interest 2) imbalance

3) result 4) choice
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Because computers can help people to do their work easier and (107) --------, so people use
them in many interesting ways such as playing video games and searching (108) -------- on
different subjects. Teachers use computers to organize a record of lessons and grades. They
help banks to forward money to all the banks all over the world. They also help students do
(109) -------- and learn their lessons better.
Scientists use computers to (110) -------- problems more perfectly. Pilots use them to fly
helicopters and airplanes. Architects use them to design buildings. They are everywhere (111)
-------- your home, like tiny ones inside television sets.

107
1) fast 2) faster

3) fastest 4) fast as

108
1) information 2) description

3) conversation 4) schedule

109
1) review 2) attention

3) comprehension 4) research

110
1) follow 2) solve

3) begin 4) choose

111
1) around 2) above

3) aside 4) between
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Our bodies are wonderful machines. They are far more wonderful than any machines (112) ---
----- The smallest division of a living being is called a "cell". The cells are made of protoplasm.
Scientists know what elements it has in it, but they cannot put these elements (113) -------- to
make it.
There are billions of cells in a person's body. They are so tiny that no one can see them
without a microscope. Cells are not all (114) --------. There are many various kinds. Our
muscles are very (115) -------- our bones, because they are made of various kinds of cells.

112
1) that men had ever built 2) that men ever built

3) that men have ever built 4) that men ever have built

113
1) another 2) each other

3) others 4) together

114
1) alike 2) likely

3) likeable 4) like

115
1) similar to 2) different from

3) full of 4) wrong with

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Mina is not happy today. She did not do well on her English exam, and her mother (116) -------
-- at her for her poor score. Mina played games with her laptop (117) --------- and didn't study
at all for the exam. Her mother told her that laptops (118) --------- to help people have an
easier life, not to play games all the time! Mina is going to tell her mother that she will
carefully read the (119) --------- for her next English exam. She is now (120) --------- that she will
get a good score next time.
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116
1) shouted 2) wrote

3) sat 4) made

117
1) repeatedly 2) appropriately

3) famously 4) differently

118
1) invent 2) were invented

3) invented 4) to invent

119
1) dictionary 2) app

3) food 4) dish

120
1) wrong 2) hungry

3) strong 4) hopeful

121 The process of firing a bullet from a gun is a primary example of the conversion of chemical energy to ----
------ one.

1) renewable 2) kinetic

3) effective 4) recreational

122 Environmentalists believe that in controlling Tehran's air ----------, using public transportation can have a
considerable impact.

1) attention 2) prediction

3) pollution 4) consumption
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Global warming, which is a long-term change in the Earth's climate system, is mainly caused
by greenhouse gases. Gases like carbon dioxide ( ) and Methane ( ) keep some of the
Earth's heat from escaping and result in an increase in Earth's (123) ----------. This change in
climate has so far had serious consequences. It has created extreme weather conditions such as
flood or drought and also (124) ---------- our food sources. Greenhouse effect can cause health
problems such as heart disease and cancer, too. (125) ----------, knowing that the main cause of
this rapid climate change is human activities like the burning of fossil fuels, there is still hope
that we can (126) ---------- some of the negative effects of the climate change through (127) -------
--- fossil fuels with wind power, solar energy, or other energy sources. To make this possible,
people and governments from around the world should work together.

CO۲ CH۴

123
1) measure 2) disorder

3) habit 4) temperature

124
1) affect 2) affects

3) affected 4) affecting

125
1) Also 2) Because

3) However 4) So

126
1) absorb 2) generate

3) demand 4) prevent

127
1) replace 2) replacing

3) replaced 4) to replace
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Mafia is a crime group working in many parts of the world and was created in Italy more than
200 years ago. They make billions of dollars a year from such crimes as selling illegal drugs,
stealing, gambling, and other illegal activities.
There are many other groups, like the Italian mafia all over the world. The Yakuza is the
name given to the crime group in Japan. The Triad is a name given to all crime groups in
China. In Latin America, the largest crime groups are called drug cartels. They compete for
control of the drug trade, which makes them huge amounts of money. The main drug cartels
are in Mexico and Colombia, where most of the drugs are produced and sent north into the
United States.
The American mafia began at the time when many Italians flocked to the United States in the
1800s to search for better economic opportunities. They decided into different groups, or
"families." Al Capone, for example, was one of the most famous American gangsters who
founded the Chicago family. Just like in a company, each mafia family is organized in a
hierarchy-some people are bosses, and some are workers. However, everyone can always
work his way up the ladder of power and respect. The boss, sometimes called Godfather,
controls everything that goes on in the mafia family. It is the boss who decides if someone
should be killed or if someone should become a member. Each family has an underboss, an
advisor, some captains, and many soldiers, each with their own duties. At the bottom of the
chain are the associates-the people who do business with the family but aren't members.

128 All of the following are mentioned as crime groups EXCEPT ----------.

1) The Triad 2) The Yakuza

3) drug cartels 4) Al Capone

129 Why does the author mention the word "families" in paragraph 3?

1) To give us a better sense of how people in a crime group are connected

2) To indicate how people in a crime group can work their way up the ladder of progress

3) To state that in a crime group some people are bosses and some are workers

4) To imply that different members are familial groupings who respect each other
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130 Which of the following is NOT true about the American mafia?

1) It appeared during the late 19th century, following waves of migrations from Italy.

2) Each American mafia has a structure, ranging from low members to the powerful boss who

controls the family.

3) The leader of each family is known as the underboss, who makes major decisions and keeps

everyone in line.

4) Associates are a wide range of people who are not members of the mafia, but work for a crime

family.

131 The passage most probably continues with a discussion of ----------.

1) how the mafia came to the United States

2) the important events that have shaped this secret society

3) the roles each unit plays in a crime family

4) the origin of the earliest mafia groups

132 Art has influenced the lives of people, so they may be very ---------- , and I'm sure these people will be able
to give us good ideas.

1) certain 2) depressing

3) imaginative 4) addictive

133 Lead poisoning occurs when you ---------- too much lead by breathing or consuming a substance with lead
in it, such as paint, dust, water or food.

1) replace 2) pollute

3) converse 4) absorb
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Electricity is what we use to power things at home or at school. You can probably look
around right now and see an electrical outlet or two. Everything that we plug into one of
these outlets (134) --------- electricity. But where does this electricity come from? Right now we
have a few ways to make electricity. Some are better than others. Scientists have been
working on how to get better solar power. Solar power (135) --------- the light we get from the
sun into usable electrical energy. Solar power is different from oil, gas or coal because it is a /
an (136) --------- energy. This means that its source (137) --------- when we use the energy as
happens with gas, for instance, which burns away. Things like wind, the sun and ocean
currents are called renewable (138) --------- they won't go away anytime soon.

134
1) makes 2) means

3) uses 4) produces

135
1) depends 2) converts

3) holds 4) guides

136
1) hydropower 2) nonrenewable

3) electrical 4) renewable

137
1) is not consumed 2) has not consumed

3) had not consumed 4) was not consumed

138
1) so 2) and

3) because 4) or
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Renewable energy uses energy sources that are not used up. For example, solar power from
the Sun is renewable as we won't use up all the sunlight from the Sun. Examples of non-
renewable energy sources include fossil fuels like coal and oil. Once we use or burn these
resource, they are gone forever. Much of the world relies on non-renewable energy to heat
their homes, power their electronic devices, and power their cars. If these energy sources are
consumed, they will be gone forever. Developing technologies that can efficiently use
renewable energy sources is critical to our future. Many renewable energy sources are also
better for the environment than burning fossil fuels. They produce less pollution which will
help to protect the environment and provide us with cleaner air and water. Renewable
energies generate from natural sources that can be replaced over a relatively short time scale.
Non-renewable energies come from resources that are not replaced or are replaced only very
slowly by natural processes. When planning the energy profile for various communities, the
advantages and disadvantages of renewable vs. non-renewable energies need to be considered.

139 Which of the following is the best title for the passage?

1) Advantages of the Non-renewable Energy Resources

2) The Efficiency of Renewable Energy

3) Renewable Energy Versus Non-renewable Energy

4) Samples of Non-renewable Energy Resources

140 The underlined verb "will be gone" is closest in meaning to ----------.

1) will be completed 2) will come to an end

3) will be reproduced 4) will replace
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141 All of the following are considered as the advantages of renewable energy EXCEPT ----------.

1) producing less pollution in the environment

2) using the materials which are replaced very slowly

3) using the sunlight from the sun as a source of energy

4) possibility of regeneration

142 What does the underlined word "they" refer to?

1) fossil fuels 2) fuels

3) technologies 4) renewable energy sources

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Today, knowing how to use modern technology is essential because people use it every day in
schools, at home, and work. It cannot be easy if you don't know to use a computer or send an
email. People with many different jobs, such as teachers, engineers, and scientists, all need to
understand how to use the latest technology.
Students who are very good at STEM subjects (science, technology, engineering, and math)
can also help develop the technology of the future. STEM schools are special schools which
focus on developing students' ability in these subjects. There are now STEM schools around
the world where lessons are different from those in usual schools. Teachers encourage students
to do projects in which they work together to solve problems. A lesson might be about how
fast a ball falls through the air, or it might be using data to make a graph.
Expert teachers help the students through the projects and check their results. In Egypt, there
are now STEM schools around the country, and more will be built in the future. STEM
school students must be hardworking. All their lessons are in English so that they can
understand and use scientific texts from around the world while they study. Experts say that
there will be many more jobs in the future that need skills in STEM subjects. When they
finish studying, STEM school students will be able to work in exciting jobs that will use the
skills that they have learned.
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143 In paragraph one, the author puts emphasis on ----------.

1) being able to use the newest technologies

2) knowing modern technologies at schools

3) using the latest technology at work

4) not using these technologies at home

144 The underlined word "those" in paragraph two refers to ----------.

1) STEM schools 2) usual schools

3) students 4) lessons

145 All of the following about the STEM schools are true EXCEPT ----------.

1) doing projects is encouraged

2) STEM schools were first founded in Egypt

3) subjects are taught in English

4) skillful teachers are employed at these schools

146 What does the paragraph immediately following this passage most likely discuss?

1) The subjects are more likely to be taught as STEM schools.

2) The countries which have been more successful at STEM schools.

3) The kinds of jobs that are available for those who finish STEM schools.

4) The role of expert teachers in developing STEM schools throughout the world.
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Plant-e stands for plant electricity. The dream is that we can generate clean electricity from
living plants via a unique technology. Researchers have discovered that living plants are a
"green" power source: they can generate, by a single leaf, more than 150 Volts, enough to
power 100LED light bulbs at the same time. When wind blows into the plant and moves the
leaves, they are capable to convert mechanical forces applied at the leaf surface into electrical
energy day and night, summer and winter.
In detail, the leaf is able to gather electric charges on its surface due to a process called contact
electrification. These charges are then immediately transmitted into the inner plant tissue. The
plant tissue acts similar to a "cable" and transports the generated electricity to other parts of
the plant. Hence, by simply connecting a "plug" to the plant stem, the electricity generated
can be used to power electronic devices.
The technology is based on natural processes and is safe for both the plant and its
environment. Plant growth is not endangered by generating electricity, so plants keep on
growing while electricity is being produced. This means that it is possible to generate
electricity in the same area where food is produced, or where nature is protected. This system
also provides other environmental advantages such as water storage and improved
biodiversity.

147 According to the passage, contact electrification is a process of converting ---------- energy
into electrical energy.

1) chemical 2) gravitational

3) mechanical 4) solar

148 According to the second paragraph, ----------.

1) a plug is connected to the plant stem in order to transmit electricity to the root

2) contact electrification takes place in the stem of the plants

3) the plant tissue acts similar to an electrical generator

4) electricity can be made by leaves in the plant
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149 Which one of the following is NOT mentioned as benefits of plant electricity?

1) It generates electricity from plants without damaging them.

2) It does not require a highly complicated technology.

3) It does not affect the living plant's growth in any way.

4) Living plants can generate electricity 24 hours per day.
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نام و نام خانوادگی

زبان انگلیسی

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Consumer need is a very powerful motivation for a company to produce or develop a
product. But what if we don't really need something? In fact, many of the advertisements (1) -
------- people are designed to make the potential consumers feel an urgent (2) -------- for a
certain product. Beauty advertisements are some of the cleverest types of marketing devices.
These types of ads, which typically sell makeup, clothing, perfume, and other similar
products, depend heavily (3) -------- your self-image- the idea you have of yourself and your
appearance. The purpose of these types of ads is to (4) -------- the message that the above
average, attractive people in the advertisement are the perfect example of beauty and that if
you want to be special or unique, you (5) -------- like the model or actor in the advertisement.
According to an April 2011 study by The Journal of Consumer Research, people who view
these ads feel worse about themselves after they view the advertisement.

1
1) surrounding 2) reminding

3) polluting 4) accessing

2
1) infection 2) instance

3) demand 4) arrangement

3
1) of 2) on

3) at 4) to

4
1) reach 2) consume

3) radiate 4) transmit
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5
1) would need to look 2) would need look

3) will need to look 4) will need look

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Atoms are the basis for everything in the universe. All matter (6) -------- of atoms. Solids are
made of densely (7) -------- atoms, while gases have atoms that are spread out. Protons,
electrons, and neutrons are the basic parts of atoms. The parts of the atom (8) -------- positive
and negative charges and are responsible for the electrical charges known as electricity.
Electrons are the smallest of the three particles that compose atoms. They are located in an
area that are expected (9) -------- the nucleus of an atom. Electrons have negative charges.
Protons, electrons and neutrons are all related to electric charges.

6
1) make up 2) is made up

3) has made up 4) to make up

7
1) absorbed 2) consumed

3) produced 4) packed

8
1) include 2) use

3) pollute 4) vary

9
1) orbits 2) orbiting

3) to orbit 4) orbit
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Exactly what is a plant and how is it different from other life forms? This may initially seem
like a simple question. Everyone knows that an elm tree is a plant, whereas a dog is not.
Nevertheless, the precise definition of plants is still a matter of debate among some scientists.
All living things are made up of protoplasm, a complex material composed of organic
substances such as sugars, proteins and fats. Protoplasm is arranged in tiny units called cells.
All living things are composed of cells. As recently as the late 1990s, scientists believed that all
organisms could be classified as members of either the plant or the animal kingdom. Life
forms that are green and can synthesize their own food using light energy were put in the
plant kingdom. Those organisms that lack green pigment and are able to move about were
considered to be animals. Researchers now agree that living things are more properly divided
into two groups-prokaryotes and eukaryotes. These major groups comprise five kingdoms.
Major differences among cells are used to distinguish between these groups and kingdoms.

10 The passage has been mainly written to answer which of the following questions?

1) How is protoplasm arranged in cells?

2) Are all living things composed of protoplasm?

3) How are plants different from other life forms?

4) Why should all life forms be classified into five major groups?

11 According to the passage, it can be concluded that ----------.

1) plants are able to feed themselves

2) protoplasm is a simple life form

3) all life forms are made up of green pigments

4) animal cells are totally different from plant cells

12 Which of the following words or phrases is defined in the passage?

1) Organic substances 2) Prokaryotes

3) Green pigments 4) Protoplasm

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



4/31لرنیتو 1399

13 As a faithful single parent, she, always with enough time to ----------, was eager to please and be funny to
her kids.

1) spare 2) burst

3) generate 4) compile

14 People usually ---------- travel here in this month of the year for it is boiling hot. But according to the
weather forecasts, it ---------- rainy this weekend, so we expect more tourists.

1) won't - is 2) will - is

3) don't - will be 4) will- will be

15 I would like to bring this problem to your ---------- that the students are not doing well in their exams and
you have to do something about it as a ---------- teacher.

1) decision - careful 2) attention - cheerful 

3) decision - caring 4) attention - caring

16 Nowadays, many physicians in Gorgan spare no pains to cure sick people; they are ---------- people.

1) general 2) distinguished

3) popular 4) dedicated

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

There is one thing in the world that interests us more than any other. There is one subject we
spend a lifetime studying: ourselves. In this way, we sometimes compare ourselves better: our
fears, our ambitions, our abilities, and our weaknesses. We often (17) -------- people and try to
see ourselves as others see us.
Have you ever read about the life of the great French painter, Paul Gauguin? He had a
successful career in banking. Then, at the age of 35, he (18) -------- left the family and his job
and dedicated the rest of his life (19) --------. Seven years later, he went to Tahiti. Gauguin's
decision was both selfish and courageous. He (20) -------- like this, because he was trying to
understand himself.

17
1) compare us with other 2) compare ourselves with another

3) compare ourselves with other 4) compare us with another
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18
1) hopefully 2) suddenly

3) fluently 4) hardly

19
1) paint 2) to paint

3) painting 4) to painting

20
1) behaved 2) expressed

3) improved 4) described

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Immigrants have added much richness to the American culture. But living in such a diverse
country also has its own difficulties. For example, immigrants tend to settle in cities where
they can find other people from their homeland. As a result, some cities end up with high
percentages of immigrants, many of whom do not speak English. These people face limited
employment options and are more likely to live in poverty.
Diversity also affects education. Most immigrant children learn to speak and read English, but
that learning does not happen overnight. In some places, such as California, teachers have
classes in which students speak several different languages. Teaching such a group English - or
any other subject - can be a tough job.
Finally, diversity sometimes leads to debate. Many people say that the United States is a
melting pot. By that they mean that over time, people who come to the United States adopt a
uniform American culture. In recent times, some people have objected to that idea. They
believe that a person does not have to give up his or her language or customs to be an
American. Instead, they like to describe the United States as a quilt or mosaic, in which many
individual pieces make up the whole, but still remain unique.
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21 What does the passage mainly discuss?

1) The challenges of diversity in the U.S.

2) The modern American society

3) The national origin of immigrants

4) The effect of immigration on the American economy

22 According to paragraph 1, some cities have the highest percentage of immigrants, because
immigrants tend to settle in areas where ----------.

1) they are safe from social tensions 2) they can find more job opportunities

3) other people speak their language 4) other people welcome their beliefs

23 In paragraph 3, the author ----------.

1) describes the benefits immigrants have for the American society

2) explains why immigrants prefer to adopt the American culture

3) discusses the causes of immigration to the United States

4) presents two different views on immigrants' cultural behaviors

24 The author uses the expression "melting pot" in the passage to refer to the ----------.

1) unfavorable climate conditions in the United States

2) difficulties of living in the United States

3) absorption of newcomers into American culture

4) positive attitudes and reactions toward immigrants
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Some people believe that television has destroyed communication among friends and family.
In my opinion, however, the opposite is true. Television can increase communication. News
and other information we see on TV give us things to discuss with our friends and family. TV
also helps us understand each other better, because we all have access to the same TV
programs. Finally, TV can help us share our interests with other people.
Television programs give us things to think and talk about. These days it is always possible to
hear up-to-the-minute news every time we turn on the television. We hear about things
happening all around the world that directly affect our lives. Everybody has opinions about
these things and everybody wants to discuss their opinions with other people. So, TV news
and information programs encourage us to discuss our ideas with our friends and family!
No matter what city you live in, you have access to the same TV programs as people in other
parts of the country. When you go to a new city to work, study, or take a vacation, you will
already have something in common with the people there. When you meet new people, you
will probably be familiar with at least some of the same TV programs. This gives you
something to talk about and a way to begin new friendships.
Most people use TV as a way to pursue their interests. People who play sports usually like to
watch sports on TV. People who like to cook watch cooking shows. If your friends and
family watch some of the same programs as you do, they can learn more about the things that
interest you. This is an excellent form of communication that helps people understand each
other better.

25 What is the main point of the passage?

1) TV can improve communication among people with its variety of programs.

2) TV is a means of destruction.

3) Only people with special interest can enjoy watching TV.

4) Watching the news on TV results in arguments among friends.
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26 According to the passage, what is the author's attitude towards the TV programs?

1) Aggressive 2) Negative

3) Indifferent 4) Positive

27 According to the text, which of the following statements is FALSE?

1) TV affects people's communication badly.

2) TV programs promote friend's comprehension of each other's taste.

3) TV programs offer a variety of topics to talk about.

4) TV can be considered as a means of education.

28 Which one of the following best describes the function of paragraph 3 in relation to
paragraph 1?

1) It provides an exception to the rule mentioned in that paragraph.

2) It introduces another reason.

3) It further supports the points made in that paragraph.

4) It modifies an earlier paragraph.

29 It's really cold in here. --------- the window, please?

1) Do you will close 2) Do you close

3) Will you close 4) Are you closing

30 Employees who are hard-working and --------- are those who are always ready to go to work every
morning, enjoy their work and try hard to do their obligations properly.

1) dedicated 2) respected

3) interesting 4) creative
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Many wild and domestic animals are living in South Africa. In many parts of South Africa,
people do not hunt or hurt animals. Instead, they are friends with animals. When people
become friends with the nature, lots of animals will continue to live, and they won't be
endangered. South Africa is not similar to European or Asian countries where people kill
animals and destroy their natural home. When a person in South Africa sees an injured
animal, he or she calls other humans to come and help the animal. In this way, the lives of
many animals will be saved.
South African people always tell the tourists to pay attention to the life and health of
animals. They say that tourists sometimes make the animals angry by going near them or sick
by giving them food. Some tourists even want to take photos with animals! South Africans
think they should always protect the animals and let them live a better life in their natural
home.

31 The passage is mainly about ---------.

1) tourism in South Africa

2) endangered animals in South Africa

3) South Africans' help to the wildlife

4) animals in Asia, Europe and South Africa

32 Which one is WRONG according to the passage?

1) South Africans want to make animals live a better life in the nature.

2) People do not hunt animals in a few parts of South Africa.

3) Tourists sometimes make animals angry or sick.

4) South African people are not similar to European and Asian people.

33 The word "protect" in the second paragraph means ---------.

1) pay attention to 2) excuse

3) take care of 4) hear
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34 According to the passage, ---------.

1) injured animals in Asia are saved by South African people

2) killing animals and destroying their natural home only happens in Asia

3) there are more wild animals in South Africa than domestic animals

4) many animals will continue to live when people are friends with them

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

A material is what something is made of. There are 5 basic materials. Most things are made
with these materials. Some things are made of metal. Some things are made of glass. Some
things are made of wood. Some things are made of cloth. And some things are made of plastic.
There are some other materials. But they are not used as much as these 5 materials.
Let's talk about metal first. Metal is very heavy. And it is very hard and strong. It usually feels
cool if you touch it. We use metal to make lots of things. We use it for forks and knives. We
use it for keys. We use it for cars. We use it for these things because it is very strong.
Next, let's talk about glass. Glass is very smooth. It feels cool to touch. It is not as heavy as
metal. It is hard. But it is not strong. It breaks very easily! Then why do we use it? We use it
because it is clear! You can see through glass! That's why we use it for windows. That's also
why we use it for glasses.
Now, let's talk about wood. Wood is lighter than metal and glass. It is not as strong as metal.
But it is much stronger than glass. We use wood to make lots of things. Things made from
wood are usually light and hard and strong. Chairs and tables are made from wood. Pencils are
made from wood.
Now, let's talk about cloth. Cloth is very light. It is much lighter than wood. And it is very
soft. We use cloth to make lots of things. For example, it is used to make clothing. And it is
used to make blankets.
Last, let's talk about plastic. Plastic is also very light. But it is different from cloth. Sometimes
it is soft. And sometimes it is hard. Plastic can be used to make thin plastic bags. These are
light, soft, and strong. But plastic can also be used to make bicycle helmets. These are light,
hard, and strong. A helmet and a bag seem different. But they are both made from plastic.
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35 Which sentence from the passage best describes the main idea?

1) We use cloth to make lots of things. 2) Metal is very heavy.

3) There are 5 basic materials. 4) A helmet and a bag seem different.

36 According to the passage, which of these things is a material?

1) Chairs 2) Clothing

3) Windows 4) Wood

37 In paragraph 4, the passage says, "Wood is lighter than metal and glass." What is the
main purpose of this sentence?

1) To explain something 2) To recommend something

3) To compare something 4) To demonstrate something

38 In this passage, the author talks about ---------.

1) hard things first, then soft things 2) heavy things first, then light things

3) strong things first, then weak things 4) cool things first, then warm things

39 The underlined word "helmet" in the last line refers to ---------.

1) a protective hat 2) a saddle

3) a brake cable 4) a chain wheel

40 He was one of the Australia's most ---------- artists, known for his paintings of nature in black and white.

1) distinguished 2) oral

3) frightening 4) quiet

41 The elderly people have plenty of experience and knowledge to share with younger generations,
therefore, behaving towards them with ---------- should be second nature to all of us.

1) respect 2) relation

3) rudeness 4) repetition

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



12لرنیتو 1399 /31

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Respect is a feeling or an action shown towards someone or something (42) -------- as
important. It conveys a sense of admiration for good or (43) -------- qualities. It is also the
process of honoring someone by showing care, worry, or feelings. Some people may earn the
respect of people by helping others or by playing important (44) -------- roles. In many
countries, older people (45) -------- to be respected. Being silent is another sign of respect.
People often think that if someone doesn't talk to them, it means they are giving them
attitude, but in reality, the silent one doesn't want to make anyone feel uncomfortable by
saying something.

42
1) reviewed 2) recognized

3) regarded 4) remembered

43
1) successful 2) increased

3) generous 4) valuable

44
1) social 2) mental

3) physical 4) general

45

1) consider 2) have considered 

3) considered 4)  are considered 

46 Look at ---------- little children here, on the left, watching them play makes ---------- really happy!

1) those - I 2) these - I

3) those - me 4) these - me

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



13/31لرنیتو 1399

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

My name is Lisha Lei, and I am a high school AFS Exchange student from Japan. This year, I
was hosted by the Roberts family. As I think I (47) -------- return home this June, I want to
thank my entire host family, especially my host mom, Sara. My year wouldn't have been this
(48) -------- and full of adventures without my (49) -------- mom because she has provided me
with so many American first-time experiences. (50) -------- the spring break, we went to Florida
for vacation. Florida is the place that I've wanted to visit since before I came here. We drove
almost 21 hours to Madeira beach and we drove through 5 states. Not only did I go to Florida
and see the ocean, but I also (51) -------- to see many different things in different cities. It was
literally the best spring break ever. I'm so grateful to my host mom for taking me to that trip
and making my dream come true. Happy Mother's Day, Mom!

47
1) am going 2) am going to

3) am being 4) will

48
1) enjoyable 2) frightening

3) shocking 4) confusing

49
1) future 2) host

3) hunt 4) attention

50
1) above 2) without

3) around 4) during

51
1) knew 2) made

3) got 4) spared
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Do you want to do what you can to save nature? With bad news about global warming, dying
oceans, and endangered animals, it's hard to know where to start. There are actually many
ways you can help.
Wasting water is one of the biggest ways people endanger the health of the planet. Turning off
the faucet while you are brushing is an example of something you can start doing right away.
Using less water is even more important if you live in an area with a water shortage.
Chemicals used to wash our bodies, homes, cars and everything else are doing real damage to
plant and animal life. The chemicals aren't good for humans either, so do your best to cut
down on them.
Coal and natural gas are the most common sources of energy that are turned into electricity.
The burning of these substances is an important factor in world air pollution. Saving
electricity is a great way to play a part in helping the planet.
Another big source of air pollution that leads to global warming is emissions from cars,
trucks, planes and other vehicles. The gas needed to run them, the chemicals they burn, and
the production of roads all play a part. If you can drive and fly less often, and walk or ride
your bike instead of driving, you'll be doing a lot to help save the planet.

52 What does the passage mainly discuss?

1) Ways to save nature 2) Common sources of energy

3) Dangers of global warming 4) How to stop air pollution

53 According to the passage, you should not leave the faucet running while you brush your
teeth. It is a way to stop ----------.

1) wasting water 2) water pollution

3) using chemicals 4) doing damage to health

54 The phrase "cut down on" in the third paragraph is closest in meaning to ----------

1) protect 2) save

3) decrease 4) pollute
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55 According to the passage, which of the following is NOT true?

1) Smokes from the cars increase global warming.

2) Most electricity comes from coal and gas.

3) Chemicals pollute water supplies.

4) You can help save the planet by making roads.

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Families in almost every country are changing. In North Africa, in the past, many people
lived in extended families. Fifty to a hundred people lived together in a group of houses.
These were all family members - grandparents, aunts, uncles, cousins, children, and
grandchildren. But now this traditional family is breaking into smaller groups. Now there are
more single-parent families.
The traditional Japanese family was also an extended family - a son, his parents, his wife, his
children, and his unmarried brothers and sisters. They lived together in his parents' home. But
this tradition is changing. Now most families are nuclear families. They have new problems.
Most men spend a lot of time on the job. They don't see their families often. This is difficult.
Many married women feel lonely. Their husbands are almost never home. Their children are
at school. Sometimes these women get jobs or join cultural groups.
In Europe, in traditional nuclear families, the wife stayed home with the children. The
husband had a job. But many Europeans aren't happy with this kind of family, and the
traditions are changing. The number of divorces is going up. The number of single-parent
families is going up too. In Sweden, more than 45 percent of all children have unmarried
mothers. In much of Europe, many people live alone. In France, more than 26 percent of
women between the ages of thirty and thirty four live alone, and more than 27 percent of
men live alone.
Some people are unhappy about these changes. But they need to understand one thing. We
can't really say, "these new families are bad", or "these new families are good". They're just
different. The world is changing, and families are changing too.
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56 What is the main idea of the passage?

1) In North Africa, families are big, but in Europe, they are small.

2) The traditional Japanese family was an extended family.

3) Families in many countries are changing.

4) Unmarried people are not happy these days.

57 The word "extended" in paragraph 1 is closest in meaning to ----------

1) poor 2) large

3) small 4) rich

58 The word "Their" in paragraph 2 refers to ----------.

1) families 2) husbands

3) most men 4) many married women

59 According to the passage, all of the following statements are true, EXCEPT ----------.

1) A nuclear family is a small family with a mother, father and children

2) The traditions are changing in Europe and the number of divorces is increasing

3) About fifty percent of all Swedish children have unmarried mothers

4) The writer thinks that these new families are bad because they don't live together

60 It's been a long time since you've seen him, -----------?

1) hasn't it 2) isn't it

3) aren't you 4) haven't you
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

People rarely feel indifferent about poetry. Those who love it sometimes believe that it is
enough to substitute for food, housing, and love, but it isn't. Those who dislike poetry, on
the other hand, sometimes believe that poetry is only words that are good for nothing. That is
not true either. When words represent and recreate the genuine human feeling, as they often
do in poetry, they can be very important. Poems, in fact, provide a language for feeling, and
one of poetry's values involves its attempt to express the inexpressible. One of the
enjoyments of experiencing poetry occurs when we read a poem and want to say, "I know
exactly what that line means, but I have never been able to express it so well." Poetry can be
the voice of our feelings even when our minds are speechless by sorrow or joy.

61 It can be understood from the passage that people -----------.

1) rarely feel that poetry is a word instead of life itself

2) generally think of poetry as very important or totally useless

3) rarely take a negative idea about poetry

4) generally think that poetry expresses what might seem inexpressible

62 One point made by the author in the passage is that poetry -----------.

1) tends to make the reader dissatisfied

2) is an enough substitute for food, shelter, and love

3) often communicates real human feelings

4) is impossible to be defined

63 The author points out in the passage that -----------.

1) poems are primarily about how people think rather than how people feel

2) poetry tries to express what people feel but find it hard to describe

3) poetry can't be the expression of one's deepest feelings

4) few people think that poetry is indifferent
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64 In the passage, the word "genuine" is closest in meaning to -----------.

1) generous 2) terrible

3) unnatural 4) real

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Mona doesn't like to ask people for help. But it is hard for her to perform daily activities on
her own. She is almost 13, yet she is no larger than a 5-year-old. Mona has trouble keeping her
balance and can't walk very far. When she uses a wheelchair, she can't push it herself.
Fortunately, Mona has a wonderful service dog named Sam. A service dog is a dog that has
been trained to assist someone who has a physical problem. Sam lets Mona lean on him when
she walks. He also pulls her wheelchair and turns lights on and off. When Mona drops
something, Sam picks it up. He even pulls her socks off at night.
Sam also helps Mona with everyday tasks at school. He carries her books from class to class in
a special backpack. He puts Mona's completed assignments in her teachers' homework trays.
In the lunchroom, he throws away her trash.
Besides making Mona less dependent on other people, Sam helps her lead a fuller life. Mona's
classmates flock around Sam like geese. This has helped her make friends. Sam also helps
Mona be more active. With his aid, she raised over $500 in a walk-a-thon for her local
humane society.
Because of Sam, Mona doesn't have to ask people for help. Sam brings her closer to other
kids. And he even helps her contribute to her community.

65 The best title for this passage could be ---------.

1) Why Mona Loses Her Balance

2) How Mona's Service Dog Helps Her

3) How Sam Helps Mona at School

4) Mona's contribution to the Humane Society

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



19/31لرنیتو 1399

66 According to the definition of the service dogs given in the passage, which of the following
dogs is most likely a service dog?

1) John's dog, who turns on the lights when John enters the room.

2) Paul's dog, who fetches the newspaper for Paul while he is busy getting dressed.

3) Sue's dog, who licks Sue's face when she cries.

4) Tony's dog, who loves to play catch, go on walks, and watch movies with the family.

67 According to the passage, Sam helps Mona by doing all of the following EXCEPT ---------.

1) helping her to walk 2) performing everyday tasks for her

3) bringing her closer to her classmates 4) doing her homework

68 The underlined phrase "on her own" in the first paragraph is closest in meaning to ---------.

1) independently 2) unsystematically

3) successfully 4) accidentally

69 Which of the following literary techniques is used in this sentence, "Mona's classmates
flock around Sam like geese.", the author writes in paragraph 4?

1) allusion, means making a reference to, or representation of people, places, events, literary work,

myths, or works of art, either directly or by implication

2) personification, means giving human traits to nonhuman things, such as animals or objects

3) irony, means using words to express the opposite of their usual meaning

4) simile, means making a comparison by using the words "like" or "as"

70 Jacob's address to the bank wasn't clear, so ----------.

1) I could find the bank anyway 2) there was heavy traffic

3) I got lost on my way there 4) it was easy to find
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Hair loss is a worrying sight for most people. Yet, the fact is that it is totally normal to lose 50
to 100 hairs a day. There are so many causes (71) -------- hair loss that we cannot point to one
exact reason. However, genetic hair loss (72) -------- as the most usual type. In genetic hair loss,
there is a gradual reduction in hair volume which (73) -------- that the hairs become thinner and
shorter after a certain age. Another hair loss pattern that is almost (74) -------- is reactive
pattern. In reactive pattern, contrary to the former type, the hair loss is a reaction to an
internal (75) -------- such as a poor diet, extreme stress, or an illness. With all that said, you can
still protect your hair if your diet includes protein, carbohydrates, and different vitamins, and
if your life is free from too much stress.

71
1) belonging 2) combining

3) repeating 4) regarding

72
1) refers to 2) is refer to

3) is referred to 4) that referred to

73
1) mentions 2) develops

3) replaces 4) means

74
1) as common as 2) as common

3) more common as 4) more common than

75
1) interest 2) imbalance

3) result 4) choice
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

More people get hurt snowboarding than any other outdoor activity, accounting for a quarter
of emergency room visits. According to researchers, snowboarding, sledding and mountain
climbing are major causes of injuries. The most common problems are broken bones and
sprains, accounting for half of all cases.
The researcher Greenspan said: "We want people to play a role in outdoor activities. But we
want people to recognize that there is a cause for concern, and people can and do get injured.
"She further said that injuries can be avoided through planning and preparation making sure
your fitness level and skills match the activity and using proper equipment.
Greenspan also said that the study is the first to look at injuries from all activities, instead of
individual sports or geographic areas. The researchers looked at data on injuries from outdoor
activities treated at 63 hospitals in 2004 and 2005. They calculated that almost 213,000 people
were treated yearly for such injuries nationwide. About half of those injured people are
between ages 10 and 24, and half of the injuries are caused by falls.
Males are injured at twice the rate of females, but the research did not look at the reasons.
The reasons can be that males are more risk taking, or it can be that males take part more in
outdoor activities than females, or a combination of both. Nearly 26 percent of the injuries
are from snowboarding followed by sledding (11 percent), mountain climbing (6 percent),
water skiing (4 percent), fishing (3 percent), and swimming (2 percent).

76 What percentage of all injuries resulted in a broken bone or a sprain?

1) fifty percent 2) a quarter

3) almost one third 4) eleven percent

77 Do men get hurt more or women?

1) They get hurt about the same.

2) Men get hurt twice as much as women.

3) Men get hurt slightly more than women.

4) Women participate more in outdoor activities.
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78 What activity is the third biggest cause of injuries, according to the passage?

1) Snowboarding 2) Sledding

3) Water skiing 4) Mountain climbing

79 Which of the following reasoning techniques is NOT used in the passage?

1) Describing cause-and-effect relationships

2) Describing the steps in a process

3) Facts and figures

4) Citation

80 The equipment on the desk over there is just for the students studying at this university ---------- coming
from other universities. You're not allowed to touch it.

1) so for those 2) but for those

3) but not for the students 4) and for no students

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

The subject we are discussing is the organizational process of creating and maintaining a plan,
and the psychological process of thinking about the activities required to create a desired goal
on some scale. As such, it is a fundamental property of intelligent behavior. This thought
process is essential to the creation and refinement of a plan or integration of it with other
plans, that is, combining the forecasting of the developments with the preparation of the
scenarios of how to react to them accordingly.
Planning is also used to describe the formal procedures used in such an endeavor, such as the
creation of documents, diagrams, or meetings to discuss the important issues to be addressed,
the objectives to be met, and the strategy to be followed. Beyond this, it has a different
meaning depending on the political or economic context in which it is used.
Two attitudes to planning need to be held in tension; on the one hand, we need to be
prepared for what may lie ahead, which may mean flexible processes. On the other side, our
future is shaped by the consequences of our own planning and actions.
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81 What does the passage mainly discuss?

1) Planning and public policy

2) Contingencies and flexible processes

3) The psychological process of thinking

4) Forecasting of organizational developments

82 What does it in the 3rd line refer to?

1) The organizational process of thinking

2) The psychological process of carrying out a plan

3) The organizational process of creating a plan

4) The psychological process of thinking about a plan

83 Which statement is NOT mentioned in the passage about the thought process?

1) It is fundamental to the merging of a plan with other plans

2) It isolates the forecasting of changes from responding to them.

3) It is necessary to the creation and refinement of a plan

4) It combines predicting developments with reaching them.

84 Planning ---------- apart from the formal procedures mentioned in the passage.

1) deals with the objectives to be met and the strategy to be followed

2) is to hold meetings to discuss the important issues to be addressed

3) can be used to describe the creation of documents and diagrams

4) can be defined differently based on political or economic circumstances
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Thousands of years ago, the ancient people of Babylon and Egypt studied the stars in the sky
and created the zodiac. It was first used to keep track of time. Later, many used the stars to
describe a person's personality and to say what would happen in the future.
A person's zodiac sign is connected to his or her birth date. Some believe this sign can tell us
about a person's personality. For example, some think that a person born under the sign of
Aries (between March 21 and April 20) is adventurous and isn't afraid to take risks. A person
born under Cancer (between June 22 and July 23) ::is kind, and is the happiest in the home.
In many countries in Asia, people believe the Chinese zodiac describes people's personality
and can reveal the future. In the Chinese zodiac, there are twelve animals. A person's animal
sign is connected to his or her birth year. Every animal stands for a different type of
personality. People born in the year of the rat are friendly but careful. Those born in the year
of the monkey are smart and good at making money. Many believe that the rat and monkey
are a good match.
In Asia, a person's blood type is also used to describe personality. People with blood type A
are calm and severe, but they can be selfish. Type Bs are independent but can be lazy. ABs are
honest, and type Os are loving and talkative.
Not everybody believes that your birth sign or blood type describes your personality. Some
people disapprove of using the zodiac; they say it's just foolishness. But, if reading your
horoscope amuses you, go ahead and read it!

85 According to the passage, which of the following is NOT true?

1) People born under the sign of Cancer are happiest in the home

2) Chinese people first studied the stars and created the zodiac

3) A person's zodiac sign is connected to his or her birth date

4) Every animal in Chinese zodiac shows a different personality.
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86 We understand from the passage that ---------- .

1) the zodiac and blood types can correctly describe personality

2) how all the people are trying to express personality and reveal the future

3) the zodiac and blood types are foolishness

4) people in the past knew a lot of interesting things

87 The author probably thinks that the zodiac and blood types ---------- .

1) are excellent ways to describe personality and reveal the future

2) can be dangerous if people believe in them

3) are fun to use whether or not they are true

4) helps people know their horoscope

88 The underlined word reveal in paragraph 3 is closest in meaning to ----------.

1) keep secret 2) ask question

3) tell someone 4) do something dangerous

89 My favorite poem ----------- many years ago by a very good poet whom I quite -----------.

1) wrote - respect 2) was written - was respected

3) was written - respect 4) wrote - respected
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Louis Braille, who was born in 1809, became blind after an accident when he was three. At
first, Louis went to school in his village, where his father made equipment for horses. When
he was ten, he went to a school for blind children in Paris. In the school library, there were
14 books which had a system of dots instead of letters. When students touched the letters,
they could work out the meaning of the words. Louis wanted to find a way to improve the
system. Then in 1821, a man called Charles Barbier visited the school. Barbier, who was a
soldier, showed the students his own system of dots on paper. It was used by soldiers to read
and write messages at night. Louis decided to improve Barbier's system, and to make it easier
for blind people to use. When he was 15, he wrote his first book of signs. He continued
adding more signs to his system. He also made up signs for math and music. The signs took his
name: Braille. These days, new technology has made Braille even easier to use. Some
computers, which can quickly change text into Braille, now have Braille printers. Electronic
books (eBooks) can also be read in Braille. You can find Braille in many different languages all
over the world. There are even Braille dictionaries, so that blind adults and children can look
up words and find out their meanings.

90 Which of the following sentences is WRONG according to the passage?

1) Louis Braille was born in the 18th century.

2) Louis became blind before going to school.

3) He went to the blind school in Paris.

4) There were 14 books in his school library which had the system of dots instead of letters.

91 The underlined word "work out" in the passage is closest in meaning to -----------.

1) follow 2) change

3) find 4) plan
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92 According to the passage, -----------.

1) Louis Braille was the only person who invented the system

2) Barbier added more signs to Braille's system

3) Before Louis Braille, no one worked for the blind

4) Braille books are available in electronic forms

93 All of the following sentences are mentioned in the passage EXCEPT -----------.

1) Louis Braille was born in France 2) It is not clear when Louis died

3) Louis worked hard to help the blind 4) Barbier's work was completed by Louis

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

The United States has been criticized for its treatment of elderly citizens. Although in many
other countries the elderly usually live with their children's family, many older Americans
live alone, without the companionship of their children. This situation is sometimes blamed
on the "selfishness" of the younger generation, but the closer look shows that many of the
elderly prefer to maintain their independent lives.
Research on the situation of the elderly in America has shown that while grandparents are
delighted to be visited periodically by their children and grandchildren, they prefer to
continue living in the surrounding that they are familiar with. This suggests that children
should permit their parents to live alone if they wish to, and should encourage them to
maintain close ties to the rest of the family.
Another surprising result of the research on the elderly in the United States has been the very
positive influence which pets have been found to have on the elderly people that they live
with. It has been shown that elderly people who care for small pets, such as cats or dogs, live
longer, are healthier, and have better attitudes toward their lives than similar elderly people
without these companions.
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94 Which of the following statements is NOT true, according to the passage?

1) The elderly who care for some pets live longer.

2) The social practice in the USA make the elderly live alone.

3) The elderly people should regularly go and visit their family.

4) Grandparents usually live with their children's family in many countries.

95 The author advises the young people to -----------.

1) keep close ties to the elderly of their own

2) respect the wishes of their elderly parents

3) not let the elderly of their family live by themselves

4) forbid their elderly relatives to raise some pets

96 Many of the elderly Americans want to -----------.

1) keep living in their well-known places and conditions

2) stay with their grandchildren in their houses

3) stay in their sons' or daughters' homes

4) live in the places that are familiar to them

97 There is enough information in the passage to answer which of the following questions?

1) Why do American Elderly people prefer their own privacy?

2) Why do young people usually cause problems for the elderly?

3) Why does the government treat the elderly people badly?

4) Why are American young people selfish?

98 Which sentence is grammatically CORRECT?

1) Reza ate chicken for lunch, or he had it for dinner, too.

2) They can take a taxi, so they can take a bus.

3) There is a lot of snow in the street, and it is not too cold.

4) My shoes were very dirty, so I left them outside.
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99 I remember my father always said what I did ---------- where I wanted to go was none of his business, ----------
it was his duty to be anxious about me.

1) or / but 2) but / and

3) so / but 4) and / or

100 A: Why is the tower bridge closed?
B: It ---------- two weeks ago and ---------- yet.

1) was closed / hasn't been reopened 2) closed / hasn't reopened

3) was closing / has been 4) was closed / was reopened

101 The report of the experiments done by the students ---------- to their teacher this morning.

1) was sent 2) has sent

3) are sent 4) have been sent

102 Parents are actually the first ---------- for children. No other person or outside force has a greater influence
on a child than a parent.

1) appreciation 2) generation

3) dedication 4) inspiration

103 Although I tried, I was unable to ---------- any information from my husband about my birthday gift.

1) improve 2) donate

3) elicit 4) increase
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

People often ask what the most difficult language to learn is. It is not easy to answer because
there are many factors to take into consideration. Firstly, in a first language the differences are
unimportant as people learn their mother tongue naturally, so the question of how hard a
language is to learn is only relevant when we want to learn a second language.
A native speaker of Spanish, for example, will find Portuguese much easier to learn than a
native speaker of Chinese because Portuguese is very similar to Spanish, while Chinese is very
different, so the first language can affect learning a second language. The greater the differences
between the second language and our first are the harder it will be for us to learn. Many
people answer that Chinese is the hardest language to learn, possibly influenced by the
thought of learning the Chinese writing system, and the pronunciation of Chinese does
appear to be very difficult for many foreign learners. However, for Japanese speakers, who
already use Chinese characters in their own language, learning how to write will be less
difficult compared with the speakers of languages using the Roman alphabet.
Some people seem to learn languages readily, while others find it very difficult. Teachers and
the circumstances in which the language is learned also play an important role, as well as each
learner's motivation for learning.

104 This passage as a whole is about ----------

1) the hardest language 2) native speakers of Spanish

3) new languages 4) learner's motivation for learning

105 The question of how hard a language is to learn is relevant to ----------

1) second language learning 2) both first and second language learning

3) writing system 4) thought of learning
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106 The underlined word "who" in paragraph 2 refers to ----------

1) Chinese speakers 2) people

3) Japanese speakers 4) foreign learners

107 Which statement is TRUE according to the passage?

1) Portuguese is definitely easier than Chinese.

2) The writer thinks that learning new writing systems is easy.

3) A Japanese speaker may find the Chinese writing system easier than a speaker of a European

language.

4) The greater the differences between the second language and our first are, the easier it will be for us

to learn.
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نام و نام خانوادگی

زبان انگلیسی

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

A dictionary is a collection of words, their definitions and sometimes other information. Such
collections are usually printed as books, but some are now (1) --------- for use on PCs, tablets
and smart phones. 
Dictionary originally came from the Latin word "diction", meaning "saying". A dictionary is
most (2) --------- used to look up the definitions of particular words, but other information,
such as correct pronunciations, word types (verb, noun, adjective, etc.) synonyms, antonyms,
etymology (the study of the origins of words) and usage, often appears as well. It also gives
examples of how to use words in sentences correctly. Learning the meaning of a single word is
not enough. Through sentence examples, you can (3) --------- your vocabulary. 
Electronic dictionaries can include even more information like slang and popular texting
acronyms, such as "ttyn," (4) --------- for "talk to you never." There are many different types of
dictionaries. First you should (5) --------- your needs, and then choose the right one that meets
your language needs.

1
1) combined 2) magnified

3) designed 4) elicited

2
1) immediately 2) usually

3) interestingly 4) actually

3
1) reply 2) compile

3) expand 4) recommend

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



2لرنیتو 1399 /39

4
1) that it stands 2) what stands

3) is standing 4) which stands

5
1) wonder 2) identify

3) publish 4) catch

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

'Actions speak louder than words.' is an age-old proverb with a deep hidden meaning inside. If
you promise something, people might not believe you until they see you actually do it. Some
feelings cannot be expressed in mere words; they require actions to speak for them. Words are
cheap; anyone can tell someone they love them, but they will not feel the impression of
these emotions until they are acted upon. If children are not hugged by their parents as they
grow up, they will not believe they are truly loved. Most often, lessons are more effective
when put into practice rather than just receiving a lecture. 
We can apologize for our mistakes over and over, but if our actions do not change, the
words  become meaningless. You need to be careful of what you say to someone who loves
you, if you are not able to support what you say with actions. It is much more effective to
simply act the way you wish to instead of giving someone false hope. Do not lead this person
to believe you are actually regretful if you are just going to go back to your destructive
behavior. 
There are several movies and cartoons which have no spoken words, but the message
they convey says it all. Our favorite childhood actors Charlie Chaplin, Mr. Bean, Laurel and
Hardy  created so much fun and influence just by their actions. The only reason behind the
famous statement that "action speaks louder than words." is the fact that taking action brings
the destination closer. 
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6 Which of the following reasoning techniques is used in the passage? 

1) Describing a process

2) Comparing the similarities and differences

3) Using examples

4) Narrating a related story

7 Which of the following statements is NOT supported by the passage? 

1) Change your actions to show how regretful you are about your mistakes.

2) People value hard work more than mere promises.

3) The spoken word is a vital step towards proper communication.

4) Emotions cannot be effectively expressed through cheap words.

8 Children will not believe they are truly loved if their parents do not -----------.

1) embrace them warmly 2) act the way they wish

3) spoil them 4) cradle them

9 The author's purpose of mentioning "Charlie Chaplin, Mr. Bean, Laurel and Hardy" is to --
---------. 

1) emphasize the fact that they created so much fun and impression

2) remind us of several movies and cartoons which have no spoken words

3) introduce favorite actors who used actions rather than words

4) prove that people are more inspired by actions rather than words

10 Of the words used in the passage, which one can replace the word "impression" in
paragraph 1? 

1) Destination 2) Influence

3) Behavior 4) Statement
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Words which express certain kinds of facts are sometimes retained in the language with
changed meanings when the conditions of civilization change to such an extent that the
original connotations are no longer appropriate. Our word "arrive" is a striking illustration of
this kind of a change. It is derived from the Latin preposition "ad" meaning "to" and the word
"ripa" meaning "shore". Under the conditions of Mediterranean maritime life, the only
arrivals were those who came in boats and landed on the shore. As conditions of travel
changed, a word was needed to indicate the arrival of travelers by other than water routes.
The sound was retained which had served in the first situation, and the meaning was altered to
suit the new mode of life.

11 The main purpose of this paragraph is to -----------. 

1) justify 2) tell a story, to narrate

3) explain 4) contrast

12 Based on the passage, which of the following can be the closest meaning for the
word "connotation" underlined in line 3?

1) Example of usage

2) Simple definition

3) Suggested meaning beyond the definition

4) Original meaning
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13 Which of the following sentences refers to the central idea discussed in the passage? 

1) The study of English shows that only a few words have changed in meaning since their first

adoption.

2) The word "arrive" is one of many English words that have changed in meaning to fit the changed

conditions.

3) Today the word "arrive" means to reach the end of a journey by any route, but there was a time

when it meant to reach the shore from sea.

4) The history of English is full of examples of words that have come down to us from the Latin.

14 The word "those" in line 6 refers to ----------- .

1) conditions 2) arrivals

3) connotations 4) travelers

15 Which of the following do you think is NOT mentioned in the passage? 

1) The word "arrive" is appropriately translated.

2) The passage gives a brief history of the word "arrive".

3) The changes in any society bring about changes in the meaning of some words.

4) All words in English have come from the ancient language called Latin.

16 When Jack bought a BMW X7, he decided to check the functions ---------- different from what the
company said.

1) which he found 2) in which he found

3) from which he found 4) that he found it
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Addiction is a condition in (17) -------- a person cannot control a particular behavior or his or
her use of a substance because of the effects (18) -------- from that behavior or substance. Some
scientists (19) -------- that addictive behaviors and substances have something in common; they
both have an (20) -------- possibility of being connected to different mental illnesses (21) --------
from a low level of stress to serious depression. Since addiction to a substance can damage
specific (22) -------- of the brain, some of its negative effects can last forever.

17
1) who 2) whom

3) which 4) whose

18
1) that received 2) that is received

3) that are receiving 4) that are received

19
1) achieve 2) claim

3) magnify 4) make up

20
1) increase 2) increasing

3) increasingly 4) increasedly

21
1) experiencing 2) recommending

3) ranging 4) compiling

22
1) regions 2) factors

3) means 4) continents
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

One of the easiest and cheapest ways to help your health is to sleep eight hours or more every
night, but more and more people in the world are not sleeping enough. According to the
World Health Organization, over half of the people in the world may be sleep-deprived. The
result of this is not just a lot of tired people; in the United States alone, sleepy drivers cause at
least 100,000 car crashes and 1500 deaths a year. Problems with sleep can also cause mental
problems as well as medical problems such as high blood pressure, diabetes, thyroid problems,
and heart problems.
"Anything that slows down work is a waste," said Thomas Edison, the inventor of the light
bulb. After the invention of it, he predicted that workdays could be increased to 24 hours a
day. American culture values work and devalues sleep. Many famous business and political
leaders say proudly, "I only have time to sleep four or five hours a night." Most college
students often sleep a few hours a night. They often say, "I'm used to sleeping only a little."
But according to experts, sleep is like money. If you sleep only five hours a day, you don't
"get used to it," but instead, build up a "sleep deficit". "It's like a credit card," says Dr. James
Mass, the author of Power Sleep. "You are only borrowing time. You always have to pay it
back." The more hours you don't sleep, the more hours you should sleep to "pay back" the
hours on your "sleep credit card". This deficit can continue for months or even years. People
with a "sleep deficit" are sleep deprived; driving and making decisions can be dangerous for
these people.
Stanley Corner's research showed that when people sleep ten hours, they generally do better.
If this is true, even more than half the people in the world may be running a "sleep deficit."
Winston Churchill, the well-known leader of England during World War II, worked late at
night, but he also often took naps during the day. He once said, "Don't think you will be
doing less work because you sleep during the day! That's a foolish idea held by people who
have no imagination. You will be able to do more."

23 The main idea of the first paragraph could be "sleep deprivation ----------".

1) is not a problem 2) just makes people tired

3) leads to mental problems 4) makes people drive badly
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24 Sleeping five hours a day ----------.

1) makes the person get used to sleeping less than enough

2) causes other people to consider the person a businessman

3) is advantageous to the person

4) requires the person to pay back for it at a later time

25 The 3rd paragraph ---------- the 2nd paragraph.

1) confirms 2) is in opposition to

3) is the result of 4) is the cause of

26 According to the passage, which of the following is NOT correct?

1) To keep healthy, sleep deficit needs to be paid back.

2) Daily sleep causes one to do less work for sure.

3) The best way to maintain your body healthy is to sleep enough.

4) In this passage, "sleep - deficit" means "lack of enough sleep".
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Are you staying inside because you don't have a place to go? Former open spaces have been
filled in with buildings. Most kinds of areas are unavailable to teenagers. It wasn't that long
ago that kids were free to play in sidewalks, streets, alleys, empty lands, and city parks.
Students still need to have that place where they are free to go and meet friends.
Even when space is available, personal safety matters. "I wish I could play outside more", says
Angela, "I live in an apartment. There's a park down the street, but my mom doesn't think
it's safe to go there by ourselves". Rae Pica, an activity specialist, says she knows that many
kids are home alone in the afternoons and have been told not to leave the house, they just
amuse themselves with online games.
So what should a person do? One answer is to make sure an adult knows how to find you. A
cell phone can help. Another idea is to get an adult involved. "Rely on your neighborhood
and maybe on one or two parents to get to a local park where there is sufficient space", says
Clements. Most communities have organized activities and supervised recreation spaces that
offer parents peace of mind.
Playing is important, even for adults. Spending time doing nothing important sometimes
relieves stress and lets us feel free and creative. Playing outside is especially good. Just being
exposed to the great outdoors does wonders. "Outside light is vital to the immune system and
simply makes us feel happier," Pica says.

27 What does the author describe as the major problem for kids today playing outside?

1) Playing outside is too expensive for parents in the present economy.

2) More kids have health problems such as being unable to use cell phones.

3) More kids live in city areas, where there are no places to play outside.

4) Many areas are unavailable or unsafe for kids to play.
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28 All of the following sentences are true, EXCEPT that kids ----------.

1) already spend too much time inside.

2) should have time for just outdoor activities.

3) today play too many of their sports games online.

4) today mostly take part in indoor activities due to the safety risks of playing outside.

29 What does the word "vital" mean in the last paragraph?

1) dangerous 2) necessary

3) safe 4) harmless

30 What is the author mainly discussing in the passage?

1) Students would perform better in school if they played outside more.

2) Young kids today will face fatness when they are older if they do not learn to exercise.

3) Playing outside is useful for your body and mind, and there are many ways to enjoy the outdoors.

4) Adults in town areas should be provided with cleaner parks, more accessible indoor recreation

areas, and safer ways to outdoor activity areas.
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

What do you do when you're thirsty? Chances are you get a glass of water from the sink. Not
everyone can do that. In fact, almost 1 billion people around the world don't have clean
drinking water.
That's the finding of a report by world aid groups. The study looked at the living conditions
of people around the globe. Many have to walk hours each day to collect water from rivers.
Often that water is not safe to drink because it's dirty.
"About 2/6 billion people don't have safe places to go to the bathroom," the report says.
Lakshmi grew up in a poor village in India. For a long time, her school did not have
bathrooms. She and her classmates had to use bushes outside.
World leaders say it's important for kids to have good hygiene, or cleanliness. Drinking clean
water and washing your hands after using the bathroom can help prevent diseases.
Aid workers have been helping by installing pipes around the world. The pipes have given
people water in their homes. Aid workers also have been teaching people how to filter
rainwater. They have even built bathrooms. That has made a difference for Lakshmi. "My
school has toilets now," she said.
"Still, there is a lot more to do," aid worker Clarissa Brocklehurst says, "We must act as one
community to supply water and good hygiene for all."
How much water do you use? A lot! On average, each American goes through about 378
liters of water a day. That's enough to fill 1,600 drinking glasses!

31 According to the passage, what is one way to prevent diseases?

1) Building bathrooms 2) Walking to collect water

3) Washing your hands 4) Installing pipes
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32 The passage describes the problem that many people do not have clean water to drink.
What is one solution to this problem that is presented in the passage?

1) Filtering rainwater so that it is safe to drink

2) Turning off the faucet when you brush your teeth

3) Getting water from the local river

4) Using the bathroom outside the building

33 It can be inferred from the passage that ----------.

1) walking hours every day to collect water is good exercise

2) many Americans waste a lot of water

3) most people in the world can get clean water from a water pump

4) children in India need to learn about water safety

34 The primary purpose of the passage is to describe ---------- .

1) the decision of aid workers to install pipes to carry water

2) the need to build more indoor toilets for Indian children

3) the importance of good hygiene in the villages of India

4) the fact that many people in the world do not have clean water

35 If she doesn't leave home earlier, she will certainly miss the school bus, ---------- she?

1) does 2) doesn't

3) will 4) won't

36 I don't know if she is aware of our ---------- as few words ever pass between us, but her site is far from
mine, and we will be ever so quiet in our love.

1) brain 2) pressure

3) arrangement 4) product

37 A: Let's go out for a walk.
B: Sorry, if it ----------- so cold, I'd ----------- with you. I'm afraid of catching a cold.

1) was / came 2) weren't / come

3) isn't / will come 4) were / would come
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

However difficult you find it to arrange your time, it will pay off in the long run if you set
aside a certain part of the day for studying and stick to it. It is best to make a weekly
allocation of your time, making sure that you have enough left for recreational activities or
simply to be "with" yourself: reading a novel or watching a television program.
As part of your weekly schedule, it is also advisable to consider exactly what you have to do
in that week, and make sure that you deal with the most significant tasks first, leaving the
easier or less urgent areas of your work until later. On a physical level, make sure that you
have an area or space for studying. Don't do it just anywhere. If you always study in the same
place, preferably a room of your own, you will find it easier to adjust mentally to the activity
when you enter that area. You should have everything that you might need at hand. Make
sure that all the physical equipment that you use, such as a desk, chair, etc. is at a good height
for you. If you use a personal computer, there are plenty of guidelines available from the
government on posture, angles, lighting and the like. Consult these and avoid the typical
student aches and pains.

38 What is the best topic for the passage?

1) Things You Might Need While Using a Computer

2) Self-Study Tips

3) Tips on Avoiding Certain Student Pains

4) Recreational Activities You Can Do as a Students

39 According to the passage, which of the following is NOT true?

1) You can study wherever you find and whenever you want.

2) You should do the tasks in order of importance.

3) While studying, you should pay attention to how high your desk is.

4) You must set aside some time during the week to enjoy yourself.
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40 The underlined phrase "at hand" in paragraph 2 could best be replaced by -----------.

1) necessary 2) important

3) available 4) easy

41 It can be understood from the passage that -----------.

1) The most urgent tasks are always the most difficult ones

2) You can be mentally prepared to do a task by doing some recreational activities

3) The longer you use a computer, the more probable it is that you feel a pain in your back

4) You can improve your physical health by giving up some bad studying habits

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Earth is the third planet from the Sun and it is the only planet known to have life on it. Earth
formed around 4/5 billion years ago. It is one of the four rocky planets on the inside of the
Solar System. The other three are Mercury, Venus, and Mars.
The large mass of the Sun makes Earth move around it, just as the mass of Earth makes the
Moon move around it. Earth also turns round in space, so different parts face the Sun at

different times. Earth goes around the Sun once (one "year") for every  times it turns

all the way around (one "day"). The Moon goes around Earth about every  days and

reflects light from the Sun. As Earth goes around the Sun at the same time, the changing light

of the Moon takes about  days to go from dark to bright to dark again. That is where the

idea of "month" came from. However, now most months have 30 or 31 days, so they fit into
one year.
Earth is the only planet in our Solar System that has a large amount of liquid water. About
71% of the surface of Earth is covered by oceans. Because of this, it is sometimes called the
"Blue Planet". Because of its water, Earth is the home to millions of species of plants and
animals. The things that live on Earth have changed its surface greatly. For example, early
cyanobacteria changed the air and gave it oxygen. The living part of Earth's surface is called
the "biosphere".

۳۶۵
۴
۱

۲۷
۳
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42 What is the main idea of the passage?

1) To support an argument about why Earth is called the Blue Planet

2) To give some general information about the planet Earth

3) To talk about the history of Earth

4) To compare and contrast Earth with other planets

43 According to the passage, what is the main reason behind the Moon orbiting Earth?

1) The mass of Earth 2) The mass of the Moon itself

3) The mass of the Sun 4) The mass of the Space

44 According to the passage, which of the following is TRUE?

1) The surface of Earth has a powerful reflective power.

2) Earth came into existence before other planets.

3) Plants and animals were the first to live on Earth.

4) Oxygen was later introduced to the planet.

45 What does the underlined word "it" in paragraph 3 refer to?

1) Earth 2) air

3) cyanobacteria 4) surface

46 The boy we had invited didn't behave properly at the party, and he didn't give any ---------- for his bad
behavior.

1) explanations 2) comparisons

3) relations 4) passages
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Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Ibn Sina, also known in the west as Avicenna, is regarded as one of the most important
Persian physicians and scientists of all time. He was also a great philosopher. He was born in
980 A.D. .In his childhood, he (47) --------- different kinds of education. At the age of ten, he
learned the Holy Quran by (48) ---------. He was the author of 450 books on a wide (49) ---------
of subjects. Many of these books are about philosophy and medicine. He is considered to be
the father of modern medicine. George Sarton called Ibn Sina "the most famous scientist of
Islam and one of the most famous scientists of all races, places and times." His most famous
works are "The Book of Healing" and "The canon of Medicine", also known as "The Qanun".
They (50) --------- into many languages all around the world. He passed away in 1037, (51) -------
-- he was buried (put in grave) in Hamadan.

47
1) caught 2) kept

3) elicited 4) received

48
1) memory 2) mind

3) heart 4) brain

49
1) principle 2) range

3) value 4) experiment

50
1) have translated 2) are translating

3) were translating 4) have been translated

51
1) and 2) but

3) so 4) or
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Perhaps more swimmers have been drowned by cramp than by anything else, and only those
who have suffered from it can imagine its deadly power. Even good swimmers, when seized
with cramp, have been known to sink instantly, overcome with the sudden pain, and nothing
can save the victim but the greatest presence of mind. The usual spot where the cramp is felt
is the calf of the leg; and it sometimes comes with such strength that the muscles are gathered
up into knots. There is only one method of proceeding under such conditions: to turn on
one's back at once, kick the leg out in the air, disregarding the pain, and rub the spot smartly
with one hand, while the other is employed in paddling towards the shore. These directions
are easy to give but quite difficult to obey. The cramp seems to overpower the sufferer with
mixed pain and fear. Therefore, the method of saving a person drowning because of cramp
demands great practice. The chief difficulty lies in the fact that a person who cannot swim, in
deep water, feels much as if he were falling through air, and consequently clutches
instinctively at the nearest object. If he succeeds in grasping the person who is trying to save
him, both will probably sink together. Every safety measure should be taken to prevent such
a misfortune and the drowning man should always be seized from behind and pushed
forwards.

52 According to the passage, although the correct course of action for cramp is simple, --------
--.

1) the pain caused by it takes a long time to disappear

2) it is clear that few people remember to follow it

3) it cannot be applied without the help of another person

4) it isn't easy to put into practice
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53 It can be understood from the passage that the force of cramp is so great that ----------.

1) only good swimmers are able to get rid of the sudden pain

2) only previous victims can imagine it

3) it is useless to try saving a cramp victim

4) most people affected never go swimming again

54 The underlined word "it" in the second paragraph refers to ----------.

1) the usual spot 2) the calf of the leg

3) the cramp 4) the cramp strength

55 The writer of the passage ----------.

1) warns the reader that rescuers can be pulled down with the victim

2) suggests that victim must stay still and wait for assistance

3) believes that suffering cramp while swimming is almost always deadly

4) gives the readers directions how to paddle properly with one hand
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Sharks play a very important role in our oceans and are essential for our entire ecosystem.
There are about 400 species of sharks. They differ from other fish because they have a
particular skeleton made of cartilage, a lighter elastic material. This cartilage helps them bend
and twist in the water. Many people fear and avoid sharks, but most of shark species are
considered harmless.
A shark has to spend most of its time hunting for prey. It has to be very fast. In general, it can
swim at the speed up to 40 miles per hour. A shark can come upon a prey on the surface
from below and grab it. To help it detect prey, a shark has an amazing sense of smell (10,000
times better than humans). A shark does not chew its food. It bites off big pieces and swallows
them whole. It has many rows of teeth. It is always losing some and replacing them. Each
species of shark has a unique tail design; this has to do with the overall size of the shark as
well as the purpose of the tail.
Sharks are disappearing from the world's oceans. Scientists are trying to find ways to prevent
that from happening. In order to protect them the scientists safely catch them, measure them
and take a blood sample. The bad news is that they have found high concentrations of
mercury, arsenic, and lead in blood samples. The samples have levels that are considered toxic
to their lives.

56 There is NOT enough information in the passage to answer which of the following
questions?

1) What is special about sharks' teeth? 2) Do all sharks attack humans?

3) What will happen if sharks go extinct? 4) What does cartilage do for the shark?

57 Which of the following has been defined in the passage?

1) ecosystem (paragraph 1) 2) cartilage (paragraph 1)

3) prey (paragraph 2) 4) blood sample (paragraph 3)
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58 Which of the following best explains a shark's eating habits?

1) A shark swallows its prey whole.

2) A shark bites off its prey into small pieces and swallows the pieces.

3) A shark chews its prey into small pieces and swallows them.

4) A shark shares the prey with another shark.

59 Which of the following statements is NOT supported by the information in the passage?

1) Sharks grow slowly and take years to reproduce, which puts them at the risk of extinction from

overfishing.

2) Before a shark can hunt, they need to locate their prey. Their senses are highly evolved to help them

to hunt.

3) There is a great diversity of types of tails. Their tail is especially adapted for moving through the

water at considerable speeds.

4) Sharks have no true bone. Instead, they have tough elastic tissue that provides support, much as

bone does.

60 The last paragraph of the passage includes the following EXCEPT ----------.

1) solutions 2) research findings

3) recommendations 4) warnings

61 A: What do you think of my English? Do you think ----------?
B: Of course, a lot, but to be honest, you still need more practice.

1) it improves 2) it improved

3) does it improve 4) it's improved

62 My father's job included two weeks of paid vacation, but he ---------- it ---------- before the autumn was over.

1) used - up 2) took - in

3) turned - round 4) checked - in
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63 The stock value Citroen industrial products went down again in December, which meant
a/an ---------- of % 3/3 over the year.

1) mission 2) event

3) taste 4) fall

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Global warming, which is a long-term change in the Earth's climate system, is mainly caused
by greenhouse gases. Gases like carbon dioxide ( ) and Methane ( ) keep some of the
Earth's heat from escaping and result in an increase in Earth's (64) ----------. This change in
climate has so far had serious consequences. It has created extreme weather conditions such as
flood or drought and also (65) ---------- our food sources. Greenhouse effect can cause health
problems such as heart disease and cancer, too. (66) ----------, knowing that the main cause of
this rapid climate change is human activities like the burning of fossil fuels, there is still hope
that we can (67) ---------- some of the negative effects of the climate change through (68) ----------
fossil fuels with wind power, solar energy, or other energy sources. To make this possible,
people and governments from around the world should work together.

CO۲ CH۴

64
1) measure 2) disorder

3) habit 4) temperature

65
1) affect 2) affects

3) affected 4) affecting

66
1) Also 2) Because

3) However 4) So

67
1) absorb 2) generate

3) demand 4) prevent

68
1) replace 2) replacing

3) replaced 4) to replace
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Constellations are groups of stars that people have imagined from specific pictures in the sky.
They have helped people from ancient times to tell time, distinguish various stars, and find
their way at night. They were also important in early religious beliefs. There are about 88
constellations that cover the entire sky, but not all will be visible during the night.
The ancient Babylonians, Chinese, and Egyptians first recorded stars and their movements.
The ancient Babylonians grouped stars into constellations and even made a calendar. Sailors
used the constellations to help them find their way at night. When the telescope was invented
in the 1600s, people magnified them and learned more stars and named more constellations.
Each constellation has a name. The names inspire stories in many cultures. Many of them
come from Greek myths or stories. Ursa Major (Great Bear) appears in the Northern
Hemisphere. The tale tells that the Greek goddess Hera was jealous of a woman named
Callisto and turned her into a bear. The god Zeus, her lover, carried her to the sky before she
could be killed by a hunter. The constellation looks like a bear.
When different people of the world view the constellations, they may see different objects.
While European astronomers saw the constellation Leo as a lion, the ancient Chinese thought
they saw a horse. Some constellations look like their names, but some are not similar to the
character or animal they were supposed to stand for.

69 Which of the following statements about constellations is NOT supported by the passage?

1) The origins of the earliest constellations likely go back to prehistory.

2) Not all the constellations are visible during the night.

3) The mystery of the night sky makes people tell stories about constellations.

4) More constellations were added to the list when telescope was discovered.

70 Which of the following has NOT been described or told a story about in the passage?

1) Ursa Major (paragraph 3) 2) Constellation (paragraph 1)

3) Calendar (paragraph 2) 4) The god Zeus (paragraph 3)
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71 According to the passage, which of the following statements is TRUE about the myth
about Ursa Major?

1) Callisto was carried up to the sky by Hera to become a constellation.

2) Hera is the name of the woman turned into a bear.

3) Zeus saved Callisto from death and placed her in the sky.

4) Zeus protected Callisto when she was a young girl.

72 The example mentioned in paragraph 4 emphasize the fact that ----------.

1) the constellation Leo has been recognized by many cultures as the Lion

2) Leo is considered a rather different constellation figure in different cultures

3) the constellation Leo and its brightest star were well-known in most ancient cultures

4) Leo is one of the most easily recognizable constellations in the night sky

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



24/39لرنیتو 1399

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Mafia is a crime group working in many parts of the world and was created in Italy more than
200 years ago. They make billions of dollars a year from such crimes as selling illegal drugs,
stealing, gambling, and other illegal activities.
There are many other groups, like the Italian mafia all over the world. The Yakuza is the
name given to the crime group in Japan. The Triad is a name given to all crime groups in
China. In Latin America, the largest crime groups are called drug cartels. They compete for
control of the drug trade, which makes them huge amounts of money. The main drug cartels
are in Mexico and Colombia, where most of the drugs are produced and sent north into the
United States.
The American mafia began at the time when many Italians flocked to the United States in the
1800s to search for better economic opportunities. They decided into different groups, or
"families." Al Capone, for example, was one of the most famous American gangsters who
founded the Chicago family. Just like in a company, each mafia family is organized in a
hierarchy-some people are bosses, and some are workers. However, everyone can always
work his way up the ladder of power and respect. The boss, sometimes called Godfather,
controls everything that goes on in the mafia family. It is the boss who decides if someone
should be killed or if someone should become a member. Each family has an underboss, an
advisor, some captains, and many soldiers, each with their own duties. At the bottom of the
chain are the associates-the people who do business with the family but aren't members.

73 All of the following are mentioned as crime groups EXCEPT ----------.

1) The Triad 2) The Yakuza

3) drug cartels 4) Al Capone

74 Why does the author mention the word "families" in paragraph 3?

1) To give us a better sense of how people in a crime group are connected

2) To indicate how people in a crime group can work their way up the ladder of progress

3) To state that in a crime group some people are bosses and some are workers

4) To imply that different members are familial groupings who respect each other
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75 Which of the following is NOT true about the American mafia?

1) It appeared during the late 19th century, following waves of migrations from Italy.

2) Each American mafia has a structure, ranging from low members to the powerful boss who

controls the family.

3) The leader of each family is known as the underboss, who makes major decisions and keeps

everyone in line.

4) Associates are a wide range of people who are not members of the mafia, but work for a crime

family.

76 The passage most probably continues with a discussion of ----------.

1) how the mafia came to the United States

2) the important events that have shaped this secret society

3) the roles each unit plays in a crime family

4) the origin of the earliest mafia groups

77 Our grandma ---------- ill ---------- the last month. That's why my mom seems so unhappy now.

1) has been / since 2) is / for

3) was / since 4) has been / for

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Electricity is what we use to power things at home or at school. You can probably look
around right now and see an electrical outlet or two. Everything that we plug into one of
these outlets (78) --------- electricity. But where does this electricity come from? Right now we
have a few ways to make electricity. Some are better than others. Scientists have been
working on how to get better solar power. Solar power (79) --------- the light we get from the
sun into usable electrical energy. Solar power is different from oil, gas or coal because it is a /
an (80) --------- energy. This means that its source (81) --------- when we use the energy as
happens with gas, for instance, which burns away. Things like wind, the sun and ocean
currents are called renewable (82) --------- they won't go away anytime soon.
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78
1) makes 2) means

3) uses 4) produces

79
1) depends 2) converts

3) holds 4) guides

80
1) hydropower 2) nonrenewable

3) electrical 4) renewable

81
1) is not consumed 2) has not consumed

3) had not consumed 4) was not consumed

82
1) so 2) and

3) because 4) or
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

This is an important question and one that is difficult for scientists to understand. After all,
the creation of our solar system took place billions of years before there were any people
around to witness it. Our own evolution is tied closely to the evolution of the solar system.
Thus, without understanding from where the solar system came, it is difficult to comprehend
how mankind came to be.
Scientists believe that the solar system evolved from a giant cloud of dust and gas. They
believe that this dust and gas began to collapse under the weight of its own gravity. As it did
so, the matter contained within this began moving in a giant circle, much like the water in a
drain moves around the center of the drain in a circle.
At the center of this spinning cloud, a small star began to form. This star grew larger and
larger as it collected more and more of the dust and gas that collapsed into it.
Further away from the center of this mass, where the star was forming, there were smaller
clumps of dust and gas that were also collapsing. The star in the center eventually ignited
forming our Sun, while the smaller clumps became the planets, minor planets, moons, comets
and asteroids.

83 Which of the following questions does the passage try to answer?

1) How did human beings come to existence?

2) Where did the stars and planets fall down?

3) What is the solar system?

4) How did the solar system form?

84 The best title for this passage would be ---------- .

1) The Evolution of Mankind 2) The Collapse of Dust and Gases

3) The Evolution of the Solar System 4) The Formation of the Planets

85 The underlined word "ignite" in paragraph 4 can be a synonym for ---------- .

1) start burning 2) begin shooting

3) continue spinning 4) keep draining

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



28لرنیتو 1399 /39

86 The writer speaks of the water in a drain to ---------- .

1) show the dust and gas collapse into the drain

2) give information on how the smaller clumps were formed

3) say how difficult it is to comprehend the creation of solar system

4) prove how the stars and planets came to be

87 Which of the following is NOT stated in the passage?

1) If you understand how the human being was created, you'll be able to comprehend the creation of

the solar system.

2) The creation of solar system has occurred long before the human beings came to be.

3) Our planet, the Earth, was originally a huge clump of dust and gas.

4) The scientists compare the process of star formation to the water in a drain.
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Polar bears are born in land. However, they spend their time primarily in the sea ice hunting
seals. Their scientific name means "sea bear" due to this fact. Their long body and neck
distinguishes them from other types of bears. They are the only living sea mammal with
powerful huge feet. Their habitat is the sea ice that covers the waters in the North Pole. Polar
bears live in areas where sea ice meets water. There they can hunt the seals that make up most
of their diet. In some areas, the ice melts completely each summer, so polar bears have to go
to land and wait through the months until the next freeze-up. Polar bears have an excellent
sense of smell, which they use to find seals nearly 6/1 km away or even under 1 meter of
snow. Their hearing is as good as that of a human. Long muzzle and neck of polar bears help
them to search in deep holes for seals.
Adult polar bears live alone, but you can often see them playing with family members for
hours. Cubs are especially playful as well. After all, polar bears are usually quiet.
The danger that threatens the survival of polar bears is the hunger because of habitat loss.
Polar bears often lay patiently in wait at breathing holes. They hunt seals from the platform
of sea ice when they swim on the surface of the water. Increasing temperatures cause the sea
ice to melt earlier in the year. These changes in the sea ice drive the bears to land before they
build enough fat reserves to survive in summer, the time when they cannot find food. So
hungry bears have to walk and swim longer. They soon lose their entire energy stores and die
by drowning in water.

88 Polar bears are classified as "sea mammal" mainly because ---------- .

1) they are born on land near ocean 2) sea is their primary food supply

3) they are supposed to live in water 4) they have powerful, large feet

89 Polar bears mostly catch seals when their prey ---------- .

1) are resting on deep holes 2) are swimming in open water

3) surface in holes in the ice to breathe 4) are playing together in deep water
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90 According to the passage, what behavior is NOT common among polar bears?

1) Life without anyone else 2) Play among the cubs

3) A very noisy life 4) A family-friendly life

91 What does the word "which" in the first paragraph refer to?

1) polar bears 2) polar bears' excellent sense of smell

3) a seal buried under the snow 4) summer months

92 According to the last paragraph, changes in sea ice ---------- .

1) increase the number of seals

2) result in longer distances for bears to swim

3) make young cubs grow faster

4) make polar bears attack young cubs

93 He would certainly die if he ---------- down on the amount of fat and sugar in his diet.

1) hadn't cut 2) not cut

3) didn't cut 4) isn't cutting
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Renewable energy uses energy sources that are not used up. For example, solar power from
the Sun is renewable as we won't use up all the sunlight from the Sun. Examples of non-
renewable energy sources include fossil fuels like coal and oil. Once we use or burn these
resource, they are gone forever. Much of the world relies on non-renewable energy to heat
their homes, power their electronic devices, and power their cars. If these energy sources are
consumed, they will be gone forever. Developing technologies that can efficiently use
renewable energy sources is critical to our future. Many renewable energy sources are also
better for the environment than burning fossil fuels. They produce less pollution which will
help to protect the environment and provide us with cleaner air and water. Renewable
energies generate from natural sources that can be replaced over a relatively short time scale.
Non-renewable energies come from resources that are not replaced or are replaced only very
slowly by natural processes. When planning the energy profile for various communities, the
advantages and disadvantages of renewable vs. non-renewable energies need to be considered.

94 Which of the following is the best title for the passage?

1) Advantages of the Non-renewable Energy Resources

2) The Efficiency of Renewable Energy

3) Renewable Energy Versus Non-renewable Energy

4) Samples of Non-renewable Energy Resources

95 The underlined verb "will be gone" is closest in meaning to ----------.

1) will be completed 2) will come to an end

3) will be reproduced 4) will replace
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96 All of the following are considered as the advantages of renewable energy EXCEPT ----------.

1) producing less pollution in the environment

2) using the materials which are replaced very slowly

3) using the sunlight from the sun as a source of energy

4) possibility of regeneration

97 What does the underlined word "they" refer to?

1) fossil fuels 2) fuels

3) technologies 4) renewable energy sources

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Today, knowing how to use modern technology is essential because people use it every day in
schools, at home, and work. It cannot be easy if you don't know to use a computer or send an
email. People with many different jobs, such as teachers, engineers, and scientists, all need to
understand how to use the latest technology.
Students who are very good at STEM subjects (science, technology, engineering, and math)
can also help develop the technology of the future. STEM schools are special schools which
focus on developing students' ability in these subjects. There are now STEM schools around
the world where lessons are different from those in usual schools. Teachers encourage students
to do projects in which they work together to solve problems. A lesson might be about how
fast a ball falls through the air, or it might be using data to make a graph.
Expert teachers help the students through the projects and check their results. In Egypt, there
are now STEM schools around the country, and more will be built in the future. STEM
school students must be hardworking. All their lessons are in English so that they can
understand and use scientific texts from around the world while they study. Experts say that
there will be many more jobs in the future that need skills in STEM subjects. When they
finish studying, STEM school students will be able to work in exciting jobs that will use the
skills that they have learned.

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



33/39لرنیتو 1399

98 In paragraph one, the author puts emphasis on ----------.

1) being able to use the newest technologies

2) knowing modern technologies at schools

3) using the latest technology at work

4) not using these technologies at home

99 The underlined word "those" in paragraph two refers to ----------.

1) STEM schools 2) usual schools

3) students 4) lessons

100 All of the following about the STEM schools are true EXCEPT ----------.

1) doing projects is encouraged

2) STEM schools were first founded in Egypt

3) subjects are taught in English

4) skillful teachers are employed at these schools

101 What does the paragraph immediately following this passage most likely discuss?

1) The subjects are more likely to be taught as STEM schools.

2) The countries which have been more successful at STEM schools.

3) The kinds of jobs that are available for those who finish STEM schools.

4) The role of expert teachers in developing STEM schools throughout the world.

102 What ---------- you ---------- for instance if your friend let you use his car for a week?

1) did - do 2) will - do

3) had - done 4) would - do

103 Nobody can hear what you are talking about. Your classmates will ----------.

1) get confuse 2) confuse

3) get confused 4) being confused
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104 We were warned that our phone calls were being ---------- in the prison.

1) converted 2) monitored

3) offered 4) reminded

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Plant-e stands for plant electricity. The dream is that we can generate clean electricity from
living plants via a unique technology. Researchers have discovered that living plants are a
"green" power source: they can generate, by a single leaf, more than 150 Volts, enough to
power 100LED light bulbs at the same time. When wind blows into the plant and moves the
leaves, they are capable to convert mechanical forces applied at the leaf surface into electrical
energy day and night, summer and winter.
In detail, the leaf is able to gather electric charges on its surface due to a process called contact
electrification. These charges are then immediately transmitted into the inner plant tissue. The
plant tissue acts similar to a "cable" and transports the generated electricity to other parts of
the plant. Hence, by simply connecting a "plug" to the plant stem, the electricity generated
can be used to power electronic devices.
The technology is based on natural processes and is safe for both the plant and its
environment. Plant growth is not endangered by generating electricity, so plants keep on
growing while electricity is being produced. This means that it is possible to generate
electricity in the same area where food is produced, or where nature is protected. This system
also provides other environmental advantages such as water storage and improved
biodiversity.

105 According to the passage, contact electrification is a process of converting ---------- energy
into electrical energy.

1) chemical 2) gravitational

3) mechanical 4) solar
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106 According to the second paragraph, ----------.

1) a plug is connected to the plant stem in order to transmit electricity to the root

2) contact electrification takes place in the stem of the plants

3) the plant tissue acts similar to an electrical generator

4) electricity can be made by leaves in the plant

107 Which one of the following is NOT mentioned as benefits of plant electricity?

1) It generates electricity from plants without damaging them.

2) It does not require a highly complicated technology.

3) It does not affect the living plant's growth in any way.

4) Living plants can generate electricity 24 hours per day.

108 He was very good at ---------- the situation and could avoid a terrible problem.

1) installing 2) locating

3) regarding 4) handling

109 The problem your son has recently created has put me into a trouble that I can't ---------- how to find a
way out of it.

1) stand for 2) bring up

3) look up 4) figure out
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Students do not have the habit of using a dictionary. They think that they can carry on their
education, including language learning, without a dictionary. Students usually do not bring
their dictionaries to school in the first place because they are heavy. They prefer to use the
small pocket dictionaries or the electronic ones because they are easier to carry. However,
these dictionaries usually mislead the students by only giving a single or an inaccurate
definition. A solution to this problem may be having lockers for the students in the school
corridors, but this is an administrative issue and not very easy for a teacher to provide. A
colleague of mine suggested collecting all the students' dictionaries at the end of the day and
giving them back to them the next morning. It seems like a good idea, but again it depends on
how many students a teacher has. Moreover, if a student has only one dictionary and leaves it
at school, then he / she cannot use it at home.
Nation (2003) states that students who are learning vocabulary need to know at least 2000
words in English to use a monolingual dictionary easily. Furthermore, students do not achieve
this until after 5-6 years of language study. Therefore, students do not want to use
monolingual dictionaries because they find them difficult to understand. I believe that the
level of the student is important in choosing a dictionary. Teachers should not make their
elementary - level students use a monolingual dictionary.

110 The underlined pronoun "them" in paragraph 1 refers to ----------

1) corridors 2) pocket dictionaries

3) students 4) dictionaries

111 According to the passage, the author believes that ----------

1) students prefer to use paper dictionaries because they are perfect

2) the learners must have only two dictionaries

3) finding the level of the learners is essential in choosing a dictionary

4) use of the pocket dictionary is the best habit
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112 The last paragraph of the passage includes a number of ----------

1) suggestions 2) comparisons

3) facts 4) descriptions

113 Which of the following questions does the writer try to answer?

1) Why don't learners use dictionaries?

2) Is the advanced level of English a benefit in the world?

3) Is a paper dictionary better or an online dictionary?

4) What is an example of a monolingual dictionary?

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Consumer need is a very powerful motivation for a company to produce or develop a
product. But what if we don't really need something? In fact, many of the advertisements
(114) -------- people are designed to make the potential consumers feel an urgent (115) -------- for
a certain product. Beauty advertisements are some of the cleverest types of marketing devices.
These types of ads, which typically sell makeup, clothing, perfume, and other similar
products, depend heavily (116) -------- your self-image- the idea you have of yourself and your
appearance. The purpose of these types of ads is to (117) -------- the message that the above
average, attractive people in the advertisement are the perfect example of beauty and that if
you want to be special or unique, you (118) -------- like the model or actor in the
advertisement. According to an April 2011 study by The Journal of Consumer Research,
people who view these ads feel worse about themselves after they view the advertisement.

114
1) surrounding 2) reminding

3) polluting 4) accessing

115
1) infection 2) instance

3) demand 4) arrangement

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



38لرنیتو 1399 /39

116
1) of 2) on

3) at 4) to

117
1) reach 2) consume

3) radiate 4) transmit

118
1) would need to look 2) would need look

3) will need to look 4) will need look

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Exactly what is a plant and how is it different from other life forms? This may initially seem
like a simple question. Everyone knows that an elm tree is a plant, whereas a dog is not.
Nevertheless, the precise definition of plants is still a matter of debate among some scientists.
All living things are made up of protoplasm, a complex material composed of organic
substances such as sugars, proteins and fats. Protoplasm is arranged in tiny units called cells.
All living things are composed of cells. As recently as the late 1990s, scientists believed that all
organisms could be classified as members of either the plant or the animal kingdom. Life
forms that are green and can synthesize their own food using light energy were put in the
plant kingdom. Those organisms that lack green pigment and are able to move about were
considered to be animals. Researchers now agree that living things are more properly divided
into two groups-prokaryotes and eukaryotes. These major groups comprise five kingdoms.
Major differences among cells are used to distinguish between these groups and kingdoms.

119 The passage has been mainly written to answer which of the following questions?

1) How is protoplasm arranged in cells?

2) Are all living things composed of protoplasm?

3) How are plants different from other life forms?

4) Why should all life forms be classified into five major groups?
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120 According to the passage, it can be concluded that ----------.

1) plants are able to feed themselves

2) protoplasm is a simple life form

3) all life forms are made up of green pigments

4) animal cells are totally different from plant cells

121 Which of the following words or phrases is defined in the passage?

1) Organic substances 2) Prokaryotes

3) Green pigments 4) Protoplasm
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زبان انگلیسی

گزینه 1 1

معنی جمله: یک آگهی در تابلوی اعالنات بود که می گفت کالس لغو شده است.

گزینه 2 2

ترجمۀ جمله:

آن هتل زیباست. فکر می کنم به اندازۀ هتلی که در نیویورک در آن اقامت داشتیم خوب نیست، اما راحت تر است.

نکتۀ مهم درسی

(as + adjective + as) اگر بخواهیم برای دو اسم، صفتی را به طور یکسان بیان کنیم، از ساختار صفت تساوی

استفاده می کنیم.

گزینه 3 3

ترجمۀ جمله:

آخرین باری که از تام شنیدم، او با یک زن زیبای جوان یونانی ازدواج کرده بود.

نکتۀ مهم درسی

ترتیب صفات قبل از اسم در انگلیسی به صورت "کیفیت، اندازه، سن، شکل، رنگ، ملیت، جنس" است.

گزینه 3 4

ترجمۀ جمله:

من پنیر ژاپنی را دوست دارم. زمانی که به ژاپن رفتم، نوع مخصوصی از پنیری خوردم که نرم، زرد و بسیار خوشمزه

بود.

1) تفضیلی، مقایسه ای

2) آرام

3) خوشمزه

4) خطرناک
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ترجمۀ متن:

نام سیارۀ مشتری از پادشاه افسانه ای خدایان رومی الهام گرفته شده است. در بسیاری از جهات، آن پادشاه

سیاره هاست. مشتری بزرگ ترین سیاره ای است که دور خورشید می چرخد. آن به قدری بزرگ است که می تواند تمام

سیاره های دیگر را در خود جا دهد و بازهم فضای اضافی داشته باشد. جاذبۀ آن خانواده ای از 60 ماه را کنترل می کند، و

به وسیلۀ کمربند تشعشعی قوی که می تواند یک فضانورد مالقات کننده را بکشد، احاطه شده است. اگر شخصی از طریق

حتی کوچک ترین تلسکوپ ها به مشتری نگاه کند، می تواند نوارهای ابری زرد و سفید را ببیند.

گزینه 4 5

1) تأثیر

2) نوع

3) ایده

4) روش

گزینه 2 6

1) بهترین

2) بزرگ ترین

3) طوالنی ترین

4) بلندترین

گزینه 1 7

1) کافی

2) زیاد، بسیار

3) بیشتر

4) نزدیک

گزینه 2 8

1) افزایش دادن

2) مالقات کردن

3) کمک کردن

) نابود کردن

گزینه 3 9

1) چیزی

2) دیگر

3) کسی

4) فرد
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ترجمۀ متن:

نظریه هایی که در رابطه با نحوۀ کار کردن مغز هستند به عنوان موضوعی بحث انگیز باقی می مانند. گرچه، این مسئله که

هیپوکمپوس، قسمتی از مغز، به طور غیرقابل باوری برای حافظه مهم است، مورد موافقت است. زمانی که ما چیزی را

تجربه می کنیم، اطالعات از طریق نورون ها به هیپوکمپوس فرستاده می شود، جایی که آن پردازش می شود.

دانشمندان معتقدند که در ابتدا سلول های مغز که به آن ها نورون گفته می شود، محرک های حسی را که ما تجربه

می کنیم، به صورت عکس هایی به حافظۀ آنی ما منتقل می کنند. سپس این تصاویر به هیپوکمپوس فرستاده می شوند و

به زودی در حافظۀ کوتاه مدت ذخیره می گردند. اطالعات در هیپوکمپوس سازمان دهی می شوند. در طی این فرآیند است

که بخشی از تصویر تجربیات ما ناپدید می گردد.

درنهایت اطالعات خاص به حافظۀ بلندمدت ما در ناحیۀ جلویی مغز که به آن قشر مغز گفته می شود، منتقل می شوند.

دانشمندان باور دارند که ممکن است این فرآیند زمانی که ما در خواب هستیم اتفاق بیفتد، اما اینکه دقیقًا چطور

اطالعات از بخشی از مغز به قسمت دیگر منتقل می شود، همچنان به صورت یک راز باقی مانده است.

گزینه 1 10

ترجمۀ جمله:

بهترین عنوان برای این متن چیست؟

"چگونگی کارکرد مغز"

گزینه 4 11

ترجمۀ جمله: این متن عمدتًا در مورد چگونگی پردازش و ذخیره سازی اطالعات در مغز انسان است.

گزینه 2 12

ترجمۀ جمله:

باتوجه به متن، دانشمندان دقیقًا نمی دانند که چگونه اطالعات از بخشی در مغز به بخش دیگر منتقل می شود.

گزینه 3 13

ترجمۀ جمله:

در متن اشاره شده که دانشمندان موافق اند که هیپوکمپوس نقش مهمی برای حافظه ایفا می کند.

گزینه 2 14

ترجمۀ جمله:

در طول تعطیالت گذشته ام کتاب خوبی خواندم، اما پدرم آخر هفتۀ گذشته (کتابی) حتی بهتر به من داد.

نکتۀ مهم درسی

"good"، "better" صفت تفضیلی، برتری یک شخص یا چیز را نسبت به دیگری بیان می کند. شکل تفضیلی صفت

است و در اینجا نیازی به "than" نیست و "one" جایگزین اسم "book" است.
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گزینه 1 15

ترجمۀ جمله:

برای انگلیسی ها، زبان ژاپنی سخت ترین زبان برای یادگیری است.

نکتۀ مهم درسی

صفت عالی برتری یک شخص یا چیز را نسبت به چند شخص یا چند چیز بیان می کند. اگر صفت چندبخشی باشد،

قبل از آن "the most" اضافه می کنیم.

گزینه 1 16

ترجمۀ جمله:

بازی به هر حال در باران و باد مداوم که هر چه بازی پیش می رفت قوی تر (شدیدتر) می شد، صورت گرفت.

1) قوی شدن

2) موفق شدن

3) جلب توجه کردن

4) بهبود یافتن

ترجمۀ متن:

ما بدون آن نمی توانیم زندگی کنیم! خون مایعی است که بدن ما به آن نیاز دارد. افراد بسیاری هر چند ماه خون اهدا

می کنند. این راه خوبی است برای کمک به کسانی که به کمک احتیاج دارند. خون دادن بدن شما را اذیت نمی کند و در

مدت کوتاهی (خون) بیشتری تولید می کند تا جایگزین کند. خون شگفت انگیز است. به بدنتان با خوردن غذای سالم

کمک کنید تا تمام ویتامین ها و مواد معدنی که بدن شما نیاز دارد را بگیرد. زنان با سایز میانگین، حدود 5/4 لیتر خون

دارند، درحالی که مردان با سایز میانگین حدود 6/5 لیتر دارند. در نتیجه مردان بیشتر از زنان خون دارند.

گزینه 3 17

1) قطره

2) عضو (بدن)

3) مایع

4) سلول

گزینه 3 18

1) دریافت کردن

2) حمل کردن

3) اهدا کردن

4) جمع آوری کردن

گزینه 1 19

نکتۀ مهم درسی

جمله می خواهد بیان کند که بدن خون بیشتری می سازد. پس سراغ "more" می رویم.

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



5/29لرنیتو 1399

گزینه 4 20

1) نامناسب

2) حاضری، سریع

3) پرچرب

4) سالم

نکتۀ مهم درسی

عبارت "healthy food" به معنای "غذای سالم" است. قطعًا برای کمک به بدن باید غذای سالم بخوریم. گزینه های دیگر

برای بدن مضر هستند.

گزینه 2 21

نکتۀ مهم درسی

جای خالی باتوجه به جملۀ قبل باید به صورت تفضیلی کامل شود. از آنجاکه مقدار خون در مردان بیشتر از زنان است،

گزینۀ "2" را انتخاب می کنیم.

ترجمۀ درک مطلب:

مغز بخشی از بدن است که به ما و همچنین حیوانات کمک می کند تا چیزها را درک کنیم. در بدن انسان، مغز، استفاده

از زبان را کنترل می کند. مغز مرکز کنترل کل بدن است. مغز از نوع خاصی از سلول ها تشکیل شده است. آن ها با یکدیگر

و با عصب های موجود در بدن ما در ارتباط هستند. در تمام حیوانات، مغز به نوعی محافظت می شود. در انسان ها،

جمجمه (استخوان های سر) از مغزهای آن ها محافظت می کند.

مغز عضوی از بدن شما است که چگونه فکر کردن، یاد گرفتن و احساس کردن شما را کنترل می کند. مغز همچنین

فعالیت های اساسی بدن مانند تنفس و ضربان قلب را کنترل می کند که به طور خودکار اتفاق می افتند. مغز از عصب ها

استفاده می کند تا به بدن بگوید چه باید بکند، برای مثال به ماهیچه هایمان می گوید که حرکت کنند یا به قلب می گوید

که سریع تر بزند.

نیمۀ راست مغز، سمت چپ بدن را کنترل می کند و بالعکس (به طور مخالف). مغز انسان در مقایسه با مغز بیشتر

حیوانات دیگر، بسیار بزرگ است. هرچه حیوان بزرگ تر باشد مغز آن بزرگ تر خواهد بود. گفته می شود، که مغز انیشتین

تنها 1/230 گرم وزن داشت که این مقدار از میانگین مغز مرد بالغ (حدود 1400 گرم) کمتر است. %2 از وزن بدن مربوط به

مغز است، اما حدود 20% از انرژی آن را مصرف می کند. آن (مغز) حدود 100 - 50 میلیارد سلول عصبی دارد (به آن ها

نورون نیز گفته می شود). کار نورون ها دریافت و ارسال اطالعات به قسمت های دیگر بدن است.

گزینه 3 22

ترجمۀ جمله:

موضوع اصلی متن چیست؟

"مغز و کارکردهای آن"

گزینه 1 23

ترجمۀ جمله:

کلمۀ "their" در پاراگراف اول به "انسان ها" اشاره می کند.
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گزینه 4 24

ترجمۀ جمله:

کلمۀ "male" (مذکر / مرد) در پاراگراف "3" از لحاظ معنایی به "برای یک مرد" نزدیک ترین است.

گزینه 3 25

ترجمۀ جمله:

کدام یک بر اساس متن درست نیست؟

"تمام اعمال بدن مثل فکر کردن، یادگیری، نفس کشیدن و ضربان قلب به طور خودکار اتفاق می افتند."

پاسخ: گزینۀ 262

از متن می توان فهمید که .................

"سمت چپ مغز، سمت راست بدن را کنترل می کند."

گزینه 2 27

ترجمۀ جمله:

هنگامی که سارا با فرد صحبت می کرد، پیتر تالش می کرد توجه او را جلب کند.

نکتۀ مهم درسی

یکی از کاربردهای زمان گذشتۀ استمراری، بیان دو عمل موازی است که در زمان گذشته در جریان بوده اند. به حرف

ربط "while" دقت کنید.

گزینه 2 28

ترجمۀ جمله:

ازآنجاکه پدر یک هفته مرخصی دارد، ما برنامه ریزی کرده ایم روز جمعه به گردش برویم؛ با امید به اینکه، هوا دقیقًا

مثل امروز باشد.

1) به طور ناگهانی

2) امیدوارانه، خوش بینانه

3) به طور مهم

4) برحسب اتفاق

گزینه 2 29

ترجمۀ جمله:

تضاد آشکاری بین فرهنگ های شرق و غرب وجود دارد. برای هر دوی آن ها مزیت ها و ضررهایی وجود دارد.

1) دید، تصور

2) تضاد، تقابل

3) افزایش

4) احساس
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ترجمۀ درک مطلب:

کلمات مختلف زیادی برای توصیف مهارت هایی که ما برای ارتباط با دیگران نیاز داریم وجود دارد. انسان ها مدت

طوالنی پیش از این که نوشتن اختراع شود، از گفتار به عنوان وسیلۀ ارتباط استفاده می کردند. خط نماد یا نشانگر اصواتی

است که ما هنگام حرف زدن تولید می کنیم. زبان نوشتاری معموًال رسمی تر از گفتار است. در یک مکالمۀ معمولی،

گوینده (حرف خود را) قطع و شروع می کند، یک جمله را ناتمام می گذارد و می گوید "ِا" یا "اوم" وقتی که به این فکر

می کند که در ادامه چه بگوید. در مقابل، زبان نوشتار خیلی مرتب تر و منظم تر است. اگر می خواستید دقیقًا آنچه که مردم

در یک مکالمۀ غیررسمی می گفتند را بنویسید، شنوندگان غالبًا آن چه که کسی می خواهد پس از آن بگوید را پیش بینی و

(حرف او را) قطع می کنند، یا هم زمان با فرد دیگری به طور مختصر حرف می زنند.

وقتی شما سخن می گو�د، می توانید به روش های گوناگون به کالمتان رنگ ببخشید، می توانید صدایتان را بلندتر کنید

تا آن منتقل شود و تأثیر حقیقی داشته باشد؛ می توانید برخی واژه ها و عبارات را مورد تأکید قرار دهید تا شنوندگان

شما به آن ها توجه خاصی داشته باشند؛ می توانید لحن صدایتان را عوض کنید (و) در حین اینکه حرف می زنید،

صدایتان را باال و پا�ن ببرید. می توانید سرعت صحبت کردنتان را تغ�ر دهید، سرعت را کم یا زیاد کنید که گفتارتان

جالب تر شود. سخنرانان اجتماعی باتجربه در استفاده از این فنون مهارت می یابند. استفاده از این فنون در گفتارهای

روزمره طبیعتًا گفت وگو را با روح و جالب می سازد. زبان می تواند رسمی یا غیررسمی باشد. زبان عامیانه، که شکل

خاصی از زبان است که شامل واژگان ابداع شده یا تغ�ریافته برای ایجاد تأثیر است، غیررسمی ترین شکل زبان است.

زبان محاوره ای که زبان روزمره است کمتر غیررسمی است. رسمی ترین زبان نوعی است که در دادگاه قانون استفاده

می شود.

مهم است که زبان عامیانه را با گویش اشتباه نگیریم. گویش شیوه ای از سخن گفتن است که متعلق به محل خاصی

است. برای مثال، تفاوت بین شیوه ای که زبان انگلیسی در نیویورک صحبت می شود و شیوه ای که در آالبامای آمریکا

صحبت می شود تفاوت در گویش است.

زبان یکی از عالی ترین دستاوردهای نژاد انسان است. آن (زبان) ممکن است مورد استفاده یا سوءاستفاده قرار گیرد، اما

قدرت زیادی برای تحت تأثیر قرار دادن دارد. یک جهان بدون زبان، جهانی نخواهد بود که امروز می شناسیم.

گزینه 3 30

ترجمۀ جمله: پاراگراف اول عمدتًا مربوط به تفاوت های بین گفتار و نوشتار در زندگی انسان است.

گزینه 3 31

ترجمۀ جمله: منظور نویسنده از جملۀ زیر که آخرین جملۀ متن است، چیست؟ "یک جهان بدون زبان، جهانی نخواهد

بود که امروز می شناسیم."

"زبان نقش خیلی مهمی در زندگی انسان بازی می کند."

گزینه 1 32

ترجمۀ جمله: نویسنده اظهار می کند که زبان عامیانه و گویش به دو گونۀ مختلف کاربرد زبان اشاره دارند.

گزینه 1 33

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر نگرش نویسنده نسبت به زبان را به بهترین صورت نشان می دهد؟

"مطلوب"
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ترجمۀ متن:

چون رایانه ها می توانند به مردم کمک کنند تا کارهایشان را آسان تر و سریع تر انجام دهند، مردم از آن ها به طرق جالب

زیادی مثل بازی های ویدیویی و جست وجوی اطالعات دربارۀ موضوعات مختلف استفاده می کنند. معلمان از رایانه ها

برای سازمان دهی کردن ثبت دروس و نمرات استفاده می کنند. آن ها به بانک ها کمک می کنند تا پول ها را به تمام

بانک ها در سرتاسر جهان ارسال کنند. آن ها همچنین به دانش آموزان کمک می کنند تا تحقیق کنند و درس هایشان را

بهتر بیاموزند.

دانشمندان از رایانه ها برای حل مسائل به صورت کامل تری استفاده می کنند. خلبانان از آن ها برای به پرواز درآوردن

هواپیماها و هلی کوپترها استفاده می کنند. معماران از آن ها برای طراحی ساختمان ها استفاده می کنند. آن ها در همه جا

پیرامون خانه های شما مثل رایانه های کوچک داخل دستگاه های تلویزیون هستند.

گزینه 2 34

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به صفت برتری "easier" قبل از حرف ربط "end" بعد از جای خالی صفت برتری "faster" می آید.

گزینه 1 35

1) اطالعات

2) توصیف

3) محاوره، مکالمه، گفت وگو

4) برنامه

گزینه 4 36

1) مرور

2) توجه

3) درک، ادراک، فهم

4) تحقیق

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "do research" (تحقیق کردن) توجه کنید.

گزینه 2 37

1) دنبال کردن

2) حل کردن

3) شروع کردن

4) انتخاب کردن
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گزینه 1 38

1) پیرامون

2) باال

3) کنار

4) بین

گزینه 2 39

ترجمۀ جمله: اگر می خواهید من به شما اجازه دهم تا با دوستان خود بیرون بروید، باید اول تکالیف خود را انجام

دهید.

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به معنی جمله که الزام و اجبار قوی را نشان می دهد، باید از "must" استفاده کرد.

گزینه 1 40

ترجمۀ جمله: در این شرایط، ما سعی می کنیم مکالمه را با اشاره به این که مباحث دقیقًا مواردی است که در گروه

بحث تحت پوشش قرار می گیرند، خاتمه دهیم.

1) دقیقًا

2) با سرعت

3) سخاوتمندانه

4) به طور شفاهی

گزینه 3 41

ترجمۀ جمله: هر آنچه هستم، یا امیدوارم بشوم، مدیون مادر فرشته ام (فرشته خویم) هستم. آغوش مادرم زیباترین

بهشت است.

1) خلقت

2) نماینده

3) بهشت

4) قبر

ترجمۀ متن:

بدن های ما ماشین های شگفت انگیزی هستند. آن ها خیلی شگفت انگیزتر از هر دستگاهی هستند که بشر تا به حال

ساخته است. کوچک ترین قسمت یک موجود زنده "سلول" نامیده می شود. این سلول ها از پروتوپالسم ساخته شده اند.

دانشمندان می دانند که آنچه عناصری در خود دارد، اما آن ها نمی توانند این عناصر را در کنار یکدیگر بگذارند تا آن را

بسازند.

در بدن یک انسان میلیاردها سلول وجود دارد. آن ها آن قدر کوچک هستند که هیچ کس نمی تواند آن ها را بدون

میکروسکوپ ببیند. سلول ها همه شبیه هم نیستند. انواع بسیار مختلفی وجود دارد. عضالت ما خیلی متفاوت از

استخوان های ما هستند، چون آن ها از انواع مختلف سلول ها ساخته شده اند.
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گزینه 3 42

نکتۀ مهم درسی

دقت کنید که معنای جمله به مسیر زمانی خاصی اشاره می کند که از گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده

است؛ این بازۀ زمانی، زمان حال کامل است. در نظر داشته باشید که "ever" بین "have / has" و قسمت سوم فعل

قرار می گیرد.

گزینه 4 43

1) دیگر

2) یکدیگر

3) دیگران

4) با همدیگر

گزینه 1 44

1) شبیه

2) احتماًال

3) دوست داشتنی

4) دوست داشتن

گزینه 2 45

1) شبیه بودن به

2) متفاوت بودن از

3) پر از

4) اشتباه بودن

گزینه 4 46

ترجمۀ جمله: تایتان کمی از سیارۀ عطارد بزرگ تر است و تنها به خاطر اینکه به جای خورشید دور سیارۀ غول پیکر زحل

می چرخد، به آن ماه گفته می شود.

1) پاک کردن، شفاف کردن

2) دفاع کردن

3) پمپاژ کردن

4) (دور چیزی) گشتن، چرخیدن
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گزینه 1 47

ترجمۀ جمله:

الف: مایلم با اتومبیلم شما را برسانم. من همیشه از آن خیابان با ماشینم به خانه می روم.

ب: متشکرم. اما فکر می کنم پیاده به خانه بروم. هوا برای پیاده روی خیلی دلپذیر به نظر می رسد.

نکته مهم درسی

معنی جمالت مکالمه نشان می دهد که تصمیم به صورت آنی گرفته شده است، پس ساختار "فعل ساده + will" را به

کار می بریم.

گزینه 4 48

ترجمۀ جمله:

الف: کدام خودرو را از بین این جدیدترین مدل های موجود در نمایشگاه ترجیح می دهید؟

ب: مایلم خودروی قابل اعتمادتری نسبت به آن که دارم داشته باشم. آن (خودرویی که دارم) مدام خراب می شود.

نکتۀ مهم درسی

در جملۀ "B" مقایسه ای صورت گرفته که برتری خودروی تازه بر خودروی قدیمی را بیان می کند. در این صورت صفت

تفضیلی به کار می رود.

گزینه 3 49

ترجمۀ جمله: کدام جمله از لحاظ گرامری غلط است؟

نکتۀ مهم درسی

برای صفحات از حرف اضافۀ "on" استفاده می کنیم.

گزینه 4 50

ترجمۀ جمله: به عنوان مشاور مالی شما، پیشنهاد می کنم که پولی را که هفتۀ قبل گرفتید در این بانک به خصوص

بگذارید. تا وقتی که در حسابتان پول داشته باشید، سود سه درصدی به دست خواهید آورد.

1) میلیارد

2) ارزش

3) موفقیت

4) سود، بهره، عالقه

نکتۀ مهم درسی

واژۀ "interest" عالوه بر "عالقه" در مسائل بانکی به معنای "سود، بهره" به کار می رود.

گزینه 1 51

ترجمۀ جمله: من متوجه نگاه او به خودم شدم. ناگهان متوجه شدم که چه چیزی به او گفتم، اما خیلی دیر شده بود.

1) ناگهان

2) صبورانه

3) احتماًال

4) به طور خاص
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گزینه 1 52

ترجمۀ جمله: سفارت مقصدهای مختلف را دلپذیرتر ساخت، هم برای آن هایی که برای کار به کشور ما آمدند و هم

برای آن هایی که می خواستند از فرهنگ و طبیعت ما دیدن کنند.

1) مهمان نواز و دلپذیر

2) قابل شناسایی

3) راحت

4) مناسب

گزینه 3 53

ترجمۀ جمله: چیزی که شما می خرید یا نگه می دارید تا این که یک تعطیلی یا رخداد خاصی را به خاطر داشته باشید

سوغات نامیده می شود.

1) جشن

2) خشکسالی

3) سوغات

4) رصدخانه

ترجمۀ متن:

آیا می توانید طعم صداها را بچشید، یا هر وقت كه یك آهنگ را می شنوید، سمفونی هایی از رنگ را ببینید؟ اگر جواب

شما به این ها "بله" است. احتماًال از یک بیماری (وضعیت) شگفت انگیز به نام "synesthesia" رنج می برید. افراد مبتال به

"synesthesia" اختالط منحصربه فرد دو حس را تجربه می کنند. اگرچه انواع متفاوتی از "synesthesia" وجود دارد،

شایع ترین نوع آن زمانی اتفاق می افتد كه یك شخص همواره در واكنش به یك حرف الفبای خاص یا یك عدد به

خصوص، یك رنگ خاص را مشاهده می كند. برای مثال، ممكن است که یک شخص مبتال به "synesthesia" کلمۀ

"plain" (به معنای دشت) را به رنگ سبز و یا عدد "4" را به رنگ قهوه ای ببیند. شکل های دیگری از "synesthesia" نیز

وجود دارند كه شامل شنیدن صداها در واكنش به بو، بو�دن چیزی در واكنش به لمس، یا احساس كردن یك چیز در

واكنش به دیدن می شود. برخی محققان باور دارند كه در آینده مطالعۀ سازوکارهای "synesthesia" اطالعات بسیار

ارزشمندی برای تحقیقات ذهن شناسی فراهم خواهد كرد. این امر همچنین ممكن است در آینده به ما اجازه دهد تا بهتر

بفهمیم كه مغزهایمان چگونه ما را راهنمایی می کنند و به ما کمک کند تا به شکلی ساده تر با جهان خود مواجه شویم.

گزینه 4 54

1) خسته کننده

2) در معرض خطر

3) شرمسار، خجالت زده

4) شگفت انگیز
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گزینه 2 55

1) متوسط

2) متفاوت

3) نگران

4) روزانه

گزینه 4 56

نکتۀ مهم درسی

take" سوم شخص بیاید. عبارت "s" مفرد است، درنتیجه فعل بعدازآن باید به صورت مفرد و همراه با "form" اسم

place" به معنی "اتفاق افتادن" است.

گزینه 3 57

1) شکستن

2) نابود کردن

3) باور داشتن، معتقد بودن

4) اختراع کردن

گزینه 2 58

نکتۀ مهم درسی

فعل مورد استفاده در این سؤال، به کلمۀ "studying" که یک اسم مفرد است برمی گردد، به همین دلیل باید از فعل

مفرد "is" استفاده کنیم (رد گزینۀ "1"). در گزینۀ "3" باید بعد از فعل کمکی "will" از "be" استفاده می شد. هم چنین، به

خاطر اینکه بعد از جای خالی، فعل "provide" به صورت ساده آمده است، در گزینۀ "4" نباید از "be" استفاده کنیم.
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ترجمۀ درک مطلب:

اكثر حیوانات از بیشتر از یک گونه به عنوان غذا استفاده می کنند. بنابراین، اصطالح "شبکۀ غذایی" یك توصیف بهتری از

رابطۀ غذایی نسبت به  اصطالح "زنجیرۀ غذایی" است. یک "شبكۀ غذایی" یك سیستم تغذیه ای پیچیده است كه حاوی

چندین زنجیرۀ غذایی است. به عنوان مثال، موش ها، خرگوش ها و گوزن ها گیاه می خورند، جغدها گوشت و خرگوش ها را

می خورند و شیرهای كوهی خرگوش ها و گوزن ها را می خورند. این پنج گونه بخش هایی از زنجیره های غذایی هستند كه

باهم یك شبكۀ غذایی را شكل می دهند.

اولین پیوند در یك زنجیرۀ غذایی همیشه یك گیاه سبز است. تنها ارگانیسم هایی با كلروفیل، مانند گیاهان سبز،

می توانند غذا بسازند. به عنوان مثال، اولین پیوند در زنجیره های آبزی جلبک ها هستند. بیشتر جلبک ها گیاهان سبز

میكروسكوپی هستند كه با فوتوسنتز غذا تولید می کنند، روندی كه در آن انرژی حاصل از نور خورشید دی اکسید کربن و

آب را به شكر تبدیل می کند. ماهی های كوچك در دریاچه ها، رودها و اقیانوس ها جلبک ها را می خورند. به نوبۀ خود،

آن ها توسط ماهی های بزرگ تر خورده می شوند. این ماهی های بزرگ تر توسط ماهی های باز هم بزرگ تر خورده

می شوند. جلبک ها ذخیرۀ غذایی برای ماهی ها را تشكیل می دهند. این غذا سپس ازطریق زنجیره های غذایی زمانی كه

یك حیوان، دیگری را می خورد، منتقل می شود.

ارگانیسم  ها بر اساس این که چگونه غذا به دست می آورند، ممكن است به سه گروه تقسیم شوند. این گروه ها

تولیدکننده ها، تجزیه کننده ها و مصرف کننده ها هستند. ارگانیسم  هایی كه دربردارندۀ كلروفیل هستند، تولیدکننده ها

هستند. بنابراین، گیاهان سبز تولیدکننده ها هستند. حیواناتی كه حیوانات دیگر و گیاهان را می خورند، مصرف کننده ها

هستند. میکروب ها، ارگانیسم  های تک سلولی كه موجب پوسیدن حیوانات مرده و گیاهان می شوند، تجزیه کننده ها

هستند. ازآنجایی كه تجزیه کننده ها نمی توانند غذایشان را تولید كنند، آن ها همچنین مصرف کننده هستند.

گزینه 2 59

ترجمۀ جمله: هدف اصلی این متن چیست؟

"توصیف کردن شبکۀ غذایی بین گیاهان و جانوران"

گزینه 1 60

ترجمۀ جمله: بر طبق گفتۀ نویسنده، "شبکۀ غذایی" چیست؟

"سیستم پیچیده ای از چندین زنجیرۀ غذایی"

گزینه 2 61

ترجمۀ جمله: نویسنده سازواره ها را بر طبق این که آن ها چگونه غذا به دست می آورند، تقسیم می کند.

گزینه 2 62

ترجمۀ جمله: بر طبق متن، کدام جمله صحیح نیست؟

"تجزیه کننده ها، مانند میکروب ها، تولیدکننده ها نیز هستند."
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ترجمۀ درک مطلب:

راه های متعددی برای خلق یک عکس وجود دارد. رایج ترین عکس ها با استفاده از یک دوربین گرفته می شوند. در

بسیاری از جهات، دوربین همچون چشم انسان کار می کند. دوربین مانند چشم، اشعه های نور بازتابی از سوی یک شیء

را جذب می کند. سپس آن اشعه ها را به صورت یک تصویر متمرکز می سازد. دوربین های قدیمی تر، تصویر را بر روی

فیلم های واردشده ثبت می کنند. دوربین های دیجیتال جدیدتر، تصویر را بر روی دستگاه ذخیره سازی الکترونیکی همچون

کارت حافظه ثبت می کنند. وقتی تصویر ثبت شود، افراد زیادی می توانند آن را ببینند و از آن لذت ببرند.

هنگام استفاده از دوربین، فرایند عکاسی نیازمند توجه و صبوری است. ایجاد تصاویر چاپی فوق العاده توسط

دوربین های قدیمی تر نیازمند پنج مرحله است: (1) یافتن یک سوژه، (2) تمرکز کردن بر روی سوژه، (3) نوردهی به فیلم،

(4) ظاهر کردن فیلم و (5) تولید عکس. بسیاری از عکسان حرفه ای تمام پنج مرحله را خودشان انجام می دهند. آن ها از

اتاقی به نام تاریک خانه استفاده می کنند. این اتاق "تاریک" است تا نور، نگاتیو عکاسی را از بین نبرد.

عکاسی در بسیاری از جهات زندگی ما را غنی تر می کند. ازطریق عکس ها می توانیم دربارۀ دیگر بخش های دنیا یاد بگیریم

و ببینیم مردم چگونه زندگی می کنند. هم چنین، می توانیم تصور کنیم که زندگی در دوره های دیگر از اواسط قرن هجدهم

زمانی که دوربین اختراع شد، چگونه بوده است. دوربین های خاص می توانند تصاویر را در جاهایی ثبت کنند که اکثر

انسان ها نمی توانند بروند، همچون سیارات دور یا اقیانوس های عمیق. اما، از همه بهتر، عکس ها افراد و زمان های

خاصی در زندگی مان را به ما یادآوری می کنند. میلیون ها نفر از دوربین ها استفاده می کنند تا از خانواده شان، دوستان و

مناسبت های خاص خود عکس بگیرند. برای آن ها عکس هایی که می گیرند فوق العاده ارزشمند هستند.

گزینه 3 63

ترجمۀ جمله: بنا به متن، رایج ترین عکس ها به وسیلۀ چه چیزی ساخته می شوند؟

"یک دوربین"

گزینه 2 64

ترجمۀ جمله: متن چه چیزی را برمی شمارد؟

"پنج مرحلۀ تولید عکس های چاپی با استفاده از دوربین های قدیمی تر"

گزینه 3 65

ترجمۀ جمله: تفاوت دوربین های جدیدتر با دوربین های قدیمی تر چگونه است؟

"دوربین های جدیدتر، تصاویر را بر روی دستگاه ذخیره سازی الکترونیکی ثبت می کنند. دوربین های قدیمی تر تصاویر را

بر روی یک فیلم وارد شده ثبت می کنند."

گزینه 4 66

ترجمۀ جمله: متن عمدتًا دربارۀ چیست؟

"نحوۀ ساخت عکس ها و نقشی که آن ها در زندگی ما ایفا می کنند."
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گزینه 1 67

ترجمۀ جمله: آقای احمدی از دانش آموزانش پرسید که چه چیزی باعث می شود که بدن انسان در مقابل بیماری هایی

مثل آنفوالنزا کمتر بتواند از خودش محافظت کند.

نکتۀ مهم درسی

ضمیر انعکاسی "itself" در مطابقت با اسم "the human body" می آید.

گزینه 1 68

ترجمۀ جمله: یادگیری یک زبان در کشوری که آن (زبان) آن جا صحبت نمی شود خیلی دشوارتر است.

نکتۀ مهم درسی

مفهوم جمله صفت تفضیلی را نشان می دهد، زیرا که آموزش زبان در دو موقعیت متفاوت مقایسه می شود، پس

گزینه های "1" و "2" درست به نظر می رسند. قبل از صفت تفضیلی، "much" برای تأکید به کار می رود.

گزینه 2 69

ترجمۀ جمله: سلسیوس در حینی که داشت مشاهداتی انجام می داد تا شکل زمین را مشخص کند، مقیاسش را

اختراع کرد.

نکتۀ مهم درسی

اگر کاری هم زمان با کار دیگری در زمان گذشته انجام شود، زمان آن فعل گذشتۀ استمراری است. به "while" که یکی

از نشانه های زمان گذشتۀ استمراری است، دقت کنید.

فرمول این زمان : was /were + verb + ing

گزینه 2 70

ترجمۀ جمله: شرکت هنوز با همان وضعیت مواجه است و اطالعاتی که من به دست آورده ام به ما کمک خواهد کرد تا

این مسئله را حل کنیم. حال، معتقدم که بهتر است همه با دقت به من گوش بدهند.

نکتۀ مهم درسی

مفهوم کلی جمله اجبار را نشان می دهد که در گزینه های "1" و "2" آمده است. چون اجبار جنبۀ پیشنهاد دارد، گزینۀ "2"

گزینۀ مناسب تری است. ازطرفی، فعل "listen" در این جا به قید حالت نیاز دارد، پس گزینۀ "2" درست است.

گزینه 3 71

ترجمۀ جمله: اگر انسان ها برای محافظت از محیط زیست شان فورًا اقدام نکنند، آن ها مجبور خواهند شد که جاهای

جدید دیگری برای زندگی کردن پیدا کنند.

1) دفاع کردن

2) افزایش دادن

3) محافظت کردن

4) اهدا کردن
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گزینه 2 72

ترجمۀ جمله: بلندترین ساختمانی که در مرکز شهر قرار داشت به وسیلۀ آتش ویران شد و به احتمال زیاد قرار است با

یک مرکز خرید جدید خیلی بزرگ جایگزین شود.

1) به طور مناسب

2) احتماًال

3) سخاوتمندانه

4) به آسانی

گزینه 3 73

ترجمۀ جمله: گاهی اوقات، وقتی که ما هنوز کم سن هستیم و همراه پدر و مادرمان زندگی می کنیم، فکر کردن دربارۀ

خودمان به عنوان بزرگسال برایمان سخت است.

نکته مهم درسی

ضمیر انعکاسی "ourselves" (خودمان) در مطابقت با ضمیر مفعولی "us" در جمله به کار رفته است.

گزینه 4 74

ترجمۀ جمله: اگر کیت عجله نمی کرد، قطعًا اتوبوس مدرسه را از دست می داد. تا جایی که من می دانم، هیچ وسیلۀ

حمل و نقل خوبی در مجاورت (همسایگی) آن ها وجود ندارد.

1) سوار شدن

2) رسیدن به

3) گم کردن

4) از دست دادن

نکته مهم درسی

اصطالح "miss the bus" به معنی "از دست دادن اتوبوس، جا ماندن از اتوبوس" است.

گزینه 1 75

ترجمۀ جمله:

الف: نمی دانم گواهینامه ام را کجا گم کرده ام.

ب: نگران نباشید. مطمئنم شما آن را به زودی پیدا خواهید کرد.

نکتۀ مهم درسی

این سوال در مورد زمان آیندۀ ساده است. بعد از "I'm sure" هر دو گزینۀ "۱" و "۲") برای بیان پیش بینی به کار

می روند ولی مفهوم جمله نشان می دهد که احتماًال عملی در آینده رخ خواهد داد. گزینۀ "۲" وقتی به کار می رود که

پیش بینی کنیم که عملی در آینده به طور قطع رخ دهد.
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گزینه 1 76

ترجمۀ جمله: وظیفۀ معلم این است که دانش آموزان را به روشی تربیت کند که آن ها بتوانند قادر باشند از نظرات و

عالیقشان دفاع کنند.

۱) دفاع کردن

۲) مقایسه کردن

۳) موج سواری کردن

۴) اهدا کردن

گزینه 4 77

ترجمۀ جمله: سیاست گذاران عرصۀ آموزش و پرورش باید برنامه هایی را طراحی کنند که حس مسئولیت پذیری

دانش آموزان را توسعه دهند.

۱) جمع آوری کردن

۲) اختراع کردن

۳) مستقر کردن

۴) توسعه دادن

گزینه 2 78

ترجمۀ جمله: تحقیق تازه ای نشان می دهد که کار گروهی به بچه ها کمک می کند اشیا را به اشتراک بگذارند و با

یکدیگر در ارتباط (عاطفی) باشند.

۱) بیان کردن

۲) مرتبط بودن

۳) توجه کردن

۴) رفتار کردن

گزینه 3 79

ترجمۀ جمله:

او دارای مهارت، دانش و توانایی کار کردن در سرتاسر دنیاست. به عقیدۀ من، اینها چیزهایی است که خیلی از مردم

دوست دارند داشته باشند.

1) توجه، نکته، اعالن

2) حقیقت

3) توانایی، قابلیت

4) عنصر، عامل

گزینه 4 80

ترجمۀ جمله: او برای کالسش دیر کرده بود و فقط زمان این را داشت که تکه ای کیک و مقداری شیر برای صبحانه اش

بخورد.

نکتۀ مهم درسی

گزینۀ صحیح "piece" است. در کتاب درسی "bottle" برای مایعات، "loaf" برای نان و "cup" برای نوشیدنی ها آمده

است.
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گزینه 3 81

ترجمۀ جمله: بمب ها چندین بار به ساختمان برخورد کردند، اما خوشبختانه هیچ کسی آسیب ندید.

1) به شکلی خارق العاده

2) به شکلی روان و صریح

3) خوشبختانه

4) به شکلی مثبت

گزینه 1 82

ترجمۀ جمله: رهبران بزرگ جویندگان حقیقت هستند. این (خصلت) آن ها را قادر می سازد حقایق را دریابند و در

راستای بهترین منفعت تجارتشان و افرادشان عمل کنند.

1) جستجو کننده

2) داوطلب

3) یاور، یار

4) نابودکننده

گزینه 2 83

ترجمۀ جمله: شما فکر می کنی با ده هزار تومان چند کیلو برنج قادر خواهی بود خریداری نمایی؟

نکتۀ مهم درسی

"many" به کار می رود، می توان با آن، از کمیت سنج "kilo" برنج" اسم غیر قابل شمارش است، ولی وقتی با واحد"

استفاده کرد. چون واحدهای اندازه گیری (measure words) قابل شمارش هستند، بنابراین "much" قبل از این

واحدهای اندازه گیری قرار نمی گیرد. در ضمن، عدد "thousand" نباید جمع بسته شود، چون پیش از اسم به کار رفته

است؛ بنابراین، فقط گزینۀ "2" صحیح خواهد بود.

گزینه 4 84

ترجمۀ جمله: طبق (ادعای) فروشندۀ آلمانی، این محافظ صفحۀ موبایل نانو فارغ از اینکه چقدر سخت به آن ضربه

بزنید، نخواهد شکست.

1) به جای، در عوِض

2) فقط اگر

3) شامِل

4) فارغ از اینکه، بدون در نظر گرفتن اینکه
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گزینه 4 85

ترجمۀ جمله: شخصی که شما برای پست رهبری این سازمان پیشنهاد دادید مناسب نیست، زیرا همۀ کارمندان

معتقدند که او به هیچ وجه تجربۀ مدیریت ندارد.

1) به طور مؤثر

2) به طور تکراری، مکررًا

3) فورًا، بالفاصله

4) کامًال، مطلقًا

نکات مهم درسی:

عبارت "absolutely no / not" به معنی "به هیچ وجه" به کار می رود.

گزینه 2 86

ترجمۀ جمله: کیفیت کار یک معلم بسته به تعداد دانش آموزان کالس، تفاوت های فردی بین آن ها، و روش هایی که

او در تدریسش به کار می َبرد به طور چشمگیری متغیر است.

1) مضایقه کردن

2) متغیر بودن، متفاوت بودن

3) مالحظه کردن، نگریستن

4) بغل کردن

گزینه 1 87

ترجمۀ جمله:

الف: آیا می توانم مقداری شیر در قهوه ام بریزم، لطفًا؟

ب: متأسفم، فقط کمی باقی مانده است. مجبورم یک بطری بخرم وقتی که بیرون می روم.

نکتۀ مهم درسی

این سؤال در مورد کاربرد شمارنده ها است. در قسمت اول باتوجه به معنی جمله "some" به معنی "مقداری" را

استفاده می کنیم. در قسمت دوم "a little" برای اشاره به مقدار شیر به کار رفته و عبارت "only a little" مفهوم منفی

"کم بودن" را بیان می کند. قسمت سوم مربوط به واحد شمارش شیر است، که بطری برای آن مناسب است.

گزینه 3 88

ترجمۀ جمله: اگر شخصی از دو زبان در زندگی روزمره استفاده کند، گفته می شود که او دو زبانه است. فقط تعداد کمی

از افراد که ما آن ها را دوزبانه می نامیم می توانند هر دو زبان را به طور مساوی خوب صحبت کنند، بخوانند و بنویسند.

نکتۀ مهم درسی

a"از "people" و قبل از اسم قابل شمارش "only" بعد از ،"people" باتوجه به معنی جمله و قابل شمارش بودن اسم

few" استفاده می کنیم.

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



21/29لرنیتو 1399

گزینه 4 89

ترجمۀ جمله: مری هنگام زندگی کردن در خارج به دردسر افتاد. با این وجود، تقریبًا هیچ کاری توسط او برای بهتر

کردن شرایط انجام نشد.

1) خوشبختانه

2) به شدت

3) به طور عظیمی

4) تقریبًا

گزینه 3 90

ترجمۀ جمله: چند درصد از جمعیت ایران قادرند از شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک، تو�تر و غیره به طور صحیح

استفاده کنند؟

1) عالقه

2) فرکانس، بسامد

3) درصد

4) اقدام

گزینه 2 91

ترجمۀ جمله: سؤاالتی که ما از دانش آموزانمان می پرسیم باید مرتبط با نیازهای واقعی و جهان پیرامون آن ها باشد.

1) ظاهر شدن

2) مرتبط بودن

3) پیشنهاد کردن

4) مبادله کردن

ترجمۀ متن:

چند ماه پیش در تگزاس، جنا شارت 25 ساله در حالی که بیدار بود، یک جراحی مغز داشت و عمل جراحی به طور زنده

روی فیسبوک نشان داده شد. پزشکان جراحی را انجام دادند تا چند رگ خونی به هم پیچیده در مغز جنا را که به صحبت

کردن او آسیب زده بود، خارج کنند. در ابتدای جراحی، به جنا مقداری دارو داده شد تا پزشکان بتوانند شکافی به درون

جمجمۀ او ایجاد کنند. وقتی به ناحیۀ آسیب دیدۀ مغز او رسیدند، جنا را بیدار کردند تا او بتواند صحبت کند و به

سؤاالت پاسخ دهد تا به پزشکان در کشیدن نقشۀ مغزش کمک کند. دکتر نیمش پتل توضیح داد که اگر جنا می توانست

آن چه را روی آی - پد بود، تشخیص دهد، جراحان می دانستند به کدام بخش از مغز او دست بزنند؛ اگر او دچار خطا

می شد، متوجه می شوند از کدام بخش ها اجتناب کنند.

در سال های اخیر، جراحی مغز در حالت بیداری فرایند رایج تری برای پزشکان شده است. به طور مثال، در یک مورد اخیر

دیگر، بیماری که در دانشگاه روچستر تحت جراحی مغز قرار داشت، در حالی که پزشکان عمل جراحی را انجام می دادند،

ساکسیفون نواخت.
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گزینه 3 92

نکتۀ مهم درسی

چون کلمۀ "blood vessels" که بعد از جای خالی آمده اسم قابل شمارش و جمع است، نمی توانیم از "a litte" و

"much" استفاده کنیم (رد گزینه های "1" و "2"). توجه کنید که "so" قبل از صفت می آید نه اسم (رد گزینۀ "4").

گزینه 4 93

1) سالمتی

2) رژیم غذایی

3) آسیب

4) دارو

گزینه 4 94

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه فعل جملۀ شرط (جمله ای که با "if") آمده است در زمان گذشته است، طبق جمالت شرطی نوع دوم،

فعل جواب شرط باید آینده در گذشتۀ ساده باشد.

گزینه 1 95

1) اجتناب کردن، دوری کردن

2) تشکیل دادن

3) روشن کردن

4) فهمیدن، یافتن، حساب کردن

گزینه 3 96

1) روان، شیوا

2) بومی، محلی

3) معمول، رایج

4) متعادل

گزینه 1 97

ترجمۀ جمله:

الف: چند دانش آموز در کالس حضور دارند؟

ب: تعداد زیادی حاضرند.

"students" اسم قابل شمارش است، بنابراین نمی تواند با کلماتی مانند "much, little, a little" به کار رود (دلیل

نادرستی گزینه های "3" و "4"). نکتۀ مهم این سؤال آن است که "a lot of" صفت است و بنابراین باید قبل از یک

اسم به کار رود (دلیل نادرستی گزینۀ "2"). اما "a lot" قید است و بعد از فعل "are" در این جمله می تواند استفاده

شود.
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گزینه 3 98

ترجمۀ جمله:

دولت در اقدام برای فراهم کردن مکان های مخصوص برای ورزش و تفریح برای جوانان خیلی موفق نبوده است.

1) احترام

2) ُپرس غذا

3) اقدام، اندازه

4) دارو، پزشکی

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "take measure" (اقدام کردن) توجه کنید.

گزینه 2 99

ترجمۀ جمله: چون ماشین لباسشویی داشت سروصدای زیادی می کرد، او آن را خاموش کرد تا ببیند چه مشکلی دارد.

نکتۀ مهم درسی

"turn off" به معنی "خاموش کردن" می باشد. به معنای افعال دو کلمه ای دقت کنید.

turn up turn down turn off turn on

زیاد کردن صدا / حرارت کم کردن صدا / حرارت خاموش کردن روشن کردن

گزینه 1 100

ترجمۀ جمله: آن ها به پیرمرد در بیمارستان گفتند که سیگار کشیدن را ترک کند چون سالمتی اش در خطر بود.

نکتۀ مهم درسی

بعد از فعل "quit" (دست کشیدن، رها کردن) فعل دوم به شکل اسم مصدر (Gerund) می آید.

گزینه 4 101

ترجمۀ جمله: معلم خیلی عصبانی شد وقتی که دانش آموزان به پرسیدن سؤال های احمقانۀ زیادی از او ادامه دادند.

نکتۀ مهم درسی:

بعد از فعل دوجزئی "keep on" (ادامه دادن) فعل دوم به صورت اسم مصدر (asking) می آید.

گزینه 4 102

ترجمۀ جمله: خوشبختانه چون که تعداد بیشتری از مردم آنالین شدند، هزینه ها 5% نسبت به آن چه پیش بینی شده

بود، کمتر شد.

1) منع کردن

2) شناسایی کردن، مشخص کردن

3) آرام دویدن

4) پیش بینی کردن
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گزینه 4 103

ترجمۀ جمله: چرا به بچه هایتان اجازه نمی دهید خودشان تالش کنند تصمیم های خودشان را بگیرند. آن ها به اندازۀ

کافی بزرگ هستند تا آیندۀ خودشان و اینکه چگونه قصد دارند زندگی کنند را انتخاب کنند.

نکتۀ مهم درسی

فعل دوم بعد از "try" باید به شکل مصدر با "to" به  کار رود. توجه داشته باشید که اگر در یک جمله چند فعل باشد،

هریک از فعل ها از فعل قبل خود تبعیت می کند.

گزینه 2 104

ترجمۀ جمله: من متحیرم که چه زمانی مقامات اهمیت آموزش و پرورش را و اینکه آن چقدر برای پیشرفت هر

کشوری ارزشمند است، درک خواهند کرد.

1) نوسان کردن

2) درک کردن

3) راضی کردن

4) معرفی کردن

گزینه 3 105

ترجمۀ جمله: ما قصد داریم برای خرید یک یخچال به نزدیکترین پاساژ هایپراستار مراجعه کنیم. برای همۀ کاالهای

الکتریکی تا آخر سال 25 درصد تخفیف وجود دارد.

1) کار

2) مجموعه

3) تخفیف

4) بسته

گزینه 2 106

ترجمۀ جمله: اگر بلیت های رزروشده برای مسافرین به موقع نرسند، من مجبور خواهم شد تمام سفر را لغو کنم.

نکتۀ مهم درسی:

در این تست با ساختار شرطی نوع اول روبه رو هستیم، پس باید در قسمت دوم جمله از زمان آینده استفاده شود.

گزینه 2 107

ترجمۀ جمله: تعداد زیادی از نقاشی ها در نمایشگاه در روز افتتاحیه فروخته شد.

1) قدردانی، درک

2) افتتاحیه

3) سنت، رسم

4) تخیل، تصور
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گزینه 4 108

ترجمۀ جمله: اگر شما از محصوالت ما کامًال راضی نیستید، می توانید پول خود را پس بگیرید.

1) شرمنده

2) عالقه مند

3) کسل، خسته

4) راضی

گزینه 3 109

ترجمۀ جمله: شما در زندگی تان موفق خواهید شد، به شرط اینکه بیشتر از صحبت کردن دربارۀ (آن) چیزها،

انجامشان دهید.

1) مکالمه

2) توصیف

3) شرط، وضعیت

4) بازتاب

گزینه 2 110

ترجمۀ جمله: او از وقتی که هفتۀ گذشته به اینجا آمد، دوستان قدیمی اش را ندیده است. او امیدوار است که هر چه

زودتر آن ها را ببیند.

نکته مهم درسی

زمان جملۀ اول سؤال حال کامل است. به ساختار "گذشتۀ ساده + since + حال کامل" دقت کنید.

گزینه 4 111

ترجمۀ جمله: صنعت مّلی خودروی این کشور آن قدر قوی حمایت شده است که ماشین های خارجی به ندرت در آنجا

دیده می شوند.

1) کامًال

2) به طور جالب

3) مخصوصًا

4) به ندرت

گزینه 3 112

ترجمۀ جمله: دوست دارم این کارت هدیه را به عنوان نشانه ای از قدردانی برای تمام کارهایی که برای ما انجام

داده ای، به تو بدهم.

1) ارتباط

2) اطالعات

3) قدردانی

4) تغ�ر، دگرگونی
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گزینه 2 113

ترجمۀ جمله: چون نامه ها و سایر مدارک الکترونیکی سریع تر از اسناد کاغذی می توانند در دسترس قرار بگیرند، بیشتر

مردم عالقه مند هستند که از آن ها در فعالیت های روزانه شان استفاده کنند.

1) توضیح دادن

2) در دسترس بودن

3) اندازه گیری کردن

4) توصیف کردن

گزینه 1 114

ترجمۀ جمله: نحوۀ مراقبت او از خواهر کوچکش واقعًا تأثیرگذار بود؛ او با تمام قلبش عاشق خواهرش بود.

1) تأثیرگذار

2) سلیس، روان

3) ناراحت کننده

4) زیانبار

گزینه 4 115

ترجمۀ جمله: در بعضی از مؤسسات زبان، از فراگیران انتظار می رود که در کالس ها به زبان فارسی صحبت نکنند.

نکتۀ مهم درسی

بعد از فعل "expect" به معنی "انتظار داشتن"، فعل بعدی باید به صورت مصدر با "to" به کار رود (رد گزینه های "۱" و

"۲"). حتمًا می دانید که در حالت منفی، "not" را قبل از "to" می آوریم، نه بعدازآن (رد گزینۀ "3").

گزینه 4 116

ترجمۀ جمله: تعداد افراد داخل جلسه بیشتر از تعداد افراد هفته گذشته است.

نکتۀ مهم درسی

کلمۀ "the number of" قبل از اسامی قابل شمارش می آید و همچنین فعل سوم شخص مفرد با آن به کار می رود

(دلیل رد گزینه های "۱" و "3"). چنانچه بخواهیم گزینۀ "۲" را انتخاب کنیم مقایسۀ منطقی صورت نگرفته است؛ یعنی

تعداد افراد را نمی توانیم با هفتۀ گذشته مقایسه کنیم.

گزینه 2 117

ترجمۀ جمله: اگر شما یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید، همۀ ویتامین هایی که بدنتان نیاز دارد را دریافت

می کنید. کلمۀ زیر خط دار در این جمله به معنای "حاوی غذای مناسب به مقدار مناسب بودن" است.
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ترجمه متن:

توانایی دستگاه های محاسباتی کوچک در کنترل کارهای پیچیده، روشی را که بسیاری از کارها انجام می شوند، از

تحقیقات علمی تا تولید محصوالت مصرفی، تغ�ر داده است. رایانه های کوچک که روی یک تراشه قرار دارند در تجهیزات

پزشکی، وسایل خانه، ماشین ها و اسباب بازی ها استفاده می شوند. امروزه، رایانه ها دیگر یک چیز تجملی نیستند، بلکه

در دنیای تجارت یک ضرورت هستند. هر کجا که می رویم، برخی از اشکال رایانه را پیدا می کنیم، و پشت هر رایانه آنچه

را که در دنیای رایانه به عنوان یک کاربر شناخته می شود، پیدا می کنیم. در مشاهده دنیای کاربران، آنچه که روشن است

این است که هیچ دو کاربری در نحوۀ رفع اشکال مشکالت یک رایانه، شبیه به یکدیگر نیستند.

گزینه 3 118

۱) جذاب

۲) خطرناک

3) علمی

۴) هیجان انگیز

گزینه 1 119

۱) ضرورت

2) حادثه، اتفاق

۳) سرگرمی

۴) اشتباه

گزینه 2 120

۱) در واقع

2) هر کجا

۳) پس از مدتی

۴) زود

گزینه 3 121

نکتۀ مهم درسی

"in" حرف اضافه است و حتمًا می دانید که بعد از حروف اضافه می توان از فعل "ing"دار (اسم مصدر) استفاده کرد.

گزینه 4 122

۱) متعجب

2) متعجب

۳) مشهور

۴) شبیه
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ترجمه درک مطلب:

چندین دلیل وجود دارد که چرا زنان نسبت به مردان سخت تر وزن کم می کنند. برخی از این دالیل صرفًا فیزیکی هستند.

یک شخص ۲۷۵ پوندی که دو مایل در ساعت راه می رود در هر دقیقه 6/4 کالری می سوزاند، درحالی که یک شخص 150

پوندی که با همان سرعت راه می رود فقط 3/5 کالری در دقیقه می سوزاند. بنابراین، مردان که عمومًا وزن بیشتری دارند،

برای شروع، می توانند به وسیله ورزش سریع تر از زنان وزن کم کنند. مضافًا، حتی اگر آن ها هم وزن بودند، یک مرد

نسبت به یک زن که به مقدار مساوی ورزش می کند، کالری بیشتری می سوزاند. چرا؟ برای اینکه بدن یک مرد در مقایسه

با یک زن میزان بیشتری ماهیچه نسبت به چربی دارد و این انرژی بیشتری برای حرکت دادن ماهیچه ها نسبت به

چربی مصرف می کند. این ممکن است غیر محتمل به نظر برسد، اما حرفم را باور کنید! هرچه بیشتر انرژی مصرف کنید،

بیشتر کالری می سوزانید. بنابراین، یک مردی که ورزش می کند و رژیم غذایی را رعایت می کند خیلی زودتر از یک زن

نتیجه می بیند، برنامه کم کردن وزنش را موفق تر می بیند و احتمال زیادتری وجود دارد که آن را [برنامه] ادامه دهد. مردان

همچنین به احتمال زیاد به برنامه کم کردن وزن، ورزش مازاد اضافه می کنند. بسیاری از مردان آگاه از وزن خویش را

می توان یافت که آن پوندهای اضافی را با کار کردن در باشگاه ها و استخرها از بین می برند، درحالی که زنان احتماًال به

دنبال یک برنامه منفعل بیشتر، به کلینیک رژیم غذایی یا در خانه هدایت می شوند.

گزینه 4 123

ترجمۀ جمله: بهترین عنوان برای متن "کم کردن وزن" خواهد بود.

گزینه 3 124

ترجمۀ جمله: براساس تکنیک های پاراگراف نویسی، نقش این پاراگراف "مقایسه کردن" است.

گزینه 4 125

ترجمۀ جمله: براساس متن، یک شخص ۱۸۸ پوندی که با سرعت دو مایل در ساعت راه می رود در مقایسه با یک

شخص ۱۵۰ پوندی که دقیقًا همان کار را انجام می دهد، کالری بیشتری می سوزاند.

گزینه 3 126

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر می تواند از متن نتیجه گیری شود؟

"هرچه انرژی بیشتری مصرف کنید، وزن بیشتری کم خواهید کرد."
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ترجمۀ درک مطلب:

هنگامی که در مورد افرادی پرسیده می شود که بیشترین چیزها را به ما آموختند، آن هایی که در سختی ها کنار ما بودند،

آن هایی که در لحظات خوب با ما خندیدند و در روزهای ناراحتی ما را درک کردند، اکثر ما فورًا به والدینمان فکر

می کنیم. این درست است: والدین ما افرادی هستند که تقریبًا در همه چیز در زندگی با ما بوده اند. مادران ما قبل از اینکه

متولد شویم، ما را در طی ۹ ماه خسته کننده حمل می کنند و حداقل برای هجده سال پس از آن والدین ما، تنها برای

فهرست کردن چند مورد، از ما مراقبت می کنند، ما را آموزش می دهند، به ما کمک می کنند و ما را ازنظر مالی و تحصیلی

تأمین می کنند. بدون آن ها، اکثر ما در مکآن هایی که امروز هستیم، قرار نداشتیم.

متأسفانه، با این حال، بسیاری از افراد با والدینشان به شیوه ای که سزاوار آن هستند، رفتار نمی کنند. نوجوانان اغلب در

مورد موضوعات بسیار بی اهمیت بی وقفه با والدین خود جدل می کنند. جوانان دیگر والدین خود را نادیده می گیرند.

آن ها در عوض وقت خود را صرف دوستان یا دنیای مجازی می کنند. همان طور که ما بزرگتر می شویم، تمایل داریم

فراموش کنیم که والدین ما نیز در حال پیر شدن هستند و آن ها مجبور می شوند به تنهایی یا در خانه سالمندان زندگی

کنند، درحالی که ما زندگی خانوادگی خود را شروع می کنیم (تشکیل خانواده می دهیم). نه تنها این بی توجهی به پدر و

مادر ناعادالنه است، بلکه در اسالم نیز به شدت ممنوع است. احترام به والدین یکی از مهم ترین جنبه های اسالم است.

خداوند به ما دستور داده بدون توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، با والدینمان با احترام رفتار کنیم.

گزینه 4 127

ترجمۀ جمله: نویسنده در پاراگراف اول به "این درست است" اشاره می کند تا از مضمون اصلی همان پاراگراف بیشتر

پشتیبانی کند.

گزینه 4 128

ترجمۀ جمله: بر طبق متن، والدین ما برای حداقل ۱۸ سال از ما حمایت می کنند.

گزینه 1 129

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر می تواند به بهترین شکل جایگزین لغت "trivial" در پاراگراف ۲ شود؟

"بی اهمیت"

گزینه 2 130

ترجمۀ جمله: به احتمال زیاد، متن با مثالی از قرآن دربارۀ اهمیت والدین در اسالم ادامه می یابد.
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زبان انگلیسی

گزینه 3 1

ترجمۀ جمله:

قطار ساعت 10 عصر حرکت خواهد کرد، بنابراین من ملزم هستم ساعت 9:30 در ایستگاه باشم.

نکتۀ مهم درسی

برای اشاره به برنامه های مشخص زمانی که در آینده اتفاق می افتند، از "will" استفاده می کنیم.

گزینه 3 2

ترجمۀ جمله:

ماه پیش، بسیاری از دانش آموزان پایۀ سوم در نور گرد هم آمدند. همۀ آن ها منتظر بودند تا از نتایج امتحان ها

مطلع شوند. برخی از آن ها وقتی نمراتشان را دیدند، زیر گریه زدند.

1) افزایش دادن

2) آوردن

3) ترکیدن

4) افزایش دادن، تقویت کردن

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "burst into tears" به معنای "ناگهان زیر گریه زدن" توجه کنید.

گزینه 4 3

ترجمۀ جمله:

امروزه، حیوانات و گیاهان سریع  تر منقرض می  شوند، چون انسان  ها دقیقًا نمی  دانند چگونه از آن  ها محافظت کنند.

نکتۀ مهم درسی

کلمۀ پرسشی "how" در مورد "چگونگی انجام یک عمل" است.

گزینه 3 4

ترجمۀ جمله:

کسی که به دیگران ازطریق خون یا ازدواج مرتبط است، فامیل آن  ها است.

1) حس، احساس

2) برنامه

3) فامیل

4) نیرو، قدرت
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ترجمۀ متن:

احترام، احساس یا رفتار نسبت به کسی یا چیزی است که آن مهم به خاطر آورده می شود. آن (احترام)، حس ستودن

ویژگی  های خوب یا ارزشمند را منتقل می  کند. آن همچنین فرایند گرامی داشتن کسی از طریق نشان دادن توجه، نگرانی

یا احساسات است. برخی از افراد ممکن است احترام مردم را با کمک کردن به دیگران یا ایفا کردن نقش  های مهم

اجتماعی به  دست آورند. در کشورهای زیادی، افراد مسن  تر، مورد احترام در نظر گرفته می  شوند. ساکت بودن نشانۀ

دیگری از احترام است. مردم اغلب فکر می  کنند اگر کسی با آن  ها صحبت نکند، به این معناست که دارند به آن  ها

بی  احترامی می  کنند، اما در واقع، کسی که ساکت است، نمی  خواهد کسی را با گفتن چیزی معذب کند.

گزینه 4 5

1) مرور کردن

2) شناختن

3) در نظر گرفتن

4) به  خاطر آوردن

گزینه 4 6

1) موفق

2) فزاینده

3) سخاوتمند

4) ارزشمند

گزینه 1 7

1) اجتماعی

2) روانی

3) جسمی

4) کلی، عمومی

گزینه 3 8

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به متعدی بودن فعل "consider" و اینکه مفعول این فعل پس از آن قرار نگرفته است، باید از ساختار مجهول

استفاده کنیم.
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ترجمۀ متن درک مطلب:

پابلو پیکاسو در سال 1881 در ماالگا، واقع در اسپانیا به دنیا آمد. پدرش یک هنرمند و استاد هنر بود که به پابلو اولین

درس  های هنری  اش را داد. طبق گفتۀ مادرش، اولین کلمه  اش (که به زبان آورد) "پیز" بود، وقتی که می  خواست کلمۀ

"لپیز" را که به اسپانیایی به معنای مداد است، به زبان بیاورد.

زمانی که او نه ساله بود، پیکاسو اولین نقاشی  اش، "پیکادور" را به اتمام رساند. آن (نقاشی) مردی سوار بر اسب در یک

مسابقۀ گاوبازی را نشان می   دهد. هنگامی که او شانزده سال داشت، پدر و عموی پیکاسو تصمیم گرفتند که او را به

آکادمی سلطنتی مادرید در سان  فرناند بفرستند. این محل برترین مدرسۀ هنر اسپانیا بود. او آموزش رسمی را دوست

نداشت و طولی نکشید که رفتن به کالس  ها را متوقف کرد. او مادرید را دوست داشت و از رفتن به موزۀ پرادو برای دیدن

نقاشی  های نقاشان مشهور اسپانیایی لذت می  برد. او آثار ِال گرکو را به  طور ویژه  ای دوست داشت.

او و جرج  براک سبک جدیدی از نقاشی را به نام "کوبیسم" به  وجود آوردند. آن (سبک) "کوبیسم" نامیده می  شود، زیرا

اجزای (نقاشی) طوری به  نظر می  رسند که انگار از مکعب  ها و سایر اشکال هندسی ساخته شده  اند. او همچنین به  خاطر

ایجاد سبکی غیرعادی از هنر با رنگ  ها شناخته می  شود. پیکاسو حداقل پنجاه هزار اثر هنری به  وجود آورد. او همچنین

نمایشنامه و شعر می  نوشت. بعضی از نقاشی  های مشهورش شامل "گیتاریست پیر"، "خفته"، "زن نشسته" و "سه

موسیقی  دان" است.

گزینه 4 9

ترجمۀ جمله:

طبق متن: "Le picador" اسم آن  چه بود که پیکاسو در سن 9 سالگی نقاشی کرد.

گزینه 3 10

ترجمۀ جمله:

El" از آثار "Three Musicians" و "The Old Guitarist" براساس متن، همۀ موارد زیر درست هستند، به  جز این  که

Greco" بودند.

گزینه 4 11

ترجمۀ جمله: کدام  یک از موارد زیر در متن توضیح داده شده است؟

"کوبیسم"

گزینه 3 12

ترجمۀ جمله: در کدام پاراگراف  (ها) ما می  توانیم معنای یک کلمۀ اسپانیایی به انگلیسی را بیابیم؟

"پاراگراف 1"
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گزینه 4 13

ترجمۀ جمله:

نابرده رنج گنج میسر نمی شود، بنابراین اگر می خواهید در کنکور 1399 موفق شوید، سحرخیز باشید و بیشتر مطالعه

کنید.

نکتۀ مهم درسی

بعد از ضرب المثل یادشده، جمله ای برای بیان نتیجه آمده است. لذا گزینۀ "so" ،"4" که بیانگر نتیجه می باشد، پاسخ

درست است.

گزینه 1 14

ترجمۀ جمله: دبیر شیمی ما به ما آموخت چگونه هنگام حل مسائل، سانتی گراد را به فارنهایت تبدیل کنیم.

1) تبدیل کردن

2) قدردانی کردن

3) کاهش دادن

4) منعکس کردن

ترجمۀ متن:

برای یک شرکت، نیاز مصرف کننده انگیزه ای قوی برای تولید یا توسعۀ یک محصول است. اما اگر ما واقعًا به چیزی نیاز

نداشته باشیم، تکلیف چیست؟ در واقع بسیاری از تبلیغاتی که مردم را احاطه کرده اند برای این طراحی شده اند که در

خریداران احتمالی یک احساس نیاز شدید نسبت به یک محصول به خصوص ایجاد کنند. تبلیغات زیبایی از

هوشمندانه ترین انواع روش های بازاریابی هستند. این گونه تبلیغات که معموًال لوازم آرایش، لباس، عطر و محصوالت

مشابه دیگر را می فروشند به شدت بر خودانگارۀ شما - یا تصوری که شما از خود و ظاهرتان دارید - متکی هستند. هدف

چنین تبلیغاتی ارسال این پیام است که افراد فراتر از حد متوسط و جذابی که در تبلیغات هستند مثال بی نقصی از

زیبایی اند و اینکه اگر شما هم می خواهید خاص یا منحصربه فرد باشید، نیاز خواهید داشت که شبیه آن مدل یا بازیگر در

The Journal of Consumer" تبلیغات به  نظر بیا�د. بنابر یک تحقیق که در ماه آوریل سال 2011 توسط مجلۀ

Research" انجام شده است، افرادی که این تبلیغات را تماشا می کنند، پس از تماشای آن تبلیغ احساس بدتری نسبت

به خود دارند.

گزینه 1 15

1) احاطه کردن، محاصره کردن

2) یادآوری کردن

3) آلوده کردن

4) دسترسی داشتن

گزینه 3 16

1) عفونت

2) لحظه، مثال

3) نیاز، درخواست

4) توافق، هماهنگی
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گزینه 2 17

نکتۀ مهم درسی

برای فعل "depend" (وابسته بودن، بستگی داشتن) باید از حرف اضافۀ "on" که در گزینۀ "2" آمده است، استفاده

کنیم.

گزینه 4 18

1) رسیدن

2) مصرف کردن

3) پرتو افکندن

4) منتقل کردن، ارسال کردن

گزینه 3 19

نکتۀ مهم درسی

در این مثال، با یک عبارت شرطی نوع "1" در زمان حال مواجه هستیم. به عبارت دیگر چون در جملۀ شرط، یعنی

جمله ای که بعد از "if" آمده است از فعل "want" در زمان حال استفاده شده است، در جملۀ پاسخ شرط باید از فعلی

در زمان آینده استفاده کنیم (رد گزینه های 1 و 2). توجه کنید که فعلی که بعد از فعل "need" می آید باید به شکل

"infinitive" یا مصدر با "to" باشد (رد گزینۀ 4).

ترجمۀ متن:

اتم ها اساس همه چیز در عالم هستی هستند. هر ماده ای از اتم ها تشکیل می شود. جامدات از اتم هایی که به طور متراکم

به هم فشرده شده اند ساخته می شوند، درحالی که گازها اتم هایی دارند که پراکنده اند. پروتون ها، الکترون ها و نوترون ها

قسمت های اساسی اتم ها هستند. قسمت های اتم شامل بارهای مثبت و منفی هستند و مسئول بارهای الکتریکی به

نام الکتریسیته هستند.

الکترون ها کوچک ترین عضو ذرات سه گانه هستند که اتم ها را تشکیل می دهند. آن ها در ناحیه ای مستقر هستند که

انتظار می رود دور هستۀ یک اتم بچرخند. الکترون ها بارهای منفی دارند. پروتون ها، الکترون ها و نوترون ها همه به

بارهای الکتریکی مرتبط می شوند.

گزینه 2 20

نکتۀ مهم درسی

جمله در وجه مجهولی است و تنها گزینه با فرمول و ساختار مجهولی گزینۀ "2" است.

گزینه 4 21

1) جذب کردن

2) مصرف کردن

3) تولید کردن

4) بسته بندی کردن، فشردن
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گزینه 1 22

1) شامل شدن

2) استفاده کردن

3) آلوده کردن

4) تفاوت داشتن

گزینه 3 23

نکتۀ مهم درسی

بعد از "expect" که در این جا به صورت مجهول آمده است، به مصدر با "to" نیاز داریم.

گزینه 4 24

ترجمۀ جمله:

گفته می شود که این کتابخانه وجود خود را مدیون اهدای کتاب های پترارک است. بیشتر این ها اکنون ناپدید

شده اند.

1) عملکرد

2) پزشک

3) بنیاد

4) اهدا

گزینه 3 25

ترجمۀ جمله:

اگرچه قرن ها شناخته شده  است، آن ها به ندرت توسط نویسندگان در کارت های بازی ذکر شده اند، و قوانین اکثرًا

به صورت شفاهی تحویل داده شده اند.

1) حقیقتًا

2) به طور حیرت آوری

3) به صورت شفاهی

4) به طور جالبی

گزینه 4 26

ترجمۀ جمله:

یوزپلنگ های ایرانی تنها در دشت های ایران زندگی می کنند. چون مردم برنامه ای برای مراقبت از آن ها ندارند، زندگی

یوزپلنگ ها را در معرض خطر قرار می دهند.

1) قطع کردن

2) زخمی کردن

3) ضبط کردن

4) در معرض خطر قرار دادن
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ترجمۀ درک  مطلب:

مهاجران ثروت بیشتری به فرهنگ آمریکایی اضافه کرده اند. اما زندگی در چنین کشور متنوعی مشکالت خودش را نیز

دارد. به عنوان مثال، مهاجران تمایل دارند در شهرهایی ساکن شوند که در آن می توانند افراد دیگری از کشور خود بیابند.

درنتیجه، برخی از شهرها درصد زیادی از مهاجران را تشکیل می دهند که بسیاری از آن ها انگلیسی صحبت نمی کنند. این

افراد با گزینه های اشتغال محدودی روبه رو می شوند و احتمال بیشتری دارد که در فقر زندگی کنند.

تنوع همچنین بر آموزش و پرورش تأثیر می گذارد. اکثر کودکان مهاجر خواندن و نوشتن انگلیسی را می آموزند، اما این

یادگیری یک شبه اتفاق نمی افتد. در بعضی از نقاط، مانند کالیفرنیا، معلمان کالس هایی دارند که در آن دانش آموزان به

چند زبان مختلف صحبت می کنند. آموزش زبان انگلیسی یا هر موضوع دیگری به چنین گروهی می تواند کار سختی

باشد.

در نهایت، تنوع گاهی اوقات منجر به بحث می شود. بسیاری از مردم می گویند که ایاالت متحده یک دیگ ذوب است.

منظور آن ها از آن، این است که در طول زمان، افرادی که به ایاالت متحده می آیند، یک فرهنگ آمریکایی واحد را اتخاذ

می کنند. به تازگی، برخی از مردم با آن ایده مخالفت کرده اند. آن ها معتقدند که یک فرد مجبور نیست زبان یا آداب و

رسوم خود را کنار بگذارد تا یک آمریکائی شود. در عوض، آن ها دوست دارند ایاالت متحده را به صورت یک لحاف یا

موزا�ک توصیف کنند، که در آن بسیاری از بخش های مجزا، کل را تشکیل می دهند، اما هنوز منحصربه فرد باقی

می مانند.

گزینه 1 27

ترجمۀ جمله:

متن اساسًا راجع به چه چیزی بحث می کند؟

"چالش های تنوع در ایاالت متحده"

گزینه 3 28

ترجمۀ جمله:

طبق پاراگراف 1، بعضی از شهرها درصد باالیی از مهاجران را دارند، چون مهاجران تمایل دارند در مناطقی سکونت

کنند که دیگر افراد به زبان خودشان صحبت می کنند.

گزینه 4 29

ترجمۀ جمله:

در پاراگراف 3، نویسنده دو دیدگاه متضاد را در مورد رفتارهای فرهنگی مهاجران ارائه می دهد.

گزینه 3 30

نویسنده از عبارت "melting pot" در متن استفاده می کند تا به جذب شدن تازه واردها به فرهنگ آمریکایی اشاره کند.

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



8لرنیتو 1399 /29

ترجمۀ درک  مطلب:

برخی از مردم معتقدند تلویزیون به ارتباط میان دوستان و خانواده آسیب زده است. با این حال، به نظر من، خالف آن

صحیح است. تلویزیون می تواند ارتباط را افزایش دهد. اخبار و سایر اطالعاتی که ما در تلویزیون می بینیم، مطالبی را

برای ما فراهم می کند که در مورد آن با دوستان و خانواده به بحث و گفت وگو بپردازیم. تلویزیون هم چنین به ما کمک

می کند تا یکدیگر را بهتر درک کنیم، زیرا همۀ ما به برنامه های تلویزیونی مشابهی دسترسی داریم. سرانجام، تلویزیون

می تواند به ما کمک کند که عالیقمان را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

برنامه های تلویزیونی مطالبی به ما ارائه می دهد که در خصوص آن فکر و صحبت کنیم. این روزها هر زمان که ما

تلویزیون را روشن کنیم، همیشه می توانیم به اخبار داغ گوش دهیم. ما دربارۀ چیزهایی که در سرتاسر جهان اتفاق

می افتد، می شنویم که به طور مستقیم بر زندگی های ما تأثیر می گذارند. همه در مورد این چیزها نظر دارند و همه

می خواهند در مورد نظراتشان با دیگران بحث کنند. بنابراین، برنامه های اخبار و اطالعات تلویزیون، ما را تشویق می کنند

تا در مورد ایده هایمان با دوستان و خانواده مان بحث کنیم.

مهم نیست که در کدام شهر زندگی می کنید، شما همانند افراد سایر نقاط کشور به برنامه های تلویزیونی مشابهی

دسترسی دارید. هنگامی که برای کار، تحصیل و یا گذراندن تعطیالت به یک شهر جدید می روید، با افرادی که در آن جا

هستند، یک چیز مشترک خواهید داشت. هنگامی که افراد جدیدی را مالقات می کنید، احتماًال با حداقل برخی از

برنامه های تلویزیونی مشابه آشنا خواهید بود. این به شما مطالبی برای صحبت کردن و روشی برای شروع دوستی های

جدید ارائه می دهد.

اکثر مردم از تلویزیون به عنوان روشی برای دنبال کردن عالیق خود استفاده می کنند. افرادی که ورزش می کنند معموًال

تماشای ورزش ازطریق تلویزیون را دوست دارند. افرادی که آشپزی دوست دارند برنامه های آشپزی تماشا می کنند. اگر

دوستان و خانوادۀ شما برخی از برنامه های مشابه آنچه شما تماشا می کنید را تماشا می کنند، بیشتر می توانند در مورد

چیزهایی که شما به آن عالقه دارید، بیاموزند. این یک روش عالی ارتباط است که به مردم کمک می کند بهتر یکدیگر را

درک کنند.

گزینه 1 31

ترجمۀ جمله:

موضوع اصلی متن چیست؟

"تلویزیون می تواند ارتباط میان افراد را با تنوع برنامه هایش بهبود بخشد."

گزینه 4 32

ترجمۀ جمله:

طبق متن، نگرش نویسنده نسبت به برنامه های تلویزیونی چیست؟

"مثبت"

گزینه 1 33

ترجمۀ جمله:

طبق متن، کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

"تلویزیون روی ارتباط مردم به شکل بدی تأثیر می گذارد."
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گزینه 3 34

ترجمۀ جمله:

کدام یک از موارد زیر به بهترین نحو نقش پاراگراف 3 را در ارتباط با پاراگراف 1 توضیح می دهد؟

"از نکته های مطرح شده در آن پاراگراف حمایت بیشتری می کند."

گزینه 3 35

ترجمۀ جمله:

الف: فکر می کنی او به کتاب عالقه دارد؟ فردا روز تولدش است و من برایش چند رمان کالسیک خریده ام.

ب: او وقتی بفهمد بسیار خوشحال خواهد شد. او عاشق کتاب است.

نکتۀ مهم درسی

از "will" برای پیش بینی دربارۀ آینده استفاده می شود. چون فرد اول در مورد عالقۀ آن شخص به کتاب (در حال حاضر)

می پرسد، پس برای جای خالی اول "is" مناسب است.

گزینه 2 36

ترجمۀ جمله:

متأسفم که شما را این قدر عصبانی کردم. دیگر آن کار را نخواهم کرد.

نکتۀ مهم درسی

از "will" برای بیان قول و تعهد استفاده می کنیم. باتوجه به مفهوم جملۀ سؤال، نوعی قول دادن به تکرار نکردن کاری از

"will not" شکل خالصه شدۀ "won't" باید به شکل مفرد به کار رود و می دانیم که "will" آن استنباط می شود، پس

است.

گزینه 3 37

ترجمۀ جمله:

کودکان اغلب بر (سر) یکدیگر فریاد می زنند، زیرا مهارت های ارتباطی برای حل مناسب اختالفات را ندارند.

1) نگاه کردن

2) اضافه کردن

3) فریاد زدن

4) شروع کردن

گزینه 2 38

ترجمۀ جمله:

دانش آموزان به شدت تحت فشار بودند تا از مقررات مدرسه دربارۀ نپوشیدن شلوار جین پیروی کنند. در غیر این

صورت، نمی توانستند در کالس ها حضور یابند.

1) اهدا

2) فشار

3) مراقبت

4) قدرت
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ترجمۀ درک مطلب:

بسیاری از حیوانات وحشی و اهلی در آفریقای جنوبی زندگی می کنند. در قسمت های زیادی از آفریقای جنوبی، مردم

حیوانات را شکار نمی کنند و به آن ها آسیب نمی زنند. در عوض، با حیوانات دوست هستند. هنگامی که انسان ها با

طبیعت دوست می شوند، بسیاری از حیوانات به زندگی ادامه خواهند داد و به خطر نخواهند افتاد. آفریقای جنوبی مانند

کشورهای اروپایی یا آسیایی نیست که مردم حیوانات را می کشند و خانۀ طبیعی آن ها را تخریب می کنند. هنگامی که

فردی در آفریقای جنوبی حیوان زخمی ای را می بیند، دیگران را باخبر می کند (از دیگر انسان ها درخواست می کند). تا

بیایند و به حیوان کمک کنند. به این صورت، زندگی خیلی از حیوانات نجات خواهد یافت.

مردم آفریقای جنوبی همواره به گردشگران می گویند تا به زندگی و سالمت حیوانات توجه کنند. آن ها می گویند

گردشگران گاهی با نزدیک شدن به حیوانات، آن ها را خشمگین می کنند یا با دادن غذا به آن ها مریضشان می کنند. حتی

برخی از گردشگران می خواهند با حیوانات عکس بگیرند! مردم آفریقای جنوبی فکر می کنند که باید همواره از حیوانات

محافظت کنند و بگذارند زندگی بهتری در خانۀ طبیعی خود داشته باشند.

گزینه 3 39

ترجمۀ جمله:

متن عمدتًا مربوط به کمک اهالی آفریقای جنوبی به حیات وحش است.

گزینه 2 40

ترجمۀ جمله:

کدام یک طبق متن غلط است؟

"مردم در بخش های کمی از آفریقای جنوبی حیوانات را شکار نمی کنند."

گزینه 3 41

ترجمۀ جمله:

کلمۀ "protect" در بند دوم به معنای "take care of" (مراقبت کردن از) است.

گزینه 4 42

ترجمۀ جمله:

بر طبق متن، حیوانات زیادی به زندگی ادامه خواهند داد، وقتی که مردم با آن ها دوست باشند.
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ترجمۀ درک مطلب:

ماده چیزی است که از آن چیزی ساخته می شود. پنج مادۀ اساسی وجود دارد. اکثر چیزها از این مواد ساخته می شوند.

بعضی چیزها از فلز ساخته می شوند. بعضی چیزها از شیشه ساخته می شوند. برخی اشیاء از چوب درست می شوند.

بعضی چیزها از پارچه تولید می شوند و برخی اشیاء از پالستیک ساخته می شوند. چند مادۀ دیگر وجود دارند. اما آن ها

به اندازۀ این پنج ماده مورد استفاده قرار نمی گیرند.

اجازه دهید ابتدا در مورد فلز صحبت کنیم. فلز خیلی سنگین است. و آن خیلی سخت و محکم است. اگر به آن دست

بزنید، معموًال سرد به نظر می رسد. ما از فلز استفاده می کنیم تا چیزهای زیادی بسازیم. ما از آن برای چنگال ها و چاقوها

استفاده می کنیم. ما از آن برای کلیدها استفاده می کنیم، از آن برای اتومبیل ها استفاده می کنیم. ما از آن برای این

چیزها استفاده می کنیم برای این که خیلی محکم است.

بعد، اجازه بدهید در مورد شیشه صحبت کنیم. شیشه خیلی صاف است. هنگام لمس کردن سرد است. به اندازۀ فلز

سنگین نیست. سخت است. اما محکم نیست. به راحتی می شکند! پس چرا از آن استفاده می کنیم؟ از آن استفاده

می کنیم چون شفاف است! شما می توانید آن سوی شیشه را ببینید! به این دلیل است که از آن برای پنجره ها استفاده

می کنیم. هم چنین به این دلیل است برای عینک از آن استفاده می کنیم.

حال، بیا�د در مورد چوب حرف بزنیم. چوب سبک تر از فلز و شیشه است. آن به محکمی فلز نیست. اما آن خیلی

محکم تر از شیشه است. ما از چوب برای ساختن چیزهای زیادی استفاده می کنیم. اشیاء ساخته شده از چوب معموًال

سبک و سخت و محکم هستند. صندلی ها و میزها از چوب ساخته می شوند. مدادها از چوب ساخته می شوند.

حال، در مورد پارچه صحبت کنیم. پارچه خیلی سبک است. خیلی سبک تر از چوب. و خیلی نرم است. ما از پارچه برای

تولید چیزهای زیادی استفاده می کنیم. برای مثال برای تولید لباس به کار می رود. و برای تولید پتوها به کار می رود.

در آخر، اجازه دهید در مورد پالستیک صحبت کنیم. پالستیک همچنین خیلی سبک است. اما از پارچه متفاوت است.

بعضی وقت ها نرم است. و بعضی وقت ها سخت است. پالستیک می تواند برای تولید کیسه های پالستیک نازک به کار

رود. این ها سبک، نرم و محکم هستند. اما پالستیک هم چنین می تواند برای تولید کاله ایمنی دوچرخه استفاده شود.

این ها سبک، سخت و محکم هستند. یک کاله ایمنی و یک کیسه متفاوت به نظر می رسند. اما هر دوی آن ها از

پالستیک ساخته می شوند.

گزینه 3 43

ترجمۀ جمله:

کدام جمله از متن به بهترین شکل، ایدۀ اصلی را توصیف می کند؟

"پنج مادۀ اساسی وجود دارد."

گزینه 4 44

ترجمۀ جمله:

بر اساس متن، کدام یک از این چیزها یک ماده است؟

"چوب"

گزینه 3 45

ترجمۀ جمله:

در پاراگراف 4، متن می گوید: "چوب سبک تر از فلز و شیشه است." هدف اصلی این جمله چیست؟

"مقایسه کردن چیزی"
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گزینه 2 46

ترجمۀ جمله:

در این متن، نویسنده ابتدا در مورد چیزهای سنگین و بعد در مورد چیزهای سبک صحبت می کند.

گزینه 1 47

ترجمۀ جمله:

کلمۀ "helmet" که در خط آخر زیر آن خط کشیده شده است، به "یک کاله ایمنی" اشاره می کند.

گزینه 2 48

ترجمۀ جمله:

زبان اسپانیایی در سراسر بیشتر آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و بیشتر ایاالت متحده صحبت می  شود.

نکتۀ مهم درسی

"speak" به معنای "صحبت کردن" یک فعل متعدی است که بعدازآن مفعول نیامده است، بنابراین فعل باید به شکل

مجهول باشد.

گزینه 4 49

ترجمۀ جمله:

الف: آیا دوست دارید برای شام به خانۀ من بیا�د و در مورد مشکلتان صحبت کنید؟

ب: ایدۀ خوبی است. من تا ساعت هشت آن  جا خواهم بود.

نکتۀ مهم درسی

از "will" برای اشاره به تصمیم آنی و در لحظه استفاده می  شود. به معنی جمله دقت کنید.

گزینه 4 50

ترجمۀ جمله:

حدود 387 سال قبل از میالد، افالطون این آکادمی را به  عنوان نهادی برای فعالیت اصولی آموزش و تحقیق فلسفی و

علمی تأسیس کرد.

نکتۀ مهم درسی

به تفاوت بین (found) "find" (یافتن) و (founded) "found" (تأسیس کردن) توجه کنید. جمله فاعل دارد، بنابراین

وجه آن معلوم است و باتوجه به قید زمان در ابتدای جمله باید فعل آن را در زمان گذشتۀ ساده به  کار ببریم.

گزینه 4 51

ترجمۀ جمله:

شیوۀ تفکر دیوید در مورد امتحان زبان دادن در ایران برای سال  ها پیش مناسب بود، اما نه برای سال  های اخیر.

1) در معرض خطر

2) صادق

3) کامل، مطلق

4) مناسب
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گزینه 2 52

ترجمۀ جمله:

او اخیرًا چیزی غیرعادی در رفتار پدرش مشاهده کرده است. من فکر می  کنم برای او کامًال ضروری است که پیش یک

روانشناس برود.

1) پزشک

2) رفتار

3) دارو

4) استاد

گزینه 3 53

ترجمۀ جمله:

من دقیقًا می  توانم بگویم که آن  ها دارند در چه موردی حرف می  زنند، آن  ها لحن صدای مشابهی دارند، فرقی ندارد چه

زبانی باشد.

1) تلفظ

2) خلقت

3) بیان، لحن صدا

4) توجه

گزینه 1 54

ترجمۀ جمله:

او به تمرین احتیاج داشت؛ شاید او می  توانست به  جای کیک بوکسینگ، تکواندو را، که در طول سال  ها به  طور منظم

انجام می  داد، یاد بگیرد.

1) به  طور منظم

2) به  طور شگفت  انگیز

3) به  طور عادی

4) با صدای بلند

گزینه 4 55

ترجمۀ جمله:

ممکن است بخشی از او هرگز او را به  خاطر آن  چه انجام داد، نبخشد و آن قسمت تاریکی از شخصیت او بود که

نمی  خواست او ببیند.

1) توضیح دادن

2) مانع شدن

3) مشارکت دادن

4) بخشیدن
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گزینه 2 56

ترجمۀ جمله:

روز تولد مادرم فردا است. قصد دارم هدیۀ ارزشمندی برایش بخرم.

نکتۀ مهم درسی

برای کارهای از قبل برنامه ریزی شده در زمان حال از "be going to" استفاده می شود.

گزینه 2 57

ترجمۀ جمله:

کدام جمله از نظر گرامری نادرست است؟

"تو می  دانی که موش  ها حیوانات کثیفی هستند."

نکتۀ مهم درسی

جمع "mouse" می  شود "mice"، زیرا این اسم جزو جمع  های استثناست.

گزینه 3 58

ترجمۀ جمله:

اگر ما به کودکانمان این ارزش  ها را یاد ندهیم، حقیقتًا چگونه می  توانیم از آن  ها انتظار داشته باشیم تا اعضایی

ارزشمند و قابل احترام در جامعه شوند؟

1) با دقت

2) مؤدب

3) قابل احترام، محترم

4) مراقب، دلسوز

گزینه 2 59

ترجمۀ جمله:

دادن یک هدیۀ (مالی) سودمند به  عنوان یک دوست، راه دیگری برای پرهیز از دادن کادوهای نامطلوب است.

1) آزمایش

2) اهدا، هدیه

3) الهام

4) عبارت، بیان

گزینه 2 60

ترجمۀ جمله:

پدر دل  شکسته از فهمیدن این  که کیسۀ هوا نتوانسته بود از دخترش در هنگام تصادف اتومبیل محافظت کند،

اندوهگین بود.

1) گزارش دادن

2) محافظت کردن

3) موجب شدن

4) گرفتن
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گزینه 3 61

ترجمۀ جمله:

آن  ها طرح  هایی دارند تا در این  جا مرکز خریدی بسازند، اما بیشتر مردم محلی در این  باره خوشحال نیستند. آن  ها

می  گویند چنین مکانی ترافیک را در منطقه افزایش خواهد داد.

1) گیاه

2) دشت

3) طرح، نقشه

4) هواپیما

ترجمۀ درک مطلب:

آیا می  خواهی کاری را که می  توانی، انجام دهی تا طبیعت را نجات دهی، با اخبار بد دربارۀ گرمایش زمین، مرگ

اقیانوس  ها و حیوانات در معرض خطر انقراض، سخت است بدانیم از کجا باید شروع کنیم. در واقع راه  های زیادی وجود

دارد که می  توانی کمک کنی.

هدر دادن آب یکی از بزرگ  ترین راه  هایی است که مردم (با آن) سالمت سیاره را به  خطر می  اندازند. بستن شیر آب در

هنگام مسواک زدن یک نمونه از کارهایی است که می  توانی از همین حاال انجام دهی. استفادۀ کمتر از آب حتی خیلی

مهم  تر است، اگر در منطقه  ای کم  آب زندگی می  کنید.

مواد شیمیایی که برای شستن بدنمان، خانه  هایمان، ماشین  هایمان و تمام چیزهای دیگر استفاده می  شود، آسیبی جدی

به سیاره و حیات حیوانات وارد می  کند. مواد شیمیایی برای انسان  ها هم خوب نیستند، پس تمام سعی  ات را بکن تا از

آن  ها کمتر استفاده کنی.

زغال  سنگ و گاز طبیعی از رایج  ترین منابع انرژی هستند که به برق تبدیل می  شوند. سوختن این مواد یک عامل مهم در

آلودگی هوای جهان است. ذخیرۀ برق راه خوبی برای ایفای نقش در کمک به سیاره است.

یک منبع بزرگ آلودگی هوای دیگر که به گرمایش زمین منجر می  شود، گازهای خروجی از ماشین  ها، کامیون  ها،

هواپیماها و دیگر وسایل نقلیه است. گازی که برای راندن آن  ها استفاده می  شود، مواد شیمیایی  ای که می  سوزانند و

ساخت جاده  ها، همه نقش ایفا می  کنند. اگر می  توانی کمتر برانی یا کمتر مسافرت هوایی داشته باشی و در عوض

رانندگی راه بروی و دوچرخه  سواری کنی، کمک بزرگی به نجات سیاره خواهی کرد.

گزینه 1 62

ترجمۀ جمله: متن اساسًا به بحث دربارۀ چه چیزی می  پردازد؟

"روش  های نجات طبیعت"

گزینه 1 63

ترجمۀ جمله:

طبق متن، شما نباید در حین مسواک زدن شیر آب را باز بگذارید. این راهی برای جلوگیری از به هدر رفتن آب است.

گزینه 3 64

ترجمۀ جمله:

عبارت "cut down on" (کم کردن) در پاراگراف سوم از لحاظ معنی به "decrease" (کاهش دادن) نزدیک  ترین است.
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گزینه 4 65

ترجمۀ جمله: طبق متن، کدام  یک از موارد زیر درست نیست؟

"شما می  توانید با ساخت جاده  ها به نجات طبیعت کمک کنید."

ترجمۀ درک مطلب:

خانواده  ها تقریبًا در هر کشوری در حال تغ�ر هستند در آفریقای شمالی در گذشته بسیاری از مردم در خانواده  های

گسترده (بزرگ) زندگی می  کردند. 50 تا 100 آدم در یک گروه از خانه  ها با هم زندگی می  کردند. این  ها همه اعضای خانواده

بودند - پدربزرگ  ها و مادربزرگ  ها، عمه  ها، عموها، پسرعموها، بچه  ها و نوه  ها. اما در حال حاضر، این خانوادۀ سنتی دارد

به گروه  های کوچک  تر تقسیم می  شود. اکنون خانواده  های تک  والدی بیشتری وجود دارد.

خانوادۀ ژاپنی سنتی، همچنین خانوادۀ گسترده  ای بود - یک پسر، والدینش، همسرش، بچه  هایش، برادران و خواهران

مجردش. آن  ها با هم در خانۀ والدینش زندگی می  کردند. اما این رسم در حال تغ�ر است. االن بیشتر خانواده  ها،

خانواده  های هسته  ای هستند. آن  ها مشکالت جدیدی دارند. بیشتر مردان زمان زیادی را صرف شغل [خود] می  کنند. آن  ها

خانواده  هایشان را اغلب نمی  بینند. این [کار] سختی است. بسیاری از زنان متأهل احساس تنهایی می  کنند. شوهرانشان

تقریبًا هرگز خانه نیستند. بچه  هایشان در مدرسه هستند. گاهی اوقات این زنان یا شغل پیدا می  کنند، یا در گروه  های

فرهنگی عضو می  شوند.

در اروپا، در خانواده  های هسته  ای سنتی، همسر به همراه بچه  ها در خانه می  ماند. شوهر شغلی داشت. اما بسیاری از

اروپایی  ها از این نوع خانواده راضی نیستند و سنت  ها در حال تغ�ر هستند. تعداد طالق  ها در حال افزایش است. تعداد

خانواده  های تک  والدی نیز در حال افزایش است. در سوئد بیشتر از 45 درصد همۀ بچه  ها، مادران مجرد دارند. در بیشتر

اروپا بسیاری از مردم تنها زندگی می  کنند. در فرانسه بیشتر از 26 درصد زنان بین سنین 30 تا 34 سال و بیشتر از 27

درصد از مردان تنها زندگی می  کنند.

بعضی از مردم دربارۀ این تغ�رات ناراحت هستند. اما آن  ها باید یک چیز را بفهمند. ما نمی  توانیم واقعًا بگو�م: "این

خانواده  های جدید بد هستند." و یا "این خانواده  های جدید خوب هستند." آن  ها فقط متفاوت هستند. جهان در حال

تغ�ر است و خانواده  ها هم در حال تغ�رند.

گزینه 3 66

ترجمۀ جمله: موضوع اصلی متن چیست؟

"خانواده  ها در بسیاری از کشورها در حال تغ�ر هستند."

گزینه 2 67

ترجمۀ جمله:

کلمۀ "extended" (گسترده) در پاراگراف یک از لحاظ معنی به "large" (بزرگ) نزدیک  ترین است.

گزینه 4 68

ترجمۀ جمله:

کلمۀ "Their" در پاراگراف دو به بسیاری از زنان متأهل اشاره می  کند.

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



17لرنیتو 1399 /29

گزینه 4 69

ترجمۀ جمله:

براساس متن، همۀ جمالت زیر درست هستند، به  جز این  که نویسنده فکر می  کند که این خانواده  های جدید بد هستند،

زیرا آن  ها با هم زندگی نمی  کنند.

گزینه 4 70

ترجمۀ جمله:

دختر من بسیار خوشحال است، زیرا دیشب در جشن تولدش به او هدایای زیادی داده شد.

نکتۀ مهم درسی

این جمله مجهول است، چون فاعل فعل "give" در آن مشخص نیست. باتوجه به قید "last night" از فعل مجهول در

زمان گذشتۀ ساده استفاده می کنیم. باتوجه به ضمیر مفرد "she" باید از "to be" مناسب با آن استفاده کنیم.

گزینه 2 71

ترجمۀ جمله:

او چرخید، در حالی که به پشت مبل نگاه می کرد و در آن جا پسرش با لباس مدرسه اش و چند کتاب در دستانش

ایستاده بود.

1) تصویر

2) مبل

3) صفحه

4) پارک

گزینه 4 72

ترجمۀ جمله:

همۀ ما فکر می کردیم که قرار است پول زیادی را برای غذا خرج کنیم، اما در کمال تعجب همه، رستوران به طور

حیرت انگیزی ارزان از آب درآمد.

1) به روانی

2) اشتباهًا

3) دقیقًا

4) به طور حیرت انگیز

گزینه 2 73

ترجمۀ جمله:

از آن جا که نوجوان ضعیف نمی دانست چگونه از خود دفاع کند، تصمیم گرفت در چند کالس بوکس شرکت کند.

1) مراقبت کردن

2) دفاع کردن

3) نگه داشتن

4) توصیف کردن
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گزینه 4 74

ترجمۀ جمله:

ساختمان های دور میدان از نظر سبک معماری بسیار متفاوت اند، اما به خوبی برای ساختن یک نمای زیبا ترکیب

شده اند.

1) جمع آوری کردن

2) کشف کردن

3) اختراع کردن

4) ترکیب کردن، به هم پیوستن، ترکیب شدن

گزینه 3 75

ترجمۀ جمله:

اکنون که شما یک دانش آموز دبیرستانی هستید، به اندازۀ کافی بزرگ شده اید که مسئول آنچه انجام می دهید و

می گو�د باشید.

1) بخشیده شده

2) واضح

3) مسئول

4) راحت، آسوده

گزینه 3 76

ترجمۀ جمله:

هنگامی که او درگذشت و میراث او به پسر نه  ساله اش، هنری سوم، رسید، همۀ جوانب امور تغ�ر یافت.

1) شیء

2) ارتباط

3) میراث

4) خانواده

گزینه 4 77

ترجمۀ جمله:

تنها زندگی کردن و تالش برای بزرگ کردن یک دختر کوچک کار آسانی نیست. اگر با مادرتان زندگی کنید بهتر خواهد

بود، تا او بتواند به شما کمک کند.

1) مراقبت کردن

2) جلوگیری کردن

3) بستگی داشتن

4) بزرگ کردن، پرورش دادن
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ترجمۀ درک مطلب:

در اسنوبرد سواری، نسبت به هر فعالیت خارج از منزل دیگری، آدم های بیشتری آسیب می بینند که دربردارندۀ یک 

چهارم مراجعات به اورژانس است. به گفتۀ محققان، اسنوبرد سواری، سورتمه سواری و کوهنوردی منشأ اصلی جراحات

هستند. رایج ترین مشکالت شامل شکستگی استخوان و پیچ خوردگی است که نیمی از کل موارد را تشکیل می دهند.

محقق "Greenspan" این طور بیان می کند که: "ما از مردم می خواهیم که در فعالیت های خارج از منزل شرکت کنند. اما

هم چنین از مردم می خواهیم بدانند که دلیلی برای نگرانی وجود دارد و مردم می توانند (آسیب ببینند) و آسیب می بینند.

او هم چنین افزود آسیب ها می توانند ازطریق برنامه ریزی و آمادگی، با مطمئن شدن از این که سطح تناسب و مهارت های

(فیزیکی) آن ها با آن فعالیت تناسب دارد و استفاده از تجهیزات مناسب، جلوگیری شوند. "Greenspan" همچنین گفت

که این تحقیق اولین (تحقیق) است که به جای ورزش های فردی (خاص) یا مناطق جغرافیایی، به آسیب های تمام

فعالیت ها نگاه می کند. محققان اطالعات مربوط به جراحات حاصل از فعالیت های خارج از منزل درمان شده در 63

بیمارستان در سال های 2004 و 2005 را بررسی کردند. آن ها برآورد کردند که ساالنه در سرتاسر کشور حدود 213000 نفر به

خاطر چنین جراحاتی درمان شدند. حدود نیمی از آن افراد آسیب دیده در محدودۀ سنی 10 تا 24 سال هستند، و نیمی از

این صدمات به دلیل سقوط رخ می دهند. میزان جراحات مردان دو برابر خانم ها است، ولی تحقیق به دلیل آن توجه

نکرده است.

دلیل آن ممکن است این باشد که مردان ریسک پذیری باالتری دارند، و یا این باشد که میزان مشارکت مردان در

فعالیت های در خارج از منزل بیشتر از خانم ها است و یا ترکیبی از هر دو دلیل. حدود 26% این جراحات به دلیل اسنوبرد

سواری (و) در ادامۀ آن سورتمه سواری (11%)، کوهنوردی (6%)، اسکی روی آب (4%)، ماهی گیری (3%) و شنا (%2)

است.

گزینه 1 78

ترجمۀ جمله: چند درصد از تمامی جراحات منجر به شکستگی استخوان و یا پیچ خوردگی شد؟

"پنجاه درصد"

گزینه 2 79

ترجمۀ جمله: آیا آقایان بیشتر آسیب می بینند یا خانم ها؟

"مردان دو برابر خانم ها دچار جراحت می شوند."

گزینه 4 80

ترجمۀ جمله: طبق متن، کدام فعالیت سومین عامل بزرگ جراحات است؟

"کوهنوردی"

گزینه 2 81

ترجمۀ جمله: کدام یک از تکنیک های استدالل ذکر شده، در متن استفاده نشده است؟

"توصیف مراحل یک فرآیند"
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ترجمۀ درک مطلب:

فرهنگ لغت مجموعه ای از کلمات است همراه با اطالعات مشخصی که به هر کلمه ضمیمه شده اند. کلمۀ "دیکشنری" از

کلمۀ التین "دیکشنریوم" برخاسته است که در ابتدا به معنای مجموعه ای از عبارات و اصطالحات است. یک دیکشنری

یک زبانه اطالعات توضیحی برای هر کلمه، توضیح این که هر کلمه چه معنی ای می دهد، معموًال به همراه یک مثال را

شامل می شود.

این باور وجود دارد که فرهنگ لغت تک زبانۀ هلندی وردن بوک، بزرگ ترین فرهنگ لغت یک زبانۀ موجود است. 134 سال

زمان برد تا تمام شود، از سال 1864 آغاز شد و تنها در سال 1998 پایان یافت. در ابتدا در 40 جلد منتشر شد، صدها هزار

سرواژه و بیش از یک میلیون جمله از منابع را شامل می شد.

از طرفی دیگر، کوچک ترین فرهنگ لغت در دنیا 27 میلی متر در 19 میلی متر بود و 13000 کلمه و 384 صفحه داشت. در

کنار کلمات معمول و جدیدترین کلمات در آن زبان، این فرهنگ لغت توضیحات کوتاهی از تعداد زیادی اصطالح علمی،

فلسفی، ادبی و فنی را در بر می گرفت. دیکشنری انگلیسی برایس در یک جعبۀ فلزی کوچک منتشر شد. جعبه از کتاب در

برابر آسیب محافظت می کرد. آن هم چنین شامل لنز قوی ای در جلوی آن بود تا کمک کند کلمات ریز خوانده شوند.

فرهنگ لغت تنها با این ذره بین قابل خوانده شدن بود. روش مشخصی که متن را بسیار کوچک می کرد، فرآیند چاپی

بود که توسط دیوید برایس در سال 1890 ایجاد شد. او از ورق های کاغذ مخصوصی استفاده کرد که به کتاب این اجازه را

می داد تا علی رغم داشتن صدها صفحه، بسیار نازک باشند. به دلیل قابل حمل و ارزان بودن، ما می توانیم بگو�م این

دیکشنری معادلی برای گوشی های امروزی بود که، به مردم اجازه می داد آن را با خود حمل کنند و به حجم زیادی از

اطالعات به راحتی دسترسی داشته باشند.

گزینه 4 82

ترجمۀ جمله:

اطالعات در این متن عمدتًا بر اساس تأکید بر دو نوع فرهنگ لغت متفاوت از یکدیگر سازمان دهی شده است.

گزینه 1 83

ترجمۀ جمله: کدام یک از عبارات زیر دربارۀ فرهنگ لغت انگلیسی برایس توسط متن پشتیبانی می شود؟

"این فرهنگ لغت در وضعیت خوبی باقی ماند، زیرا در یک جعبۀ کوچک فلزی منتشر شد."

گزینه 4 84

ترجمۀ جمله: کدام یک از کلمات استفاده شده در متن، می تواند جایگزین کلمۀ "minute" در آخرین پاراگراف شود؟

"tiny (ریز)"

گزینه 4 85

ترجمۀ جمله: مقصود از جملۀ "به دلیل قابل حمل و ارزان بودن، می توانیم بگو�م ..." در آخرین پاراگراف، "ارائۀ دلیلی

برای این است که چرا آن ها جالب به نظر می رسیدند.
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گزینه 1 86

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر بهترین شکل دیدگاه نویسنده را نسبت به فرهنگ لغت هلندی وردن بوک نشان

می دهد؟

"جامع"

ترجمۀ درک مطلب:

بسیاری از افرادی که دارند جست وجو می کنند تا یک سگ خانگی داشته باشند توله سگ می گیرند. دالیل زیادی هست

که چرا مردم توله سگ می گیرند. با وجود همۀ این ها، توله سگ ها بامزه، مهربان و بازیگوش هستند. اما حتی اگرچه

توله سگ ها حیوانات خانگی خوبی از آب درمی آیند، دالیل خوبی هست که چرا شما باید در عوض، گرفتن یک سگ بالغ

را در نظر بگیرید.

وقتی که یک توله سگ دارید، شما باید به آن آموزش بدهید که چگونه رفتار کند. شما باید اطمینان حاصل کنید که

توله سگ تربیت شده باشد تا به حمام داخل خانه نرود. شما باید به توله سگ آموزش دهید که روی مهمان ها نپرد یا

کفش های شما را گاز نگیرد. شما باید توله را تربیت کنید تا با قالده راه برود. این کار زیادی است.

از طرف دیگر، وقتی که شما یک سگ بالغ داشته باشید، شانس خوبی وجود دارد که آن از قبل بداند که چگونه همۀ

کارهای قبًال ذکر شده را انجام دهد. بسیاری از سگ های بالغ قبًال تربیت شده اند. بسیاری از سگ های بالغ روی چیزی

نمی پرند یا گاز نمی گیرد، چیزهایی را که شما نمی خواهید روی آن ها بپرند یا گاز بگیرند. بسیاری از سگ های بالغ قادر

خواهند بود با قالده راه بروند بدون این که شما را به آن سوی خیابان بکشند.

توله سگ ها هم چنین انرژی زیادی دارند و می خواهند همیشه بازی کنند. این می تواند سرگرم کننده باشد، اما ممکن است

شما نخواهید به اندازه ای که توله سگتان می خواهد بازی کنید. توله سگ ها همیشه در طول شب ها نمی خوابند یا اجازه

نخواهند داد شما هنگامی که تلویزیون تماشا می کنید استراحت کنید.

از طرف دیگر، اکثر سگ های بالغ منتظر خواهند ماند تا شما بازی کنید. عالوه براین، آن ها وقتی که شما می خوابید،

می خوابند و از تماشا کردن تلویزیون روی تخت کنار شما خوشحال اند.

یک دلیل آخری وجود دارد که چرا سگ های بالغ را باید به جای توله سگ داشته باشید. وقتی که اکثر مردم برای گرفتن

سگ به پناهگاه حیوانات می روند، آن ها یک توله می گیرند. این به این معنی است که بسیاری از سگ های بالغ زمان

زیادی را در پناهگاه حیوانات سپری می کنند، و بعضی از آن ها هرگز خانۀ خوبی پیدا نمی کنند. بنابراین اگر می خواهید

یک سگ به عنوان حیوان خانگی داشته باشید، شما باید در مورد گرفتن سگ بالغ فکر کنید. آن ها حیوانات خانگی خوبی

هستند که به خانه های خوب نیاز دارند.

گزینه 2 87

ترجمۀ جمله: نویسنده ظاهرًا در مورد توله سگ ها چه نظری دارد؟

"آن ها صمیمی، بازیگوش و پرزحمت هستند."

گزینه 4 88

ترجمۀ جمله: کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده "behave" "رفتار کردن" در پاراگراف "2" ازنظر معنی به "act" (عمل

کردن) نزدیک ترین است.

گزینه 4 89

ترجمۀ جمله: هدف اصلی پاراگراف "2" توضیح دادن این که چگونه توله سگ ها پردردسر هستند، است.
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گزینه 1 90

ترجمۀ جمله: طبق متن، کدام یک بهترین نمونه از یک سگ تربیت شده است؟

"اسپات برای استفاده از دستشویی بیرون می رود."

گزینه 2 91

ترجمۀ جمله: نویسنده پاراگراف های "3" و "5" را با عبارت "از طرف دیگر" شروع می کند تا تفاوت های اطالعات قبلی را

مقایسه کند.

گزینه 2 92

ترجمۀ جمله: این اولین بار نیست که به من یک فرصت طالیی مانند این پیشنهاد داده شده است. امیدوارم در

مصاحبه ای که قرار است هفتۀ آینده در آن شرکت کنم، قبول شوم.

نکتۀ مهم درسی

فعل "offer" به دو مفعول نیازمند است و نبود یکی از این دو مفعول جمله را مجهول می سازد. مفهوم جمله و عبارت

"This is not the first time" نشان می دهد که زمان جمله حال کامل است.

تشریح گزینه های دیگر

گزینۀ "1": این گزینه در وجه مجهولی در زمان حال ساده است که به مفهوم جمله نمی خورد.

گزینۀ "3": این گزینه در زمان آینده و در وجه معلوم است.

گزینۀ "4": این گزینه در زمان گذشتۀ کامل و در وجه معلوم است.

گزینه 4 93

ترجمۀ جمله: دکتر اسمیت، یک دانشمند زیست محیطی، معتقد است که حیات وحش احیا نخواهد شد مگر انسان ها

دست از رفتار بی دقتشان نسبت به آن بردارند، این طور نیست؟

نکتۀ مهم درسی

تست در مورد کاربرد سؤال کوتاه است. جمله دارای "that-clause" است و در این ساختار، سؤال کوتاه از فعل جملۀ

"that-clause" یعنی "believe" ساخته می شود. ضمیر فاعلی موردنظر "he" است که به "Dr. Smith" برمی گردد.

گزینه 4 94

ترجمۀ جمله: به محض این که پدر در را باز کرد، همۀ افراد داخل سالن ناگهان شروع به آواز خواندن کردند. مهمانان

دعوت شده برای جشن گرفتن تولد پدر خواستند او را غافلگیر کنند و در انجام این کار موفق شدند.

1) دریغ کردن

2) اعالم حضور کردن، وارد شدن

3) مراقبت کردن از

4) کاری را ناگهانی انجام دادن
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گزینه 3 95

ترجمۀ جمله: اخیرًا معلم ها شکایت می کنند که آن ها در اداره کردن کالس هایشان با مشکل مواجه هستند، زیرا آن ها

می گویند که دانش آموزان دیگر برای معلم هایشان یا حتی برای والدینشان هیچ احترامی قائل نیستند.

1) نیرو، قدرت

2) نصیحت

3) توجه، احترام

4) دقت، آگهی

گزینه 2 96

ترجمۀ جمله: وقتی به خانه رسیدم، دیدم که میز و صندلی ها سر جای خودشان نبودند. مبلمان داشت برده می شد،

زیرا که مادر تصمیم گرفته بود که از شر آن خالص شود.

نکتۀ مهم درسی

جمله در زمان گذشته استمراری در وجه مجهولی است و "furniture" به معنی "مبلمان" اسم غیر قابل شمارش است و

بعد از آن از فعل مفرد "was" استفاده می شود. بنابراین ساختار "was being + p.p" درست است.

گزینه 3 97

ترجمۀ جمله: امروزه زبان اسپانیایی توسط بیش از سیصد میلیون نفر در جهان صحبت می شود.

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به قید زمان "nowadays" به معنای "امروز" هم می فهمیم باید از زمان حال ساده استفاده کنیم و چون مفعول

در اول جمله آمده، پس وجه جمله مجهول است.

حال سادۀ مجهول : am/is/are + p.p

گزینه 4 98

ترجمۀ جمله: او ناامید شد وقتی که آن شغل به او پیشنهاد نشد، زیرا که فکر می کرد که با گرفتن آن شغل می توانست

اعتمادبه نفسش را تقویت کند.

1) چشم پوشیدن از، دریغ داشتن

2) پا�ن آوردن

3) گرفتن

4) باال بردن، تقویت کردن

گزینه 2 99

ترجمۀ جمله: من فکر می کنم می خواهم در خانه بمانم، به جای اینکه بیرون بروم.

1) به همراه

2) به جای اینکه

3) از سوی دیگر

4) زیرا
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ترجمۀ درک مطلب:

لوئیس بریل که در سال 1809 متولد شد، بعد از یک تصادف زمانی که 3 ساله بود، نابینا شد. در ابتدا لوئیس در

روستایش به مدرسه رفت، همان جایی که پدرش تجهیزاتی برای اسب ها می ساخت. وقتی ده ساله بود، به مدرسه ای برای

بچه های نابینا در پاریس رفت. در کتابخانۀ مدرسه 14 کتاب وجود داشت که سیستمی از نقاط به جای حروف داشتند.

وقتی دانش آموزان حروف را لمس می کردند می توانستند معنی کلمات را بفهمند. لوئیس می خواست روشی را بیابد که

سیستم را بهتر کند. سپس در سال 1821، مردی به نام چارلز باربیر از مدرسه دیدن کرد. باربیر که یک سرباز بود به

دانش آموزان سیستم مختص خودش را از حروف روی کاغذ نشان داد. آن توسط سربازان برای خواندن و نوشتن پیام ها

در شب استفاده می شد. لوئیس تصمیم گرفت سیستم باربیر را بهبود ببخشد و آن را برای استفادۀ افراد نابینا آسان تر

سازد. وقتی 15 ساله بود او اولین کتاب عالئمش را نوشت. او به افزودن عالئم بیشتر به سیستمش ادامه داد. او همچنین

عالئمی برای ریاضیات و موسیقی ساخت. نشانه ها نام او را گرفتند: "بریل". این روزها فن آوری جدید بریل را برای

استفاده کردن حتی آسان تر ساخته است. برخی از رایانه ها که به سرعت می توانند متن را به بریل تبدیل کنند، اکنون

چاپگرهای بریل دارند. کتاب های الکترونیکی همچنین می توانند به خط بریل خوانده شوند. شما می توانید خط بریل را در

بسیاری از زبان های مختلف در سرتاسر دنیا پیدا کنید. حتی فرهنگ لغت های بریل وجود دارد تا بزرگساالن و کودکان

نابینا بتوانند لغات را جست وجو و معانی آن ها را بفهمند.

گزینه 1 100

ترجمۀ جمله: کدام یک از جمالت زیر مطابق متن نادرست می باشد؟

لوئیس بریل در قرن 18 متولد شد.

گزینه 3 101

ترجمۀ جمله: کلمۀ خط کشیده شدۀ work out در متن از نظر معنی به پیدا کردن نزدیک ترین می باشد.

گزینه 4 102

ترجمۀ جمله: مطابق متن، کتاب های بریل به شکل الکترونیکی در دسترس می باشند.

گزینه 2 103

ترجمۀ جمله: همۀ جمالت زیر در متن ذکر شده اند، به جز اینکه مشخص نیست چه زمانی لوئیس مرده است.

گزینه 2 104

ترجمۀ جمله: خانه ای که پدرم اجاره کرده بود خیلی قدیمی ولی راحت بود، بنابراین ما حداقل به مدت 15 سال در

آن جا زندگی کردیم تا زمانی که او توانست آپارتمانی بخرد.

نکات مهم درسی

این سؤال در مورد کاربرد کلمات ربط است. با کلمات ربط "and" و "or" و "but" می توان کلمات تکراری را حذف کرد.

the house was very old, but the house was very" تناقض را بیان می کند. درواقع جمله به صورت "but"

comfortable" بوده که با حذف کلمات تکراری جملۀ "the house was very old but comfortable" به دست آمده

و جملۀ دوم در واقع نتیجۀ جملۀ اول را بیان می کند، بنابراین از کلمۀ ربط "so" استفاده می کنیم.
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گزینه 1 105

ترجمۀ جمله: اعتقاد بر این است که همۀ مردم در این کشور در مقابل میراث ملی شان مسئول هستند، تا آن را توسعه

دهند و (آن را) به نسل های بعدی منتقل کنند.

1) میراث

2) گویشور

3) تضاد

4) الهام

گزینه 4 106

ترجمۀ جمله:

او گفت که (اعضای) بیمارستان هنگامی که گفتند (جواب) سی تی اسکن را گم کرده اند، عذرخواهی نکردند، این طور

نیست؟

نکتۀ مهم درسی

چون جملۀ مرکب است، سؤال کوتاه را براساس جملۀ اصلی می سازیم و برای فعل "said" که در زمان گذشته است، از

"did" به شکل منفی استفاده می کنیم و ضمیر "she" را عینًا در سؤال کوتاه تکرار می کنیم.

گزینه 2 107

ترجمۀ جمله: امروزه، معلمان ما تکالیف زیادی به ما می دهند. با وجود این، آیا می دانید چقدر تکلیف توسط

دانش آموزان این کالس ها باید انجام شود؟

نکتۀ مهم درسی

جمله مجهول می باشد و با ساختار "فاعل + by" آمده است (رد گزینۀ "4"). ازطرفی، "homework" غیرقابل شمارش

است و با فعل مفرد می آید، لذا گزینۀ "2" صحیح است.

گزینه 2 108

ترجمۀ جمله:

الف: چه خانۀ زیبایی! آیا آن جدید است؟

ب: جدید! شوخی می کنی. آن پنجاه سال پیش ساخته شده است.

نکتۀ مهم درسی

(it) (پنجاه سال پیش) می فهمیم زمان جمله گذشتۀ ساده است و چون مفعول "fifty years ago" باتوجه به قید زمان

که به خانه اشاره می کند، در اول جمله آمده، جمله مجهول است.

was/were + p.p + ساختار زمان گذشتۀ سادۀ مجهول 
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گزینه 4 109

ترجمۀ جمله: بر طبق (گفتۀ) مغازه داران محلی، همان قدر که پیدا کردن قطعات یدکی دشوارتر می شود، برخی از

کاالهای مصرفی لوکس نیز تقریبًا به طور کامل از قفسه (فروشگاه ها) در حال ناپدید شدن هستند.

1) اضافه شده

2) قابل قیاس، قیاس پذیر

3) استخراج شده، به دست آمده

4) اضافی، یدکی، ذخیره

گزینه 4 110

ترجمۀ جمله: معلم زبان انگلیسی ما عصبانی نبود. او با خونسردی به ما گفت که در آن شرایط دشوار چه کاری را

انجام بدهیم.

1) بی ادبانه

2) با موفقیت

3) با بی رحمی، ظالمانه

4) با خونسردی، به آرامی

گزینه 1 111

ترجمۀ جمله: ما از پیش نسبت به رفتارهایی که ناشایست محسوب می شوند و نتایجی که از پی آن ها می آیند مطلع

شده ایم.

1) پیش، پیشرفت

2) مالحظه

3) بینش

4) بازگشت

گزینه 4 112

ترجمۀ جمله: دانشمندانی که زندگی پرندگان در محیط زیست طبیعیشان را مطالعه می کنند تالش های بسیاری

می کنند تا اجازه ندهند رفتارهای پرندگان تحت تأثیر حضور آن ها قرار بگیرد.

نکتۀ مهم درسی

"behaviors" با "influence" به کار می رود. باتوجه به رابطۀ فعل "to" فعل دوم به شکل مصدر بدون "let" بعد از فعل

وجه فعل مجهول است؛ درنتیجه فعل دوم پس از "let" به صورت "be + p.p" مجهول می شود.

گزینه 1 113

ترجمۀ جمله: افراد کمی فکر می کردند که او در بازی برنده شود، و وقتی که او مدال طال را گرفت، غافلگیری بزرگی بود.

نکتۀ مهم درسی

کلمۀ ربط "and" می تواند برای همپایه کردن دو جملۀ مستقل به کار رود. ازطرفی باتوجه به معنای جمله، تنها گزینۀ

"1" می تواند پاسخ صحیح باشد.
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گزینه 4 114

ترجمۀ جمله: دولت بارها در انتخاب مدرسۀ کودک بر حمایت خود از انتخاب والدین تأکید کرد.

1) به آرامی

2) مؤدبانه

3) به طور تصادفی

4) بارها، مکررًا

گزینه 2 115

ترجمۀ جمله: الن مالوس در مقدمۀ خود بر (کتاب) "سیاست های خانه داری" خالصه ای از بحث ها را ارائه می دهد.

1) تلفظ

2) مقدمه

3) اختصار

4) ترکیب

گزینه 4 116

ترجمۀ جمله: کتاب جدیدی که او خریده پر از اشتباه است، این طور نیست؟

نکته مهم درسی

در سؤال ضمیمه اگر جمله مثبت باشد، سؤال ضمیمه منفی می آید و بالعکس. از طرفی، "he has bought" برای

توضیح بیشتر آمده است و جزء اصلی جمله نیست.

The new book he has bought is full of mistakes, isn't it?

گزینه 4 117

ترجمۀ جمله: چیزی دارد واقعًا مرا نگران می کند، اما دقیقًا نمی توانم توضیح دهم که آن چیست.

نکتۀ مهم درسی

به تضاد معنایی بین دو جمله دقت کنید. از حرف ربط "but" (اما) برای بیان تضاد استفاده می کنیم.

گزینه 1 118

ترجمۀ جمله: مکان های تاریخی در سراسر کشور باید به عنوان میراث فرهنگی ملتمان تلقی شوند، زیرا آن ها حس

تعلق خاطر و هویت در ما به وجود می آورند.

1) میراث

2) رفتار

3) سبک زندگی

4) الهام
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گزینه 4 119

ترجمۀ جمله: او به مهمانی آن ها نخواهد رفت، چون دعوت نشده است.

نکته مهم درسی

باتوجه به مفهوم جمله، بیانگر حال کامل است و چون جمله حالت مجهول دارد (فعل متعدی "invite" بدون مفعول

می باشد)، از حال کامل مجهول (has / have been + p.p) استفاده می کنیم.

گزینه 3 120

ترجمۀ جمله: من فکر نمی کنم او قبًال معلم جدید زبانمان را مالقات کرده باشد، این طور نیست؟

نکته مهم درسی

باتوجه به اینکه جمله اصلی به صورت "I don't think" است، جمله سؤالی کوتاه براساس جمله دوم ساخته می شود و

فعل به شکل حال کامل "has met" است.

گزینه 2 121

ترجمۀ جمله: توماس ادیسون در دوران حیاتش اختراعات زیادی داشت؛ به همین دلیل است که بسیاری از مردم در

سرتاسر دنیا او را به عنوان یک مخترع برجسته به شمار می آورند.

1) ترجیح دادن

2) به شمار آوردن، در نظر گرفتن

3) شامل کردن

4) ثبت کردن

ترجمۀ درک مطلب:

مردم اغلب می پرسند سخت ترین زبان برای یادگیری کدام است. پاسخ دادن به این سؤال کار راحتی نیست، زیرا عوامل

زیادی وجود دارند که باید مدنظر قرار گیرند. اوًال، در زبان اول تفاوت ها مهم نیستند، زیرا افراد به طور طبیعی زبان

مادریشان را یاد می گیرند، بنابراین سؤال در خصوص اینکه یک زبان برای یادگیری چقدر دشوار است تنها هنگامی که

می خواهیم یک زبان دوم را یاد بگیریم معنا پیدا می کند.

به عنوان مثال، فردی که زبان بومی اش اسپانیایی باشد، یادگیری زبان پرتغالی را نسبت به گویشور زبان چینی برای

یادگیری بسیار آسان تر خواهد یافت، زیرا زبان پرتغالی بسیار شبیه به زبان اسپانیایی است، درحالی که زبان چینی بسیار

متفاوت است؛ بنابراین زبان اول می تواند بر یادگیری زبان دوم تاثیر بگذارد. هرچه تفاوت بین زبان دوم و اول ما بیشتر

باشد، یادگیری برای ما سخت تر خواهد بود. بسیاری از مردم پاسخ می دهند که زبان چینی سخت ترین زبان برای

یادگیری است، احتماًال این طرز تفکر تحت تأثیر یادگیری سیستم نوشتاری زبان چینی است و تلفظ زبان چینی برای

بسیاری از زبان آموزان خارجی بسیار مشکل به نظر می رسد. با این حال، برای افراد ژاپنی زبان که در حال حاضر از خطوط

چینی در زبان خود استفاده می کنند، در مقایسه با گویشوران زبان هایی که از الفبای رومی استفاده می کنند، یادگیری

نوشتار کمتر دشوار خواهد بود.

به نظر می رسد بعضی از مردم زبان ها را به راحتی یاد می گیرند، در حالی که دیگران انجام این کار را بسیار دشوار

می یابند. معلم ها و شرایطی که در آن زبان آموخته می شود، به اندازۀ انگیزۀ هر یادگیرنده برای یادگیری، نقش های

مهمی ایفا می کنند.

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



29/29لرنیتو 1399

گزینه 1 122

ترجمۀ جمله: این مقاله به طور کلی دربارۀ "سخت ترین زبان" است.

گزینه 1 123

ترجمۀ جمله: این سؤال که یادگیری یک زبان چقدر دشوار است در یادگیری زبان دوم معنا دارد.

گزینه 3 124

ترجمۀ جمله: واژۀ "who" که در پاراگراف "2" زیر آن خط کشیده شده است، به گویشوران ژاپنی اشاره دارد.

گزینه 3 125

ترجمۀ جمله: براساس متن، کدام عبارت درست است؟

"یک ژاپنی زبان ممکن است سیستم نوشتار چینی را از یک فرد اروپایی زبان آسان تر بیابد (برایش آسان تر باشد)."
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زبان انگلیسی

گزینه 2 1

ترجمۀ جمله: خیال های آن ها در حال پرواز دور خانه درحالی که خود را به عنوان قهرمان مورد عالقۀ خود تصور می کنند

بسیار بانمک است.

1) وجود داشتن

2) تصور کردن، پنداشتن

3) تأسیس کردن، به راه انداختن

4) تجربه کردن

ترجمۀ متن:

يك ديكشنری (فرهنگ لغت) مجموعه ای از كلمات، تعاريف آن ها و گاهی اوقات اطالعات ديگر است. چنين مجموعه هايی

معموًال به عنوان كتاب چاپ می شوند، اما برخي (از آن ها) در حال حاضر برای استفاده در رایانه ها، تبلت ها و گوشی های

هوشمند طراحی می شوند.

ديكشنری در اصل از يك كلمۀ التين (به نام) "diction" به معنی "گفتن" آمده است. يک ديكشنری معموًال بيشتر برای

پيدا كردن تعاريف كلمات خاص استفاده می شود، اما اطالعات ديگری از قبيل تلفظ های درست، نوع كلمه (فعل، اسم،

صفت و ...)، مترادف ها، متضادها، ریشه شناسی (مطالعۀ ريشۀ كلمات) و كاربرد نيز ظاهر می شوند. به عالوه آن

مثال هایی می دهد كه چطور كلمات را در جمالت به درستي استفاده كنيم. يادگيري معني يك كلمه كافي نيست. از طريق

مثال های جمله شما می توانید واژگان خود را گسترش بدهيد.

دیکشنری های الكترونيک حتی اطالعات ديگری مثل اصطالحات عاميانه و عالئم اختصاری متنی را در خود دارند، مثل

"ttyn" که نشانگر "talk to you never" است. انواع مختلف زيادی از دیکشنری ها وجود دارد. ابتدا شما بايد نيازهای

خود را تشخيص دهيد و سپس يک (ديكشنری) مناسب را انتخاب كنيد كه نيازهاي زبانی شما را برآورده می کند.

گزینه 3 2

1) ترکیب کردن

2) بزرگ نمایی کردن

3) طراحی کردن

4) استخراج کردن، ایجاد کردن
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گزینه 2 3

1) فورًا

2) معموًال

3) به طرز جالبی

4) درواقع، حقیقتًا

گزینه 3 4

1) پاسخ دادن

2) گردآوری کردن

3) گسترش دادن

4) توصیه کردن

گزینه 4 5

نکتۀ مهم درسی

"s" می باشد و چون زمان حال ساده است، در سوم شخص مفرد فعل "which" ضمیر موصولی برای غیرانسان

می گیرد. در گزینۀ "1" به جای "which" از "that" می توانیم استفاده بکنیم، اما به خاطر ضمیر "it" گزینۀ "1" نادرست

است.

گزینه 2 6

1) از خود پرسیدن، تعجب کردن

2) تشخیص دادن، شناسایی کردن

3) منتشر کردن

4) گرفتن، مبتال شدن

ترجمۀ درک مطلب:

"به عمل كار برآيد، به سخن دانی نيست" يك ضرب المثل قديمی با يک معنی پنهان عميق درونش است. اگر شما قول

چيزی را بدهيد، مردم ممكن است تا زمانی كه ببينند شما واقعًا آن را انجام می دهید باور نكنند. بعضي از احساسات

نمی توانند صرفًا با كلمات نشان داده شوند؛ آن ها به اعمال نياز دارند تا براي آن ها حرف بزنند. كلمات ارزان اند؛ هر كس

می تواند به ديگري بگويد كه آن ها را دوست دارد، اما آن ها تأثيرات اين احساسات را حس نخواهند كرد تا زماني كه

آن ها عملي انجام دهند. اگر كودكان وقتي بزرگ می شوند توسط والدينشان بغل نشوند، آن ها باور نخواهند كرد كه

حقيقتًا دوست داشته می شوند. غالبًا درس ها وقتی كه تمرين می شوند بسيار تأثيرگذارتر از تنها دريافت درس است.

ما می توانیم بارها و بارها بابت اشتباهاتمان عذرخواهی كنيم، اما اگر عملمان تغ�ری نكند، كلمه ها بی معنی می شوند.

اگر نمی توانید چيزی كه می گو�د را با عملتان حمايت كنيد شما نياز داريد تا مراقب حرفی كه به كسی كه دوستتان دارد

می زنید، باشيد. اين تأثيرگذارتر است كه اساسًا طوری که می خواهید رفتار كنيد به جای اينكه اميد اشتباهی به كسی

بدهيد. اين فرد را طوری راهنمايی نكنيد كه باور كند شما واقعًا پشيمانيد، اگر قرار است به رفتار مخربتان بازگردید.

فیلم ها و کارتون های متعددی هستند كه هيچ كلمۀ گفته شده ای ندارند، اما پيامی كه نقل می کنند گويای همه چیز

هست. بازيگران مورد عالقۀ دوران بچگی ما چارلی چاپلين، مستر بين، لورل و هاردی سرگرمی و تأثير زيادی فقط با

اعمالشان ايجاد كردند. تنها دليل در پس جملۀ معروف "به عمل كار برآيد، به سخن دانی نيست." اين حقيقت است كه

انجام كاری، (رسيدن) به مقصد را نزدیک تر می 
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گزینه 3 7

ترجمۀ جمله: کدام یک از تکنیک های استدالل زیر در متن استفاده شده است؟

"استفاده از مثال ها"

گزینه 3 8

ترجمۀ جمله: کدام یک از جمالت زیر توسط متن پشتیبانی نمی شود؟

"کلمۀ گفتاری گامی حیاتی به سوی ایجاد ارتباطی مناسب است."

گزینه 1 9

ترجمۀ جمله: کودکان باور نخواهند کرد که آن ها واقعًا موردعالقه والدینشان هستند اگر والدینشان آن ها را به گرمی

در آغوش نگیرند.

گزینه 4 10

ترجمۀ جمله: هدف نویسنده از ذکر به چارلی چاپلین، مستر بین و لورل و هاردی این است که ثابت کند مردم از عمل

بیش از حرف الهام می گیرند.

گزینه 2 11

ترجمۀ جمله: از کلمات مورداستفاده در متن، کدام یک می تواند جایگزین کلمۀ "impression" (اثر) در پاراگراف اول

شود؟

""Influence" (تأثیر)"

ترجمۀ درک مطلب:

کلماتی که انواع خاصی از واقعیت ها را بیان می کنند بعضی وقت ها با معنی تغ�ریافته ای در زبان نگاه داشته می شوند

وقتی که شرایط تمدن به حدی تغ�ر می کنند که معانی ضمنی اصلی دیگر مناسب نمی باشند. کلمۀ ما، "arrive" (به معنی

"shore" به معنی "ripa" به معنی "به" و کلمۀ "ad" رسیدن") نمونه بارزی از این نوع تغ�ر است. آن از حرف اضافۀ التین"

(ساحل) گرفته شده است. تحت شرایط زندگی دریایی مدیترانه ای، تنها ورودی ها آن هایی بودند که با قایق ها می آمدند

و در ساحل پیاده می شدند. همان گونه که شرایط سفر تغ�ر کرد، کلمه ای الزم شد که داللت کند بر ورود مسافرانی که از

مسیرهایی غیر از آب وارد می شوند. تلفظ که در شرایط اولیه به کار می رود نگه داشته شد و معنی تغ�ر کرد تا مناسب

وضعیت تازۀ زندگی شود.

گزینه 3 12

ترجمۀ جمله: هدف اصلی این پاراگراف توضیح است.
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گزینه 3 13

ترجمۀ جمله: براساس متن، کدام یک از موارد زیر نزدیک ترین معنی برای کلمۀ "connotation" (معنای ضمنی)

مشخص شده در خط 3 است؟

"معنی پیشنهاد شده فراتر از تعریف کلمه"

گزینه 2 14

ترجمۀ جمله: کدام یک از جمالت زیر به ایدۀ مرکزی بحث شده در متن اشاره می کند؟

کلمۀ "arrive" یکی از بسیاری از کلمات انگلیسی است که ازنظر معنی تغ�ر کرده تا مناسب شرایط تغ�ر یافته باشد.

گزینه 2 15

ترجمۀ جمله: کلمۀ "those" در خط 6 به ورودی ها اشاره می کند.

گزینه 4 16

ترجمۀ جمله: به نظر شما کدام یک از موارد زیر در متن ذکر نشده است؟

"همۀ کلمات در زبان انگلیسی از زبانی باستانی به نام التین آمده اند."

گزینه 4 17

ترجمۀ جمله: من قراری دارم تا با یک مقام دولتی که به او یک سیستم جدید کارت های شناسایی را هفتۀ گذشته

معرفی کردم، مالقات کنم.

نکتۀ مهم درسی

"مقام دولتی" در این جملۀ وصفی نقش مفعولی دارد (مفعول عبارت "introduce to"). حرف اضافۀ "to" می تواند قبل

از "whom" که ضمیر موصولی مفعولی است به کار رود.

گزینه 3 18

ترجمۀ جمله: سؤاالت در برگۀ (امتحان) نهایی آن قدر دشوار بودند که هیچ یک از دانش آموزان قادر نبودند بفهمند که

چگونه به پاسخ های درست برسند و سؤاالت را حل کنند.

1) مراقبت کردن از

2) منفجر شدن

3) فهمیدن

4) داللت کردن بر

ترجمۀ متن:

اعتیاد وضعیتی است که در آن یک فرد نمی تواند یک رفتار خاص یا مصرفش از یک ماده را به خاطر اثراتی که از آن

رفتار یا ماده حاصل می شود، متوقف کند. برخی دانشمندان ادعا می کنند که رفتارها و مواد اعتیادآور یک چیز مشترک

دارند؛ هر دوی آن ها احتمال فزایندۀ ارتباط با بیماری های ذهنی گوناگون را دارند که از سطح پا�نی از استرس تا

افسردگی حاد متغیر است. ازآنجایی که اعتیاد به یک ماده می تواند به بخش های خاصی از مغز آسیب بزند، برخی از

تأثیرات منفی آن ممکن است تا ابد ادامه یابند.
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گزینه 3 19

نکتۀ مهم درسی

چون عبارت موصولی مورد استفاده در این جمله به کلمۀ "condition" که یک مفهوم یا اسم غیرجاندار است

برمی گردد، نمی توانیم از "who" و "whom" استفاده کنیم (رد گزینه های "1" و "2"). ضمیر موصولی "whose" صرفًا برای

بیان مالکیت استفاده می شود که چنین مفهومی در این جمله وجود ندارد (رد گزینۀ "4").

گزینه 4 20

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه مفعول فعل "receive" یعنی کلمۀ "effects" قبل ازآن آمده است، باید از ساختار مجهول استفاده

کنیم (رد گزینه های "1" و "3"). چون کلمۀ "effects" یک اسم جمع است، فعل کمکی مناسب برای آن "are" است (رد

گزینۀ "2").

گزینه 2 21

1) به دست آوردن

2) ادعا کردن

3) بزرگ نمایی کردن

4) تشکیل دادن

گزینه 2 22

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه کلمۀ "possibility" یک اسم است، باید کلمه ای که قبل از آن آمده و آن را توصیف می کند، یک صفت

باشد. "increasing" صفت و به معنای "فزاینده" است.

گزینه 3 23

1) تجربه کردن

2) توصیه کردن

3) متغیر بودن، گسترش داشتن، شامل شدن

4) گردآوری کردن

گزینه 1 24

1) منطقه، بخش

2) عامل

3) وسیله

4) قاره
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ترجمۀ درک مطلب:

یکی از آسان ترین و ارزان ترین راه ها برای کمک به سالمتی شما خوابیدن هشت ساعت یا بیشتر در هر شب است، اما

مردم دنیا بیشتر و بیشتر به اندازه کافی نمی خوابند. طبق (آمار) سازمان بهداشت جهانی، بیش از نیمی از مردم جهان

ممکن است دچار کمبود خواب باشند. نتیجۀ این وضعیت فقط تعداد زیادی افراد خسته نیست: تنها در ایاالت متحده،

رانندگان خواب آلود حداقل باعث 100000 تصادف اتومبیل و 1500 مرگ در سال می شوند. مشکالت خواب می تواند هم چنین

باعث مشکالت روحی و نیز مشکالت پزشکی مانند فشارخون باال، دیابت، مشکالت تیروئید و مشکالت قلبی شود.

توماس ادیسون، مخترع المپ گفت: "هر چیزی که کار را ُکند کند، بی فایده است." وی پس از اختراع آن (المپ)

پیش بینی کرد که روزهای کاری می تواند تا 24 ساعت در روز افزایش یابد. فرهنگ آمریکایی کار را ارزشمند و خواب را

بی ارزش می داند. بسیاری از رهبران مشهور تجاری و سیاسی با افتخار می گویند: "من فقط چهار یا پنج ساعت وقت

خوابیدن در یک شب دارم." بیشتر دانشجویان دانشگاه اغلب اوقات شبانه ساعات اندکی می خوابند. آن ها غالبًا

می گویند: "من عادت دارم فقط اندکی بخوابم."

اما به گفته کارشناسان، خواب مانند پول است. اگر فقط پنج ساعت در روز می خوابید، شما به آن عادت نمی کنید، بلکه

در عوض، کمبود خواب را افزایش می دهید. دکتر جیمز ماس، نویسنده کتاب "Power Sleep" می گوید: "(خواب) شبیه

یک کارت اعتباری است.". شما فقط دارید زمان را قرض می گیرید. شما همیشه باید تاوان آن را بپردازید. هر چه ساعات

بیشتری را نخوابید، شما باید ساعات بیشتری بخوابید تا ساعت هایی را به کارت اعتباری خوابتان برگردانید، این کسری

می تواند ماه ها یا حتی سال ها ادامه یابد. افراد مبتال به "کمبود خواب" از خواب محروم هستند؛ رانندگی و تصمیم گیری

می تواند برای این افراد خطرناک باشد.

تحقیقات استنلی کرتر نشان داد که وقتی افراد ده ساعت می خوابند، آن ها به طور کلی عملکرد بهتری دارند. اگر این درست

باشد، حتی بیش از نیمی از مردم جهان ممکن است دچار کمبود خواب باشند، وینستون چرچیل، رهبر مشهور انگلیس در

جنگ جهانی دوم، تا اواخر شب کار می کرد، اما او همچنین در طول روز چرت های کوتاهی می زد. او یک بار گفت: "فکر

نکنید که چون در طول روز می خوابید، کمتر کار خواهید کرد. این ایدۀ احمقانه ای است که توسط افرادی که هیچ تخیلی

ندارند شکل می گیرد. (بلکه) شما قادر خواهید بود کارهای بیشتری انجام دهید.".

گزینه 3 25

ترجمۀ جمله: ایده اصلی پاراگراف نخست می تواند این باشد که محرومیت از خواب منجر به مشکالت ذهنی می شود.

گزینه 4 26

ترجمۀ جمله: پنج ساعت خوابیدن در روز فرد را ملزم می سازد در زمان دیگری تاوان آن را بپردازد.

گزینه 2 27

ترجمۀ جمله: پاراگراف سوم، در تناقض با پاراگراف دوم است.

گزینه 2 28

ترجمۀ جمله: مطابق متن، کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

"خواب روزانه باعث می شود تا قطعًا یک فرد کار کمتری را انجام دهد."
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گزینه 4 29

ترجمۀ جمله:

این پایان نامه به بحثی منتهی خواهد شد که در آن دالیل و شواهد موافق ارائه خواهند شد.

نکتۀ مهم درسی

ضمیر موصولی "which" برای هر دو نقش فاعلی و مفعولی قابل استفاده است و می توان حرف اضافه را بالفاصله

قبل ازآن آورد.

گزینه 2 30

ترجمۀ جمله: این روزها خیلی از والدین واقعًا اعتمادبه نفس کافی را برای ایجاد کردن تغ�راتی در رفتار کودکشان که

خطر ابتالی کودک به چاقی را کاهش می دهد، ندارند.

1) مجسم کردن، حساب کردن

2) تأثیر گذاشتن، اجرا کردن

3) احترام گذاشتن

4) شامل شدن، در بر گرفتن

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "effect a change" (تغ�ر ایجاد کردن) توجه کنید.

گزینه 2 31

ترجمۀ جمله:

پلیس جسدی را نزدیک ساحل نور کشف کرده است، اما بستگان ما تأ�د نکرده اند که آیا آن دختر گمشده شان است

(یا نه).

1) توجه، بررسی

2) تأ�د، قبول

3) ترکیب

4) هم آیند، اصطالح

ترجمۀ متن:

آیا تا به حال تالش کرده اید که بفهمید دوستان قدیمی تان در حال حاضر چه می کنند؟ "Friends Reunited" وب سایتی

است که برای دوستان قدیمی مدرسه و دانشگاه، فرصت پیدا کردن یکدیگر را فراهم می کند. این وب سایت در سال 1999،

زمانی طراحی شد که جولی پنک هرست تصمیم گرفت تا با کمک همسرش بعضی از دوستان مدرسه اش را پیدا کند. برای

پیوستن به این وب سایت، باید هزینۀ اندکی بپردازید و سپس نام و آدرس ایمیل خود را به یک لیست اضافه کنید برای

کمک به کارکرد بهتر سیستم جست وجو، این لیست براساس مدرسه و سال مرتب شده است. تاکنون، هزاران تجدید

دیدار در سراسر بریتانیا اتفاق افتاده است و این ایده اکنون در بسیاری از کشورهای دیگر خیلی محبوب است. پس اگر

شما به دنبال کسانی هستید که وقتی 8 سال داشتید بهترین دوستان شما بودند، "Friends Reunited" شاید جایی

باشد که در آن می توانید چیزی دربارۀ آن ها پیدا کنید، حتی اگر دوستان قدیمی تان اکنون در سوی دیگری از جهان

زندگی می کنند.
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گزینه 4 32

1) آماده کردن، آماده شدن

2) وابسته بودن، بستگی داشتن

3) بهبود بخشیدن، بهبود یافتن

4) فراهم کردن، در اختیار قرار دادن

گزینه 3 33

نکتۀ مهم درسی

زمانی که در یک جمله، دو فعل پشت سر هم بیایند، فعل اول تع�ن کنندۀ ساختار فعل دوم است. بعدازفعل

"decide"، فعل دوم باید به صورت مصدر با "to" باشد.

گزینه 1 34

نکتۀ مهم درسی

چون فاعل جمله، قبل از فعل آمده است، باید از ساختار معلوم استفاده کنیم (رد گزینه های "3" و "4"). باتوجه به

این که فاعل جمله یعنی "thousands of reunions" یک عبارت اسمی جمع است، باید از فعل جمع استفاده کنیم (رد

گزینۀ "2").

همچنین، معنای کلی جمله و وجود عبارت قیدی "so far" (تا به حال، تا این لحظه) نشان می دهد که جمله دربارۀ

چیزی صحبت می کند که از زمان گذشته تا زمان حال ادامه یافته است. باتوجه به این نکته، بهترین ساختار فعلی

ممکن، ساختار حال کامل یا "present perfect" است.

گزینه 2 35

1) مراقبت کردن از، نگهداری کردن از

2) به دنبال کسی یا چیزی گشتن

3) مراقبت کردن از، توجه داشتن به

4) دست کشیدن، ترک کردن، رها کردن

گزینه 3 36

نکتۀ مهم درسی

چون ضمیر موصولی مورد استفاده در این جمله به کلمۀ "the place" که یک اسم غیرانسان است، اشاره دارد،

نمی توانیم از "who" و "whom" استفاده کنیم (رد گزینه های "1" و "2"). باتوجه به وجود حرف اضافۀ "in" قبل از جای

خالی، نمی توانیم از "where" استفاده کنیم (رد گزینۀ "4"). توجه داشته باشید که عبارت "in which" به معنای "که در

آن" است و می تواند جایگزین "where" و یا حتی "when" شود.
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گزینه 2 37

ترجمۀ جمله: تولد جین بود. همۀ همکالسی هایش دعوت شده بودند به جز جورج که بدون دعوت همراه با دو تا از

دوستانش آمده بود که هیچ یک از آن ها را من قبًال ندیده بودم.

نکتۀ مهم درسی

I had seen" در جملۀ وصفی " none of" این سؤال در مورد کاربرد ضمایر موصولی است. مرجع اسم بعد از عبارت

two of" یعنی اسم "of" جانشین اسم پس از "whom" است و نقش مفعولی دارد، درنتیجه ضمیر موصولی "before

his friends" می شود.

گزینه 3 38

ترجمۀ جمله: آن ها بسیاری از مدخل ها را در جدیدترین ویرایش فرهنگ لغت به روز کرده اند.

1) تمرین

2) یادگیرنده ها

3) یادداشت، مدخل

4) نماد، عالمت، نشانه

گزینه 2 39

ترجمۀ جمله: دانستن زمان دقیق زمین لرزه ها امکان پذیر نیست، چون آن ها می توانند به هر جایی در هر زمانی

برخورد کنند.

1) گذشته، پیشین

2) دقیق

3) مشترک، رایج، عمومی

4) معنی دار

گزینه 1 40

ترجمۀ جمله: اگرچه شیر عمدتًا از آب تشکیل شده است، آن تقریبًا حاوی تمام مواد غذایی مورد نیاز برای بدن است.

1) حاوی چیزی بودن

2) بیان کردن

3) مغایرت داشتن

4) موافقت کردن

گزینه 2 41

ترجمۀ جمله: دفتر به کارمندان (بیشتر) و سه رایانۀ بیشتر برای کار کردن به طور مؤثرتر احتیاج دارد.

1) فورًا

2) به طور مؤثر

3) بسیار

4) مخصوصًا
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گزینه 3 42

ترجمۀ جمله: هیچ یک از برنامه ها آن نوع فایل را روی تبلت نخواند، بنابراین برنامه نویس تصمیم گرفت تا آن را به

یک فایل متنی تبدیل کند.

1) جست وجو کردن

2) انتقال دادن

3) تبدیل کردن

4) اندازه گرفتن

ترجمۀ درک مطلب:

هر اندازه هم که تنظیم کردن وقت خود را سخت می یابید، اگر بخش مشخصی از روز خود را به مطالعه اختصاص دهید

و به آن پایبند باشید در بلندمدت نتیجۀ آن را خواهید دید. بهترین کار این است که زمانتان را به صورت هفتگی {برای

انجام کارهای مختلف} بخش بندی کنید، اطمینان حاصل کنید که برای فعالیت های تفریحی یا به سادگی برای بودن با

خود: خواندن رمان و تماشای یک برنامۀ تلویزیونی وقت کافی باقی گذاشته باشید.

به عنوان بخشی از برنامۀ هفتگی تان، توصیه می شود که دقیقًا مدنظر داشته باشید که چه کارهایی را باید در آن هفته

انجام دهید و مطمئن شوید که ابتدا مهم ترین امور را انجام می دهید، کارهای آسان تر و غیرضروری تر را برای بعد باقی

بگذارید. از نظر فیزیکی، اطمینان حاصل کنید که یک محل یا مکان برای مطالعه دارید. هر جایی آن را انجام ندهید. اگر

شما همیشه در یک مکان مطالعه کنید، ترجیحًا اتاق خودتان، زمانی که وارد آن بخش می شوید، تطبیق ذهنی با آن

فعالیت را ساده تر خواهید یافت. شما باید هر آنچه که ممکن است نیاز داشته باشید را در دسترس داشته باشید.

اطمینان حاصل کنید که تمام تجهیزات فیزیکی که از آن ها استفاده می کنید مانند میزتحریر، صندلی و غیره در ارتفاع

مناسبی برای شما قرار داشته باشند. اگر شما از یک کامپیوتر شخصی استفاده می کنید، دستورالعمل های زیادی از سوی

دولت در رابطه با نحوۀ نشستن، زوایا، نور و چیزهایی شبیه به این وجود دارد. از این ها مشاوره بگیرید و از دردها و

ناراحتی های رایج دانش آموزی اجتناب کنید.

گزینه 2 43

ترجمۀ جمله: بهترین عنوان برای متن چیست؟

"نکاتی در مورد مطالعه به تنهایی (خودخوانی)"

گزینه 1 44

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر بر اساس متن درست نیست؟

"شما می توانید هر جا که پیدا می کنید و هر وقت که می خواهید مطالعه کنید."

گزینه 3 45

ترجمۀ جمله: عبارت "at hand" در پاراگراف "2" که زیر آن خط کشیده شده است، می توانست به بهترین شکل با کلمۀ

"available" (در دسترس) جایگزین شود.
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گزینه 4 46

ترجمۀ جمله: از متن می توان چنین استنباط کرد که شما می توانید با ترک کردن یک سری عادات مطالعۀ بد سالمت

جسمانی خود را بهبود دهید.

ترجمۀ درک مطلب:

زمین سومین سیاره {از نظر فاصله} از خورشید است و تنهایی سیاره ای است که برای داشتن حیات در آن معروف است.

زمین حدود چهار و نیم میلیارد سال پیش به وجود آمد. آن یکی از 4 سیارۀ سنگی در داخل منظومۀ شمسی است. سه

سیارۀ دیگر عطارد، زهره و مریخ هستند.

جرم زیاد خورشید باعث گردش زمین به دور آن می شود، دقیقًا به همان ترتیبی که جرم زمین باعث گردش ماه به دور

آن می شود. زمین همچنین در فضا به دور خود می گردد، بنابراین قسمت های مختلف در زمان های مختلف در مقابل

خورشید قرار می گیرند. زمین به ازای هر 365 و یک چهارم بار که به دور خود می گردد (یک روز)، یک بار به دور خورشید

می گردد (1 سال). ماه هر 27 و یک سوم روز دور زمین می گردد و نور را از خورشید منعکس می کند. در حین این که زمین

هم زمان دور خورشید می گردد و نور را از خورشید منعکس می کند. در حین این که زمین هم زمان دور خورشید می گردد،

نور متغیر ماه 29 روز و نیم طول می کشد تا از تاریک به روشن و سپس دوباره به تاریک تغ�ر کند. ایدۀ "ماه" از اینجا

نشأت گرفته است. هرچند، حاال ماه ها 30 یا 31 روز دارند تا در یک سال جا شوند.

زمین تنها سیاره ای در منظومۀ شمسی ما است که مقدار زیادی آب مایع دارد. حدود 71 درصد از سطح زمین با

اقیانوس ها پوشانده شده اند. به خاطر همین، گاهی اوقات به آن "سیارۀ آبی" گفته می شود. به خاطر آب آن، زمین خانۀ

میلیون ها گونۀ گیاهی و حیوانی است. موجوداتی که روی زمین زندگی می کنند، سطح آن را به شکل گسترده ای تغ�ر

داده اند. برای مثال، سیانوباکتری های اولیه هوا را تغ�ر دادند و به آن اکسیژن دادند. قسمت قابل زندگی سطح زمین

"بیوسفر" نامیده می شود.

گزینه 2 47

ترجمۀ جمله: ایدۀ اصلی متن چیست؟

"ارائه دادن اطالعاتی کلی در رابطه با سیارۀ زمین"

گزینه 1 48

ترجمۀ جمله: براساس متن، علت اصلی گردش ماه به دور زمین چیست؟

"جرم زمین"

گزینه 4 49

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر طبق متن درست است؟

"اکسیژن بعدًا در زمین به وجود آمد."

گزینه 2 50

ترجمۀ جمله: کلمۀ "it" که زیر آن در پاراگراف 3 خط کشیده شده است به هوا اشاره دارد.
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گزینه 3 51

ترجمۀ جمله: کامًال واضح است؛ اگر ما با صدای بلند به آواز خواندن ادامه می دادیم، به چنان روش بی دقتی که داشتیم

آن موقع انجام می دادیم، مطمئنم که همسایه های ما، خصوصًا آن ها که در خانۀ بغلی زندگی می کنند، خوشحال

نمی بودند.

نکتۀ مهم درسی

در بخش اول جمله بعد از "if"، زمان گذشتۀ ساده استفاده شده است، پس در بخش دوم باید از آینده در گذشتۀ

ساده استفاده کنیم تا شرطی نوع دوم تشکیل شود. با این توضیح، گزینه های "2 و 4" که گذشتۀ ساده و آینده

هستند، قطعًا رد می شوند. در گزینۀ "1"، جای "be" درست نیست.

گزینه 4 52

ترجمۀ جمله: او بازیگری است که دارای استعداد و مهارت واقعی است و توانایی این را دارد که تأثیری واقعی و

ماندگار را در باالترین حد بگذارد.

1) دسترسی

2) نظر، عقیده

3) کمک، یاری

4) مهارت

گزینه 4 53

ترجمۀ جمله:

لغاتی که پرتکرارتر هستند در فرهنگ های لغات جلوتر از لغاتی چیده شده اند که غالبًا استفاده نمی شوند.

1) اضافه

2) اعتیاد

3) عادت

4) تکرار

ترجمۀ متن:

ابن سینا، هم چنین معروف به "Avicinna" در غرب، به عنوان یکی از مهم ترین طبیبان و دانشمندان ایرانی همۀ دوران ها

محسوب می شود. او همچنین فیلسوفی بزرگ بود. او در سال 980 بعد از میالد مسیح متولد شد. در دوران کودکی، او

انواع مختلفی از آموزش را دریافت کرد. او در سن 10 سالگی، قرآن مقدس را حفظ کرد. او مؤلف 450 کتاب دربارۀ دامنۀ

گسترده ای از موضوعات بود. بسیاری از این کتاب ها دربارۀ فلسفه و طب هستند. او به عنوان پدر طب جدید محسوب

می شود. جورج سارتون، ابن سینا را "مشهورترین دانشمند اسالم و یکی از مشهورترین دانشمندان همۀ نژادها، مکان ها و

زمان ها" نامید. معروف ترین آثار او "کتاب شفا" و "اصول طب" (همچنین معروف به قانون) می باشد. آن ها به زبان های

زیادی در سراسر جهان ترجمه شده اند. او در سال 1037 درگذشت و در همدان به خاک سپرده شد.
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گزینه 4 54

1) گرفتن

2) نگه داشتن، ادامه دادن

3) استخراج کردن

4) دریافت کردن

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "receive education" (آموزش دیدن) توجه کنید.

گزینه 3 55

1) حافظه

2) ذهن

3) قلب

4) مغز

نکتۀ مهم درسی

اصطالح "learn something by heart" به معنای "چیزی را حفظ کردن" است.

گزینه 2 56

1) اصل، قاعده

2) دامنه، حوزه

3) ارزش

4) آزمایش

گزینه 4 57

نکتۀ مهم درسی

have" مفعول است و فاعل جمله مشخص نیست، فعل باید به شکل مجهول در زمان حال کامل یعنی "they" چون

been translated" باشد، هیچ یک از سه گزینۀ دیگر فعل هایشان به شکل مجهول نیستند.

گزینه 1 58

1) و

2) اما

3) بنابراین

4) یا

نکتۀ مهم درسی

"so" ،برای بیان تضاد و مغایرت "but" .استفاده می کنیم "and" برای افزودن اطالعات جدید به جملۀ اول از کلمۀ ربط

برای نتیجه گیری و "or" برای انتخاب از بین دو عمل به کار می رود.
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ترجمۀ متن درک مطلب:

احتماًال شناگران بیشتری به خاطر گرفتگی عضالت غرق شده اند تا به دلیل دیگری و فقط آن هایی که دچار آن شده اند

می توانند قدرت مرگبار آن را تصور کنند. حتی شناگران خوب وقتی گرفتار گرفتگی عضالنی شوند، به خاطر غلبۀ درد

ناگهانی بر آن ها فورًا غرق می شوند و هیچ چیز به جز حضور ذهن نمی تواند قربانی را نجات دهد.

ناحیه ای که معموًال این گرفتگی حس می شود در ساق پاست و آن گاهی دارای چنان قدرتی است که باعث می شود

عضالت سفت و ُقُلمبه شوند. در چنین شرایطی فقط یک روش اقدام وجود دارد: فورًا به پشت برگردیم؛ پاها را به سمت

باال بگیریم؛ به درد بی توجه شویم و با درایت محل گرفتگی را با یک دست مالش دهیم، در حالی که با دست دیگر به

سمت ساحل پارو می زنیم.

دادن این دستورات بسیار ساده است، اما انجامشان بسیار مشکل است. به نظر می رسد که این گرفتگی، فرد مبتال را

دچار درد و ترس بسیار زیادی می کند. بنابراین، روش نجات دادن فردی که به دلیل گرفتگی عضالنی در حال غرق شدن

است به تمرین زیادی نیاز دارد. مشکل اصلی در این واقعیت نهفته است که فردی که در آب عمیق نمی تواند شنا کند،

احساس می کند که انگار دارد از هوا به پا�ن پرتاب می شود و در نتیجه ناخودآگاه به نزدیک ترین چیز چنگ می زند. اگر

وی موفق شود کسی را که سعی دارد نجاتش دهد، بگیرد، احتماًال هر دو با هم غرق خواهند شد. همه نوع اقدام

احتیاطی را باید به کار گرفت تا از چنین مصیبتی پیشگیری شود؛ غریق را همیشه باید از پشت سر گرفت و به سمت

جلو هل داد.

گزینه 4 59

ترجمۀ جمله:

مطابق متن، اگرچه روش درست اقدام برای گرفتگی عضالنی ساده است، اجرای آن ساده نیست.

گزینه 2 60

ترجمۀ جمله: از متن می توان فهمید که نیروی گرفتگی عضالنی آن قدر زیاد است که فقط قربانیان قبلی می توانند آن را

تصور کنند.

گزینه 3 61

ترجمۀ جمله: کلمۀ "it" که در پاراگراف دوم زیر آن خط کشیده شده است، به گرفتگی عضالنی اشاره دارد.

گزینه 1 62

ترجمۀ جمله: نویسندۀ متن به خواننده هشدار می دهد که نجات دهندگان ممکن است با قربانی به زیر (آب) کشیده

شوند.
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ترجمۀ متن درک مطلب:

کوسه ها نقش بسیار مهمی در اقیانوس های ما ایفا می کنند و برای کل اکوسیستم (زیست بوم) ما ضروری اند. حدود 400

گونه کوسه وجود دارد. آن ها با ماهی های دیگر تفاوت دارند، چون آن ها استخوان بندی منحصربه فردی دارند که از

غضروف، ماده ای انعطاف پذیر و سبک تر، ساخته شده است. این غضروف به خم شدن و چرخش بدن آن ها در آب کمک

می کند. افراد زیادی از کوسه ها می ترسند و از آن ها دوری می کنند، اما اکثر گونه های کوسه ها بی خطر محسوب می شوند.

یک کوسه باید بیشتر وقتش را صرف شکار کردن طعمه کند. آن باید خیلی سریع باشد. به طور کلی، آن می تواند با

سرعتی بیش از 40 مایل بر ساعت شنا کند. یک کوسه می تواند از زیر، روی سطح در باالی طعمه بیاید و آن را بگیرد.

برای کمک کردن به آن در پیدا کردن طعمه، کوسه حس بویایی شگفت انگیزی دارد (ده هزار برابر بهتر از انسان ها). کوسه

غذایش را نمی جود. او قطعه های بزرگ را تکه تکه می کند و همۀ آن ها را می بلعد. آن ردیف های زیادی دندان دارد. آن

همیشه در حال از دست دادن تعدادی و جایگزین کردن آن هاست. هر گونه ای از کوسه، شکل دم منحصربه فردی دارد. این

به اندازۀ کلی کوسه و هم چنین، هدف (کاربرد) دم ربط دارد.

کوسه ها در حال ناپدید شدن از اقیانوس های جهان هستند. دانشمندان تالش می کنند تا راه هایی را برای جلوگیری کردن

از این اتفاق پیدا کنند. به منظور محافظت کردن از آن ها، دانشمندان آن ها را به طور ایمن می گیرند، اندازه گیری می کنند و

یک نمونۀ خون می گیرند. خبر بد این است که آن ها در نمونه های خون غلظت باالیی از جیوه، آرسنیک و سرب پیدا

کرده اند. این نمونه ها ترازی دارند که برای زندگی شان سمی محسوب می شود.

گزینه 3 63

ترجمۀ جمله:

برای پاسخ دادن به کدام یک از سؤاالت زیر اطالعات کافی در متن وجود ندارد؟

"چه اتفاقی می افتد اگر کوسه ها منقرض شوند؟"

گزینه 2 64

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر در متن تعریف شده است؟

"غضروف (پاراگراف 1)"

گزینه 2 65

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر عادات غذایی کوسه ها را به بهترین شکل توضیح می دهد؟

"یک کوسه طعمۀ خود را قطعه قطعه کرده و آن ها را می بلعد."

گزینه 1 66

ترجمۀ جمله: کدام یک از جمالت زیر توسط اطالعات در متن پشتیبانی نمی شود؟

"کوسه ها به آرامی رشد می کنند و سال ها طول می کشد تا تولیدمثل کنند، که این آن ها را بر اثر ماهیگیری بی رویه در

خطر انقراض قرار می دهد."

گزینه 3 67

ترجمۀ جمله: آخرین پاراگراف متن شامل موارد زیر است، به استثنای پیشنهادات.
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گزینه 4 68

ترجمۀ جمله: وقتی ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد، آن غیر قابل رؤیت می شود چون طرفی که به سمت زمین

است، در تاریکی است.

1) غیرقابل درک

2) ویژه

3) قابل مالحظه

4) نامرئی، غیرقابل رؤیت

گزینه 1 69

ترجمۀ جمله: اگر این دو کشور به توافق نمی رسیدند، یک جنگ ویرانگر می توانست فراتر از حد تصور خطرناک باشد.

1) تصور

2) هستی، وجود

3) آزمایش

4) شناسایی

گزینه 4 70

ترجمۀ جمله: در زمستان، این شهر خیلی پر ازدحام می شود، چون افراد زیادی از روستاهای مجاور برای کار به اینجا

می آیند.

1) اتصال دهنده

2) پایدار

3) توسعه یافته

4) مجاور، پیرامونی

گزینه 2 71

ترجمۀ جمله: معلم توضیح علی را برای دیر آمدن نپذیرفت. به خاطر همین است که او بسیار عصبانی است.

1) اطالعات

2) توضیح، توجیه، بهانه

3) ارتعاش

4) مخفف، اختصار

گزینه 1 72

ترجمۀ جمله: تعداد زیادی دلیل وجود داشت که چرا تام آن شغل را به  دست نیاورد.

1) تعداد زیادی

2) توصیه

3) آسیب، فقدان

4) وسیله، ابزار

نکتۀ مهم درسی

عبارت "a host of sth/sb" در اینجا به معنی "تعداد زیادی از چیزی / کسی" است.
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گزینه 4 73

ترجمۀ جمله: گری شخصی است که شما می توانید به او برای حفظ اسرارتان، اعتماد کنید. به عالوه، او همچنین

می تواند به شما مقداری مشورت ارزشمند در زمینۀ مدیریت ارائه دهد.

نکته مهم درسی

این سؤال در مورد کاربرد ضمایر موصولی است. بین انسان و نهاد ضمیر موصولی "whom" (که مفعولی است) یا

"that" به کار می رود. دقت کنید که "that" بعد از حرف اضافه به کار نمی رود.

گزینه 3 74

ترجمۀ جمله:

الف) آیا شما می توانید به ما بگو�د که چگونه این تصادف وحشتناک اتفاق افتاد؟

ب) نمی توانم به خاطر آورم که اندکی قبل از تصادف چه اتفاقی افتاد. من واقعًا دلیل اینکه چرا اینجا هستم را

نمی دانم.

1) اخیرًا

2) به طور تکراری

3) بالفاصله

4) به طور تعجب آور

ترجمه متن:

"ویلیام شکسپیر" شاعر، نمایشنامه نویس و هنرپیشه انگلیسی است. او به عنوان بزرگ ترین نویسندۀ انگلیسی زبان قلمداد

می شود. "شکسپیر" در سال 1564 در "وارویکشایر" انگلستان در خانواده ای کاتولیک به دنیا آمد. با این وجود شواهد

زیادی در مورد اعتقادات دینی او وجود ندارد. "شکسپیر" نویسندۀ نمایشنامه ها و اشعار بی شماری است. آثار او اغلب

مربوط به عواطف مختلف انسانی مانند عشق، حسادت، طمع، تردید و ترس است. زیبایی و عمق آثار او برای نویسندگان

بسیاری که بعد از او زیسته اند الهام بخش بود. ویژگی دیگر آثار شکسپیر، زبان آن ها (آثارش) است. تبحر شکسپیر در

زبان انگلیسی چنان کامل بود که حتی کلماتی را که برای توصیف افکار و احساسات شخصیت های داستان هایش نیاز

داشت، ابداع می کرد. هر چند شکسپیر در طول مدت زندگی اش مشهور و مورد احترام بود، پس از مرگش، مورد توجه و

احترام بیشتری قرار گرفت. شکسپیر در سال 1616 در 52 سالگی درگذشت.

گزینه 4 75

1) کارکرد، کاربردها

2) فرایندها

3) توافق ها

4) باورها، اعتقادها

گزینه 2 76

1) تضاد ها، تناقض ها

2) احساسات، عواطف

3) اثرات

4) شرایط، موقعّیت ها
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گزینه 4 77

نکته مهم درسی

باتوجه به اینکه ضمیر موصولی "who" نقش فاعل عبارت وصفی بعد از خود را دارد، نمی توانیم بدون تغ�ر دادن

ساختار جمله آن را از جمله حذف کنیم (رد گزینه های "1" و "2"). همچنین، اگر بخواهیم فعل عبارت وصفی را با ساختار

استمراری بیاوریم، باید قبل از آن فعل، باتوجه به زمان جمله از فعل کمکی "are" یا "were" استفاده کنیم (رد گزینۀ

.("3"

گزینه 1 78

1) اختراع کردن

2) فرض کردن، گمان کردن

3) شامل شدن، در بر داشتن

4) ارتباط برقرار کردن

گزینه 3 79

1) زمانی که

2) درحالی که

3) در طوِل

4) از زمانی که

ترجمه درک مطلب:

دانش آموزان به استفاده از فرهنگ لغت عادت ندارند. آن ها فکر می کنند که بدون فرهنگ لغات می توانند به تحصیلشان،

که شامل آموزش یادگیری زبان است، ادامه دهند. دانش آموزان معموًال فرهنگ لغت های خود را به مدرسه نمی آورند اوًال

زیرا آن ها سنگین هستند. آن ها ترجیح می دهند از فرهنگ لغت های کوچک جیبی یا الکترونیک استفاده کنند، زیرا حمل

آن ها آسان تر است. با این وجود، این فرهنگ لغت ها معموًال با ارائۀ تنها یک تعریف یا تعریفی غلط، دانش آموزان را

گمراه می کنند. یک راه حل برای این مشکل ممکن است داشتن قفسه قفل دار در راهروی مدرسه برای دانش آموزان باشد.

اما این یک مسئله اداری است و فراهم کردن آن برای معلم خیلی آسان نیست. یکی از همکاران من پیشنهاد کرد تمام

فرهنگ لغت های دانش آموزان در پایان روز جمع آوری شوند و صبح روز بعد به آن ها برگردانده شوند. به نظر می رسد این

ایدۀ خوبی باشد، اما دوباره به تعداد دانش آموزان یک معلم بستگی دارد. عالوه براین، اگر یک دانش آموز تنها یک فرهنگ

لغت داشته باشد و آن را در مدرسه نگه دارد، در این صورت او نمی تواند در خانه از آن استفاده کند.

نیشن (2۰۰3) می گوید دانش آموزانی که در حال یادگیری واژگان هستند، باید حداقل 2000 کلمه انگلیسی بدانند تا از یک

فرهنگ لغت یک زبانه به راحتی استفاده کنند. عالوه براین، دانش آموزان تا بعد از ۶-۵ سال مطالعۀ زبان نمی توانند به

این مهم دست یابند. بنابراین، دانش آموزان نمی خواهند از فرهنگ لغت های یک زبانه استفاده کنند، زیرا درک آن ها

برایشان دشوار است. من معتقدم که سطح دانش آموز در انتخاب یک فرهنگ لغت مهم است. معلمان نباید

دانش آموزان سطح ابتدایی شان را مجبور کنند که از فرهنگ لغت یک زبانه استفاده کنند.

گزینه 4 80

ترجمۀ جمله: ضمیر زیر خط دار "them" در پاراگراف "1" به "فرهنگ لغت ها" اشاره دارد.
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گزینه 3 81

ترجمۀ جمله: براساس متن، نویسنده معتقد است که یافتن سطح زبان آموزان در انتخاب یک فرهنگ لغت ضروری

است.

گزینه 1 82

ترجمۀ جمله: پاراگراف آخر متن، شامل تعدادی "پیشنهاد" است.

گزینه 1 83

ترجمۀ جمله: نویسنده در تالش برای پاسخ گویی به کدام یک از سؤاالت زیر است؟

"چرا یادگیرندگان از فرهنگ لغت استفاده نمی کنند؟"

ترجمۀ متن:

یک چیز در جهان وجود دارد که ما را بیشتر از هر (چیز) دیگری عالقه مند می کند. یک موضوع وجود دارد که ما عمری را

برای مطالعۀ آن صرف می کنیم: خودمان. به این روش، ما گاهی اوقات خودمان را بهتر مقایسه می کنیم: ترس هایمان،

آرزوهایمان، توانایی هایمان و ضعف هایمان. ما غالبًا خودمان را با افراد دیگر مقایسه می کنیم و تالش می کنیم خودمان

را آن گونه ببینیم که دیگران ما را می بینند.

آیا تا به حال دربارۀ زندگی نقاش بزرگ فرانسوی پل گوِگن چیزی خوانده اید؟ او حرفۀ موفقی در بانکداری داشت. سپس

در سن 35 سالگی به طور ناگهانی خانواده و شغل خود را ترک کرد و بقیۀ زندگی اش را به نقاشی کردن اختصاص داد.

هفت سال بعد، او به تاهیتی رفت. تصمیم گوِگن هم خودخواهانه و هم جسورانه بود. او این گونه رفتار کرد، چون تالش

می کرد خودش را درک کند.

گزینه 3 84

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "compare oneself with other people" به معنای "مقایسه کردن خود با دیگران" توجه کنید.

گزینه 2 85

1) امیدوارانه

2) به طور ناگهانی

3) به روانی

4) به ندرت

گزینه 4 86

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "dedicate one's life to doing sth" به معنای "وقف کردن زندگی خود برای انجام کاری" توجه کنید.
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گزینه 1 87

1) رفتار کردن

2) ابراز کردن

3) بهبود یافتن

4) توصیف کردن

ترجمۀ متن:

وقتی مغز اطالعات جدید را تجزیه و تحلیل می کند، آن را با آن چه یاد گرفته است، مقایسه می کند. این فرآیند یا

مسیرهای جدیدی را در مغز می سازد. برای استفادۀ بهینه از سلول های مغزمان، در این جا چند نکته برای مراقبت کردن از

مرکز فرماندهی تان مطرح است. رژیم سالم و متعادلی بر پایۀ هرم راهنمای غذایی بخورید. پژوهشی اخیرًا روی دختران

انگلیسی نشان داد که رژیم گرفتن ضریب هوشی آن ها را پا�ن آورد. این نوجوان ها به قدر کافی غذاهای آهن دار دریافت

نکردند. مطالعۀ زیاد، امروزه می تواند حافظۀ شما را حین بزرگ شدن تقویت کند. سرگرمی های جالبی پیدا کنید، عضو

باشگاه های مدرسه و محله تان شوید و با افراد و مکان ها ارتباط بگیرید. استرس، افسردگی، عصبانیت و اضطراب

می تواند به مغز شما آسیب بزند. از میزان تماشای تلویزیون کم کنید تا مغزتان تبدیل به "خورۀ تلویزیون" نشود. هر

شب، 8 تا 10 ساعت خواب برای باال بردن کارایی های مغز شما الزم است.

گزینه 3 88

1) کمک کردن

2) دانستن

3) مراقبت کردن

4) یاد گرفتن

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به معنای جمله و حرف اضافۀ "of" بعد از جای خالی، باید از "take care" استفاده شود.

گزینه 4 89

1) نیازمند

2) جالب

3) پی درپی، مکرر

4) سالم

گزینه 1 90

نکتۀ مهم درسی

جمله دربارۀ پژوهشی که قبًال انجام شده است، بحث می کند، پس مربوط به زمان گذشته می باشد و باتوجه به مفهوم

جمله، باید فعل به شکل منفی به کار رود.
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گزینه 3 91

1) بهتر شدن

2) درست به نظر رسیدن

3) بزرگ تر شدن

4) احساس شادی کردن

گزینه 2 92

1) تأسیس کردن

2) تقویت کردن، باال بردن

3) الهام بخشیدن

4) شدن

ترجمۀ متن:

احترام، احساس یا رفتار نسبت به کسی یا چیزی است که آن مهم به خاطر آورده می شود. آن (احترام)، حس ستودن

ویژگی  های خوب یا ارزشمند را منتقل می  کند. آن همچنین فرایند گرامی داشتن کسی از طریق نشان دادن توجه، نگرانی

یا احساسات است. برخی از افراد ممکن است احترام مردم را با کمک کردن به دیگران یا ایفا کردن نقش  های مهم

اجتماعی به  دست آورند. در کشورهای زیادی، افراد مسن  تر، مورد احترام در نظر گرفته می  شوند. ساکت بودن نشانۀ

دیگری از احترام است. مردم اغلب فکر می  کنند اگر کسی با آن  ها صحبت نکند، به این معناست که دارند به آن  ها

بی  احترامی می  کنند، اما در واقع، کسی که ساکت است، نمی  خواهد کسی را با گفتن چیزی معذب کند.

گزینه 4 93

1) مرور کردن

2) شناختن

3) در نظر گرفتن

4) به  خاطر آوردن

گزینه 4 94

1) موفق

2) فزاینده

3) سخاوتمند

4) ارزشمند

گزینه 1 95

1) اجتماعی

2) روانی

3) جسمی

4) کلی، عمومی
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گزینه 3 96

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به متعدی بودن فعل "consider" و اینکه مفعول این فعل پس از آن قرار نگرفته است، باید از ساختار مجهول

استفاده کنیم.

ترجمۀ متن:

اسم من لیشا لی است و من یک دانش  آموز دبیرستانی میهمان (در طرح) AFS از ژاپن هستم. امسال توسط خانوادۀ

رابرت میزبانی می  شوم. وقتی که در مورد رفتن به خانه در ماه ژوئن فکر می  کنم، می  خواهم از همۀ اعضای خانوادۀ میزبان

مخصوصًا از مادر میزبانم، سارا، تشکر کنم. سال من بدون مادر میزبانم این  قدر لذت  بخش و پر از ماجرا نمی  بود، چرا که او

تجارب آمریکایی و دست اول خیلی زیادی را در اختیار من گذاشته است. در طول تعطیالت بهار، ما برای تعطیالت به

فلوریدا رفتیم. فلوریدا جایی است که از قبل از این  که به این  جا بیایم، می  خواستم ببینم. ما تقریبًا 21 ساعت تا ساحل

مادیرا رانندگی کردیم و از پنج ایالت عبور کردیم. من نه تنها به فلوریدا رفتم و اقیانوس را دیدم، بلکه فرصت دیدن

چیزهای گوناگون زیادی در شهرهای متفاوت را نیز داشتم. آن دقیقًا بهترین تعطیلی بهار تاکنون بود. من از مادر میزبانم

به  خاطر بردن من به آن سفر و این  که رؤیاهایم را به حقیقت درآورد، بسیار سپاسگزارم. روز مادر مبارک، مامان!

گزینه 2 97

نکتۀ مهم درسی

be + باتوجه به معنای جمله، فعل بیانگر عملی در آینده است که از قبل برنامه  ریزی شده است، پس به ساختار "فعل

going to" نیاز داریم.

گزینه 1 98

1) لذت  بخش

2) ترسناک

3) شوکه  کننده

4) گیج  کننده

گزینه 2 99

1) آینده

2) میزبان

3) شکار

4) توجه

گزینه 4 100

1) باالی

2) بدون

3) حوالی

4) هنگام
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گزینه 3 101

1) دانستن

2) ساختن

3) داشتن، گرفتن

4) مضایقه کردن

نکتۀ مهم درسی

ساختار "get to do sth" به  معنی "فرصت انجام کاری را داشتن" توجه کنید.

ترجمۀ متن:

ریزش مو، برای اکثر مردم تصویری نگران کننده است. با این حال، حقیقت این است که از دست دادن 50 تا 100 تار مو در

یک روز کامًال طبیعی است. عوامل مرتبط با ریزش مو آن قدر زیاد هستند که ما نمی توانیم به یک دلیل قطعی (برای آن)

اشاره کنیم. به هر حال، از ریزش موی ژنتیکی به عنوان شایع ترین نوع ریزش مو نام برده می شود. در ریزش موی ژنتیکی،

کاهش تدریجی حجم مو اتفاق می افتد که به معنای نازک شدن و کوتاه شدن موها پس از یک سن مشخص است.

الگوی دیگر ریزش مو که تقریبًا به همان اندازه شایع است، ریزش موی واکنشی است. در الگوی واکنشی، برخالف نوع

قبلی، ریزش مو واکنشی به یک عدم تعادل در درون بدن مانند یک رژیم غذایی ضعیف، اضطراب شدید و یا یک بیماری

است. با وجود همۀ این ها که گفته شد، اگر رژیم غذایی شما شامل پروتئین، کربوهیدرات ها و انواع ویتامین ها باشد و

اگر زندگی تان دور از اضطراب زیاد باشد، هنوز می توانید از موهای خود مراقبت کنید.

گزینه 4 102

1) متعلق بودن، تعلق داشتن

2) ترکیب کردن

3) تکرار کردن

4) در ارتباط بودن

گزینه 3 103

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به وجود "as" بعد از جای خالی و باتوجه به این نکته که "genetic hair loss" که مفعول فعل "refer" است

قبل از آن آمده است، باید از ساختار مجهول استفاده کنیم (رد گزینه های "1" و "4"). عبارت موجود در گزینۀ "2" از نظر

ساختاری نادرست است. (شکل درست این عبارت به صورت "is referring to" است)

گزینه 4 104

1) نام بردن، ذکر کردن

2) توسعه دادن

3) جایگزین کردن، جایگزین شدن

4) معنا داشتن، منجر شدن
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گزینه 2 105

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه پس از جای خالی اسم دیگری نیامده است، نباید پس از "common" از "as" یا "than" استفاده کرد

(رد گزینه های "1" و "4"). هم چنین توجه کنید که ساختار "more + adjective + as" ساختار غلطی است (رد گزینۀ

.("3"

گزینه 2 106

1) عالقه

2) عدم تعادل

3) نتیجه

4) انتخاب

ترجمۀ متن:

چون رایانه ها می توانند به مردم کمک کنند تا کارهایشان را آسان تر و سریع تر انجام دهند، مردم از آن ها به طرق جالب

زیادی مثل بازی های ویدیویی و جست وجوی اطالعات دربارۀ موضوعات مختلف استفاده می کنند. معلمان از رایانه ها

برای سازمان دهی کردن ثبت دروس و نمرات استفاده می کنند. آن ها به بانک ها کمک می کنند تا پول ها را به تمام

بانک ها در سرتاسر جهان ارسال کنند. آن ها همچنین به دانش آموزان کمک می کنند تا تحقیق کنند و درس هایشان را

بهتر بیاموزند.

دانشمندان از رایانه ها برای حل مسائل به صورت کامل تری استفاده می کنند. خلبانان از آن ها برای به پرواز درآوردن

هواپیماها و هلی کوپترها استفاده می کنند. معماران از آن ها برای طراحی ساختمان ها استفاده می کنند. آن ها در همه جا

پیرامون خانه های شما مثل رایانه های کوچک داخل دستگاه های تلویزیون هستند.

گزینه 2 107

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به صفت برتری "easier" قبل از حرف ربط "end" بعد از جای خالی صفت برتری "faster" می آید.

گزینه 1 108

1) اطالعات

2) توصیف

3) محاوره، مکالمه، گفت وگو

4) برنامه
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گزینه 4 109

1) مرور

2) توجه

3) درک، ادراک، فهم

4) تحقیق

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "do research" (تحقیق کردن) توجه کنید.

گزینه 2 110

1) دنبال کردن

2) حل کردن

3) شروع کردن

4) انتخاب کردن

گزینه 1 111

1) پیرامون

2) باال

3) کنار

4) بین

ترجمۀ متن:

بدن های ما ماشین های شگفت انگیزی هستند. آن ها خیلی شگفت انگیزتر از هر دستگاهی هستند که بشر تا به حال

ساخته است. کوچک ترین قسمت یک موجود زنده "سلول" نامیده می شود. این سلول ها از پروتوپالسم ساخته شده اند.

دانشمندان می دانند که آنچه عناصری در خود دارد، اما آن ها نمی توانند این عناصر را در کنار یکدیگر بگذارند تا آن را

بسازند.

در بدن یک انسان میلیاردها سلول وجود دارد. آن ها آن قدر کوچک هستند که هیچ کس نمی تواند آن ها را بدون

میکروسکوپ ببیند. سلول ها همه شبیه هم نیستند. انواع بسیار مختلفی وجود دارد. عضالت ما خیلی متفاوت از

استخوان های ما هستند، چون آن ها از انواع مختلف سلول ها ساخته شده اند.

گزینه 3 112

نکتۀ مهم درسی

دقت کنید که معنای جمله به مسیر زمانی خاصی اشاره می کند که از گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده

است؛ این بازۀ زمانی، زمان حال کامل است. در نظر داشته باشید که "ever" بین "have / has" و قسمت سوم فعل

قرار می گیرد.

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



26/33لرنیتو 1399

گزینه 4 113

1) دیگر

2) یکدیگر

3) دیگران

4) با همدیگر

گزینه 1 114

1) شبیه

2) احتماًال

3) دوست داشتنی

4) دوست داشتن

گزینه 2 115

1) شبیه بودن به

2) متفاوت بودن از

3) پر از

4) اشتباه بودن

ترجمۀ متن:

مینا امروز خوشحال نیست. او در امتحان انگلیسی اش عملکرد خوبی نداشته است و مادرش به خاطر نمرۀ پا�نش سر او

داد زد.   مینا به طور مکرر با لپ تاپش بازی می کرد و اصًال برای امتحان درس نخواند. مادرش به او گفت که لپ تاپ ها

برای کمک به مردم اختراع شدند   تا زندگی بهتری داشته باشند، نه اینکه تمام وقت بازی کنند! مینا قصد دارد به مادرش

بگوید که او فرهنگ لغت   را با دقت برای امتحان انگلیسی بعدی اش خواهد خواند. او اکنون امیدوار است که دفعۀ بعد

نمرۀ خوبی خواهد گرفت.

گزینه 1 116

1) داد زدن

2) نوشتن

3) نشستن

4) درست کردن

گزینه 1 117

1) به طور مکرر

2) متناسب

3) مشهورا

4) به طور مختلف
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گزینه 2 118

نکتۀ مهم درسی

ازآنجایی که فعل "invent" متعدی است و مفعول هم بعد از آن در جمله نیامده است، پس باید از ساختار مجهول

استفاده شود. توجه کنید که زمان جمله گذشته است.

گزینه 1 119

1) فرهنگ لغت

2) برنامه

3) غذا

4) ظرف

گزینه 4 120

1) اشتباه

2) گرسنه

3) قوی

4) امیدوار

گزینه 2 121

ترجمۀ جمله: فرآیند شلیک یک گلوله از تفنگ، نمونۀ اولیۀ تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی جنبشی است.

1) تجدیدپذیر

2) جنبشی

3) مؤثر

4) تفریحی

گزینه 3 122

ترجمۀ جمله: کارشناسان محیط زیست معتقدند که در کنترل آلودگی هوای تهران، استفاده از سرویس حمل و نقل

عمومی می تواند تأثیر قابل مالحظه ای داشته باشد.

1) توجه

2) پیش بینی

3) آلودگی

4) مصرف
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ترجمۀ متن:

گرمایش زمین که تغ�ر بلندمدت در سیستم آب و هوای زمین است، عمدتًا توسط گازهای گلخانه ای ایجاد می شود.

گازهایی مانند دی اکسیدکربن و متان مانع از خروج بخشی از گرمای زمین شده و باعث افزایش دمای زمین می شوند.

این تغ�ر در آب و هوا تا به حال عواقب خطرناکی داشته است. این امر باعث به وجود آمدن شرایط به شدت نامساعد

آب وهوایی مانند سیل یا خشکسالی و تأثیر بر روی منابع غذایی ما شده است. اثر گلخانه ای همچنین می تواند باعث

مشکالت سالمتی از جمله بیماری قلبی و سرطان شود. با این وجود، باتوجه به دانستن این [نکته] که عامل اصلی این

تغ�ر سریع آب و هوایی فعالیت های انسانی همچون سوزاندن سوخت های فسیلی است، امید بر این است که با

استفاده از جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی باد، انرژی خورشیدی و سایر منابع انرژی، بتوانیم مانع از برخی از اثرات

منفی تغ�ر آب وهوا شویم. برای تحقق بخشیدن به این امر، مردم و دولت ها در سراسر جهان باید باهم همکاری کنند.

گزینه 4 123

1) اندازه

2) بی نظمی

3) عادت

4) دما

گزینه 3 124

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به این که دو جملۀ موجود با حرف عطف "and" به هم وصل شده اند، می توانیم در فعل جملۀ دوم که حال کامل

است، فعل کمکی (has) را حذف کرده و فقط بخش اصلی فعل (past participle) را نگه داریم.

گزینه 3 125

1) همچنین

2) زیرا

3) اّما، با این وجود

4) بنابراین

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به وجود تضاد بین معنا و مفهوم جمالت قبل و بعد از جای خالی، الزم است از ربط دهنده ای استفاده کنیم که

بیانگر تضاد باشد.

گزینه 4 126

1) جذب کردن

2) تولید کردن

3) خواستار شدن

4) مانع شدن، اجتناب کردن
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گزینه 2 127

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه قبل از جای خالی، یک حرف اضافه ("through") آمده است، باید در جای خالی از یک "gerund" یا

فعل "ing" دار استفاده کنیم.

ترجمۀ درک مطلب:

مافیا گروهی تبهکاری است که در بسیاری از قسمت های جهان کار می کند و بیش از 200 سال قبل در ایتالیا ایجاد شد.

آن ها هر سال میلیاردها دالر از طریق جنایاتی مانند فروش موادمخدر غیرقانونی، دزدی، قمار و دیگر فعالیت های

غیرقانونی به  دست می آورند.

گروه های زیاد دیگری مانند مافیای ایتالیایی در سراسر جهان وجود دارند. یاکوزا نامی است که به گروه تبهکاری در ژاپن

داده شده است. تریاد اسمی است که به تمام گروه های تبهکاری در چین اطالق می شود. در آمریکای التین، بزرگترین

گروه های تبهکاری، کارتل های موادمخدر نامیده می شوند. آن ها برای کنترل تجارت موادمخدر که برایشان مقادیر

هنگفتی پول درآمد دارد، رقابت دارند. کارتل های اصلی موادمخدر در مکزیک و کلمبیا هستند، جایی که بیشتر موادمخدر

تولید و به شمال به ایاالت متحده فرستاده می شوند.

مافیای آمریکا در زمانی آغاز شد که بسیاری از ایتالیایی ها در دهۀ 1800 برای یافتن فرصت های اقتصادی بهتر

دسته دسته به ایاالت متحده آمدند. آن ها تصمیم گرفتند از طریق جرم پول به  دست آورند، که بسیار آسانتر از کسب

ثروت با کار کردن بود. آن ها به گروه ها یا "خانواده های" مختلف تقسیم شدند. آل کاپون، برای مثال، یکی از

مشهورترین تبهکاران آمریکایی بود که خانوادۀ شیکاگو را پایه گذاری کرد. درست مانند یک شرکت، هر خانوادۀ مافیا در

یک سلسله مراتب سازماندهی شده است - برخی افراد رئیس و برخی کارگرند. با این حال، هر فردی می تواند همیشه

مسیرش را تا باالی نردبان قدرت و احترام طی کند. رئیس، که گاهی اوقات پدرخوانده نامیده می شود، همه چیز را که در

خانوادۀ مافیا اتفاق می افتد کنترل می کند. این رئیس است که تصمیم می گیرد که آیا شخصی باید کشته شود یا

شخصی باید عضو [گروه] شود. هر خانواده دارای یک نایب رئیس، یک مشاور، تعدادی کاپیتان و تعداد زیادی سرباز

هستند که هرکدام وظایف خود را دارند. در پا�ن این زنجیره همدستان هستند، افرادی که با خانواده کار می کنند، ولی

عضو (خانواده) نیستند.

گزینه 4 128

ترجمۀ جمله: به تمام موارد زیر به عنوان گروه های تبهکاری اشاره می شود به جز آل کاپون.

گزینه 1 129

ترجمۀ جمله: چرا نویسنده به کلمۀ "خانواده" در پاراگراف سوم اشاره می کند؟

"تا به ما درک بهتری بدهد از این که چگونه افراد در یک گروه تبهکاری به هم مرتبط هستند."

گزینه 3 130

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر دربارۀ مافیای آمریکا درست نیست؟

"رهبر هر خانواده به نایب رئیس معروف است که تصمیمات اصلی را اتخاذ و همه را مرتبط باهم نگه می دارد."

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



30لرنیتو 1399 /33

گزینه 3 131

ترجمۀ جمله: متن به احتمال زیاد با بحثی پیرامون نقش هایی که هر یک از واحدها در خانوادۀ مافیا ایفا می کند

ادامه می یابد.

گزینه 3 132

ترجمۀ جمله: هنر بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است، بنابراین آن ها ممکن است خیلی رؤیاپرداز باشند و من مطمئن

هستم که این افراد قادر خواهند بود تا ایده های خوبی به ما بدهند.

1) مسلم، قطعی

2) ناراحت کننده، افسرده کننده

3) رؤیاپرداز

4) اعتیادآور

گزینه 4 133

ترجمۀ جمله: مسمومیت با سرب وقتی اتفاق می افتد که شما سرب را بیش از حد، ازطریق تنفس کردن یا مصرف

کردن ماده ای با سرب از جمله رنگ، غبار، آب یا غذا جذب کنید.

1) جایگزین کردن

2) آلوده کردن

3) صحبت کردن

4) جذب کردن

ترجمۀ متن:

برق چیزی است که ما برای تأمین انرژی وسایل در خانه یا مدرسه از آن استفاده می کنیم. احتماًال می توانی همین االن

اطرافت را نگاه کنی و یک یا دو پریز برق ببینی. هرچیزی که ما به یکی از این پریزها وصل می کنیم از برق استفاده

می کنند.   اما این برق از کجا می آید؟ هم اکنون چند راه برای تولید برق داریم. بعضی از آن ها بهتر از بقیه هستند.

دانشمندان روی چگونه به دست آوردن انرژی خورشیدِی بهتر کار کرده اند. انرژی خورشیدی، نوری را که ما از خورشید

می گیریم به انرژی برقی قابل استفاده تبدیل می کند. انرژی خورشیدی با نفت، گاز یا ذغال سنگ متفاوت است، زیرا انرژی

تجدیدپذیری است. این یعنی منبع آن موقع استفادۀ ما از انرژی مصرف نمی شود، مثل اتفاقی که مثًال در مورد گازی که

می سوزد و از بین می رود می افتد. چیزهایی مثل باد، خورشید و جریان های آب اقیانوس تجدیدپذیر نامیده می شوند،

زیرا به این زودی از بین نخواهند رفت.

گزینه 3 134

1) درست کردن

2) منظور داشتن، به معنی چیزی بودن

3) استفاده کردن

4) تولید کردن
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گزینه 2 135

1) بستگی داشتن

2) تبدیل کردن

3) نگه داشتن

4) هدایت کردن

گزینه 4 136

1) برقابی، هیدروالکتریک

2) تجدیدناپذیر

3) برقی، الکتریکی

4) تجدیدپذیر

گزینه 1 137

نکتۀ مهم درسی:

"consume" یک فعل متعدی است، اما پس از آن مفعول نیامده است. بنابراین با ساختار مجهول روبه رو هستیم

(رد گزینه های "2 و 3").

باتوجه به ادامۀ جمله که در زمان حال ساده است، گزینۀ "4" تطابق زمانی ندارد.

گزینه 3 138

1) بنابراین

2) َو

3) زیرا

4) یا

نکتۀ مهم درسی:

ازنظر معنایی گزینۀ "2" می تواند درست باشد اما قبل از آن به کاما نیاز است.

ترجمۀ درک مطلب:

انرژی تجدیدپذیر، از منابع انرژی استفاده می کند که نمی توانند به اتمام برسند. به عنوان مثال، انرژی خورشیدی برگرفته از

خورشید، تجدیدپذیر است، زیرا ما تمام نور خورشید را مصرف نمی کنیم. نمونه هایی از منابع انرژی تجدیدناپذیر شامل

سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ و نفت است. هنگامی که ما این منابع را استفاده کنیم یا آن ها را بسوزانیم، آن ها

برای همیشه از بین می روند. بخش عمده ای از (مردم) جهان برای گرم کردن منازل، تأمین نیروی دستگاه های الکترونیکی،

و نیروی (موردنیاز) اتومبیل ها به انرژی تجدیدناپذیر وابسته هستند. اگر این منابع انرژی (کامل) مصرف شوند، برای

همیشه از بین خواهند رفت. توسعۀ فناوری هایی که می توانند به طور مؤثری از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده کنند،

برای آیندۀ ما ضروری است. بسیاری از منابع انرژی تجدیدپذیر نیز برای محیط زیست بهتر از سوزاندن سوخت های

فسیلی هستند. آن ها آلودگی کمتری تولید می کنند که به حفاظت از محیط زیست کمک خواهد کرد و هوا و آب تمیزتری

را برایمان فراهم خواهد آورد. انرژی های تجدیدپذیر از منابع طبیعی تولید می شوند که می توانند در یک مقیاس زمانی

نسبتًا کوتاه جایگزین شوند. انرژی های تجدیدناپذیر از منابعی به دست می آیند که نمی توانند جایگزین شوند یا تنها با

فرآیندهای طبیعی بسیار آرام می توانند جایگزین شوند. هنگام طراحی نمایه انرژی برای جوامع مختلف، مزایا و معایب

انرژی های تجدیدپذیر در مقابل تجدیدناپذیر باید موردتوجه قرار گیرند
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گزینه 3 139

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر، بهترین عنوان برای متن است؟

"انرژی تجدیدپذیر در تقابل با انرژی تجدیدناپذیر"

گزینه 2 140

ترجمۀ جمله: فعل زیرخط دار "will be gone" با عبارت "will come to an end" (به اتمام خواهند رسید) قرابت

معنایی دارد.

گزینه 2 141

ترجمۀ جمله: همۀ موارد زیر به عنوان مزایای انرژی تجدیدپذیر در نظر گرفته می شود به جز استفاده از موادی که بسیار

آرام جایگزین می شوند.

گزینه 4 142

ترجمۀ جمله: کلمۀ زیر خط دار "they" به چه چیزی اشاره می کند؟

"منابع انرژی تجدیدپذیر"

ترجمۀ درک مطلب:

امروزه دانستن اینکه چگونه از فناوری مدرن استفاده کنیم ضروری است به خاطر اینکه مردم هر روز آن را در مدارس، در

خانه و در سرکار استفاده می کنند. اگر شما ندانید چگونه از یک رایانه استفاده کنید یا یک ایمیل را بفرستید، این کار

نمی تواند آسان باشد. مردمی با مشاغل مختلف مانند معلمان، مهندسان و دانشمندان، همه نیاز دارند که بفهمند چگونه

از جدیدترین تکنولوژی ها استفاده کنند.

دانش آموزانی که در موضوعاِت "STEM" (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی) خیلی خوب هستند، همچنین می توانند به

توسعه فناوری در آینده کمک کنند. مدارس "STEM" مدارس ویژه ای هستند که بر توسعۀ توانایی دانش آموزان در این

موضوعات تمرکز می کنند. هم اکنون مدارس "STEM" در سرتاسر دنیا وجود دارند که درس ها (در آن ها) با دروسی که در

مدارس عادی هستند، متفاوت هستند. معلمان دانش آموزان را تشویق می کنند پروژه هایی را انجام دهند که باهم روی

آن کار می کنند تا مشکالت را حل کنند. یک درس ممکن است دربارۀ این باشد که یک توپ چقدر سریع در هوا فرود

می آید یا آن ممکن است از داده ها استفاده کند تا یک گراف درست کند.

معلمان خبره به دانش آموزان در پروژه ها و کنترل کردن نتایج آن ها کمک می کنند. در مصر، هم اکنون مدارس "STEM" در

همه جای کشور وجود دارند و در آینده مدارس بیشتری ساخته خواهند شد. دانش آموزان مدارس "STEM' باید

سخت کوش باشند. همۀ درس های آن ها به زبان انگلیسی است تا این که آن ها بتوانند متون علمی از سرتاسر جهان را

هنگامی که مطالعه می کنند، بفهمند و استفاده کنند. متخصصان می گویند شغل های بسیار بیشتری در آینده وجود

خواهد داشت که نیاز به مهارت هایی در موضوعات "STEM" (علمی، فناوری، مهندسی و ریاضی) دارند. وقتی که آن ها

درس خواندن را تمام کنند، دانش آموزان مدارس "STEM" قادر خواهند بود در مشاغل هیجان انگیز کار کنند که از

مهارتهایی که آموخته اند، استفاده خواهند کرد.

گزینه 1 143

ترجمۀ جمله: در پاراگراف "1"، نویسنده بر قادر بودن به استفاده از جدیدترین فناوری ها تأکید دارد.
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گزینه 4 144

ترجمۀ جمله: کلمۀ زیرخط دار "those" در پاراگراف "2" اشاره به "lessons" دارد.

گزینه 2 145

ترجمۀ جمله: همۀ موارد زیر دربارۀ مدارس "STEM" صحیح هستند به جز اینکه مدارس "STEM" ابتدا در مصر تأسیس

شدند.

گزینه 3 146

ترجمۀ جمله: به احتمال زیاد پاراگرافی که بعد از این متن می آید دربارۀ چه چیزی صحبت می کند؟

"انواع مشاغلی که برای آن هایی که مدارس "STEM" را به پایان می رسانند، وجود خواهند داشت."

ترجمۀ درک مطلب:

"Plant.e" نماد گیاه الکتریسیته است. رؤیای این است که می توانیم از طریق یک فناوری منحصر به فرد، از گیاهان

الکتریسیتۀ تمیز (بی ضرر) تولید کنیم. محققان دریافته اند که گیاهان زنده یک منبع انرژی "سبز" هستند: آن ها می توانند

بیش از 150 ولت را توسط تنها یک برگ تولید کنند که برای تأمین انرژی هم زمان 100 المپ LED کافی است. زمانی که

باد در گیاه می وزد و برگ ها را حرکت می دهد، آن ها قادرند که روز و شب و پا�ز و زمستان، نیروهای مکانیکی

اعمال شده بر سطح برگ را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند.

به طور جزئی، برگ می تواند از طریق فرآیندی به نام الکتریفیکاسیون تماسی، نیروهای الکتریکی روی سطح خود را

جمع آوری کند. این نیروها بالفاصله به بافت های داخلی گیاه منتقل می شوند. بافت گیاه مانند یک "کابل" عمل می کند

و الکتریسیتۀ تولیدشده را به بقیۀ قسمت های گیاه منتقل می کند. بنابراین، به سادگی با وصل کردن یک "دوشاخه" به

ساقۀ گیاه، انرژی تولیدشده می تواند برای تأمین انرژی دستگاه ها استفاده شود.

این فناوری بر پایۀ روش های طبیعی است و برای هم گیاه و هم محیط زیست آن، امن (بی خطر) است. رشد گیاه

توسط تولید الکتریسیته در خطر نیست، بنابراین گیاهان هنگام تولید الکتریسیته به رشد خود ادامه می دهند. این به آن

معناست که امکان تولید الکتریسیته در همان منطقه ای که غذا تولید می شود، یا جایی که طبیعت محافظت می شوند،

وجود دارد. هم چنین، این سیستم فواید محیط زیستی دیگری مهیا می کند، مانند ذخیرۀ آب و تنوع زیستی بهبود یافته.

گزینه 3 147

ترجمۀ جمله: بر طبق متن، الکتریفیکاسیون تماسی یک فرایند تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی است.

گزینه 4 148

ترجمۀ جمله: بر طبق پاراگراف دوم، الکتریسیته می تواند توسط برگ های گیاه تولید شود.

گزینه 2 149

ترجمۀ جمله: به کدام یک از موارد زیر به عنوان مزیت الکتریسیتۀ گیاهی اشاره نشده است؟

"آن به فناوری خیلی پیچیده ای نیاز ندارد."
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زبان انگلیسی

ترجمۀ متن:

برای یک شرکت، نیاز مصرف کننده انگیزه ای قوی برای تولید یا توسعۀ یک محصول است. اما اگر ما واقعًا به چیزی نیاز

نداشته باشیم، تکلیف چیست؟ در واقع بسیاری از تبلیغاتی که مردم را احاطه کرده اند برای این طراحی شده اند که در

خریداران احتمالی یک احساس نیاز شدید نسبت به یک محصول به خصوص ایجاد کنند. تبلیغات زیبایی از

هوشمندانه ترین انواع روش های بازاریابی هستند. این گونه تبلیغات که معموًال لوازم آرایش، لباس، عطر و محصوالت

مشابه دیگر را می فروشند به شدت بر خودانگارۀ شما - یا تصوری که شما از خود و ظاهرتان دارید - متکی هستند. هدف

چنین تبلیغاتی ارسال این پیام است که افراد فراتر از حد متوسط و جذابی که در تبلیغات هستند مثال بی نقصی از

زیبایی اند و اینکه اگر شما هم می خواهید خاص یا منحصربه فرد باشید، نیاز خواهید داشت که شبیه آن مدل یا بازیگر در

The Journal of Consumer" تبلیغات به  نظر بیا�د. بنابر یک تحقیق که در ماه آوریل سال 2011 توسط مجلۀ

Research" انجام شده است، افرادی که این تبلیغات را تماشا می کنند، پس از تماشای آن تبلیغ احساس بدتری نسبت

به خود دارند.

گزینه 1 1

1) احاطه کردن، محاصره کردن

2) یادآوری کردن

3) آلوده کردن

4) دسترسی داشتن

گزینه 3 2

1) عفونت

2) لحظه، مثال

3) نیاز، درخواست

4) توافق، هماهنگی

گزینه 2 3

نکتۀ مهم درسی

برای فعل "depend" (وابسته بودن، بستگی داشتن) باید از حرف اضافۀ "on" که در گزینۀ "2" آمده است، استفاده

کنیم.
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گزینه 4 4

1) رسیدن

2) مصرف کردن

3) پرتو افکندن

4) منتقل کردن، ارسال کردن

گزینه 3 5

نکتۀ مهم درسی

در این مثال، با یک عبارت شرطی نوع "1" در زمان حال مواجه هستیم. به عبارت دیگر چون در جملۀ شرط، یعنی

جمله ای که بعد از "if" آمده است از فعل "want" در زمان حال استفاده شده است، در جملۀ پاسخ شرط باید از فعلی

در زمان آینده استفاده کنیم (رد گزینه های 1 و 2). توجه کنید که فعلی که بعد از فعل "need" می آید باید به شکل

"infinitive" یا مصدر با "to" باشد (رد گزینۀ 4).

ترجمۀ متن:

اتم ها اساس همه چیز در عالم هستی هستند. هر ماده ای از اتم ها تشکیل می شود. جامدات از اتم هایی که به طور متراکم

به هم فشرده شده اند ساخته می شوند، درحالی که گازها اتم هایی دارند که پراکنده اند. پروتون ها، الکترون ها و نوترون ها

قسمت های اساسی اتم ها هستند. قسمت های اتم شامل بارهای مثبت و منفی هستند و مسئول بارهای الکتریکی به

نام الکتریسیته هستند.

الکترون ها کوچک ترین عضو ذرات سه گانه هستند که اتم ها را تشکیل می دهند. آن ها در ناحیه ای مستقر هستند که

انتظار می رود دور هستۀ یک اتم بچرخند. الکترون ها بارهای منفی دارند. پروتون ها، الکترون ها و نوترون ها همه به

بارهای الکتریکی مرتبط می شوند.

گزینه 2 6

نکتۀ مهم درسی

جمله در وجه مجهولی است و تنها گزینه با فرمول و ساختار مجهولی گزینۀ "2" است.

گزینه 4 7

1) جذب کردن

2) مصرف کردن

3) تولید کردن

4) بسته بندی کردن، فشردن

گزینه 1 8

1) شامل شدن

2) استفاده کردن

3) آلوده کردن

4) تفاوت داشتن
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گزینه 3 9

نکتۀ مهم درسی

بعد از "expect" که در این جا به صورت مجهول آمده است، به مصدر با "to" نیاز داریم.

ترجمۀ درک مطلب:

گیاه دقیقًا چیست و چگونه از سایر َاشکال حیات متفاوت است؟ این ممکن است در ابتدا سوال ساده ای به نظر برسد.

همه می دانند که درخت نارَون گیاه است، اما سگ [گیاه] نیست. با این وجود، تعریف دقیق از گیاهان هنوز موضوع

مجادله  برانگیزی میان برخی دانشمندان است.

تمام موجودات زنده از پروتوپالسم، مادۀ پیچیده ای که از مواد ارگانیک مانند قند، پروتئین و چربی تشکیل می شود،

ساخته می شوند. پروتوپالسم به صورت واحدهای بسیار کوچکی به نام سلول آرایش می یابند. تمام موجودات زنده از

سلول تشکیل می شوند. در اواخر دهۀ 1990 میالدی، دانشمندان معتقد بودند که تمام موجودات را می توان در قلمروی

گیاهان یا حیوانات دسته بندی کرد. اشکال حیاتی که سبز رنگ باشند و بتوانند غذای خودشان را با استفاده از انرژی نور

تولید کنند در قلمروی گیاهان قرار داده شدند. آن دسته از موجوداتی که فاقد رنگدانۀ سبز باشند و بتوانند حرکت کنند در

زمرۀ حیوانات در نظر گرفته شدند. محققان اینک قبول دارند که موجودات زنده به صورت مناسب تری در دو گروه به نام

پروکاریوت و یوکاریوت تقسیم می شوند. این گروه های عمده شامل پنج قلمرو هستند. تفاوت های عمده ای بین سلول ها

برای تشخیص بین این گروه ها و قلمروها مورد استفاده قرار می گیرند.

گزینه 3 10

ترجمۀ جمله: این متن عمدتًا نوشته شده است تا به کدام یک از سؤاالت زیر پاسخ دهد؟

"گیاهان چگونه از سایر اشکال حیات متفاوت اند؟"

گزینه 1 11

ترجمۀ جمله: براساس متن، می توان نتیجه گیری کرد که گیاهان قادرند خودشان را تغذیه کنند.

گزینه 4 12

ترجمۀ جمله: کدام یک از واژه ها یا عبارت های زیر در متن تعریف می شود؟

"پروتوپالسم"

گزینه 1 13

ترجمۀ جمله:

او به عنوان مادری مجرد و وفادار که همیشه وقت کافی برای صرف کردن داشت، مشتاق بود بچه هایش را راضی و با

آن ها شوخی کند.

1) صرف کردن

2) ترکیدن

3) تولید کردن

4) جمع آوری کردن
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گزینه 3 14

ترجمۀ جمله:

معموًال مردم در این ماه سال به اینجا سفر نمی کنند، زیرا هوا بسیار گرم است. اما باتوجه به اخبار هواشناسی این آخر

هفته بارانی خواهد بود، بنابراین انتظار گردشگران بیشتری را داریم.

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه جملۀ اول در مورد یک حقیقت ثابت صحبت می کند، به زمان حال ساده نیاز داریم. باید در نظر

داشت که باتوجه به مفهوم جمله و تضاد آن با جملۀ بعد، باید فعل جمله منفی باشد. در جملۀ دوم نیز در مورد هوای

آخر هفتۀ پیش رو صحبت می کنیم، پس به زمان آیندۀ ساده نیاز داریم.

گزینه 4 15

ترجمۀ جمله:

من می خواهم این مشکل را به اطالع شما برسانم که دانش آموزان در آزمون ها خوب عمل نمی کنند و شما باید

به عنوان یک معلم دلسوز کاری برای آن بکنید.

1) تصمیم، مراقب

2) توجه،  شاد

3) تصمیم، دلسوز

4) توجه، دلسوز

نکتۀ مهم درسی

اصطالح "bring (something) to (one's) attention" به معنای "اطالع دادن (چیزی) به (کسی)" است.

گزینه 4 16

ترجمۀ جمله:

امروزه، بسیاری از پزشکان در گرگان هیچ مضایقه ای ندارند تا مریض ها را مداوا نمایند. آن ها مردمی دلسوز و پرکار

هستند.

1) عمومی، کلی

2) ممتاز

3) مشهور، محبوب

4) وقف  شده، دلسوز و پرکار

ترجمۀ متن:

یک چیز در جهان وجود دارد که ما را بیشتر از هر (چیز) دیگری عالقه مند می کند. یک موضوع وجود دارد که ما عمری را

برای مطالعۀ آن صرف می کنیم: خودمان. به این روش، ما گاهی اوقات خودمان را بهتر مقایسه می کنیم: ترس هایمان،

آرزوهایمان، توانایی هایمان و ضعف هایمان. ما غالبًا خودمان را با افراد دیگر مقایسه می کنیم و تالش می کنیم خودمان

را آن گونه ببینیم که دیگران ما را می بینند.

آیا تا به حال دربارۀ زندگی نقاش بزرگ فرانسوی پل گوِگن چیزی خوانده اید؟ او حرفۀ موفقی در بانکداری داشت. سپس

در سن 35 سالگی به طور ناگهانی خانواده و شغل خود را ترک کرد و بقیۀ زندگی اش را به نقاشی کردن اختصاص داد.

هفت سال بعد، او به تاهیتی رفت. تصمیم گوِگن هم خودخواهانه و هم جسورانه بود. او این گونه رفتار کرد، چون تالش

می کرد خودش را درک کند.
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گزینه 3 17

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "compare oneself with other people" به معنای "مقایسه کردن خود با دیگران" توجه کنید.

گزینه 2 18

1) امیدوارانه

2) به طور ناگهانی

3) به روانی

4) به ندرت

گزینه 4 19

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "dedicate one's life to doing sth" به معنای "وقف کردن زندگی خود برای انجام کاری" توجه کنید.

گزینه 1 20

1) رفتار کردن

2) ابراز کردن

3) بهبود یافتن

4) توصیف کردن

ترجمۀ درک  مطلب:

مهاجران ثروت بیشتری به فرهنگ آمریکایی اضافه کرده اند. اما زندگی در چنین کشور متنوعی مشکالت خودش را نیز

دارد. به عنوان مثال، مهاجران تمایل دارند در شهرهایی ساکن شوند که در آن می توانند افراد دیگری از کشور خود بیابند.

درنتیجه، برخی از شهرها درصد زیادی از مهاجران را تشکیل می دهند که بسیاری از آن ها انگلیسی صحبت نمی کنند. این

افراد با گزینه های اشتغال محدودی روبه رو می شوند و احتمال بیشتری دارد که در فقر زندگی کنند.

تنوع همچنین بر آموزش و پرورش تأثیر می گذارد. اکثر کودکان مهاجر خواندن و نوشتن انگلیسی را می آموزند، اما این

یادگیری یک شبه اتفاق نمی افتد. در بعضی از نقاط، مانند کالیفرنیا، معلمان کالس هایی دارند که در آن دانش آموزان به

چند زبان مختلف صحبت می کنند. آموزش زبان انگلیسی یا هر موضوع دیگری به چنین گروهی می تواند کار سختی

باشد.

در نهایت، تنوع گاهی اوقات منجر به بحث می شود. بسیاری از مردم می گویند که ایاالت متحده یک دیگ ذوب است.

منظور آن ها از آن، این است که در طول زمان، افرادی که به ایاالت متحده می آیند، یک فرهنگ آمریکایی واحد را اتخاذ

می کنند. به تازگی، برخی از مردم با آن ایده مخالفت کرده اند. آن ها معتقدند که یک فرد مجبور نیست زبان یا آداب و

رسوم خود را کنار بگذارد تا یک آمریکائی شود. در عوض، آن ها دوست دارند ایاالت متحده را به صورت یک لحاف یا

موزا�ک توصیف کنند، که در آن بسیاری از بخش های مجزا، کل را تشکیل می دهند، اما هنوز منحصربه فرد باقی

می مانند.
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گزینه 1 21

ترجمۀ جمله:

متن اساسًا راجع به چه چیزی بحث می کند؟

"چالش های تنوع در ایاالت متحده"

گزینه 3 22

ترجمۀ جمله:

طبق پاراگراف 1، بعضی از شهرها درصد باالیی از مهاجران را دارند، چون مهاجران تمایل دارند در مناطقی سکونت

کنند که دیگر افراد به زبان خودشان صحبت می کنند.

گزینه 4 23

ترجمۀ جمله:

در پاراگراف 3، نویسنده دو دیدگاه متضاد را در مورد رفتارهای فرهنگی مهاجران ارائه می دهد.

گزینه 3 24

نویسنده از عبارت "melting pot" در متن استفاده می کند تا به جذب شدن تازه واردها به فرهنگ آمریکایی اشاره کند.

ترجمۀ درک  مطلب:

برخی از مردم معتقدند تلویزیون به ارتباط میان دوستان و خانواده آسیب زده است. با این حال، به نظر من، خالف آن

صحیح است. تلویزیون می تواند ارتباط را افزایش دهد. اخبار و سایر اطالعاتی که ما در تلویزیون می بینیم، مطالبی را

برای ما فراهم می کند که در مورد آن با دوستان و خانواده به بحث و گفت وگو بپردازیم. تلویزیون هم چنین به ما کمک

می کند تا یکدیگر را بهتر درک کنیم، زیرا همۀ ما به برنامه های تلویزیونی مشابهی دسترسی داریم. سرانجام، تلویزیون

می تواند به ما کمک کند که عالیقمان را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

برنامه های تلویزیونی مطالبی به ما ارائه می دهد که در خصوص آن فکر و صحبت کنیم. این روزها هر زمان که ما

تلویزیون را روشن کنیم، همیشه می توانیم به اخبار داغ گوش دهیم. ما دربارۀ چیزهایی که در سرتاسر جهان اتفاق

می افتد، می شنویم که به طور مستقیم بر زندگی های ما تأثیر می گذارند. همه در مورد این چیزها نظر دارند و همه

می خواهند در مورد نظراتشان با دیگران بحث کنند. بنابراین، برنامه های اخبار و اطالعات تلویزیون، ما را تشویق می کنند

تا در مورد ایده هایمان با دوستان و خانواده مان بحث کنیم.

مهم نیست که در کدام شهر زندگی می کنید، شما همانند افراد سایر نقاط کشور به برنامه های تلویزیونی مشابهی

دسترسی دارید. هنگامی که برای کار، تحصیل و یا گذراندن تعطیالت به یک شهر جدید می روید، با افرادی که در آن جا

هستند، یک چیز مشترک خواهید داشت. هنگامی که افراد جدیدی را مالقات می کنید، احتماًال با حداقل برخی از

برنامه های تلویزیونی مشابه آشنا خواهید بود. این به شما مطالبی برای صحبت کردن و روشی برای شروع دوستی های

جدید ارائه می دهد.

اکثر مردم از تلویزیون به عنوان روشی برای دنبال کردن عالیق خود استفاده می کنند. افرادی که ورزش می کنند معموًال

تماشای ورزش ازطریق تلویزیون را دوست دارند. افرادی که آشپزی دوست دارند برنامه های آشپزی تماشا می کنند. اگر

دوستان و خانوادۀ شما برخی از برنامه های مشابه آنچه شما تماشا می کنید را تماشا می کنند، بیشتر می توانند در مورد

چیزهایی که شما به آن عالقه دارید، بیاموزند. این یک روش عالی ارتباط است که به مردم کمک می کند بهتر یکدیگر را

درک کنند.
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گزینه 1 25

ترجمۀ جمله:

موضوع اصلی متن چیست؟

"تلویزیون می تواند ارتباط میان افراد را با تنوع برنامه هایش بهبود بخشد."

گزینه 4 26

ترجمۀ جمله:

طبق متن، نگرش نویسنده نسبت به برنامه های تلویزیونی چیست؟

"مثبت"

گزینه 1 27

ترجمۀ جمله:

طبق متن، کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

"تلویزیون روی ارتباط مردم به شکل بدی تأثیر می گذارد."

گزینه 3 28

ترجمۀ جمله:

کدام یک از موارد زیر به بهترین نحو نقش پاراگراف 3 را در ارتباط با پاراگراف 1 توضیح می دهد؟

"از نکته های مطرح شده در آن پاراگراف حمایت بیشتری می کند."

گزینه 3 29

ترجمۀ جمله:

اینجا واقعًا هوا سرد است. لطفًا می شود پنجره را ببندید؟

نکتۀ مهم درسی

برای مؤدبانه درخواست کردن از کسی می توانیم از "will" استفاده کنیم.

گزینه 1 30

ترجمۀ جمله:

کارمندانی که زحمت کش و متعهد (وقف شده) هستند، کسانی اند که همیشه آماده هستند که هر روز صبح به محل

کار بروند، از کار خود لذت می برند و برای انجام دادن درست وظایف خود، به سختی تالش می کنند.

1) متعهد، مصمم

2) محترم

3) جالب توجه

4) خالق
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ترجمۀ درک مطلب:

بسیاری از حیوانات وحشی و اهلی در آفریقای جنوبی زندگی می کنند. در قسمت های زیادی از آفریقای جنوبی، مردم

حیوانات را شکار نمی کنند و به آن ها آسیب نمی زنند. در عوض، با حیوانات دوست هستند. هنگامی که انسان ها با

طبیعت دوست می شوند، بسیاری از حیوانات به زندگی ادامه خواهند داد و به خطر نخواهند افتاد. آفریقای جنوبی مانند

کشورهای اروپایی یا آسیایی نیست که مردم حیوانات را می کشند و خانۀ طبیعی آن ها را تخریب می کنند. هنگامی که

فردی در آفریقای جنوبی حیوان زخمی ای را می بیند، دیگران را باخبر می کند (از دیگر انسان ها درخواست می کند). تا

بیایند و به حیوان کمک کنند. به این صورت، زندگی خیلی از حیوانات نجات خواهد یافت.

مردم آفریقای جنوبی همواره به گردشگران می گویند تا به زندگی و سالمت حیوانات توجه کنند. آن ها می گویند

گردشگران گاهی با نزدیک شدن به حیوانات، آن ها را خشمگین می کنند یا با دادن غذا به آن ها مریضشان می کنند. حتی

برخی از گردشگران می خواهند با حیوانات عکس بگیرند! مردم آفریقای جنوبی فکر می کنند که باید همواره از حیوانات

محافظت کنند و بگذارند زندگی بهتری در خانۀ طبیعی خود داشته باشند.

گزینه 3 31

ترجمۀ جمله:

متن عمدتًا مربوط به کمک اهالی آفریقای جنوبی به حیات وحش است.

گزینه 2 32

ترجمۀ جمله:

کدام یک طبق متن غلط است؟

"مردم در بخش های کمی از آفریقای جنوبی حیوانات را شکار نمی کنند."

گزینه 3 33

ترجمۀ جمله:

کلمۀ "protect" در بند دوم به معنای "take care of" (مراقبت کردن از) است.

گزینه 4 34

ترجمۀ جمله:

بر طبق متن، حیوانات زیادی به زندگی ادامه خواهند داد، وقتی که مردم با آن ها دوست باشند.
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ترجمۀ درک مطلب:

ماده چیزی است که از آن چیزی ساخته می شود. پنج مادۀ اساسی وجود دارد. اکثر چیزها از این مواد ساخته می شوند.

بعضی چیزها از فلز ساخته می شوند. بعضی چیزها از شیشه ساخته می شوند. برخی اشیاء از چوب درست می شوند.

بعضی چیزها از پارچه تولید می شوند و برخی اشیاء از پالستیک ساخته می شوند. چند مادۀ دیگر وجود دارند. اما آن ها

به اندازۀ این پنج ماده مورد استفاده قرار نمی گیرند.

اجازه دهید ابتدا در مورد فلز صحبت کنیم. فلز خیلی سنگین است. و آن خیلی سخت و محکم است. اگر به آن دست

بزنید، معموًال سرد به نظر می رسد. ما از فلز استفاده می کنیم تا چیزهای زیادی بسازیم. ما از آن برای چنگال ها و چاقوها

استفاده می کنیم. ما از آن برای کلیدها استفاده می کنیم، از آن برای اتومبیل ها استفاده می کنیم. ما از آن برای این

چیزها استفاده می کنیم برای این که خیلی محکم است.

بعد، اجازه بدهید در مورد شیشه صحبت کنیم. شیشه خیلی صاف است. هنگام لمس کردن سرد است. به اندازۀ فلز

سنگین نیست. سخت است. اما محکم نیست. به راحتی می شکند! پس چرا از آن استفاده می کنیم؟ از آن استفاده

می کنیم چون شفاف است! شما می توانید آن سوی شیشه را ببینید! به این دلیل است که از آن برای پنجره ها استفاده

می کنیم. هم چنین به این دلیل است برای عینک از آن استفاده می کنیم.

حال، بیا�د در مورد چوب حرف بزنیم. چوب سبک تر از فلز و شیشه است. آن به محکمی فلز نیست. اما آن خیلی

محکم تر از شیشه است. ما از چوب برای ساختن چیزهای زیادی استفاده می کنیم. اشیاء ساخته شده از چوب معموًال

سبک و سخت و محکم هستند. صندلی ها و میزها از چوب ساخته می شوند. مدادها از چوب ساخته می شوند.

حال، در مورد پارچه صحبت کنیم. پارچه خیلی سبک است. خیلی سبک تر از چوب. و خیلی نرم است. ما از پارچه برای

تولید چیزهای زیادی استفاده می کنیم. برای مثال برای تولید لباس به کار می رود. و برای تولید پتوها به کار می رود.

در آخر، اجازه دهید در مورد پالستیک صحبت کنیم. پالستیک همچنین خیلی سبک است. اما از پارچه متفاوت است.

بعضی وقت ها نرم است. و بعضی وقت ها سخت است. پالستیک می تواند برای تولید کیسه های پالستیک نازک به کار

رود. این ها سبک، نرم و محکم هستند. اما پالستیک هم چنین می تواند برای تولید کاله ایمنی دوچرخه استفاده شود.

این ها سبک، سخت و محکم هستند. یک کاله ایمنی و یک کیسه متفاوت به نظر می رسند. اما هر دوی آن ها از

پالستیک ساخته می شوند.

گزینه 3 35

ترجمۀ جمله:

کدام جمله از متن به بهترین شکل، ایدۀ اصلی را توصیف می کند؟

"پنج مادۀ اساسی وجود دارد."

گزینه 4 36

ترجمۀ جمله:

بر اساس متن، کدام یک از این چیزها یک ماده است؟

"چوب"

گزینه 3 37

ترجمۀ جمله:

در پاراگراف 4، متن می گوید: "چوب سبک تر از فلز و شیشه است." هدف اصلی این جمله چیست؟

"مقایسه کردن چیزی"
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گزینه 2 38

ترجمۀ جمله:

در این متن، نویسنده ابتدا در مورد چیزهای سنگین و بعد در مورد چیزهای سبک صحبت می کند.

گزینه 1 39

ترجمۀ جمله:

کلمۀ "helmet" که در خط آخر زیر آن خط کشیده شده است، به "یک کاله ایمنی" اشاره می کند.

گزینه 1 40

ترجمۀ جمله:

او یکی از برجسته  ترین هنرمندان استرالیا بود که به  خاطر نقاشی  هایش از طبیعت به رنگ سیاه و سفید شناخته

می  شد.

1) برجسته

2) شفاهی

3) وحشتناک، ترسناک

4) ساکت، آرام

گزینه 1 41

ترجمۀ جمله:

افراد مسن دارای تجربه و دانش زیادی برای به اشتراک گذاشتن با نسل  های جوان  تر هستند، بنابراین با احترام رفتار

کردن با آن  ها باید عادت همۀ ما باشد.

1) احترام

2) رابطه

3) بی  ادبی

4) تکرار

ترجمۀ متن:

احترام، احساس یا رفتار نسبت به کسی یا چیزی است که آن مهم به خاطر آورده می شود. آن (احترام)، حس ستودن

ویژگی  های خوب یا ارزشمند را منتقل می  کند. آن همچنین فرایند گرامی داشتن کسی از طریق نشان دادن توجه، نگرانی

یا احساسات است. برخی از افراد ممکن است احترام مردم را با کمک کردن به دیگران یا ایفا کردن نقش  های مهم

اجتماعی به  دست آورند. در کشورهای زیادی، افراد مسن  تر، مورد احترام در نظر گرفته می  شوند. ساکت بودن نشانۀ

دیگری از احترام است. مردم اغلب فکر می  کنند اگر کسی با آن  ها صحبت نکند، به این معناست که دارند به آن  ها

بی  احترامی می  کنند، اما در واقع، کسی که ساکت است، نمی  خواهد کسی را با گفتن چیزی معذب کند.

کنکور تی ان تی  www.konkurtnt.com



11/25لرنیتو 1399

گزینه 4 42

1) مرور کردن

2) شناختن

3) در نظر گرفتن

4) به  خاطر آوردن

گزینه 4 43

1) موفق

2) فزاینده

3) سخاوتمند

4) ارزشمند

گزینه 1 44

1) اجتماعی

2) روانی

3) جسمی

4) کلی، عمومی

گزینه 3 45

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به متعدی بودن فعل "consider" و اینکه مفعول این فعل پس از آن قرار نگرفته است، باید از ساختار مجهول

استفاده کنیم.

گزینه 4 46

ترجمۀ جمله:

به این بچه  های کوچک در این  جا، در سمت چپ نگاه کنید. تماشای بازی آن  ها مرا واقعًا خوشحال می  کند!

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به "here" اشاره به "children" از نزدیک انجام شده است، پس گزینه  های "1" و "3" حذف می  شوند و پس از

فعل "makes" به یک ضمیر مفعولی نیاز داریم، پس گزینۀ "4" صحیح است.
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ترجمۀ متن:

اسم من لیشا لی است و من یک دانش  آموز دبیرستانی میهمان (در طرح) AFS از ژاپن هستم. امسال توسط خانوادۀ

رابرت میزبانی می  شوم. وقتی که در مورد رفتن به خانه در ماه ژوئن فکر می  کنم، می  خواهم از همۀ اعضای خانوادۀ میزبان

مخصوصًا از مادر میزبانم، سارا، تشکر کنم. سال من بدون مادر میزبانم این  قدر لذت  بخش و پر از ماجرا نمی  بود، چرا که او

تجارب آمریکایی و دست اول خیلی زیادی را در اختیار من گذاشته است. در طول تعطیالت بهار، ما برای تعطیالت به

فلوریدا رفتیم. فلوریدا جایی است که از قبل از این  که به این  جا بیایم، می  خواستم ببینم. ما تقریبًا 21 ساعت تا ساحل

مادیرا رانندگی کردیم و از پنج ایالت عبور کردیم. من نه تنها به فلوریدا رفتم و اقیانوس را دیدم، بلکه فرصت دیدن

چیزهای گوناگون زیادی در شهرهای متفاوت را نیز داشتم. آن دقیقًا بهترین تعطیلی بهار تاکنون بود. من از مادر میزبانم

به  خاطر بردن من به آن سفر و این  که رؤیاهایم را به حقیقت درآورد، بسیار سپاسگزارم. روز مادر مبارک، مامان!

گزینه 2 47

نکتۀ مهم درسی

be + باتوجه به معنای جمله، فعل بیانگر عملی در آینده است که از قبل برنامه  ریزی شده است، پس به ساختار "فعل

going to" نیاز داریم.

گزینه 1 48

1) لذت  بخش

2) ترسناک

3) شوکه  کننده

4) گیج  کننده

گزینه 2 49

1) آینده

2) میزبان

3) شکار

4) توجه

گزینه 4 50

1) باالی

2) بدون

3) حوالی

4) هنگام
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گزینه 3 51

1) دانستن

2) ساختن

3) داشتن، گرفتن

4) مضایقه کردن

نکتۀ مهم درسی

ساختار "get to do sth" به  معنی "فرصت انجام کاری را داشتن" توجه کنید.

ترجمۀ درک مطلب:

آیا می  خواهی کاری را که می  توانی، انجام دهی تا طبیعت را نجات دهی، با اخبار بد دربارۀ گرمایش زمین، مرگ

اقیانوس  ها و حیوانات در معرض خطر انقراض، سخت است بدانیم از کجا باید شروع کنیم. در واقع راه  های زیادی وجود

دارد که می  توانی کمک کنی.

هدر دادن آب یکی از بزرگ  ترین راه  هایی است که مردم (با آن) سالمت سیاره را به  خطر می  اندازند. بستن شیر آب در

هنگام مسواک زدن یک نمونه از کارهایی است که می  توانی از همین حاال انجام دهی. استفادۀ کمتر از آب حتی خیلی

مهم  تر است، اگر در منطقه  ای کم  آب زندگی می  کنید.

مواد شیمیایی که برای شستن بدنمان، خانه  هایمان، ماشین  هایمان و تمام چیزهای دیگر استفاده می  شود، آسیبی جدی

به سیاره و حیات حیوانات وارد می  کند. مواد شیمیایی برای انسان  ها هم خوب نیستند، پس تمام سعی  ات را بکن تا از

آن  ها کمتر استفاده کنی.

زغال  سنگ و گاز طبیعی از رایج  ترین منابع انرژی هستند که به برق تبدیل می  شوند. سوختن این مواد یک عامل مهم در

آلودگی هوای جهان است. ذخیرۀ برق راه خوبی برای ایفای نقش در کمک به سیاره است.

یک منبع بزرگ آلودگی هوای دیگر که به گرمایش زمین منجر می  شود، گازهای خروجی از ماشین  ها، کامیون  ها،

هواپیماها و دیگر وسایل نقلیه است. گازی که برای راندن آن  ها استفاده می  شود، مواد شیمیایی  ای که می  سوزانند و

ساخت جاده  ها، همه نقش ایفا می  کنند. اگر می  توانی کمتر برانی یا کمتر مسافرت هوایی داشته باشی و در عوض

رانندگی راه بروی و دوچرخه  سواری کنی، کمک بزرگی به نجات سیاره خواهی کرد.

گزینه 1 52

ترجمۀ جمله: متن اساسًا به بحث دربارۀ چه چیزی می  پردازد؟

"روش  های نجات طبیعت"

گزینه 1 53

ترجمۀ جمله:

طبق متن، شما نباید در حین مسواک زدن شیر آب را باز بگذارید. این راهی برای جلوگیری از به هدر رفتن آب است.

گزینه 3 54

ترجمۀ جمله:

عبارت "cut down on" (کم کردن) در پاراگراف سوم از لحاظ معنی به "decrease" (کاهش دادن) نزدیک  ترین است.
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گزینه 4 55

ترجمۀ جمله: طبق متن، کدام  یک از موارد زیر درست نیست؟

"شما می  توانید با ساخت جاده  ها به نجات طبیعت کمک کنید."

ترجمۀ درک مطلب:

خانواده  ها تقریبًا در هر کشوری در حال تغ�ر هستند در آفریقای شمالی در گذشته بسیاری از مردم در خانواده  های

گسترده (بزرگ) زندگی می  کردند. 50 تا 100 آدم در یک گروه از خانه  ها با هم زندگی می  کردند. این  ها همه اعضای خانواده

بودند - پدربزرگ  ها و مادربزرگ  ها، عمه  ها، عموها، پسرعموها، بچه  ها و نوه  ها. اما در حال حاضر، این خانوادۀ سنتی دارد

به گروه  های کوچک  تر تقسیم می  شود. اکنون خانواده  های تک  والدی بیشتری وجود دارد.

خانوادۀ ژاپنی سنتی، همچنین خانوادۀ گسترده  ای بود - یک پسر، والدینش، همسرش، بچه  هایش، برادران و خواهران

مجردش. آن  ها با هم در خانۀ والدینش زندگی می  کردند. اما این رسم در حال تغ�ر است. االن بیشتر خانواده  ها،

خانواده  های هسته  ای هستند. آن  ها مشکالت جدیدی دارند. بیشتر مردان زمان زیادی را صرف شغل [خود] می  کنند. آن  ها

خانواده  هایشان را اغلب نمی  بینند. این [کار] سختی است. بسیاری از زنان متأهل احساس تنهایی می  کنند. شوهرانشان

تقریبًا هرگز خانه نیستند. بچه  هایشان در مدرسه هستند. گاهی اوقات این زنان یا شغل پیدا می  کنند، یا در گروه  های

فرهنگی عضو می  شوند.

در اروپا، در خانواده  های هسته  ای سنتی، همسر به همراه بچه  ها در خانه می  ماند. شوهر شغلی داشت. اما بسیاری از

اروپایی  ها از این نوع خانواده راضی نیستند و سنت  ها در حال تغ�ر هستند. تعداد طالق  ها در حال افزایش است. تعداد

خانواده  های تک  والدی نیز در حال افزایش است. در سوئد بیشتر از 45 درصد همۀ بچه  ها، مادران مجرد دارند. در بیشتر

اروپا بسیاری از مردم تنها زندگی می  کنند. در فرانسه بیشتر از 26 درصد زنان بین سنین 30 تا 34 سال و بیشتر از 27

درصد از مردان تنها زندگی می  کنند.

بعضی از مردم دربارۀ این تغ�رات ناراحت هستند. اما آن  ها باید یک چیز را بفهمند. ما نمی  توانیم واقعًا بگو�م: "این

خانواده  های جدید بد هستند." و یا "این خانواده  های جدید خوب هستند." آن  ها فقط متفاوت هستند. جهان در حال

تغ�ر است و خانواده  ها هم در حال تغ�رند.

گزینه 3 56

ترجمۀ جمله: موضوع اصلی متن چیست؟

"خانواده  ها در بسیاری از کشورها در حال تغ�ر هستند."

گزینه 2 57

ترجمۀ جمله:

کلمۀ "extended" (گسترده) در پاراگراف یک از لحاظ معنی به "large" (بزرگ) نزدیک  ترین است.

گزینه 4 58

ترجمۀ جمله:

کلمۀ "Their" در پاراگراف دو به بسیاری از زنان متأهل اشاره می  کند.
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گزینه 4 59

ترجمۀ جمله:

براساس متن، همۀ جمالت زیر درست هستند، به  جز این  که نویسنده فکر می  کند که این خانواده  های جدید بد هستند،

زیرا آن  ها با هم زندگی نمی  کنند.

گزینه 1 60

ترجمۀ جمله:

خیلی وقت (گذشته) است از زمانی که شما او را ندیده اید، این طور نیست؟

نکتۀ مهم درسی

سؤال ضمیمه از نظر مثبت یا منفی بودن، عکس جملۀ اصلی است و در آن بعد از فعل کمکی از ضمیر فاعلی متناسب

با جملۀ اصلی (it) استفاده می شود. الزم به ذکر است که "it's been" مخفف "it has been" است، پس فعل کمکی ای

."is" است نه "has" که در سؤال ضمیمه استفاده می شود

ترجمۀ متن:

به ندرت پیش می آید که افراد نسبت به شعر بی تفاوت باشند. کسانی که عاشق آن هستند معتقدند که آن به قدری

هست که می تواند به عنوان جایگزینی برای غذا، سرپناه و عشق در نظر گرفته شود، اما این طور نیست. از جهت دیگر،

کسانی که عالقه ای به شعر ندارند گاهی معتقدند که شعرها تنها کلماتی هستند که به درد هیچ چیز نمی خورند. البته این

(عقیده) هم صحیح نیست. زمانی که کلمات احساسات واقعی انسان ها را نشان دهند و دوباره خلق کنند، مانند آنچه

اغلب شعرها انجام می دهند، آن ها می توانند بسیار مهم باشند. در حقیقت شعرها زبانی برای احساسات فراهم می آورند

و یکی از ارزش های شاعری شامل تالش آن برای ابراز (وقایع) وصف نشدنی است. یکی از لذت های تجربۀ شعر زمانی رخ

می دهد که ما شعری را می خوانیم و می خواهیم بگو�م که: "می فهمم که دقیقًا معنای این بیت چیست، اما هرگز قادر

نبوده ام که آن را به خوبی بیان کنم." شعر می تواند صدای احساساتمان باشد حتی زمانی که ذهنمان از شدت غم و یا

شادی گنگ شده است.

گزینه 2 61

ترجمۀ جمله:

می توان از متن این طور برداشت کرد که افراد به صورت کلی شعر را خیلی مهم یا کامًال بی استفاده در نظر می گیرند.

گزینه 3 62

ترجمۀ جمله:

نکته ای که توسط نویسنده در متن به آن اشاره شده، این است که شعر اغلب احساسات واقعی انسان را بازگو می کند.

گزینه 2 63

ترجمۀ جمله:

نویسنده در متن اشاره می کند که شعر در تالش است آنچه مردم احساس می کنند اما بیان کردنش را سخت

می یابند، ابراز کند.
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گزینه 4 64

ترجمۀ جمله: در متن، واژۀ " genuine" (واقعی) از لحاظ معنایی به "واقعی" نزدیک ترین است.

ترجمۀ درک مطلب

مونا دوست ندارد از مردم تقاضای كمك كند. اما برای او انجام دادن فعالیت های روزانه به تنهایی دشوار است. او تقریبًا

13 سالش است، اما بزرگ تر از یك 5 ساله نیست. مونا در حفظ تعادلش مشكل دارد و خیلی زیاد نمی تواند راه برود.

وقتی که از صندلی چرخ دار استفاده می کند، نمی تواند آن را خودش هل دهد.

خوشبختانه، مونا یك سگ خدمتگزار شگفت انگیز به نام سام دارد. یك سگ خدمتگزار سگی است كه آموزش دیده است

تا به كسی كه مشكل جسمانی دارد كمك كند. سام اجازه می دهد تا به او تكیه كند وقتی كه مونا راه می رود. او هم چنین

صندلی چرخ دارش را هل می دهد و چراغ ها را روشن و خاموش می کند. وقتی كه مونا چیزی را زمین می اندازد، سام آن را

برمی دارد. او حتی شب جوراب های او را درمی آورد.

سام هم چنین در مدرسه در كارهای روزمره به مونا كمك می کند. او کتاب های او را در کوله پشتی مخصوص از این كالس

به آن كالس می برد. او تكالیف تكمیل شدۀ مونا را در سینی تكالیف معلم ها می گذارد. در اتاق غذاخوری، آشغال او را دور

می اندازد.

عالوه بر این که مونا را به سایر مردم كمتر وابسته كرده است، سام به او كمك می کند تا زندگی کامل تری داشته باشد.

همکالسی های مونا مانند غازها اطراف او جمع می شوند. این كار به او كمك كرده است تا دوست پیدا كند. سام

هم چنین به مونا كمك می کند تا فعال تر باشد. با كمك او، مونا در یك پیاده روی بیش از 500 دالر برای انجمن محلی

نیکوکاری اش پول جمع كرد.

به خاطر سام، مونا مجبور نیست از مردم تقاضای كمك كند. سام او را به سایر بچه ها نزدیک تر می کند و حتی به او

كمك می کند تا به اجتماعش یاری رساند.

گزینه 2 65

ترجمۀ جمله: بهترین عنوان برای این متن ............... می تواند.

"چگونه سگ خدمتگزار مونا به او کمک می کند."

گزینه 1 66

ترجمۀ جمله:

براساس تعریف داده شده از سگ های خدمتگزار در متن، کدام یک از سگ های زیر به احتمال زیاد سگ خدمتگزار است؟

"سگ جان، که وقتی جان وارد اتاق می شود، چراغ ها را روشن می کند."

گزینه 4 67

ترجمۀ جمله:

بر اساس متن، سام به مونا در انجام دادن همۀ موارد زیر کمک می کند، به جز انجام دادن تکالیفش.

گزینه 1 68

ترجمۀ جمله:

عبارت مشخص شدۀ "on her own" در پاراگراف اول ازنظر معنی به "به طور مستقل" نزدیک ترین است.
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گزینه 4 69

ترجمۀ جمله: کدام یک از تکنیک های ادبی زیر در این جمله که نویسنده در پاراگراف "4" می نویسد، به کار رفته است؟ 

هم کالسی های مونا مانند غازها دورش جمع می شوند.

تشبیه، یعنی مقایسه کردن با استفاده از کلمات "مانند" و "مثل"

گزینه 3 70

ترجمۀ جمله:

آدرس جیکوب به بانک واضح نبود، بنابراین من در میان راهم به آنجا گم شدم.

نکتۀ مهم درسی

به علت وجود حرف ربط "so" (بنابراین)، باید به دنبال نتیجۀ عمل انجام شده بگردیم.

ترجمۀ متن:

ریزش مو، برای اکثر مردم تصویری نگران کننده است. با این حال، حقیقت این است که از دست دادن 50 تا 100 تار مو در

یک روز کامًال طبیعی است. عوامل مرتبط با ریزش مو آن قدر زیاد هستند که ما نمی توانیم به یک دلیل قطعی (برای آن)

اشاره کنیم. به هر حال، از ریزش موی ژنتیکی به عنوان شایع ترین نوع ریزش مو نام برده می شود. در ریزش موی ژنتیکی،

کاهش تدریجی حجم مو اتفاق می افتد که به معنای نازک شدن و کوتاه شدن موها پس از یک سن مشخص است.

الگوی دیگر ریزش مو که تقریبًا به همان اندازه شایع است، ریزش موی واکنشی است. در الگوی واکنشی، برخالف نوع

قبلی، ریزش مو واکنشی به یک عدم تعادل در درون بدن مانند یک رژیم غذایی ضعیف، اضطراب شدید و یا یک بیماری

است. با وجود همۀ این ها که گفته شد، اگر رژیم غذایی شما شامل پروتئین، کربوهیدرات ها و انواع ویتامین ها باشد و

اگر زندگی تان دور از اضطراب زیاد باشد، هنوز می توانید از موهای خود مراقبت کنید.

گزینه 4 71

1) متعلق بودن، تعلق داشتن

2) ترکیب کردن

3) تکرار کردن

4) در ارتباط بودن

گزینه 3 72

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به وجود "as" بعد از جای خالی و باتوجه به این نکته که "genetic hair loss" که مفعول فعل "refer" است

قبل از آن آمده است، باید از ساختار مجهول استفاده کنیم (رد گزینه های "1" و "4"). عبارت موجود در گزینۀ "2" از نظر

ساختاری نادرست است. (شکل درست این عبارت به صورت "is referring to" است)
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گزینه 4 73

1) نام بردن، ذکر کردن

2) توسعه دادن

3) جایگزین کردن، جایگزین شدن

4) معنا داشتن، منجر شدن

گزینه 2 74

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه پس از جای خالی اسم دیگری نیامده است، نباید پس از "common" از "as" یا "than" استفاده کرد

(رد گزینه های "1" و "4"). هم چنین توجه کنید که ساختار "more + adjective + as" ساختار غلطی است (رد گزینۀ

.("3"

گزینه 2 75

1) عالقه

2) عدم تعادل

3) نتیجه

4) انتخاب

ترجمۀ درک مطلب:

در اسنوبرد سواری، نسبت به هر فعالیت خارج از منزل دیگری، آدم های بیشتری آسیب می بینند که دربردارندۀ یک 

چهارم مراجعات به اورژانس است. به گفتۀ محققان، اسنوبرد سواری، سورتمه سواری و کوهنوردی منشأ اصلی جراحات

هستند. رایج ترین مشکالت شامل شکستگی استخوان و پیچ خوردگی است که نیمی از کل موارد را تشکیل می دهند.

محقق "Greenspan" این طور بیان می کند که: "ما از مردم می خواهیم که در فعالیت های خارج از منزل شرکت کنند. اما

هم چنین از مردم می خواهیم بدانند که دلیلی برای نگرانی وجود دارد و مردم می توانند (آسیب ببینند) و آسیب می بینند.

او هم چنین افزود آسیب ها می توانند ازطریق برنامه ریزی و آمادگی، با مطمئن شدن از این که سطح تناسب و مهارت های

(فیزیکی) آن ها با آن فعالیت تناسب دارد و استفاده از تجهیزات مناسب، جلوگیری شوند. "Greenspan" همچنین گفت

که این تحقیق اولین (تحقیق) است که به جای ورزش های فردی (خاص) یا مناطق جغرافیایی، به آسیب های تمام

فعالیت ها نگاه می کند. محققان اطالعات مربوط به جراحات حاصل از فعالیت های خارج از منزل درمان شده در 63

بیمارستان در سال های 2004 و 2005 را بررسی کردند. آن ها برآورد کردند که ساالنه در سرتاسر کشور حدود 213000 نفر به

خاطر چنین جراحاتی درمان شدند. حدود نیمی از آن افراد آسیب دیده در محدودۀ سنی 10 تا 24 سال هستند، و نیمی از

این صدمات به دلیل سقوط رخ می دهند. میزان جراحات مردان دو برابر خانم ها است، ولی تحقیق به دلیل آن توجه

نکرده است.

دلیل آن ممکن است این باشد که مردان ریسک پذیری باالتری دارند، و یا این باشد که میزان مشارکت مردان در

فعالیت های در خارج از منزل بیشتر از خانم ها است و یا ترکیبی از هر دو دلیل. حدود 26% این جراحات به دلیل اسنوبرد

سواری (و) در ادامۀ آن سورتمه سواری (11%)، کوهنوردی (6%)، اسکی روی آب (4%)، ماهی گیری (3%) و شنا (%2)

است.
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گزینه 1 76

ترجمۀ جمله: چند درصد از تمامی جراحات منجر به شکستگی استخوان و یا پیچ خوردگی شد؟

"پنجاه درصد"

گزینه 2 77

ترجمۀ جمله: آیا آقایان بیشتر آسیب می بینند یا خانم ها؟

"مردان دو برابر خانم ها دچار جراحت می شوند."

گزینه 4 78

ترجمۀ جمله: طبق متن، کدام فعالیت سومین عامل بزرگ جراحات است؟

"کوهنوردی"

گزینه 2 79

ترجمۀ جمله: کدام یک از تکنیک های استدالل ذکر شده، در متن استفاده نشده است؟

"توصیف مراحل یک فرآیند"

گزینه 3 80

ترجمۀ جمله: تجهیزات روی میز آن طرف فقط برای دانشجویانی است که در این دانشگاه تحصیل می کنند، اما نه برای

دانشجویانی که از دانشگاه های دیگر می آیند. شما اجازه ندارید به آن دست بزنید.

نکتۀ مهم درسی

معنی جملۀ دوم نشان می دهد که بین دو ایدۀ مطرح شده در جملۀ اول تضاد وجود دارد. باتوجه به مفهوم جملۀ آخر،

"but" همراه "not" به کار می رود.

تشریح گزینه های دیگر

گزینۀ "1": این گزینه تضاد را بیان نمی کند. "so" برای بیان نتیجه گیری به کار می رود.

گزینۀ "2": این گزینه تضاد را بیان می کند، اما باتوجه به معنی جملۀ دوم نیاز به یک عبارت منفی داریم.

گزینۀ "4": این گزینه افزودن اطالعات را بیان می کند که معنی جمله چنین نیست.
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ترجمۀ درک مطلب:

موضوع مورد بحث ما فرآیند سازماندهی ایجاد و نگهداری از یک طرح و فرآیند روانشناسی فکر کردن دربارۀ

فعالیت های الزم برای ایجاد یک هدف مطلوب بر اساس برخی معیارها است. برای رفتار هوشمندانه نیز این کار بسیار

مهم است. این فرآیند فکر کردن برای ایجاد و اصالح یک طرح یا ادغام آن با طرح های دیگر است، یعنی ترکیب

پیش بینی پیشرفت ها با تهیۀ سناریوهای چگونگی واکنش به آن ها، بر اساس نتیجۀ آن.

برنامه ریزی نیز معموًال برای توصیف فرآیندهای رسمی در چنین فعالیت هایی مانند ایجاد مدارک، نمودارها، یا جلساتی

برای بحث دربارۀ موضوعات مهمی که باید به آن ها پرداخت، اهداف موردنظر و استراتژی های مورد متابعت در این

زمینه به کار می رود. عالوه براین، برنامه ریزی بسته به بافت سیاسی یا اقتصادی که در آن به کار می رود، دارای معانی

دیگری است.

دو نوع نگرش به برنامه ریزی را باید موردتوجه قرار داد: از یک سو ما باید برای آنچه شاید پیش رو قرار داشته باشد،

آماده باشیم که می تواند به معنی فرآیند قابل تغ�ر باشد، و از سوی دیگر آیندۀ ما از نتایج برنامه ریزی ها و اقدامات

خودمان شکل می گیرد.

گزینه 1 81

ترجمۀ جمله: متن عمدتًا دربارۀ چه موضوعی بحث می کند؟

"برنامه ریزی و خط مشی عمومی"

گزینه 4 82

ترجمۀ جمله: کلمۀ "it" در خط سوم به چه چیزی اشاره دارد؟

"فرآیند روانشناسی فکر کردن دربارۀ یک طرح"

گزینه 2 83

ترجمۀ جمله: به کدام جمله در مورد فرآیند فکر کردن در متن اشاره نشده است؟

"آن، پیش بینی تغ�رات را از واکنش نشان دادن در برابر آن ها از هم جدا می کند."

گزینه 4 84

ترجمۀ جمله: صرف نظر از فرآیندهای رسمی بیان شده در متن، برنامه ریزی براساس شرایط سیاسی یا اقتصادی

می تواند به طور متفاوتی تعریف شود.
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ترجمۀ درک مطلب:

هزاران سال پیش، مردم باستان بابل و مصر ستاره های آسمان را مطالعه كردند و منطقةالبروج را خلق كردند. آن ابتدا

برای پیگیری زمان استفاده می شد. بعدها، بسیاری از افراد از ستاره ها استفاده كردند تا ویژگی های رفتاری یك شخص را

توصیف كنند و بگویند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

عالمت منطقةالبروج یك شخص مربوط به تاریخ تولد او است. برخی بر این باورند كه این عالمت می تواند در مورد

ویژگی های رفتاری یك شخص به ما اطالعات بدهد (بگوید). به طور مثال برخی بر این باورند كه شخصی كه در برج حمل

(مابین 21 مارچ تا 20 آوریل) به دنیا آمده است، ماجراجو است و از پذیرش خطر ِابایی ندارد. شخصی كه در برج سرطان

(مابین 22 ژوئن و 23 ژوئیه) به دنیا آمده باشد، مهربان است و در منزل، شادترین است.

در بیشتر كشورهای آسیایی، مردم معتقد هستند كه منطقةالبروج چینی، شخصیت افراد را توصیف می کند و می تواند

آینده را فاش كند. در منطقةالبروج چینی، 12 حیوان وجود دارد. عالمت حیوانی یك شخص با سال تولد او مرتبط است.

هر حیوان، بیانگر یك خصیصه رفتاری متفاوت است. افرادی كه در سال موش به دنیا آمده باشند افرادی صمیمی، اما

محتاط هستند.

افرادی كه در سال میمون به دنیا آمده باشند، افرادی باهوش هستند و در پول درآوردن خوب هستند. بسیاری بر این

باورند كه (افرادی كه متولد سال های) موش و میمون (هستند)، زوج های خوبی (برای زندگی) می شوند.

در آسیا، از گروه خونی یك شخص هم برای توصیف ویژگی های رفتاری او استفاده می شود. افرادی كه دارای گروه خونی

نوع A هستند، آرام و جدی هستند، اما می توانند خودخواه باشند. (گروه خونی) نوع B، افرادی مستقل هستند اما

می توانند تنبل باشند. ABها، افرادی صادق هستند، و نوع Oها افرادی عاشق پیشه و پرحرف هستند.

البته همه به این مسئله معتقد نیستند كه عالمت تولد یا گروه خونی شما، شخصیت شما را توصیف می کند. برخی افراد،

استفاده از منطقةالبروج را رد می کنند؛ آن ها می گویند این فقط حماقت است، اما اگر خواندن طالعتان شما را سرگرم

می کند، بروید و آن را بخوانید!

گزینه 2 85

ترجمۀ جمله: طبق متن، کدام یک از جمالت زیر صحیح نیست؟

"چینی ها ابتدا در مورد ستارگان مطالعه کردند و منطقةالبروج را خلق کردند."

گزینه 4 86

ترجمۀ جمله: ما از متن می فهمیم که مردم در قدیم چیزهای جالب زیادی می دانستند.

گزینه 3 87

ترجمۀ جمله: نویسنده احتماًال فکر می کند که منطقةالبروج و گروه های خونی برای استفاده جالب هستند، چه درست

باشند و چه نباشند.

گزینه 3 88

ترجمۀ جمله: کلمۀ "reveal" که در پاراگراف سوم زیر آن خط کشیده شده است نزدیک ترین معنا را به "گفتن به کسی"

دارد.
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گزینه 3 89

ترجمۀ جمله: شعر موردعالقۀ من سال ها قبل توسط شاعر بسیار خوبی که من به او بسیار احترام می گذارم، نوشته شد.

نکتۀ مهم درسی

فعل "write" متعدی است و از آن جایی که در جملۀ بعد از فعل، مفعول نیامده است و مفعول آن به جای فاعل

نشسته است، پس با ساختار مجهول روبه رو هستیم و در جملۀ دوم، با اینکه فعل "respect" نیز متعدی است، اما

فاعل سر جای خود قرار دارد و به خاطر استفاده از موصول "whom"، مفعول آن حذف شده است، پس نیازی به

مجهول کردن آن نیست.

ترجمۀ درک مطلب:

لوئیس بریل که در سال 1809 متولد شد، بعد از یک تصادف زمانی که 3 ساله بود، نابینا شد. در ابتدا لوئیس در

روستایش به مدرسه رفت، همان جایی که پدرش تجهیزاتی برای اسب ها می ساخت. وقتی ده ساله بود، به مدرسه ای برای

بچه های نابینا در پاریس رفت. در کتابخانۀ مدرسه 14 کتاب وجود داشت که سیستمی از نقاط به جای حروف داشتند.

وقتی دانش آموزان حروف را لمس می کردند می توانستند معنی کلمات را بفهمند. لوئیس می خواست روشی را بیابد که

سیستم را بهتر کند. سپس در سال 1821، مردی به نام چارلز باربیر از مدرسه دیدن کرد. باربیر که یک سرباز بود به

دانش آموزان سیستم مختص خودش را از حروف روی کاغذ نشان داد. آن توسط سربازان برای خواندن و نوشتن پیام ها

در شب استفاده می شد. لوئیس تصمیم گرفت سیستم باربیر را بهبود ببخشد و آن را برای استفادۀ افراد نابینا آسان تر

سازد. وقتی 15 ساله بود او اولین کتاب عالئمش را نوشت. او به افزودن عالئم بیشتر به سیستمش ادامه داد. او همچنین

عالئمی برای ریاضیات و موسیقی ساخت. نشانه ها نام او را گرفتند: "بریل". این روزها فن آوری جدید بریل را برای

استفاده کردن حتی آسان تر ساخته است. برخی از رایانه ها که به سرعت می توانند متن را به بریل تبدیل کنند، اکنون

چاپگرهای بریل دارند. کتاب های الکترونیکی همچنین می توانند به خط بریل خوانده شوند. شما می توانید خط بریل را در

بسیاری از زبان های مختلف در سرتاسر دنیا پیدا کنید. حتی فرهنگ لغت های بریل وجود دارد تا بزرگساالن و کودکان

نابینا بتوانند لغات را جست وجو و معانی آن ها را بفهمند.

گزینه 1 90

ترجمۀ جمله: کدام یک از جمالت زیر مطابق متن نادرست می باشد؟

لوئیس بریل در قرن 18 متولد شد.

گزینه 3 91

ترجمۀ جمله: کلمۀ خط کشیده شدۀ work out در متن از نظر معنی به پیدا کردن نزدیک ترین می باشد.

گزینه 4 92

ترجمۀ جمله: مطابق متن، کتاب های بریل به شکل الکترونیکی در دسترس می باشند.

گزینه 2 93

ترجمۀ جمله: همۀ جمالت زیر در متن ذکر شده اند، به جز اینکه مشخص نیست چه زمانی لوئیس مرده است.
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ترجمۀ درک مطلب:

از ایاالت متحدۀ آمریکا به خاطر رفتارش با شهروندان سالخورده انتقاد شده است. گرچه در بسیاری از کشورهای دیگر

سالخورده ها معموًال با خانوادۀ فرزندانشان زندگی می کنند، اما خیلی از آمریکایی های مسن تر تنها، بدون همراهی

فرزندانشان زندگی می کنند. گاهی "خودخواهی" نسل جوان به عنوان مقصر چنین وضعیتی سرزنش می شود، ولی نگاه

دقیق تر نشان می دهد که خیلی از افراد سالخورده ترجیح می دهند زندگی مستقل خود را حفظ کنند.

تحقیق دربارۀ وضعیت سالخورده ها در آمریکا نشان داده است با اینکه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها از اینکه به طور دوره ای

توسط فرزندان و نوه هایشان مالقات شوند خیلی خوشحال می شوند، اما ترجیح می دهند به زندگی شان در محیطی که با

آن آشنا هستند ادامه دهند. این نشان می دهد که بچه ها باید بگذارند والدینشان اگر دوست دارند تنها زندگی کنند و

باید آن ها را ترغیب کنند تا روابطی نزدیک با بقیۀ (اعضای) خانواده برقرار کنند.

نتیجۀ شگفت آور دیگر تحقیق روی سالخورده های ایاالت متحده تأثیر مثبتی بوده که معلوم شده حیوانات خانگی روی

افراد سالخورده ای دارند که با آن ها زندگی می کنند. نشان داده شده است که افراد سالخورده ای که از حیوانات خانگی

کوچکی مثل گربه ها و سگ ها مراقبت می کنند بیشتر عمر می کنند، سالم تر هستند و نسبت به سالخورده های مشابهی که

این (هم صحبت)ها را ندارند تلقی بهتری از زندگی شان دارند.

گزینه 3 94

ترجمۀ جمله: کدام یک از جمالت زیر طبق متن درست نیست؟

"افراد سالخورده باید به طور منظم بروند و با خانواده هایشان مالقات کنند."

گزینه 2 95

ترجمۀ جمله: نویسنده به افراد جوان توصیه می کند به خواسته های والدین سالخورده شان احترام بگذارند.

گزینه 4 96

ترجمۀ جمله: خیلی از آمریکایی های سالمند می خواهند در جاهایی زندگی کنند که با آن آشنا هستند.

گزینه 1 97

ترجمۀ جمله: برای پاسخ گویی به کدام یک از سؤاالت زیر در متن اطالعات کافی وجود دارد؟

چرا سالمندان آمریکایی حریم شخصی خود را ترجیح می دهند؟

گزینه 4 98

ترجمۀ جمله: کدام جمله از لحاظ گرامری درست است؟

"کفش های من خیلی کثیف بودند، بنابراین من آن ها را بیرون گذاشتم."

نکتۀ مهم درسی

در گزینۀ "1"، به جای "or" باید "and" بیاید. (رضا برای ناهار جوجه خورد و او آن را برای شام هم خورد.) در گزینۀ "2"

به جای "so" باید "or" بیاید. (آن ها می توانند تاکسی بگیرند یا آن ها می توانند با اتوبوس بروند.) در گزینۀ "3"،

به جای "and" باید "but" بیاید. (برف زیادی در خیابان است، اما خیلی سرد نیست)
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گزینه 1 99

ترجمۀ جمله: یادم است پدرم همیشه می گفت کاری که انجام می دادم یا جایی که می خواستم بروم ربطی به او

نداشت، ولی این وظیفۀ او بود که در مورد من نگران باشد.

نکتۀ مهم درسی

در این سؤال کاربرد کلمات ربط مطرح است. باتوجه به معنای جمله در جای خالی اول از "or" برای عطف دو عبارت

موردنظر استفاده می کنیم. جملۀ دوم در تضاد با جملۀ اول است، درنتیجه کلمۀ ربط "but" در قسمت دوم کاربرد دارد.

گزینه 1 100

ترجمۀ جمله:

الف) چرا پل برج بسته است؟

ب) آن دو هفتۀ قبل بسته شد و هنوز دوباره باز نشده است.

نکته مهم درسی

هر دو فعل "close" و "reopen" متعدی هستند و مفعول پس از آن ها نیامده است، در نتیجه وجه هر دو فعل

مجهول است. دقت کنید "ago" نشانۀ زمان گذشته ساده و "yet" نشانۀ زمان حال کامل منفی است.

گزینه 1 101

ترجمۀ جمله: گزارش آزمایشات انجام شده توسط دانش آموزان امروز صبح به معلمشان فرستاده شد.

نکته مهم درسی

فعل "send" (فرستادن) فعل متعدی است و بعد از جای خالی، مفعول به کار نرفته و حرف اضافه آمده است، پس

" داریم (رد گزینه های "2" و "3"). یک ساختار مجهول یعنی "

ازطرفی مفعول جمله (report) مفرد است، بنابراین از شکل مفرد "be" یعنی "was" و قسمت سوم فعل استفاده

می شود (رد گزینۀ "4").

مفعول + be + +p.p

گزینه 4 102

ترجمۀ جمله: والدین در واقع اولین [منبع] الهام برای کودکان هستند. هیچ شخص یا نیروی بیرونی دیگری نسبت به

پدر یا مادر بر روی فرزند تأثیر بیشتری ندارد.

1) قدردانی، درک

2) نسل، تولید

3) ایثار، فداکاری

4) الهام

گزینه 3 103

ترجمۀ جمله: گرچه تالش کردم، نتوانستم هیچ اطالعاتی در مورد کادوی تولدم از همسرم بگیرم.

1) بهبود دادن، یافتن

2) اهدا کردن

3) استخراج کردن

4) افزایش دادن
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ترجمۀ درک مطلب:

مردم اغلب می پرسند سخت ترین زبان برای یادگیری کدام است. پاسخ دادن به این سؤال کار راحتی نیست، زیرا عوامل

زیادی وجود دارند که باید مدنظر قرار گیرند. اوًال، در زبان اول تفاوت ها مهم نیستند، زیرا افراد به طور طبیعی زبان

مادریشان را یاد می گیرند، بنابراین سؤال در خصوص اینکه یک زبان برای یادگیری چقدر دشوار است تنها هنگامی که

می خواهیم یک زبان دوم را یاد بگیریم معنا پیدا می کند.

به عنوان مثال، فردی که زبان بومی اش اسپانیایی باشد، یادگیری زبان پرتغالی را نسبت به گویشور زبان چینی برای

یادگیری بسیار آسان تر خواهد یافت، زیرا زبان پرتغالی بسیار شبیه به زبان اسپانیایی است، درحالی که زبان چینی بسیار

متفاوت است؛ بنابراین زبان اول می تواند بر یادگیری زبان دوم تاثیر بگذارد. هرچه تفاوت بین زبان دوم و اول ما بیشتر

باشد، یادگیری برای ما سخت تر خواهد بود. بسیاری از مردم پاسخ می دهند که زبان چینی سخت ترین زبان برای

یادگیری است، احتماًال این طرز تفکر تحت تأثیر یادگیری سیستم نوشتاری زبان چینی است و تلفظ زبان چینی برای

بسیاری از زبان آموزان خارجی بسیار مشکل به نظر می رسد. با این حال، برای افراد ژاپنی زبان که در حال حاضر از خطوط

چینی در زبان خود استفاده می کنند، در مقایسه با گویشوران زبان هایی که از الفبای رومی استفاده می کنند، یادگیری

نوشتار کمتر دشوار خواهد بود.

به نظر می رسد بعضی از مردم زبان ها را به راحتی یاد می گیرند، در حالی که دیگران انجام این کار را بسیار دشوار

می یابند. معلم ها و شرایطی که در آن زبان آموخته می شود، به اندازۀ انگیزۀ هر یادگیرنده برای یادگیری، نقش های

مهمی ایفا می کنند.

گزینه 1 104

ترجمۀ جمله: این مقاله به طور کلی دربارۀ "سخت ترین زبان" است.

گزینه 1 105

ترجمۀ جمله: این سؤال که یادگیری یک زبان چقدر دشوار است در یادگیری زبان دوم معنا دارد.

گزینه 3 106

ترجمۀ جمله: واژۀ "who" که در پاراگراف "2" زیر آن خط کشیده شده است، به گویشوران ژاپنی اشاره دارد.

گزینه 3 107

ترجمۀ جمله: براساس متن، کدام عبارت درست است؟

"یک ژاپنی زبان ممکن است سیستم نوشتار چینی را از یک فرد اروپایی زبان آسان تر بیابد (برایش آسان تر باشد)."
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زبان انگلیسی

ترجمۀ متن:

يك ديكشنری (فرهنگ لغت) مجموعه ای از كلمات، تعاريف آن ها و گاهی اوقات اطالعات ديگر است. چنين مجموعه هايی

معموًال به عنوان كتاب چاپ می شوند، اما برخي (از آن ها) در حال حاضر برای استفاده در رایانه ها، تبلت ها و گوشی های

هوشمند طراحی می شوند.

ديكشنری در اصل از يك كلمۀ التين (به نام) "diction" به معنی "گفتن" آمده است. يک ديكشنری معموًال بيشتر برای

پيدا كردن تعاريف كلمات خاص استفاده می شود، اما اطالعات ديگری از قبيل تلفظ های درست، نوع كلمه (فعل، اسم،

صفت و ...)، مترادف ها، متضادها، ریشه شناسی (مطالعۀ ريشۀ كلمات) و كاربرد نيز ظاهر می شوند. به عالوه آن

مثال هایی می دهد كه چطور كلمات را در جمالت به درستي استفاده كنيم. يادگيري معني يك كلمه كافي نيست. از طريق

مثال های جمله شما می توانید واژگان خود را گسترش بدهيد.

دیکشنری های الكترونيک حتی اطالعات ديگری مثل اصطالحات عاميانه و عالئم اختصاری متنی را در خود دارند، مثل

"ttyn" که نشانگر "talk to you never" است. انواع مختلف زيادی از دیکشنری ها وجود دارد. ابتدا شما بايد نيازهای

خود را تشخيص دهيد و سپس يک (ديكشنری) مناسب را انتخاب كنيد كه نيازهاي زبانی شما را برآورده می کند.

گزینه 3 1

1) ترکیب کردن

2) بزرگ نمایی کردن

3) طراحی کردن

4) استخراج کردن، ایجاد کردن

گزینه 2 2

1) فورًا

2) معموًال

3) به طرز جالبی

4) درواقع، حقیقتًا

گزینه 3 3

1) پاسخ دادن

2) گردآوری کردن

3) گسترش دادن

4) توصیه کردن
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گزینه 4 4

نکتۀ مهم درسی

"s" می باشد و چون زمان حال ساده است، در سوم شخص مفرد فعل "which" ضمیر موصولی برای غیرانسان

می گیرد. در گزینۀ "1" به جای "which" از "that" می توانیم استفاده بکنیم، اما به خاطر ضمیر "it" گزینۀ "1" نادرست

است.

گزینه 2 5

1) از خود پرسیدن، تعجب کردن

2) تشخیص دادن، شناسایی کردن

3) منتشر کردن

4) گرفتن، مبتال شدن

ترجمۀ درک مطلب:

"به عمل كار برآيد، به سخن دانی نيست" يك ضرب المثل قديمی با يک معنی پنهان عميق درونش است. اگر شما قول

چيزی را بدهيد، مردم ممكن است تا زمانی كه ببينند شما واقعًا آن را انجام می دهید باور نكنند. بعضي از احساسات

نمی توانند صرفًا با كلمات نشان داده شوند؛ آن ها به اعمال نياز دارند تا براي آن ها حرف بزنند. كلمات ارزان اند؛ هر كس

می تواند به ديگري بگويد كه آن ها را دوست دارد، اما آن ها تأثيرات اين احساسات را حس نخواهند كرد تا زماني كه

آن ها عملي انجام دهند. اگر كودكان وقتي بزرگ می شوند توسط والدينشان بغل نشوند، آن ها باور نخواهند كرد كه

حقيقتًا دوست داشته می شوند. غالبًا درس ها وقتی كه تمرين می شوند بسيار تأثيرگذارتر از تنها دريافت درس است.

ما می توانیم بارها و بارها بابت اشتباهاتمان عذرخواهی كنيم، اما اگر عملمان تغ�ری نكند، كلمه ها بی معنی می شوند.

اگر نمی توانید چيزی كه می گو�د را با عملتان حمايت كنيد شما نياز داريد تا مراقب حرفی كه به كسی كه دوستتان دارد

می زنید، باشيد. اين تأثيرگذارتر است كه اساسًا طوری که می خواهید رفتار كنيد به جای اينكه اميد اشتباهی به كسی

بدهيد. اين فرد را طوری راهنمايی نكنيد كه باور كند شما واقعًا پشيمانيد، اگر قرار است به رفتار مخربتان بازگردید.

فیلم ها و کارتون های متعددی هستند كه هيچ كلمۀ گفته شده ای ندارند، اما پيامی كه نقل می کنند گويای همه چیز

هست. بازيگران مورد عالقۀ دوران بچگی ما چارلی چاپلين، مستر بين، لورل و هاردی سرگرمی و تأثير زيادی فقط با

اعمالشان ايجاد كردند. تنها دليل در پس جملۀ معروف "به عمل كار برآيد، به سخن دانی نيست." اين حقيقت است كه

انجام كاری، (رسيدن) به مقصد را نزدیک تر می کند.

گزینه 3 6

ترجمۀ جمله: کدام یک از تکنیک های استدالل زیر در متن استفاده شده است؟

"استفاده از مثال ها"

گزینه 3 7

ترجمۀ جمله: کدام یک از جمالت زیر توسط متن پشتیبانی نمی شود؟

"کلمۀ گفتاری گامی حیاتی به سوی ایجاد ارتباطی مناسب است."
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گزینه 1 8

ترجمۀ جمله: کودکان باور نخواهند کرد که آن ها واقعًا موردعالقه والدینشان هستند اگر والدینشان آن ها را به گرمی

در آغوش نگیرند.

گزینه 4 9

ترجمۀ جمله: هدف نویسنده از ذکر به چارلی چاپلین، مستر بین و لورل و هاردی این است که ثابت کند مردم از عمل

بیش از حرف الهام می گیرند.

گزینه 2 10

ترجمۀ جمله: از کلمات مورداستفاده در متن، کدام یک می تواند جایگزین کلمۀ "impression" (اثر) در پاراگراف اول

شود؟

""Influence" (تأثیر)"

ترجمۀ درک مطلب:

کلماتی که انواع خاصی از واقعیت ها را بیان می کنند بعضی وقت ها با معنی تغ�ریافته ای در زبان نگاه داشته می شوند

وقتی که شرایط تمدن به حدی تغ�ر می کنند که معانی ضمنی اصلی دیگر مناسب نمی باشند. کلمۀ ما، "arrive" (به معنی

"shore" به معنی "ripa" به معنی "به" و کلمۀ "ad" رسیدن") نمونه بارزی از این نوع تغ�ر است. آن از حرف اضافۀ التین"

(ساحل) گرفته شده است. تحت شرایط زندگی دریایی مدیترانه ای، تنها ورودی ها آن هایی بودند که با قایق ها می آمدند

و در ساحل پیاده می شدند. همان گونه که شرایط سفر تغ�ر کرد، کلمه ای الزم شد که داللت کند بر ورود مسافرانی که از

مسیرهایی غیر از آب وارد می شوند. تلفظ که در شرایط اولیه به کار می رود نگه داشته شد و معنی تغ�ر کرد تا مناسب

وضعیت تازۀ زندگی شود.

گزینه 3 11

ترجمۀ جمله: هدف اصلی این پاراگراف توضیح است.

گزینه 3 12

ترجمۀ جمله: براساس متن، کدام یک از موارد زیر نزدیک ترین معنی برای کلمۀ "connotation" (معنای ضمنی)

مشخص شده در خط 3 است؟

"معنی پیشنهاد شده فراتر از تعریف کلمه"

گزینه 2 13

ترجمۀ جمله: کدام یک از جمالت زیر به ایدۀ مرکزی بحث شده در متن اشاره می کند؟

کلمۀ "arrive" یکی از بسیاری از کلمات انگلیسی است که ازنظر معنی تغ�ر کرده تا مناسب شرایط تغ�ر یافته باشد.

گزینه 2 14

ترجمۀ جمله: کلمۀ "those" در خط 6 به ورودی ها اشاره می کند.
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گزینه 4 15

ترجمۀ جمله: به نظر شما کدام یک از موارد زیر در متن ذکر نشده است؟

"همۀ کلمات در زبان انگلیسی از زبانی باستانی به نام التین آمده اند."

گزینه 1 16

ترجمۀ جمله: وقتی جک یک بی.ام.و مدل X7 خرید، تصمیم گرفت عملکردهایی را که از آنچه آن شرکت می گفت

متفاوت یافت، بررسی کند.

نکتۀ مهم درسی

"in which" (که در آن جا) و "from which" (که از آن جا) باتوجه به معنای جمله، قابل استفاده نیستند (دلیل رد

گزینه های "2" و "3"). در گزینۀ "4" نیز ضمیر "it" باید بیاید (اسمی که مورد توصیف واقع شده، نباید به شکل ضمیر در

جملۀ وصفی آورده شود)

ترجمۀ متن:

اعتیاد وضعیتی است که در آن یک فرد نمی تواند یک رفتار خاص یا مصرفش از یک ماده را به خاطر اثراتی که از آن

رفتار یا ماده حاصل می شود، متوقف کند. برخی دانشمندان ادعا می کنند که رفتارها و مواد اعتیادآور یک چیز مشترک

دارند؛ هر دوی آن ها احتمال فزایندۀ ارتباط با بیماری های ذهنی گوناگون را دارند که از سطح پا�نی از استرس تا

افسردگی حاد متغیر است. ازآنجایی که اعتیاد به یک ماده می تواند به بخش های خاصی از مغز آسیب بزند، برخی از

تأثیرات منفی آن ممکن است تا ابد ادامه یابند.

گزینه 3 17

نکتۀ مهم درسی

چون عبارت موصولی مورد استفاده در این جمله به کلمۀ "condition" که یک مفهوم یا اسم غیرجاندار است

برمی گردد، نمی توانیم از "who" و "whom" استفاده کنیم (رد گزینه های "1" و "2"). ضمیر موصولی "whose" صرفًا برای

بیان مالکیت استفاده می شود که چنین مفهومی در این جمله وجود ندارد (رد گزینۀ "4").

گزینه 4 18

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه مفعول فعل "receive" یعنی کلمۀ "effects" قبل ازآن آمده است، باید از ساختار مجهول استفاده

کنیم (رد گزینه های "1" و "3"). چون کلمۀ "effects" یک اسم جمع است، فعل کمکی مناسب برای آن "are" است (رد

گزینۀ "2").

گزینه 2 19

1) به دست آوردن

2) ادعا کردن

3) بزرگ نمایی کردن

4) تشکیل دادن
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گزینه 2 20

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه کلمۀ "possibility" یک اسم است، باید کلمه ای که قبل از آن آمده و آن را توصیف می کند، یک صفت

باشد. "increasing" صفت و به معنای "فزاینده" است.

گزینه 3 21

1) تجربه کردن

2) توصیه کردن

3) متغیر بودن، گسترش داشتن، شامل شدن

4) گردآوری کردن

گزینه 1 22

1) منطقه، بخش

2) عامل

3) وسیله

4) قاره

ترجمۀ درک مطلب:

یکی از آسان ترین و ارزان ترین راه ها برای کمک به سالمتی شما خوابیدن هشت ساعت یا بیشتر در هر شب است، اما

مردم دنیا بیشتر و بیشتر به اندازه کافی نمی خوابند. طبق (آمار) سازمان بهداشت جهانی، بیش از نیمی از مردم جهان

ممکن است دچار کمبود خواب باشند. نتیجۀ این وضعیت فقط تعداد زیادی افراد خسته نیست: تنها در ایاالت متحده،

رانندگان خواب آلود حداقل باعث 100000 تصادف اتومبیل و 1500 مرگ در سال می شوند. مشکالت خواب می تواند هم چنین

باعث مشکالت روحی و نیز مشکالت پزشکی مانند فشارخون باال، دیابت، مشکالت تیروئید و مشکالت قلبی شود.

توماس ادیسون، مخترع المپ گفت: "هر چیزی که کار را ُکند کند، بی فایده است." وی پس از اختراع آن (المپ)

پیش بینی کرد که روزهای کاری می تواند تا 24 ساعت در روز افزایش یابد. فرهنگ آمریکایی کار را ارزشمند و خواب را

بی ارزش می داند. بسیاری از رهبران مشهور تجاری و سیاسی با افتخار می گویند: "من فقط چهار یا پنج ساعت وقت

خوابیدن در یک شب دارم." بیشتر دانشجویان دانشگاه اغلب اوقات شبانه ساعات اندکی می خوابند. آن ها غالبًا

می گویند: "من عادت دارم فقط اندکی بخوابم."

اما به گفته کارشناسان، خواب مانند پول است. اگر فقط پنج ساعت در روز می خوابید، شما به آن عادت نمی کنید، بلکه

در عوض، کمبود خواب را افزایش می دهید. دکتر جیمز ماس، نویسنده کتاب "Power Sleep" می گوید: "(خواب) شبیه

یک کارت اعتباری است.". شما فقط دارید زمان را قرض می گیرید. شما همیشه باید تاوان آن را بپردازید. هر چه ساعات

بیشتری را نخوابید، شما باید ساعات بیشتری بخوابید تا ساعت هایی را به کارت اعتباری خوابتان برگردانید، این کسری

می تواند ماه ها یا حتی سال ها ادامه یابد. افراد مبتال به "کمبود خواب" از خواب محروم هستند؛ رانندگی و تصمیم گیری

می تواند برای این افراد خطرناک باشد.

تحقیقات استنلی کرتر نشان داد که وقتی افراد ده ساعت می خوابند، آن ها به طور کلی عملکرد بهتری دارند. اگر این درست

باشد، حتی بیش از نیمی از مردم جهان ممکن است دچار کمبود خواب باشند، وینستون چرچیل، رهبر مشهور انگلیس در

جنگ جهانی دوم، تا اواخر شب کار می کرد، اما او همچنین در طول روز چرت های کوتاهی می زد. او یک بار گفت: "فکر

نکنید که چون در طول روز می خوابید، کمتر کار خواهید کرد. این ایدۀ احمقانه ای است که توسط افرادی که هیچ تخیلی

ندارند شکل می گیرد. (بلکه) شما قادر خواهید بود کارهای بیشتری انجام دهید.".
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گزینه 3 23

ترجمۀ جمله: ایده اصلی پاراگراف نخست می تواند این باشد که محرومیت از خواب منجر به مشکالت ذهنی می شود.

گزینه 4 24

ترجمۀ جمله: پنج ساعت خوابیدن در روز فرد را ملزم می سازد در زمان دیگری تاوان آن را بپردازد.

گزینه 2 25

ترجمۀ جمله: پاراگراف سوم، در تناقض با پاراگراف دوم است.

گزینه 2 26

ترجمۀ جمله: مطابق متن، کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

"خواب روزانه باعث می شود تا قطعًا یک فرد کار کمتری را انجام دهد."

ترجمۀ درک مطلب:

آیا شما در خانه مانده اید چون جایی برای رفتن ندارید؟ فضاهای باز گذشته با ساختمان ها اشغال شده اند. بیشترین

انواع مناطق برای نوجوانان قابل دسترس نیستند. آن قدر زمان زیادی نگذشته که کودکان آزاد بودند در پیاده روها،

خیابان ها، کوچه ها، زمین های خالی و پارک های شهر، بازی کنند. دانش آموزان هنوز به آن مکانی که در آن جا آزاد باشند

بروند و دوستانشان را ببینند نیاز دارند.

حتی زمانی که مکان در دسترس باشد، امنیت شخصی اهمیت دارد. آنجال می گوید: "آرزو دارم می توانستم بیشتر بیرون

بازی کنم، من در یک آپارتمان زندگی می کنم. پارکی در پا�ن خیابان هست اما مادرم فکر نمی کند که رفتن خودمان به

آن جا به تنهایی امن باشد.". ری پیکا، یک متخصص فعالیت، می گوید او می داند که بسیاری از کودکان بعدازظهرها در

خانه تنها هستند و به آن ها گفته شده که خانه را ترک نکنند، آن ها خود را فقط با بازی های آنالین سرگرم می کنند.

پس یک شخص باید چه کار کند؟ یک جواب این است که اطمینان حاصل کنید که یک بزرگ تر بداند چگونه شما را

بیابد. یک تلفن همراه می تواند کمک کند. ایدۀ دیگر این است که یک بزرگ تر را دخیل کنید. کلمنتس می گوید: "به

(افراد) محلۀ خود و شاید یک یا دو پدر و مادر برای رفتن به یک پارک محلی، جایی که فضای کافی وجود دارد اعتماد

کنید." اکثر جوامع فعالیت ها و فضاهای تفریحی نظارت شده را که به والدین آسودگی خاطر می دهد، سازماندهی

کرده اند.

بازی کردن مهم است، حتی برای بزرگساالن. صرف زمان و هیچ کار مهمی نکردن گاهی اوقات استرس را کم می کند و به

ما اجازه می دهد احساس آزادی و خالقیت کنیم. بیرون بازی کردن مخصوصًا خوب است. فقط در معرض فضای بزرگ

بیرون قرار گرفتن معجزه ها می کند. پیکا می گوید: "نور بیرون برای سیستم ایمنی حیاتی است و به سادگی سبب می شود

بیشتر احساس شادی کنیم".

گزینه 4 27

ترجمۀ جمله: نویسنده چه چیزی را به عنوان مشکل اصلی برای کودکانی که امروزه بیرون بازی می کنند، توصیف

می کند؟

"بسیاری از مناطق برای کودکان غیرقابل دسترس یا ناامن هستند که (در آن) بازی کنند."
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گزینه 2 28

ترجمۀ جمله: تمام جمالت زیر درست هستند، به جز این که کودکان باید فقط برای فعالیت های بیرون (از خانه) وقت

داشته باشند.

گزینه 2 29

ترجمۀ جمله: لغت "vital" (حیاتی) در پاراگراف آخر به چه معنا است؟

""necessary" (الزم، ضروری)"

گزینه 3 30

ترجمۀ جمله: نویسنده در متن عمدتًا چه چیزی را بحث می کند؟

"بیرون بازی کردن برای جسم و ذهن شما مفید است و راه های زیادی برای لذت بردن از بیرون وجود دارد."

ترجمۀ درک مطلب:

وقتی تشنه هستید چه می کنید؟ به احتمال زیاد، یک لیوان آب از سینک ظرفشویی برمی دارید. هرکسی نمی تواند این کار

را بکند. در واقع، تقریبًا یک میلیارد نفر در سراسر دنیا آب آشامیدنی تمیز ندارند.

این یافتۀ یک گزارش توسط گروه های امدادرسانی جهانی است. این تحقیق شرایط زندگی مردم سرتاسر زمین را بررسی

کرد. خیلی ها مجبورند هر روز ساعت ها پیاده راه بروند تا از رودخانه ها آب بیاورند. آن آب اغلب برای آشامیدن سالم

نیست، چون کثیف است.

این گزارش می گوید: "حدود 2/6 میلیارد نفر جاهای امنی برای دستشویی رفتن ندارند". لکشمی در روستایی فقیرنشین در

هند بزرگ شد. برای مدتی طوالنی، مدرسۀ او دستشویی نداشت. او و هم کالسی هایش مجبور بودند از بوته های بیرون

استفاده کنند.

رهبران جهان می گویند این برای کودکان مهم است که بهداشت یا نظافت خوبی داشته باشند. نوشیدن آب تمیز و

شستن دست های خود بعد از استفاده از دستشویی می تواند به جلوگیری از بیماری ها کمک کند.

امدادگران با نصب لوله کشی در سراسر دنیا (به رفع این مشکل) کمک می کرده اند. این لوله ها به مردم در خانه هایشان

آب داده است. امدادگران هم چنین به مردم یاد می داده اند چطور آب باران را تصفیه کنند. آن ها حتی دستشویی

ساخته اند. این کار برای لکشمی تفاوت ایجاد کرده است. او گفت: "حاال مدرسه ام توالت دارد".

امدادگر کالریسا براکلهرست می گوید: "هنوز کارهای زیادی مانده که انجام شود، ما باید مثل یک اجتماع واحد عمل کنیم

تا آب و بهداشت خوب را برای همه تأمین کنیم."

چقدر آب استفاده می کنید؟ زیاد! به طور متوسط، هر آمریکایی در روز حدود 378 لیتر آب مصرف می کند. این مقدار برای

پر کردن 1/600 لیوان آب آشامیدنی کافی است.

گزینه 3 31

ترجمۀ جمله: طبق متن، یک راه برای جلوگیری از بیماری ها چیست؟

"شستن دست های خود"
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گزینه 1 32

ترجمۀ جمله: متن به توصیف این مشکل می پردازد که افراد بسیاری آب تمیز برای نوشیدن ندارند. یک راه حل که برای

این مشکل در این متن ارائه شده است. چیست؟

"تصفیه کردن آب باران تا برای آشامیدن سالم شود"

گزینه 2 33

ترجمۀ جمله: از متن این طور برداشت می شود که خیلی از آمریکایی ها آب زیادی را هدر می دهند.

گزینه 4 34

ترجمۀ جمله: هدف اولیۀ این متن توصیف کردن این حقیقت است که خیلی از مردم در دنیا آب تمیز ندارند.

گزینه 4 35

ترجمۀ جمله: اگر او خانه را زودتر ترک نکند، قطعًا از اتوبوس مدرسه جا خواهد ماند، مگر نه؟

نکتۀ مهم درسی

در جمالت شرطی، سؤال ضمیمه به جملۀ جواب شرط برمی گردد، یعنی جملۀ شرط را نادیده می گیریم.

If she doesn't leave home earlier, she will certainly miss the school bus, won't she?
ازطرفی سؤال ضمیمه برای جمالت مثبت، منفی است.

گزینه 3 36

ترجمۀ جمله: از آنجایی که کلمات کمی همواره بین ما رد و بدل می شود، من نمی دانم که آیا او از توافق ما آگاه است

(یا نه)، اما مکان او با من فاصله دارد و ما همیشه در عشقمان بسیار خاموش خواهیم بود.

1) مغز

2) فشار

3) نظم، توافق

4) محصول

گزینه 2 37

ترجمۀ جمله:

الف: بیا�د برای پیاده روی بیرون برویم.

ب: متأسفم، اگر خیلی سرد نبود با شما می آمدم. می ترسم سرما بخورم.

نکتۀ مهم درسی

در این سؤال ساختار شرطی به کار رفته و به کار رفتن عبارت "sorry" در ابتدای جمله، از لحاظ مفهوم عبارت، نشان

می دهد که جمله شرطی نوع دوم است. نشانۀ دیگری برای شرطی نوع دوم وجود دارد و آن عبارت "I'd" در جملۀ

جواب شرط است. الزم به ذکر است که در شرطی نوع دوم به جای "was" با همۀ فاعل ها "were" به کار می رود.
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ترجمۀ درک مطلب:

هر اندازه هم که تنظیم کردن وقت خود را سخت می یابید، اگر بخش مشخصی از روز خود را به مطالعه اختصاص دهید

و به آن پایبند باشید در بلندمدت نتیجۀ آن را خواهید دید. بهترین کار این است که زمانتان را به صورت هفتگی {برای

انجام کارهای مختلف} بخش بندی کنید، اطمینان حاصل کنید که برای فعالیت های تفریحی یا به سادگی برای بودن با

خود: خواندن رمان و تماشای یک برنامۀ تلویزیونی وقت کافی باقی گذاشته باشید.

به عنوان بخشی از برنامۀ هفتگی تان، توصیه می شود که دقیقًا مدنظر داشته باشید که چه کارهایی را باید در آن هفته

انجام دهید و مطمئن شوید که ابتدا مهم ترین امور را انجام می دهید، کارهای آسان تر و غیرضروری تر را برای بعد باقی

بگذارید. از نظر فیزیکی، اطمینان حاصل کنید که یک محل یا مکان برای مطالعه دارید. هر جایی آن را انجام ندهید. اگر

شما همیشه در یک مکان مطالعه کنید، ترجیحًا اتاق خودتان، زمانی که وارد آن بخش می شوید، تطبیق ذهنی با آن

فعالیت را ساده تر خواهید یافت. شما باید هر آنچه که ممکن است نیاز داشته باشید را در دسترس داشته باشید.

اطمینان حاصل کنید که تمام تجهیزات فیزیکی که از آن ها استفاده می کنید مانند میزتحریر، صندلی و غیره در ارتفاع

مناسبی برای شما قرار داشته باشند. اگر شما از یک کامپیوتر شخصی استفاده می کنید، دستورالعمل های زیادی از سوی

دولت در رابطه با نحوۀ نشستن، زوایا، نور و چیزهایی شبیه به این وجود دارد. از این ها مشاوره بگیرید و از دردها و

ناراحتی های رایج دانش آموزی اجتناب کنید.

گزینه 2 38

ترجمۀ جمله: بهترین عنوان برای متن چیست؟

"نکاتی در مورد مطالعه به تنهایی (خودخوانی)"

گزینه 1 39

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر بر اساس متن درست نیست؟

"شما می توانید هر جا که پیدا می کنید و هر وقت که می خواهید مطالعه کنید."

گزینه 3 40

ترجمۀ جمله: عبارت "at hand" در پاراگراف "2" که زیر آن خط کشیده شده است، می توانست به بهترین شکل با کلمۀ

"available" (در دسترس) جایگزین شود.

گزینه 4 41

ترجمۀ جمله: از متن می توان چنین استنباط کرد که شما می توانید با ترک کردن یک سری عادات مطالعۀ بد سالمت

جسمانی خود را بهبود دهید.
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ترجمۀ درک مطلب:

زمین سومین سیاره {از نظر فاصله} از خورشید است و تنهایی سیاره ای است که برای داشتن حیات در آن معروف است.

زمین حدود چهار و نیم میلیارد سال پیش به وجود آمد. آن یکی از 4 سیارۀ سنگی در داخل منظومۀ شمسی است. سه

سیارۀ دیگر عطارد، زهره و مریخ هستند.

جرم زیاد خورشید باعث گردش زمین به دور آن می شود، دقیقًا به همان ترتیبی که جرم زمین باعث گردش ماه به دور

آن می شود. زمین همچنین در فضا به دور خود می گردد، بنابراین قسمت های مختلف در زمان های مختلف در مقابل

خورشید قرار می گیرند. زمین به ازای هر 365 و یک چهارم بار که به دور خود می گردد (یک روز)، یک بار به دور خورشید

می گردد (1 سال). ماه هر 27 و یک سوم روز دور زمین می گردد و نور را از خورشید منعکس می کند. در حین این که زمین

هم زمان دور خورشید می گردد و نور را از خورشید منعکس می کند. در حین این که زمین هم زمان دور خورشید می گردد،

نور متغیر ماه 29 روز و نیم طول می کشد تا از تاریک به روشن و سپس دوباره به تاریک تغ�ر کند. ایدۀ "ماه" از اینجا

نشأت گرفته است. هرچند، حاال ماه ها 30 یا 31 روز دارند تا در یک سال جا شوند.

زمین تنها سیاره ای در منظومۀ شمسی ما است که مقدار زیادی آب مایع دارد. حدود 71 درصد از سطح زمین با

اقیانوس ها پوشانده شده اند. به خاطر همین، گاهی اوقات به آن "سیارۀ آبی" گفته می شود. به خاطر آب آن، زمین خانۀ

میلیون ها گونۀ گیاهی و حیوانی است. موجوداتی که روی زمین زندگی می کنند، سطح آن را به شکل گسترده ای تغ�ر

داده اند. برای مثال، سیانوباکتری های اولیه هوا را تغ�ر دادند و به آن اکسیژن دادند. قسمت قابل زندگی سطح زمین

"بیوسفر" نامیده می شود.

گزینه 2 42

ترجمۀ جمله: ایدۀ اصلی متن چیست؟

"ارائه دادن اطالعاتی کلی در رابطه با سیارۀ زمین"

گزینه 1 43

ترجمۀ جمله: براساس متن، علت اصلی گردش ماه به دور زمین چیست؟

"جرم زمین"

گزینه 4 44

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر طبق متن درست است؟

"اکسیژن بعدًا در زمین به وجود آمد."

گزینه 2 45

ترجمۀ جمله: کلمۀ "it" که زیر آن در پاراگراف 3 خط کشیده شده است به هوا اشاره دارد.
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گزینه 1 46

ترجمۀ جمله: پسری که ما دعوت کرده بودیم در مهمانی به طور مناسبی رفتار نکرد و هیچ توضیحی برای رفتار بدش

نداد.

1) توضیح

2) مقایسه

3) رابطه

4) متن

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "give an explanation" به معنای "توضیح دادن، توجیه کردن" دقت کنید.

ترجمۀ متن:

ابن سینا، هم چنین معروف به "Avicinna" در غرب، به عنوان یکی از مهم ترین طبیبان و دانشمندان ایرانی همۀ دوران ها

محسوب می شود. او همچنین فیلسوفی بزرگ بود. او در سال 980 بعد از میالد مسیح متولد شد. در دوران کودکی، او

انواع مختلفی از آموزش را دریافت کرد. او در سن 10 سالگی، قرآن مقدس را حفظ کرد. او مؤلف 450 کتاب دربارۀ دامنۀ

گسترده ای از موضوعات بود. بسیاری از این کتاب ها دربارۀ فلسفه و طب هستند. او به عنوان پدر طب جدید محسوب

می شود. جورج سارتون، ابن سینا را "مشهورترین دانشمند اسالم و یکی از مشهورترین دانشمندان همۀ نژادها، مکان ها و

زمان ها" نامید. معروف ترین آثار او "کتاب شفا" و "اصول طب" (همچنین معروف به قانون) می باشد. آن ها به زبان های

زیادی در سراسر جهان ترجمه شده اند. او در سال 1037 درگذشت و در همدان به خاک سپرده شد.

گزینه 4 47

1) گرفتن

2) نگه داشتن، ادامه دادن

3) استخراج کردن

4) دریافت کردن

نکتۀ مهم درسی

به عبارت "receive education" (آموزش دیدن) توجه کنید.

گزینه 3 48

1) حافظه

2) ذهن

3) قلب

4) مغز

نکتۀ مهم درسی

اصطالح "learn something by heart" به معنای "چیزی را حفظ کردن" است.
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گزینه 2 49

1) اصل، قاعده

2) دامنه، حوزه

3) ارزش

4) آزمایش

گزینه 4 50

نکتۀ مهم درسی

have" مفعول است و فاعل جمله مشخص نیست، فعل باید به شکل مجهول در زمان حال کامل یعنی "they" چون

been translated" باشد، هیچ یک از سه گزینۀ دیگر فعل هایشان به شکل مجهول نیستند.

گزینه 1 51

1) و

2) اما

3) بنابراین

4) یا

نکتۀ مهم درسی

"so" ،برای بیان تضاد و مغایرت "but" .استفاده می کنیم "and" برای افزودن اطالعات جدید به جملۀ اول از کلمۀ ربط

برای نتیجه گیری و "or" برای انتخاب از بین دو عمل به کار می رود.

ترجمۀ متن درک مطلب:

احتماًال شناگران بیشتری به خاطر گرفتگی عضالت غرق شده اند تا به دلیل دیگری و فقط آن هایی که دچار آن شده اند

می توانند قدرت مرگبار آن را تصور کنند. حتی شناگران خوب وقتی گرفتار گرفتگی عضالنی شوند، به خاطر غلبۀ درد

ناگهانی بر آن ها فورًا غرق می شوند و هیچ چیز به جز حضور ذهن نمی تواند قربانی را نجات دهد.

ناحیه ای که معموًال این گرفتگی حس می شود در ساق پاست و آن گاهی دارای چنان قدرتی است که باعث می شود

عضالت سفت و ُقُلمبه شوند. در چنین شرایطی فقط یک روش اقدام وجود دارد: فورًا به پشت برگردیم؛ پاها را به سمت

باال بگیریم؛ به درد بی توجه شویم و با درایت محل گرفتگی را با یک دست مالش دهیم، در حالی که با دست دیگر به

سمت ساحل پارو می زنیم.

دادن این دستورات بسیار ساده است، اما انجامشان بسیار مشکل است. به نظر می رسد که این گرفتگی، فرد مبتال را

دچار درد و ترس بسیار زیادی می کند. بنابراین، روش نجات دادن فردی که به دلیل گرفتگی عضالنی در حال غرق شدن

است به تمرین زیادی نیاز دارد. مشکل اصلی در این واقعیت نهفته است که فردی که در آب عمیق نمی تواند شنا کند،

احساس می کند که انگار دارد از هوا به پا�ن پرتاب می شود و در نتیجه ناخودآگاه به نزدیک ترین چیز چنگ می زند. اگر

وی موفق شود کسی را که سعی دارد نجاتش دهد، بگیرد، احتماًال هر دو با هم غرق خواهند شد. همه نوع اقدام

احتیاطی را باید به کار گرفت تا از چنین مصیبتی پیشگیری شود؛ غریق را همیشه باید از پشت سر گرفت و به سمت

جلو هل داد.
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گزینه 4 52

ترجمۀ جمله:

مطابق متن، اگرچه روش درست اقدام برای گرفتگی عضالنی ساده است، اجرای آن ساده نیست.

گزینه 2 53

ترجمۀ جمله: از متن می توان فهمید که نیروی گرفتگی عضالنی آن قدر زیاد است که فقط قربانیان قبلی می توانند آن را

تصور کنند.

گزینه 3 54

ترجمۀ جمله: کلمۀ "it" که در پاراگراف دوم زیر آن خط کشیده شده است، به گرفتگی عضالنی اشاره دارد.

گزینه 1 55

ترجمۀ جمله: نویسندۀ متن به خواننده هشدار می دهد که نجات دهندگان ممکن است با قربانی به زیر (آب) کشیده

شوند.

ترجمۀ متن درک مطلب:

کوسه ها نقش بسیار مهمی در اقیانوس های ما ایفا می کنند و برای کل اکوسیستم (زیست بوم) ما ضروری اند. حدود 400

گونه کوسه وجود دارد. آن ها با ماهی های دیگر تفاوت دارند، چون آن ها استخوان بندی منحصربه فردی دارند که از

غضروف، ماده ای انعطاف پذیر و سبک تر، ساخته شده است. این غضروف به خم شدن و چرخش بدن آن ها در آب کمک

می کند. افراد زیادی از کوسه ها می ترسند و از آن ها دوری می کنند، اما اکثر گونه های کوسه ها بی خطر محسوب می شوند.

یک کوسه باید بیشتر وقتش را صرف شکار کردن طعمه کند. آن باید خیلی سریع باشد. به طور کلی، آن می تواند با

سرعتی بیش از 40 مایل بر ساعت شنا کند. یک کوسه می تواند از زیر، روی سطح در باالی طعمه بیاید و آن را بگیرد.

برای کمک کردن به آن در پیدا کردن طعمه، کوسه حس بویایی شگفت انگیزی دارد (ده هزار برابر بهتر از انسان ها). کوسه

غذایش را نمی جود. او قطعه های بزرگ را تکه تکه می کند و همۀ آن ها را می بلعد. آن ردیف های زیادی دندان دارد. آن

همیشه در حال از دست دادن تعدادی و جایگزین کردن آن هاست. هر گونه ای از کوسه، شکل دم منحصربه فردی دارد. این

به اندازۀ کلی کوسه و هم چنین، هدف (کاربرد) دم ربط دارد.

کوسه ها در حال ناپدید شدن از اقیانوس های جهان هستند. دانشمندان تالش می کنند تا راه هایی را برای جلوگیری کردن

از این اتفاق پیدا کنند. به منظور محافظت کردن از آن ها، دانشمندان آن ها را به طور ایمن می گیرند، اندازه گیری می کنند و

یک نمونۀ خون می گیرند. خبر بد این است که آن ها در نمونه های خون غلظت باالیی از جیوه، آرسنیک و سرب پیدا

کرده اند. این نمونه ها ترازی دارند که برای زندگی شان سمی محسوب می شود.

گزینه 3 56

ترجمۀ جمله:

برای پاسخ دادن به کدام یک از سؤاالت زیر اطالعات کافی در متن وجود ندارد؟

"چه اتفاقی می افتد اگر کوسه ها منقرض شوند؟"
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گزینه 2 57

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر در متن تعریف شده است؟

"غضروف (پاراگراف 1)"

گزینه 2 58

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر عادات غذایی کوسه ها را به بهترین شکل توضیح می دهد؟

"یک کوسه طعمۀ خود را قطعه قطعه کرده و آن ها را می بلعد."

گزینه 1 59

ترجمۀ جمله: کدام یک از جمالت زیر توسط اطالعات در متن پشتیبانی نمی شود؟

"کوسه ها به آرامی رشد می کنند و سال ها طول می کشد تا تولیدمثل کنند، که این آن ها را بر اثر ماهیگیری بی رویه در

خطر انقراض قرار می دهد."

گزینه 3 60

ترجمۀ جمله: آخرین پاراگراف متن شامل موارد زیر است، به استثنای پیشنهادات.

گزینه 4 61

ترجمۀ جمله:

الف: نظر شما در مورد (زبان) انگلیسی من چیست؟ آیا فکر می کنید پیشرفت کرده است؟

ب: البته، خیلی، اما صادقانه بگویم، شما هنوز به تمرین بیشتری نیاز دارید.

نکتۀ مهم درسی

این تست در مورد کاربرد زمان حال کامل است. مفهوم جمله نشان می دهد که عملی از گذشته شروع شده و تا حال

ادامه دارد. ازطرفی در وسط جمله ترتیب کلمات باید خبری باشد. توجه کنید که در این جا "it's" مخفف "it has" است.

گزینه 1 62

ترجمۀ جمله: شغل پدرم شامل دو هفته مرخصی با حقوق بود، ولی او آن را کامل استفاده کرد قبل از اینکه فصل پا�ز

بگذرد.

1) کامل مصرف کردن

2) جذب کردن

3) دور زدن

4) به پذیرش (هتل) رجوع کردن
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گزینه 4 63

ترجمۀ جمله: ارزش سهام محصوالت صنعتی (شرکت) سیتروئن در ماه دسامبر دوباره کاهش یافت که این به معنای

افت 3/3 درصدی (آن) در طول سال بود.

1) رسالت، مأموریت

2) واقعه، رخداد

3) ذائقه، سلیقه

4) افت، سقوط

ترجمۀ متن:

گرمایش زمین که تغ�ر بلندمدت در سیستم آب و هوای زمین است، عمدتًا توسط گازهای گلخانه ای ایجاد می شود.

گازهایی مانند دی اکسیدکربن و متان مانع از خروج بخشی از گرمای زمین شده و باعث افزایش دمای زمین می شوند.

این تغ�ر در آب و هوا تا به حال عواقب خطرناکی داشته است. این امر باعث به وجود آمدن شرایط به شدت نامساعد

آب وهوایی مانند سیل یا خشکسالی و تأثیر بر روی منابع غذایی ما شده است. اثر گلخانه ای همچنین می تواند باعث

مشکالت سالمتی از جمله بیماری قلبی و سرطان شود. با این وجود، باتوجه به دانستن این [نکته] که عامل اصلی این

تغ�ر سریع آب و هوایی فعالیت های انسانی همچون سوزاندن سوخت های فسیلی است، امید بر این است که با

استفاده از جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی باد، انرژی خورشیدی و سایر منابع انرژی، بتوانیم مانع از برخی از اثرات

منفی تغ�ر آب وهوا شویم. برای تحقق بخشیدن به این امر، مردم و دولت ها در سراسر جهان باید باهم همکاری کنند.

گزینه 4 64

1) اندازه

2) بی نظمی

3) عادت

4) دما

گزینه 3 65

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به این که دو جملۀ موجود با حرف عطف "and" به هم وصل شده اند، می توانیم در فعل جملۀ دوم که حال کامل

است، فعل کمکی (has) را حذف کرده و فقط بخش اصلی فعل (past participle) را نگه داریم.

گزینه 3 66

1) همچنین

2) زیرا

3) اّما، با این وجود

4) بنابراین

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به وجود تضاد بین معنا و مفهوم جمالت قبل و بعد از جای خالی، الزم است از ربط دهنده ای استفاده کنیم که

بیانگر تضاد باشد.
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گزینه 4 67

1) جذب کردن

2) تولید کردن

3) خواستار شدن

4) مانع شدن، اجتناب کردن

گزینه 2 68

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه قبل از جای خالی، یک حرف اضافه ("through") آمده است، باید در جای خالی از یک "gerund" یا

فعل "ing" دار استفاده کنیم.

ترجمۀ درک مطلب:

صور فلکی گروه هایی از ستارگان هستند که مردم از تصاویر خاص در آسمان تصور کرده اند. آن ها به مردم از زمان های

قدیم کمک کرده اند تا زمان را بگویند، ستاره های مختلف را متمایز کنند و در شب راه خود را پیدا کنند. آن ها همچنین

در اعتقادات مذهبی اولیه اهمیت داشتند. حدود 88 صورت فلکی وجود دارند که کل آسمان را دربرمی گیرند، اما همۀ

آن ها در طول شب قابل مشاهده نیستند.

بابلی ها، چینی ها و مصریان باستان ابتدا ستاره ها و حرکات آن ها را ثبت کردند. بابلی های باستان ستارگان را به صورت

صور فلکی دسته بندی کردند و حتی یک تقویم درست کردند. دریانوردان از صورت های فلکی برای کمک گرفتن برای پیدا

کردن راهشان در شب استفاده کردند. هنگامی که تلسکوپ در سدۀ 1600 اختراع شد، مردم آن ها را بزرگنمایی کردند و

ستاره های بیشتری را شناختند و صورت های فلکی بیشتری را نام گذاری کردند.

هر صورت فلکی دارای یک نام است. این اسامی در بسیاری از فرهنگ ها الهام بخش داستان ها هستند. بسیاری از آن ها

از افسانه ها یا داستان های یونان سرچشمه می گیرند. دب اکبر (خرس بزرگ) در نیمکرۀ شمالی ظاهر می شود. این داستان

می گوید که الهۀ یونانی هرا نسبت به زنی به نام کالیستو حسود بود و او را به یک خرس تبدیل کرد. خدای زئوس،

معشوقش، قبل از این که توسط یک شکارچی کشته شود، او را به آسمان برد. این صورت فلکی شبیه یک خرس است.

وقتی افراد مختلف جهان صورت های فلکی را مشاهده می کنند، آن ها ممکن است چیزهای مختلفی را ببینند. درحالی که

ستاره شناسان اروپایی صورت فلکی لئو را به عنوان شیر می دیدند، چینی های باستان تصور می کردند که یک اسب را

می بینند. برخی از صورت های فلکی مانند نامشان به نظر می رسند، اما برخی شبیه به شخصیت یا حیوانی نیستند که قرار

بود نماد آن باشند.

گزینه 3 69

ترجمۀ جمله: کدام یک از جمالت زیر دربارۀ صور فلکی توسط متن پشتیبانی نمی شود؟

اسرارآمیز بودن آسمان شب مردم را وادار به داستان سرایی دربارۀ صور فلکی می کند.

گزینه 3 70

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر در متن توصیف نشده یا داستانی در مورد آن ها نیامده است؟

"تقویم (پاراگراف دوم)"
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گزینه 3 71

ترجمۀ جمله: برطبق متن کدام یک از جمالت زیر دربارۀ افسانه دب اکبر درست است؟

زئوس کالیستو را از مرگ نجات داد و او را در آسمان قرار داد.

گزینه 2 72

ترجمۀ جمله: مثال اشاره شده در پاراگراف 4 بر این حقیقت تأکید می کند که لئو به شکل نسبتًا متفاوتی در

فرهنگ های مختلف دیده می شود.

ترجمۀ درک مطلب:

مافیا گروهی تبهکاری است که در بسیاری از قسمت های جهان کار می کند و بیش از 200 سال قبل در ایتالیا ایجاد شد.

آن ها هر سال میلیاردها دالر از طریق جنایاتی مانند فروش موادمخدر غیرقانونی، دزدی، قمار و دیگر فعالیت های

غیرقانونی به  دست می آورند.

گروه های زیاد دیگری مانند مافیای ایتالیایی در سراسر جهان وجود دارند. یاکوزا نامی است که به گروه تبهکاری در ژاپن

داده شده است. تریاد اسمی است که به تمام گروه های تبهکاری در چین اطالق می شود. در آمریکای التین، بزرگترین

گروه های تبهکاری، کارتل های موادمخدر نامیده می شوند. آن ها برای کنترل تجارت موادمخدر که برایشان مقادیر

هنگفتی پول درآمد دارد، رقابت دارند. کارتل های اصلی موادمخدر در مکزیک و کلمبیا هستند، جایی که بیشتر موادمخدر

تولید و به شمال به ایاالت متحده فرستاده می شوند.

مافیای آمریکا در زمانی آغاز شد که بسیاری از ایتالیایی ها در دهۀ 1800 برای یافتن فرصت های اقتصادی بهتر

دسته دسته به ایاالت متحده آمدند. آن ها تصمیم گرفتند از طریق جرم پول به  دست آورند، که بسیار آسانتر از کسب

ثروت با کار کردن بود. آن ها به گروه ها یا "خانواده های" مختلف تقسیم شدند. آل کاپون، برای مثال، یکی از

مشهورترین تبهکاران آمریکایی بود که خانوادۀ شیکاگو را پایه گذاری کرد. درست مانند یک شرکت، هر خانوادۀ مافیا در

یک سلسله مراتب سازماندهی شده است - برخی افراد رئیس و برخی کارگرند. با این حال، هر فردی می تواند همیشه

مسیرش را تا باالی نردبان قدرت و احترام طی کند. رئیس، که گاهی اوقات پدرخوانده نامیده می شود، همه چیز را که در

خانوادۀ مافیا اتفاق می افتد کنترل می کند. این رئیس است که تصمیم می گیرد که آیا شخصی باید کشته شود یا

شخصی باید عضو [گروه] شود. هر خانواده دارای یک نایب رئیس، یک مشاور، تعدادی کاپیتان و تعداد زیادی سرباز

هستند که هرکدام وظایف خود را دارند. در پا�ن این زنجیره همدستان هستند، افرادی که با خانواده کار می کنند، ولی

عضو (خانواده) نیستند.

گزینه 4 73

ترجمۀ جمله: به تمام موارد زیر به عنوان گروه های تبهکاری اشاره می شود به جز آل کاپون.

گزینه 1 74

ترجمۀ جمله: چرا نویسنده به کلمۀ "خانواده" در پاراگراف سوم اشاره می کند؟

"تا به ما درک بهتری بدهد از این که چگونه افراد در یک گروه تبهکاری به هم مرتبط هستند."
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گزینه 3 75

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر دربارۀ مافیای آمریکا درست نیست؟

"رهبر هر خانواده به نایب رئیس معروف است که تصمیمات اصلی را اتخاذ و همه را مرتبط باهم نگه می دارد."

گزینه 3 76

ترجمۀ جمله: متن به احتمال زیاد با بحثی پیرامون نقش هایی که هر یک از واحدها در خانوادۀ مافیا ایفا می کند

ادامه می یابد.

گزینه 4 77

ترجمۀ جمله: مادربزرگ ما در طول ماه گذشته مریض بوده است. به همین دلیل است که مادرم اکنون اینقدر غمگین

به نظر می رسد.

نکتۀ مهم درسی

وجود حرف تعریف "the" پیش از "last month" مهم است. می دانیم که قبل از "last month" باید از "since" و قبل از

"the last month" باید از "for" استفاده کنیم. با این توضیح گزینه های اول و سوم به راحتی قابل حذف شدن هستند.

چون زمان جمله حال کامل است، گزینۀ دوم نیز که زمان حال ساده است، نمی تواند مناسب باشد.

ترجمۀ متن:

برق چیزی است که ما برای تأمین انرژی وسایل در خانه یا مدرسه از آن استفاده می کنیم. احتماًال می توانی همین االن

اطرافت را نگاه کنی و یک یا دو پریز برق ببینی. هرچیزی که ما به یکی از این پریزها وصل می کنیم از برق استفاده

می کنند.   اما این برق از کجا می آید؟ هم اکنون چند راه برای تولید برق داریم. بعضی از آن ها بهتر از بقیه هستند.

دانشمندان روی چگونه به دست آوردن انرژی خورشیدِی بهتر کار کرده اند. انرژی خورشیدی، نوری را که ما از خورشید

می گیریم به انرژی برقی قابل استفاده تبدیل می کند. انرژی خورشیدی با نفت، گاز یا ذغال سنگ متفاوت است، زیرا انرژی

تجدیدپذیری است. این یعنی منبع آن موقع استفادۀ ما از انرژی مصرف نمی شود، مثل اتفاقی که مثًال در مورد گازی که

می سوزد و از بین می رود می افتد. چیزهایی مثل باد، خورشید و جریان های آب اقیانوس تجدیدپذیر نامیده می شوند،

زیرا به این زودی از بین نخواهند رفت.

گزینه 3 78

1) درست کردن

2) منظور داشتن، به معنی چیزی بودن

3) استفاده کردن

4) تولید کردن

گزینه 2 79

1) بستگی داشتن

2) تبدیل کردن

3) نگه داشتن

4) هدایت کردن
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گزینه 4 80

1) برقابی، هیدروالکتریک

2) تجدیدناپذیر

3) برقی، الکتریکی

4) تجدیدپذیر

گزینه 1 81

نکتۀ مهم درسی:

"consume" یک فعل متعدی است، اما پس از آن مفعول نیامده است. بنابراین با ساختار مجهول روبه رو هستیم

(رد گزینه های "2 و 3").

باتوجه به ادامۀ جمله که در زمان حال ساده است، گزینۀ "4" تطابق زمانی ندارد.

گزینه 3 82

1) بنابراین

2) َو

3) زیرا

4) یا

نکتۀ مهم درسی:

ازنظر معنایی گزینۀ "2" می تواند درست باشد اما قبل از آن به کاما نیاز است.

ترجمۀ درک مطلب:

این یک سؤال مهم است و یک [سؤالی] که درکش برای دانشمندان دشوار است. گذشته از همۀ این ها، خلقت منظومۀ

شمسی ما میلیاردها سال قبل از این که افرادی وجود داشته باشند تا شاهد آن باشند رخ داد. تکامل خود ما به طور

تنگاتنگ به تکامل منظومۀ شمسی مربوط است. بنابراین، بدون درک این که منظومۀ شمسی از کجا آمده، درک این که

انسان چگونه به وجود آمده دشوار است.

دانشمندان معتقدند که منظومۀ شمسی از یک ابر غول پیکر گردوغبار و گاز به وجود آمد. آن ها معتقد هستند که این

گردوغبار و گاز شروع کرد که به زیر وزن جاذبۀ خود سقوط کند. وقتی که این کار را انجام می داد، مادۀ داخل این ابر شروع

به حرکت در یک دایرۀ بسیار بزرگ کرد، خیلی شبیه به آب در یک زهکش که به دور دایره در مرکز زهکش حرکت دورانی

می کند.

در مرکز این ابر در حال چرخش، یک ستارۀ کوچک شروع به شکل گیری کرد. این ستاره بزرگ تر و بزرگ تر می شد هرچه که

گردوغبار و گاز بیشتر و بیشتری که داخل آن سقوط می کردند را جمع آوری می کرد.

دورتر از مرکز این توده، جایی که ستاره داشت شکل می گرفت، توده های کوچک تری از گردوغبار و گاز وجود داشتند که در

حال سقوط نیز بودند. ستارۀ در مرکز، سرانجام شروع به سوختن کرد و خورشید ما را تشکیل داد، در حالی که خوشه های

کوچک تر به سیارات، سیارات کوچک تر، قمرها، ستاره های دنباله دار و سیارک تبدیل شدند.

گزینه 4 83

ترجمۀ جمله: متن تالش می کند به کدام یک از سؤاالت زیر پاسخ دهد؟

"چگونه منظومۀ شمسی شکل گرفت؟"
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گزینه 3 84

ترجمۀ جمله: بهترین عنوان برای این متن "تکامل منظومۀ شمسی" خواهد بود.

گزینه 1 85

ترجمۀ جمله: کلمۀ "ignite" که در پاراگراف "4" زیر آن خط کشیده شده است، می تواند مترادفی برای "شروع کردن به

آتش گرفتن" باشد.

گزینه 4 86

ترجمۀ جمله: نویسنده از آب داخل زهکش صحبت می کند تا ثابت کند که چگونه ستارگان و سیارات به وجود آمدند.

گزینه 1 87

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر در متن ذکر   نمی شود؟

"اگر بفهمید که چگونه انسان خلق شد، قادر خواهید بود خلقت منظومۀ شمسی را درک کنید."

ترجمۀ درک مطلب:

خرس های قطبی بر روی خشکی به دنیا می آیند. اما آن ها زمان خود را عمدتًا در یخ دریا به شکار شیرهای دریایی

می گذرانند. با توجه به این حقیقت، نام علمی آن ها به معنای "خرس دریایی" است. بدن و گردن بلند آن ها، آن ها را از

گونه های دیگر خرس ها متمایز می کند. آن ها تنها موجودات پستاندار دریایی با پاهای قدرتمند بزرگ هستند. زیستگاه

آن ها یخ دریا که روی آب های قطب شمال را پوشانده اند، است. خرس های قطبی در مناطقی که یخ دریا به آب منتهی

می شود زندگی می کنند. آن ها می توانند در آن جا شیرهای دریایی را که اکثر رژیم غذایی شان را تشکیل می دهند، شکار

کنند. در بعضی مناطق، یخ ها در تابستان به طور کامل ذوب می شوند، بنابراین خرس های قطبی باید به خشکی بروند و

ماه ها تا یخبندان بعدی صبر کنند. خرس های قطبی حس بویایی قوی ای دارند که از آن برای پیدا کردن شیرهای دریایی

تا حدود 6/1 کیلومتر دورتر و یا حتی زیر 1 متر برف استفاده می کنند. شنوایی آن ها به اندازۀ انسان ها خوب است. پوزه و

گردن بلند خرس های قطبی به آن ها کمک می کند تا در سوراخ های عمیق دنبال شیرهای دریایی بگردند. خرس های

قطبی بالغ تنها زندگی می کنند، اما شما اغلب می توانید آن ها را ساعت ها در حال بازی با اعضای خانواده ببینید.

به خصوص توله خرس ها به همان اندازه بازیگوشند. نهایتًا خرس های قطبی معموًال ساکتند.

خطری که بقای خرس های قطبی را تهدید می کند، گرسنگی به خاطر از دست دادن زیستگاه هاست. خرس های قطبی

اغلب صبورانه در سوراخ های تنفس (استراحت)، در انتظار دراز می کشند. آن ها شیرهای دریایی را هنگامی که در سطح آب

شنا می کنند، از سطح یخ دریا شکار می کنند. افزایش دما باعث می شود که یخ دریا در سال، زودتر ذوب شود. این

تغ�رات در یخ دریا، خرس ها را به خشکی می کشاند قبل از آن که بتوانند چربی ذخیره ای کافی بسازند تا تابستان،

زمانی که آن ها نمی توانند غذا پیدا کنند، زنده بمانند. بنابراین خرس های گرسنه باید طوالنی تر راه بروند و شنا کنند. آن ها

به زودی ذخیرۀ انرژی خود را از دست می دهند و با غرق شدن در آب می میرند.

گزینه 2 88

ترجمۀ جمله: خرس های قطبی به عنوان "پستانداران دریایی" طبقه بندی می شوند، عمدتًا به این دلیل که دریا منبع

اصلی غذای آن هاست.
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گزینه 3 89

ترجمۀ جمله: خرس های قطبی بیشتر زمانی شیرهای دریایی را می گیرند که شکار آن ها در یخ به سطح گودال ها برای

تنفس می آیند.

گزینه 3 90

ترجمۀ جمله: طبق متن، کدام رفتار در میان خرس های قطبی مرسوم نیست؟

"زندگی بسیار پرسروصدا"

گزینه 2 91

ترجمۀ جمله: کلمۀ "which" در اولین پاراگراف به چه چیزی اشاره دارد؟

"حس بویایی عالی خرس های قطبی"

گزینه 2 92

ترجمۀ جمله: برطبق پاراگراف آخر، تغ�رات در یخ دریا منجر به این می شود که خرس ها فواصل طوالنی تری را شنا

کنند.

گزینه 3 93

ترجمۀ جمله: اگر او مقدار چربی و قند را در رژیم غذایی خود کاهش نمی داد، قطعًا می مرد.

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه جمله بیانگر شرطی نوع دوم است، در قسمت شرط "زمان گذشته" و در پاسخ شرط "زمان آینده در

گذشتۀ ساده" می آید.

ترجمۀ درک مطلب:

انرژی تجدیدپذیر، از منابع انرژی استفاده می کند که نمی توانند به اتمام برسند. به عنوان مثال، انرژی خورشیدی برگرفته از

خورشید، تجدیدپذیر است، زیرا ما تمام نور خورشید را مصرف نمی کنیم. نمونه هایی از منابع انرژی تجدیدناپذیر شامل

سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ و نفت است. هنگامی که ما این منابع را استفاده کنیم یا آن ها را بسوزانیم، آن ها

برای همیشه از بین می روند. بخش عمده ای از (مردم) جهان برای گرم کردن منازل، تأمین نیروی دستگاه های الکترونیکی،

و نیروی (موردنیاز) اتومبیل ها به انرژی تجدیدناپذیر وابسته هستند. اگر این منابع انرژی (کامل) مصرف شوند، برای

همیشه از بین خواهند رفت. توسعۀ فناوری هایی که می توانند به طور مؤثری از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده کنند،

برای آیندۀ ما ضروری است. بسیاری از منابع انرژی تجدیدپذیر نیز برای محیط زیست بهتر از سوزاندن سوخت های

فسیلی هستند. آن ها آلودگی کمتری تولید می کنند که به حفاظت از محیط زیست کمک خواهد کرد و هوا و آب تمیزتری

را برایمان فراهم خواهد آورد. انرژی های تجدیدپذیر از منابع طبیعی تولید می شوند که می توانند در یک مقیاس زمانی

نسبتًا کوتاه جایگزین شوند. انرژی های تجدیدناپذیر از منابعی به دست می آیند که نمی توانند جایگزین شوند یا تنها با

فرآیندهای طبیعی بسیار آرام می توانند جایگزین شوند. هنگام طراحی نمایه انرژی برای جوامع مختلف، مزایا و معایب

انرژی های تجدیدپذیر در مقابل تجدیدناپذیر باید موردتوجه قرار گیرند.
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گزینه 3 94

ترجمۀ جمله: کدام یک از موارد زیر، بهترین عنوان برای متن است؟

"انرژی تجدیدپذیر در تقابل با انرژی تجدیدناپذیر"

گزینه 2 95

ترجمۀ جمله: فعل زیرخط دار "will be gone" با عبارت "will come to an end" (به اتمام خواهند رسید) قرابت

معنایی دارد.

گزینه 2 96

ترجمۀ جمله: همۀ موارد زیر به عنوان مزایای انرژی تجدیدپذیر در نظر گرفته می شود به جز استفاده از موادی که بسیار

آرام جایگزین می شوند.

گزینه 4 97

ترجمۀ جمله: کلمۀ زیر خط دار "they" به چه چیزی اشاره می کند؟

"منابع انرژی تجدیدپذیر"

ترجمۀ درک مطلب:

امروزه دانستن اینکه چگونه از فناوری مدرن استفاده کنیم ضروری است به خاطر اینکه مردم هر روز آن را در مدارس، در

خانه و در سرکار استفاده می کنند. اگر شما ندانید چگونه از یک رایانه استفاده کنید یا یک ایمیل را بفرستید، این کار

نمی تواند آسان باشد. مردمی با مشاغل مختلف مانند معلمان، مهندسان و دانشمندان، همه نیاز دارند که بفهمند چگونه

از جدیدترین تکنولوژی ها استفاده کنند.

دانش آموزانی که در موضوعاِت "STEM" (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی) خیلی خوب هستند، همچنین می توانند به

توسعه فناوری در آینده کمک کنند. مدارس "STEM" مدارس ویژه ای هستند که بر توسعۀ توانایی دانش آموزان در این

موضوعات تمرکز می کنند. هم اکنون مدارس "STEM" در سرتاسر دنیا وجود دارند که درس ها (در آن ها) با دروسی که در

مدارس عادی هستند، متفاوت هستند. معلمان دانش آموزان را تشویق می کنند پروژه هایی را انجام دهند که باهم روی

آن کار می کنند تا مشکالت را حل کنند. یک درس ممکن است دربارۀ این باشد که یک توپ چقدر سریع در هوا فرود

می آید یا آن ممکن است از داده ها استفاده کند تا یک گراف درست کند.

معلمان خبره به دانش آموزان در پروژه ها و کنترل کردن نتایج آن ها کمک می کنند. در مصر، هم اکنون مدارس "STEM" در

همه جای کشور وجود دارند و در آینده مدارس بیشتری ساخته خواهند شد. دانش آموزان مدارس "STEM' باید

سخت کوش باشند. همۀ درس های آن ها به زبان انگلیسی است تا این که آن ها بتوانند متون علمی از سرتاسر جهان را

هنگامی که مطالعه می کنند، بفهمند و استفاده کنند. متخصصان می گویند شغل های بسیار بیشتری در آینده وجود

خواهد داشت که نیاز به مهارت هایی در موضوعات "STEM" (علمی، فناوری، مهندسی و ریاضی) دارند. وقتی که آن ها

درس خواندن را تمام کنند، دانش آموزان مدارس "STEM" قادر خواهند بود در مشاغل هیجان انگیز کار کنند که از

مهارتهایی که آموخته اند، استفاده خواهند کرد.

گزینه 1 98

ترجمۀ جمله: در پاراگراف "1"، نویسنده بر قادر بودن به استفاده از جدیدترین فناوری ها تأکید دارد.
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گزینه 4 99

ترجمۀ جمله: کلمۀ زیرخط دار "those" در پاراگراف "2" اشاره به "lessons" دارد.

گزینه 2 100

ترجمۀ جمله: همۀ موارد زیر دربارۀ مدارس "STEM" صحیح هستند به جز اینکه مدارس "STEM" ابتدا در مصر تأسیس

شدند.

گزینه 3 101

ترجمۀ جمله: به احتمال زیاد پاراگرافی که بعد از این متن می آید دربارۀ چه چیزی صحبت می کند؟

"انواع مشاغلی که برای آن هایی که مدارس "STEM" را به پایان می رسانند، وجود خواهند داشت."

گزینه 4 102

ترجمۀ جمله: اگر دوستتان اجازه می داد به مدت یک هفته از ماشینش استفاده کنید، مثًال چه کار می کردید؟

نکتۀ مهم درسی

باتوجه به اینکه قسمت شرط گذشته می باشد (اگر در زمان حال بود، فعل "let" همراه با "s" سوم شخص می شد)،

پاسخ شرط باید آینده در گذشته شود، زیرا جمله بیانگر شرطی نوع دوم است.

گزینه 3 103

ترجمۀ جمله: هیچ کس نمی تواند بفهمد شما دربارۀ چه چیزی دارید حرف می زنید. همکالسی هایتان گیج خواهند شد.

نکتۀ مهم درسی

در این جا به صفت مفعولی از فعل "confused" نیاز داریم.

گزینه 2 104

ترجمۀ جمله: به ما هشدار داده شد که تماس های تلفنی مان در زندان نظارت می شد.

1) تبدیل کردن

2) کنترل کردن، نظارت کردن

3) پیشنهاد کردن

4) یادآوری کردن
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ترجمۀ درک مطلب:

"Plant.e" نماد گیاه الکتریسیته است. رؤیای این است که می توانیم از طریق یک فناوری منحصر به فرد، از گیاهان

الکتریسیتۀ تمیز (بی ضرر) تولید کنیم. محققان دریافته اند که گیاهان زنده یک منبع انرژی "سبز" هستند: آن ها می توانند

بیش از 150 ولت را توسط تنها یک برگ تولید کنند که برای تأمین انرژی هم زمان 100 المپ LED کافی است. زمانی که

باد در گیاه می وزد و برگ ها را حرکت می دهد، آن ها قادرند که روز و شب و پا�ز و زمستان، نیروهای مکانیکی

اعمال شده بر سطح برگ را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند.

به طور جزئی، برگ می تواند از طریق فرآیندی به نام الکتریفیکاسیون تماسی، نیروهای الکتریکی روی سطح خود را

جمع آوری کند. این نیروها بالفاصله به بافت های داخلی گیاه منتقل می شوند. بافت گیاه مانند یک "کابل" عمل می کند

و الکتریسیتۀ تولیدشده را به بقیۀ قسمت های گیاه منتقل می کند. بنابراین، به سادگی با وصل کردن یک "دوشاخه" به

ساقۀ گیاه، انرژی تولیدشده می تواند برای تأمین انرژی دستگاه ها استفاده شود.

این فناوری بر پایۀ روش های طبیعی است و برای هم گیاه و هم محیط زیست آن، امن (بی خطر) است. رشد گیاه

توسط تولید الکتریسیته در خطر نیست، بنابراین گیاهان هنگام تولید الکتریسیته به رشد خود ادامه می دهند. این به آن

معناست که امکان تولید الکتریسیته در همان منطقه ای که غذا تولید می شود، یا جایی که طبیعت محافظت می شوند،

وجود دارد. هم چنین، این سیستم فواید محیط زیستی دیگری مهیا می کند، مانند ذخیرۀ آب و تنوع زیستی بهبود یافته.

گزینه 3 105

ترجمۀ جمله: بر طبق متن، الکتریفیکاسیون تماسی یک فرایند تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی است.

گزینه 4 106

ترجمۀ جمله: بر طبق پاراگراف دوم، الکتریسیته می تواند توسط برگ های گیاه تولید شود.

گزینه 2 107

ترجمۀ جمله: به کدام یک از موارد زیر به عنوان مزیت الکتریسیتۀ گیاهی اشاره نشده است؟

"آن به فناوری خیلی پیچیده ای نیاز ندارد."

گزینه 4 108

ترجمۀ جمله: او در مدیریت وضعیت خیلی خوب بود و توانست از یک مشکل وحشتناک جلوگیری کند.

1) نصب کردن

2) تع�ن محل کردن

3) در نظر گرفتن

4) اداره کردن، کنترل کرد
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گزینه 4 109

ترجمۀ جمله: مشکلی که پسرتان اخیرًا ایجاد کرده است مرا به دردسر انداخته است که نمی توانم بفهمم که چگونه راه

برون رفت از آن را پیدا کنم.

1) اشاره کردن به

2) تربیت کردن

3) پیدا کردن لغت

4) فهمیدن

ترجمه درک مطلب:

دانش آموزان به استفاده از فرهنگ لغت عادت ندارند. آن ها فکر می کنند که بدون فرهنگ لغات می توانند به تحصیلشان،

که شامل آموزش یادگیری زبان است، ادامه دهند. دانش آموزان معموًال فرهنگ لغت های خود را به مدرسه نمی آورند اوًال

زیرا آن ها سنگین هستند. آن ها ترجیح می دهند از فرهنگ لغت های کوچک جیبی یا الکترونیک استفاده کنند، زیرا حمل

آن ها آسان تر است. با این وجود، این فرهنگ لغت ها معموًال با ارائۀ تنها یک تعریف یا تعریفی غلط، دانش آموزان را

گمراه می کنند. یک راه حل برای این مشکل ممکن است داشتن قفسه قفل دار در راهروی مدرسه برای دانش آموزان باشد.

اما این یک مسئله اداری است و فراهم کردن آن برای معلم خیلی آسان نیست. یکی از همکاران من پیشنهاد کرد تمام

فرهنگ لغت های دانش آموزان در پایان روز جمع آوری شوند و صبح روز بعد به آن ها برگردانده شوند. به نظر می رسد این

ایدۀ خوبی باشد، اما دوباره به تعداد دانش آموزان یک معلم بستگی دارد. عالوه براین، اگر یک دانش آموز تنها یک فرهنگ

لغت داشته باشد و آن را در مدرسه نگه دارد، در این صورت او نمی تواند در خانه از آن استفاده کند.

نیشن (2۰۰3) می گوید دانش آموزانی که در حال یادگیری واژگان هستند، باید حداقل 2000 کلمه انگلیسی بدانند تا از یک

فرهنگ لغت یک زبانه به راحتی استفاده کنند. عالوه براین، دانش آموزان تا بعد از ۶-۵ سال مطالعۀ زبان نمی توانند به

این مهم دست یابند. بنابراین، دانش آموزان نمی خواهند از فرهنگ لغت های یک زبانه استفاده کنند، زیرا درک آن ها

برایشان دشوار است. من معتقدم که سطح دانش آموز در انتخاب یک فرهنگ لغت مهم است. معلمان نباید

دانش آموزان سطح ابتدایی شان را مجبور کنند که از فرهنگ لغت یک زبانه استفاده کنند.

گزینه 4 110

ترجمۀ جمله: ضمیر زیر خط دار "them" در پاراگراف "1" به "فرهنگ لغت ها" اشاره دارد.

گزینه 3 111

ترجمۀ جمله: براساس متن، نویسنده معتقد است که یافتن سطح زبان آموزان در انتخاب یک فرهنگ لغت ضروری

است.

گزینه 1 112

ترجمۀ جمله: پاراگراف آخر متن، شامل تعدادی "پیشنهاد" است.

گزینه 1 113

ترجمۀ جمله: نویسنده در تالش برای پاسخ گویی به کدام یک از سؤاالت زیر است؟

"چرا یادگیرندگان از فرهنگ لغت استفاده نمی کنند؟"
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ترجمۀ متن:

برای یک شرکت، نیاز مصرف کننده انگیزه ای قوی برای تولید یا توسعۀ یک محصول است. اما اگر ما واقعًا به چیزی نیاز

نداشته باشیم، تکلیف چیست؟ در واقع بسیاری از تبلیغاتی که مردم را احاطه کرده اند برای این طراحی شده اند که در

خریداران احتمالی یک احساس نیاز شدید نسبت به یک محصول به خصوص ایجاد کنند. تبلیغات زیبایی از

هوشمندانه ترین انواع روش های بازاریابی هستند. این گونه تبلیغات که معموًال لوازم آرایش، لباس، عطر و محصوالت

مشابه دیگر را می فروشند به شدت بر خودانگارۀ شما - یا تصوری که شما از خود و ظاهرتان دارید - متکی هستند. هدف

چنین تبلیغاتی ارسال این پیام است که افراد فراتر از حد متوسط و جذابی که در تبلیغات هستند مثال بی نقصی از

زیبایی اند و اینکه اگر شما هم می خواهید خاص یا منحصربه فرد باشید، نیاز خواهید داشت که شبیه آن مدل یا بازیگر در

The Journal of Consumer" تبلیغات به  نظر بیا�د. بنابر یک تحقیق که در ماه آوریل سال 2011 توسط مجلۀ

Research" انجام شده است، افرادی که این تبلیغات را تماشا می کنند، پس از تماشای آن تبلیغ احساس بدتری نسبت

به خود دارند.

گزینه 1 114

1) احاطه کردن، محاصره کردن

2) یادآوری کردن

3) آلوده کردن

4) دسترسی داشتن

گزینه 3 115

1) عفونت

2) لحظه، مثال

3) نیاز، درخواست

4) توافق، هماهنگی

گزینه 2 116

نکتۀ مهم درسی

برای فعل "depend" (وابسته بودن، بستگی داشتن) باید از حرف اضافۀ "on" که در گزینۀ "2" آمده است، استفاده

کنیم.

گزینه 4 117

1) رسیدن

2) مصرف کردن

3) پرتو افکندن

4) منتقل کردن، ارسال کردن
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گزینه 3 118

نکتۀ مهم درسی

در این مثال، با یک عبارت شرطی نوع "1" در زمان حال مواجه هستیم. به عبارت دیگر چون در جملۀ شرط، یعنی

جمله ای که بعد از "if" آمده است از فعل "want" در زمان حال استفاده شده است، در جملۀ پاسخ شرط باید از فعلی

در زمان آینده استفاده کنیم (رد گزینه های 1 و 2). توجه کنید که فعلی که بعد از فعل "need" می آید باید به شکل

"infinitive" یا مصدر با "to" باشد (رد گزینۀ 4).

ترجمۀ درک مطلب:

گیاه دقیقًا چیست و چگونه از سایر َاشکال حیات متفاوت است؟ این ممکن است در ابتدا سوال ساده ای به نظر برسد.

همه می دانند که درخت نارَون گیاه است، اما سگ [گیاه] نیست. با این وجود، تعریف دقیق از گیاهان هنوز موضوع

مجادله  برانگیزی میان برخی دانشمندان است.

تمام موجودات زنده از پروتوپالسم، مادۀ پیچیده ای که از مواد ارگانیک مانند قند، پروتئین و چربی تشکیل می شود،

ساخته می شوند. پروتوپالسم به صورت واحدهای بسیار کوچکی به نام سلول آرایش می یابند. تمام موجودات زنده از

سلول تشکیل می شوند. در اواخر دهۀ 1990 میالدی، دانشمندان معتقد بودند که تمام موجودات را می توان در قلمروی

گیاهان یا حیوانات دسته بندی کرد. اشکال حیاتی که سبز رنگ باشند و بتوانند غذای خودشان را با استفاده از انرژی نور

تولید کنند در قلمروی گیاهان قرار داده شدند. آن دسته از موجوداتی که فاقد رنگدانۀ سبز باشند و بتوانند حرکت کنند در

زمرۀ حیوانات در نظر گرفته شدند. محققان اینک قبول دارند که موجودات زنده به صورت مناسب تری در دو گروه به نام

پروکاریوت و یوکاریوت تقسیم می شوند. این گروه های عمده شامل پنج قلمرو هستند. تفاوت های عمده ای بین سلول ها

برای تشخیص بین این گروه ها و قلمروها مورد استفاده قرار می گیرند.

گزینه 3 119

ترجمۀ جمله: این متن عمدتًا نوشته شده است تا به کدام یک از سؤاالت زیر پاسخ دهد؟

"گیاهان چگونه از سایر اشکال حیات متفاوت اند؟"

گزینه 1 120

ترجمۀ جمله: براساس متن، می توان نتیجه گیری کرد که گیاهان قادرند خودشان را تغذیه کنند.

گزینه 4 121

ترجمۀ جمله: کدام یک از واژه ها یا عبارت های زیر در متن تعریف می شود؟

"پروتوپالسم"
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