


ســخـــــن ناشـــــــــر
»ما ناشر تخصصي دروس عمومي هستيم«

دانش آمــوزان عزيــز در دنيــاي امــروز کــه هــر فعاليتــي نيــاز بــه ايــن دارد کــه 
ــا ناشــر تخصصــي دروس  ــاالن آن عرصــه تخصــص آن را داشــته باشــند، م فع

عمومــي هســتيم.
دروس عمومــي، متأســفانه امــروزه توســط همــکاران فنــي و مهندســي و پزشــکي 

نوشــته شــده و متخصصــان ايــن دروس، غايــب هســتند.
ــر  ــراد متخصــص ه ــردن اف ــع ک ــا جم ــوزش، ب ــاوران آم ــل مش ــن دلي ــه همي ب

ــت. ــده اس ــدارک دي ــما را ت ــتۀ ش ــژۀ رش ــاي وي ــي کتاب ه درس عموم
فــرض کنيــد فــرد غيرمتخصصــي ادبيــات مي نويســد، وي ادبيــات را درس حفظي 
ــا رياضــي اســت  ــد تنه ــر مي کن ــدس اســت و فک ــه مهن ــد؛ چراک ــداد مي کن قلم
ــاس  ــات مي نويســد، اس ــي ادبي ــم وقت ــل ه ــن دلي ــه همي ــي نيســت. ب ــه حفظ ک

ــت. ــات اس ــدن ادبي ــش، حفظي دي مطالب
يــا فــرض کنيــد فــرد غيرمتخصصــي زبــان انگليســي مي نويســد و متوجــه نيســت 
ــاي  ــه درس ه ــبت ب ــي نس ــي متفاوت ــري و يادده ــيوۀ يادگي ــان ش ــه درس زب ک

ديگــر دارد.
ــه  ــت ک ــن اس ــر اي ــعي مان ب ــام س ــوزش تم ــاوران آم ــارات مش ــا در انتش م
تخصصي تريــن گــروه را بــراي نــگارش دروس عمومــي بــراي شــما دانش آمــوزان 

عزيــز ايجــاد کنيــم.
ــن  ــه بهتري ــز ب ــما ني ــم ش ــويم و اميدواري ــق ش ــن راه موف ــه در اي ــم ک اميدواري

ــيد. ــه برس نتيج
کتاب هاي عمومي خود را از ناشر تخصصي دروس عمومي تهيه کنيد.
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A Healthy LifestyleLesson
2 

آنچهدرایندرسمیخوانیم:
سواالت لغات سواالت گرامر لغات گرامر

ــاده ــطحس ــهای-س ــارگزین ــواالتچه س
703-736 از

از متوسط سطح گزینهای چهار سواالت
737-792

ــهایســطحدشــواراز ســواالتچهــارگزین
793-822

از ساده سطح گزینهای چهار سواالت
603-624

سواالتچهارگزینهایسطح-متوسطاز
625-682

از دشوار سطح- چهارگزینهای سواالت
683-702

آموزشومعنیواژگاندرسدو
مترادفهاومتضادها
روشیادگیریواژگان

راهنماومشاورۀمطالعه

زمانحالکاملوکاربردهایآن
اسممصدروکاربردهایآن

نگاهیبرافعالدوکلمهایوتلفظ
آنها

جمعبندی
راهنماومشاورۀمطالعه

  «The present perfect Tense» )زمان حال کامل )ماضی نقلی

زمانحالکاملبرایبیانعملیبهکارمیرودکهدرگذشته،دریکزماننامعّیناتفاقافتادهولیاثریانتیجۀعملوحتیگاهیخودعملدر
زمانحالادامهدارد.

منآنفیلمرادیدهام.
توضیح:فیلمراقبالًدیدهامولیاثریاسابقهذهنیآنهنوزباقیاست.

منبهمدتبیستسالدراینکارخانهکارکردهام.
توضیح:یعنیاثریااحتماالًخودعملهنوزادامهدارد.

طریقه ساختن حال کامل )ماضی نقلی( در زبان فارسی

برایساختن»ماضینقلی«درزبانفارسیبهشکلزیرعملمیکنیم:
صفتمفعولی+ام/ای/است/ایم/اید/اند

دانش آموز:آقاببخشید،صفتمفعولیچهجوریساختهمیشه؟
معلم:»ن«مصدرروبرداروبهجاش»ه«بذار.

خوردن←خورد+ه=خورده رفتن← رفت+ه=رفته
دانش آموز:آقا»صفتمفعولی«تویانگلیسیچطورساختهمیشه؟

معلم:تویانگلیسی،فعلیاباقاعدهاستیابیقاعده،اگهفعلباقاعدهباشه،بااضافهکردن»ed«تبدیلبهصفتمفعولیمیشهولیاگهفعل
بیقاعدهباشه،بایدبهتدریجحفظکنی.

مثالبرایفعلباقاعده:
حالگذشته  صفت مفعولی   

playedplayedplayبازی کرده
workedworkedworkکار کرده

مثالبرایفعلبیقاعده:
حالگذشتهصفت مفعولی

eatenateeatخورده
seensawseeدیده

Tip

شکلگذشتهوصفتمفعولی)قسمتسوم(افعالبیقاعده،آخرهمینکتابآوردهشدهکهبایدبهتدریجآنهارابهخاطربسپارید.
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دانش آموز:آقااگهراستشوبخواهید،منفکرمیکردمهرفعلیکه»ed«داشتهباشه،گذشتهمحسوبمیشه،پسچهجوریبایدبفهممگذشته
استیاصفتمفعولی؟

معلم:یهروشبهتیادمیدمکهدیگهاشتباهنکنی.اگهپشتفعل»ed«دار،»have/has/had«یافعل»tobe«دیدی،صفتمفعولیمحسوبمیشه
ولیاگرپشتبه»edدار«فاعلدیدی،گذشتهمحسوبمیشود.

Tip

صفتمفعولی،همونقسمتسومفعلیا»Pastparticiple«هستکهمعموالًبهصورت»P.P«نشاندادهمیشود.
Pastparticiple=قسمتسومفعل=صفتمفعولی

طریقۀساختن حال کامل )ماضی نقلی( در انگلیسی:

)صفت مفعولی( have/has + p.p + فاعل
صرففعل»work«دراینزمان:

Ihaveworked=I’veworkedمنکارکردهام.

Youhaveworked=You’veworkedتوکارکردهای.

Hehasworked=He’sworkedاوکارکردهاست.

Shehasworked=She’sworkedاوکارکردهاست.

Ithasworked=It’sworkedاوکارکردهاست.

Wehaveworked=We’veworkedماکارکردهایم.

Theyhaveworked=They’veworkedآنهاکارکردهاند.
فعل»eat«دراینزمان:

.Ihaveeatenمنخوردهام.
.Youhaveeatenتوخوردهای.

.Hehaseatenاوخوردهاست.

طریقۀ سؤالی کردن یا منفی کردن زمان حال کامل:

برایسؤالیکردناینزمان»haveیاhas«رابهعنوانفعلکمکی،درابتدایجملهقرارمیدهیموبرایمنفیکردناینزمان،کلمۀ»not«را
بعداز»haveیاhas«قرارمیدهیم:

Haveyouseenthatmovie? آیاآنفیلمرادیدهای؟
No,Ihaven’tseenthatmovie. نه،آنفیلمراندیدهام.

عالئمشناساییزمانحالکاملدرتستها
for + طول زمان

.HehasstudiedEnglishfor2hoursاوبهمدت2ساعتانگلیسیمطالعهکردهاست.
Since + مبدأ زمان

.Amirhasworkedinthisfactorysince2003امیرازسال2003دراینکارخانهکارکردهاست.
Since + گذشتۀ ساده

.Ihaven’tseenhimsinceheleftTehranازوقتیکهتهرانراترککرد،اوراندیدهام.
recently = ًاخیرا

.Ihaven’tseenhimrecentlyاخیرًااوراندیدهام.
yet = هنوز

هنوزتکالیفمراانجامندادهام.
.yet»:TipIhaven’tdonemyhomeworkyet«آخرجمالتسؤالییامنفیبهکارمیرود.

ever = )تا به حال )تاکنون
?HaveyoueverbeentoEnglandآیاتابهحالدرانگلستانبودهای؟

so far = up to now )تاکنون(
.Ihavestudiedfivelessonsofthisbooksofarتاکنونپنجدرسازاینکتابراخواندهام.

once, twice, there times)تعداد دفعات(  
.Ihaveseenthatfilmseveraltimesچندینبارآنفیلمرادیدهام.
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1. They........................inthisfactoryfor20years.
 worked  are working  have worked  will work

2.He........................inthiscitysince2008.
 is living  has lived  will live  was living

3. Shehaslivedheresinceshe........................herowncity.
 left  is leaving  had left  leaves

4.Ihaven’tseenAmir........................lastweek.
 from  for  of  since

5. I’vestudiedEnglish........................2hours.
 since  for  from  at

پاســخ:
1(بهعلتوجود»for20years«اززمانحالکاملاستفادهمیکنیم.بنابراینگزینۀ)haveworked«)3«صحیحاست.

ترجمه:»آنهابهمدت20سالدراینکارخانهکارکردهاند.«
2(بهعلتوجود»Since2008«اززمانحالکاملاستفادهمیکنیم.بنابراینگزینۀ)haslived«)2«صحیحاست.

ترجمه:»اوازسال2008دراینشهرزندگیکردهاست.«
3(»جملهگذشتۀساده+Since«معرفزمانحالکاملاست.بنابراینگزینۀ)left«)1«صحیحاست.

ترجمه:»اززمانیکهشهرشراترککرد،اودراینجازندگیکردهاست.«
4(»Since«بهمعنی»از«بامبدأزمانبهکارمیرود.بنابراینگزینۀ)since«)4«صحیحاست.

ترجمه:»ازهفتۀپیشامیرراندیدهام.«
5(»for«بهمعنی»بهمدت«باطولزمانبهکارمیرود.بنابراینگزینۀ)for«)2«صحیحاست.

ترجمه:»بهمدتدوساعتانگلیسیمطالعهکردهام.«

»Gerund« اسم مصدر

بااضافهکرن»ing«بهفعلساده،اسممصدرمیسازیم.درواقعاسممصدرنوعیاسماستکهازفعلساختهشدهاست:
اسم مصدر → ing + فعل ساده

swimm+ing→swiming)شنا(    play+ing→playing)بازی(

کاربردهای اسم مصدر

1-اسممصدرمیتواندفاعلیامفعولجملهباشد:
.IenjoySwimmingمنازشنالذتمیبرم.

نقشمفعولی
.Swimmingisusefulforeveryoneشنابرایهمهمفیداست.

نقشفاعلی
2-اسممصدرهمیشهمفرداستوچنانچهبهعنوانفاعلجملهبهکاررود،فعلبعدازآنبهصورتمفردخواهدبود.

Walkingmakesmehappy. پیادهرویمراشادمیکند.
فعلمفرداسممصدر

Tip

هرگاهدواسممصدربهعنوانفاعلجملهبهکارروند،فعلجملهبهصورتجمعخواهدبود:
.Cyclingandjoggingaremyfavoritesportsدوچرخهسواریودویدنآهستهازورزشهایموردعالقهمنهستند.

فعلجمعدواسممصدر

3-گاهیبعدازاسممصدر،یکاسمبهکارمیرود:
.Learning a languagetakestimeیادگیرییکزبانزمانمیبرد.

اسماسممصدر
.Takingphotosisherhobbyعکسگرفتنسرگرمیاواست.

اسماسممصدر
4-بعدازافعالزیرازاسممصدر»ing+فعل«استفادهمیکنیم:

missgoonkeeponavoidmindfinishstop

متوقفکردنتمامکردناهمیتدادنبهاجتنابکردنادامهدادنبهادامهدادنبهازدستدادن
practicequitgiveuploveenjoyriskimagine

تصورکردنخطرکردنلذتبردنازدوستداشتنترککردن/رهاکردنرهاکردنتمرینکردن

Ienjoywalkingintherain. منازپیادهرویدربارانلذتمیبرم.
اسممصدر
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.Shegaveupsmokingاوسیگارکشیدنراترککرد.
اسممصدر

.Hefinisheddoinghishomeworkاوانجامتکالیفشرابهاتمامرساند.
اسممصدر

5-بعدازحروفاضافه،فعلبهصورت»اسممصدر«بهکارمیرود:
اسممصدر+حرفاضافه

.Iamtiredofworkinghardمنازسختکارکردنخستهام.
حرفاضافه

.SheisinterestedinlearningEnglishاوعالقمندبهیادگیریانگلیسیاست.
حرفاضافه

No«-6«قبلازاسممصدربکارمیرودوبیانگرممنوعیتکاریاست.
No + اسم مصدر

.Nosmokingسیگارکشیدنممنوع.NoFishingماهیگیریممنوع.Noparkingپارککردنممنوع
7-معموالًبرایبیانفعالیتهایتفریحیوورزشیاز»اسممصدر+go«استفادهمیکنیم:

gofishingبهماهیگیریرفتنgojoggingبهدوآهستهرفتن

goskiingبهاسکیرفتنgosailingبهقایقرانیرفتن

goswimmingبهشنارفتنgorunningبهدورفتن

goskatingبهاسکیتسواریرفتنgoshoppingبهخریدرفتن

gobikingبهدوچرخهسواریرفتن--

.Let’sgoshoppingبیابهخریدبریم..Wewanttogobikingمیخواهیمبهدوچرخهسواریبرویم.

Tip

اسممصدررابازمانحالاستمراریاشتباهنگیرید.
Maryam’sfavoritehobbyiswritingpoems..سرگرمیموردعالقهمریم،سرودنشعراست
اسممصدر

Tip

دراینکاربرداسممصدرمعنیفاعلراکاملمیکند.
Maryamiswritinganemailnow..مریماالندرحالنوشتنیکایمیلاست
حالاستمراری

1.Sheisgoodat........................English.
 speak  to speak  speaking  spoke

2. Ithinkthat........................carelesslyisdangerous.
 driving  drove  drive  driven

3.Heavoids........................richfood.
 eat  eats  eating  ate

4.........................footballishisfun.
 play  played  to playing  playing

5. Wouldyoumind........................thewindow?
 opening  open  to open  opened

پاســخ:
1(بعدازحروفاضافه،فعلبهشکلاسممصدربکارمیرود.بنابراینگزینۀ)speaking«)3«صحیحاست.

ترجمه:»اوانگلیسیخوبصحبتمیکند.«
2(اسممصدرمیتواندبهعنوانفاعلدرجملهقرارگیرد.بنابراینگزینۀ)driving«)1«صحیحاست.

ترجمه:»منفکرمیکنمکهرانندگیبابیدقتیخطرناکاست«
3(بعدازفعل»avoid«ازاسممصدراستفادهکنیم..بنابراینگزینۀ)eating«)3«صحیحاست.

ترجمه:»اوازخوردنغذایچربخودداریمیکند.«
4(اسممصدرمیتواندبهعنوانفاعلدرابتدایجملهقرارگیرد.بنابراینگزینۀ)playing«)4«صحیحاست.

ترجمه:»بازیفوتبالتفریحاواست.«
5(بعدازفعل»mind«ازاسممصدراستفادهمیکنیم.بنابراینگزینۀ)opening«)1«صحیحاست.

ترجمه:»اجازهمیدهیدپنجرهرابازکنم؟«
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نگاهی به افعال دو کلمۀ این درس

اینافعالازدویاچندکلمهتشکیلشدهاندکهمعموالًرویهممعنیواحدیدارند.
callbackدوبارهتلفنکردنgiveupترککردن،رهاکردن

checkinبهپذیرشهتلمراجعهکردن،اتاقگرفتنgrowupبزرگشدن
getupبلندشدن،ازخواببرخاستنhurryupعجلهکردن
lookafterمراقبتکردنwakeupبیدارکردن

turnonروشنکردنwatchoutمواظببودن،مواظبباش!
turnoffخاموشکردنsitdownنشستن

comebackبرگشتنlookforجستجوکردن
goawayرفتن)ازجایی(،دورشدنturndownچرخیدن،دورزدن

getawayرفتن،گریختنfillinپرکردنپرسشنامهیاجایخالی
takepartinشرکتکردندرhangoutگشتن،پرسهزدن
thinkaboutفکرکردندربارۀworriedaboutنگرانبودندربارۀ

takeawayبردنودورکردنlookoutمواظببودن
waitforمنتظربودنبرای--

دانش آموز:آقاببخشید،صفتهاهممیتوننحرفاضافهمخصوصداشتهباشن؟
معلم:بله،بهایننمونههادقتکنید

tobegoodatخوببودندرtobesimilartoشبیهبودنبه

tobeinterestedinعالقمندبودنبهtobedifferentfromفرقداشتنبا
tobetiredofخستهبودنازtoberesponsibleforمسئولبودنبرای

tobesorryaboutمتاسفبودندربارۀtobeafraidofترسیدناز

Tip

درافعالدوکلمهای،هردوقسمتدارایاسترساست:
watchout comeback sitdown

جمع بندی

 ing + فعل ⇒ اسم مصدر

کاربردها

فاعلیامفعولجمله

بعدازحروفاضافه

go+برایفعالیتهایتفریحی(اسممصدر(

No+اسممصدر

 .have/ has+ p.p + فاعل ⇒ حال کامل

نشانه ها

sofar=uptonowfor+طولزمان
once,twice,…)تعداددفعات(since+مبدأزمان

since+گذشتۀساده
yet
recently
ever

بعدازافعالزیرمیتوانازاسممصدراستفادهکرد:
stop,finish,mind,avoid,keepon,goon,miss,imagine,risk,enjoy,like,love,giveup,quit,practice

1- گرامر درس 2 را به دو نوبت مطالعایت تقسیم کنید.
2- در هر نوبت گرامر درس 1 را هم مرور کنید.

3- توجه داشته باشید که در هر برنامه ریزی قوی و صحیح باید به مرور و تکرار درسهای گذشته تأکید داشته باشد.
4- هناگم مطالعه و مرور حتمًا تست های نمونه را حل کنید.

5- وقیت بر گرامر درس 2 مسلط شدید، تست های گرامر را پاسخ دهید.
6-توصیه یم کنم تمام ناکت و مطالب پاسخنامه تشرییح را مطالعه کنید و اشاکالت خود را در دفترچه مخصوص اشاکالت یادداشت کنید.
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jog/ˈdʒɑːɡ/)v( آهستهدویدن Ijogeverymorning. هرروزصبحآهستهمیدوم.

hangout/̍ hæŋˈaʊt/)v( پرسهزدن،بیرونرفتنوگشتن HehangsoutwithhisfriendsonFridays.
اوروزهایجمعهبادوستانشبهگردشمیرود.

climb/ˈklaɪm/)v( باالرفتن TheyclimbedmountDamavandlastyear.
آنهاپارسالازکوهدماوندباالرفتند.)صعودکردند(.

junkfood/ˈdʒəŋkˈfuːd/)n( هلهوهوله Weateplentyofjunlefood.
مایکعالمههلههولهخوردیم.

prefer/prɪˈfɜːr/)v( ترجیحدادن IprefertostayathomeandwatchTV.
ترجیحمیدهمدرخانهبمانموتلویزیونتماشاکنم.

abit/əbɪt/)adv(,)pron( یککمی IthinkRezaisabitfat. فکرمیکنمرضاکمیچاقاست.

gain/ˈɡeɪn/)v( بدستآوردن،کسبکردن Iwenttotheuniversitytogainknowledge.
منبرایکسبدانشبهدانشگاهرفتم.

depressed/dɪˈprest/)adj( افسرده،غمگین Workingwithcomputerforalongtimemakespeopledepressed.
کارباکامپیوتربرایمدتطوالنیافرادراافسردهمیکند.

diet/ˈdaɪət/)n( رژیمغذایی Eatingvegetablesisanimportantpartofahealthydiet.
خوردنسبزیجاتقسمتمهمیازیکرژیمغذاییسالماست.

heartbeat/ˈhɑːrtˌbiːt/)n( ضربانقلب Thedoctorlistenedtomyheartbeat. دکتربهضربانقلبمنگوشداد.
bloodpressure/ˈblʌdˈpreʃər/)n( فشارخون Myunclehashighbloodpressure. عمویمنفشارخونباالییدارد.

measure/ˈmeʒər/)v()n( اندازهگرفتن،اقدام Hemeasureshisbloodpressureeveryweek.
اوهرهفتهفشارخونخودرااندازهمیگیرد.

heartattack/ˈhɑːrtəˈtæk/)n( حملۀقلبی Hehadaheartattack. اویکحملهقلبیداشت.

serving/ˈsɝːvɪŋ/)n( غذا)پرس( Hefinishedhisfoodandorderedanotherserving.
اوغذایشراتمامکردویکپرسدیگرسفارشداد.

harmful/ˈhɑːrmfl/)adj( مضّر Smokingisharmfultoeveryone. سیگارکشیدنبرایهمهمضّراست.
habit/ˈhæbɪt/)n( عادت Eatingjunkfoodisabadhabit. خوردنهلهوهولهیکعادتبداست.

addiction/əˈdɪkʃn̩/)n( اعتیاد Addictiontotechnologyisabigproblem.
اعتیادبهتکنولوژیمشکلبزرگیاست.

physical/ˈfɪzɪkl̩/)adj( فیزیکی،جسمی Swimmingisaphysicalsport. شنایکورزشجسمیاست.
calm/ˈkɑːm/)adj( خونسرد،آرام Hehasaverycalmmanner. اورفتارخیلیآرامیدارد.

balanced/ˈbælənst/)adj( متعادل Abalanceddietcontainslotsoffruitsandvegetables.
یکرژیمغذاییمتعادلشاملمیوهوسبزیجاتزیاداست.

recent/ˈriːsnt/)adj( اخیر،جدید Thepriceofbananashasincreasedinrecentweeks.
درهفتههایاخیر،قیمتموزافزایشیافتهاست.

emotional/ɪˈmoʊʃn̩əl/)adj( عاطفی،احساسی Herproblemwasmoreemotionalthanphysical.
مشکلاوبیشتراحساسیبودتاجسمی.

prevent/prɪˈvent/)v( جلوگیریکردن Dailyexercisecanpreventdiseases.
ورزشروزانهمیتواندجلویبیماریهارابگیرد.

relationship/riˈleɪʃnˌʃɪp/)n( رابطه Hehasagoodrelationshipwithhisfriends. اورابطۀخوبیبادوستشدارد.

hurt/ˈhɜːrt/)v( صدمهزدن،ناراحتکردن،دردگرفتن Withoutaplan,youmayhurtyourself.
بدونبرنامه،ممکناستبهخودتانصدمهبزنید.

general/ˈdʒenrəl/)adj( عمومی،کلّی Youshouldcheckyourgeneralhealth.
شمابایدسالمتعمومیخودراچک)بررسی(کنید.
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normalطبیعیabnormalغیرطبیعی

physicalجسمیmentalروحیوذهنی

depressedناراحتhappyخوشحال

preventجلوگیریکردنallowاجازهدادن

disagreeمخالفتکردنagreeموافقتکردن

unsafeناامنsafeامن

amusedسرگرمboredکِِسل

disorderبینظمیorderنظم

روشیادگیریواژگان
الف-یکیازروشهایبهخاطرسپردنواژگان،استفادهازشبکۀواژگانیموضوعیاست؛یعنیواژههایمرتبطبههمرااطرافیکمحور

اصلیترسیمکنیم:
Computer )رایانه(

games )بازی ها(information )اطالعات(
Internet )اینترنت(e-mail )پست الکترونیکی(
hardware )سخت افزار(process )پردازش کردن(
cd )سی دی(software )نرم افزار(

body )بدن(

heart )قلب(intestine )روده(
lung )شش، ریه(blood )خون(
stomach )معده(liver )کبد(
vessel )رگ(brain )مغز(

ب-یکیدیگرازروشهایفراگیریواژهها،آشناییباپسوندهاوپیشوندهااست:

write)نوشتن(→rewrite)بازنویسیکردن( 1(پیشوند)-re(معنیدوبارهمیدهد.

possible)ممکن(→impossible)غیرممکن(
correct)صحیح(→incorrect)نادرست(
important)مهم(→unimportant)بیاهمیت(
agree)موافقتکردن(→disagree)مخالفتکردن(

منفیکننده )dis-( و )un-( ،)im-( ،)in-( پیشوندهای )2
هستند.

day)روز(→midday)ظهر،نیمروز( 3(پیشوند)-mid(معنی»نیمهیامیانی«میدهد.

write)نوشتن(→writer)نویسنده(
translate)ترجمهکردن(→translator)مترجم( 4(پسوندهای)er-(و)or-(اسمفاعلمیسازند.

real)واقعی(→reality)واقعیت(
happy)خوشحال(→happiness)خوشحالی(
create)خلقکردن(→creation)خلقت(

)-ity(و)-ness(،)-sion(،)-tion(،)-ion(پسوندهای)5
اسمسازهستند.

use)فایده/استفادهکردن(→useful)مفید(
danger)خطر(→dangerous)خطرناک(
rain)باران(→rainy)بارانی(
nature)طبیعت(→natural)طبیعی(

صفتساز )-al( و )-ful(، )-ous(، )-y( پسوندهای )6
هستند.

slow)آهسته(→slowly)بهآهستگی( ly()7-(یکپسوند،قیدسازاستوقیدحالتمیسازد.

1(لغاتدرسدومرادرسهیاچهارنوبتمطالعاتییادبگیرید.دریادگیریواژهها،بعضیلغاتکهدرذهنتاننمیماند،
میتوانیدازتکنیکهایکدگزاری،تصویرسازییاشبکهواژگانموضوعیاستفادهکنید.

2(درهرنوبتمطالعاتی،مرورلغاتدرس1رافراموشنکنید،چونلغاتیراکهیادگرفتهاید،بسیارفرارهستند.
3(میتوانیدنوبتهایمطالعاتیلغتراهمراهنوبتهایمطالعاتیگرامرباهمانجامدهید.

4(بعدازتسلطبرواژگاندرس2اقدامبهپاسخگوییتستهاکنیدوجوابهایخودراباپاسخنامهمقایسهکنید.
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 سطح ساده
603.  I ………… my English homework yet.

 didn’t do   haven’t done  won’t do  am not doing
604.  Have you ever ………… that storybook?

 read  reading  to read  reads
605.  The workers ………… in this factory for 20 years.

 will work  are working  work   have worked
606.  Amir ………… washed his bike yet.

 has  have  hasn’t  haven’t
607.  They ………… each other for a long time.

 will know   have known  know  knew
608.  I haven’t seen him ………… last year.

 from  for  of  since
609.  My friend has lived in Tabriz ………… 20 years.

 for  since  from  at
610.  She has ………… her homework for 2 hours.

 do  did  doing  done
611.  Amir has lost his watch. He is looking ………… it now.

 out  after  for  at
612.  We are tired ………… hard.

 with work  with working  of work  of working
613.  She is interested ………… English.

 in learn   in learning  on learn  on learning
614.  My friend has given ………… smoking.

 in  at  up  on
615.  Nahid’s father is sick, so she is looking ………… him.

 for  after  at  up
616.  Do you enjoy ………… in the park?

 walk  to walk  walked  walking
617.  I finished ………… the room.

 paint  painting  to paint  painted
618.  My brother and I will go ………… tomorrow.

 fish  fishing  to fish  fishes
619.  What do you think about ………… a foreign language?

 learning  learn  learnt  to learn
620.  He left without ………… goodbye to anyone.

 say  saying  to say  said
621.  She goes ………… every week.

 swim  swam  swimming  to swim
622.  ………… for a long time has made him tired.

 Driving  Drive  Drove  Driven
623.  I thanked my friends for ………… me to clean.

 helped  to help  help  helping
624.  How long have you ………… English?

 teach  taught  teaching  to teach

سطح متوسط
625.  Excuse my ………… so many questions.

 ask  asked  to ask  asking

626.  Ali’s ………… late made us angry.
 coming  come  to come  came
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627.  They took part ………… for the missing child.
 in search  in searching  with search  with searching

628.  Have you ………… the car?
 finish to wash  finish washing  finished washing  finished to wash

629.  Cycling and swimming ………… my favorite sports.
 was  has been  is  are

630.  Can you imagine ………… in the sky?
 fly  to fly  flying  flew

631.  Ali started working in this factory 5 years ago and he is still working here, in other words ………….
 Ali had worked in this factory for 5 years.  Ali was working in this factory for 5 years.
 Ali will work in this factory for 5 years.  Ali has worked in this factory for 5 years.

632.  Nahid could give ………… her bad habit.
 on  up  out  in

633.  I …………this house for 20 years, and now I want to sell it.
 have had  have  had had  will have

634.  Can you imagine ………… in a country where it is always warm?
 live  living  lived  to live

635.  I think ………… football had made him tired.
 play  played  playing  being played

636.  Do you sometimes miss ………… with your high school friends?
 be  to be  being  been

637.  My friends have stopped ………… because it is harmful to their health.
 smoking  to smoke  smoked  smoke

638.  This car will look very interesting when you’ve finished ………… it.
 to paint  paint  painting  painted

639.  When I imagine ………… my friend again, I feel so happy.
 see  to see  be seen  seeing

640.  I missed ………… an exciting movie on TV.
 watched  to watch   watching  watch

641.  It is an interesting movie. I …………it several times.
 see  have seen  saw  would see

642.  I ………… 50 pages of this book so far.
 am studying  was studying  studied  have studied

643.  Which sentence is grammatically wrong?
 Don’t worry about washing the dishes.  Thank you for coming soon.
 He is good with changing flat tires.  He goes swimming on Fridays.

644.  Which sentence is grammatically wrong?
 My uncle is thinking of painting his house.  Reading that book was very interesting.
 He drove two hundred miles without stopping.  Your come late made us angry.

645.  Have you ever ………… to Shiraz?
 be  were  been  to be

646.  I haven’t used my computer since I ………… it.
 buy  had bought  will buy  bought

647.  I haven’t seen my uncle since he ………… Tehran.
 left  had left  leaves  will leave

648.  How long ………… that English man?
 you know  have you known  will you know  you have know

649.  I haven’t seen Reza ………… two weeks ago.
 since  for  from  of

650.  My little brother is missing and the police ………… him for 2 hours.
 looked for  looked after  has looked for  has looked after
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651.  A: “What does the sign say”?
B: It says “No …………”

 to smoke  smoking  smoked  smoke

652.  One of my goals is ………… English.
 learn  learning  learns  learnt

653.  Why don’t you keep on ………… your new lessons?
 practice  to practice  practicing  practiced

654.  I think ………… pizza takes a lot of time.
 prepare  preparing  prepares  being prepared

655.  A: “Has anybody called today?”
B: “The telephone has not rung since I -----------.”

 come  had come  coming  came

656.  He ………… three jobs since he came to Tehran.
 was having  has had  had had  would have

657.  The children have just ………… their lunch.
 had  have  having  has

658.  I don’t mind ………… at home all day.
 stay  stayed  staying  to stay

659.  I prefer to stay at home and rest instead of ………… football.
 play  playing  played  to play

660.  You should ………… too much salt.
 avoid to eat  to avoid eating  avoid eating  to avoid eat

661.  Which sentence is grammatically wrong?
 Have you read this recently?  I have read this book three times.
 He hasn’t come here so far.  They have known each other for last year.

662.  A: “What’s in the newspaper today?”
B: “I don’t know. I ----------- it yet.”

 haven’t read  hadn’t read  don’t read  won’t read

663.  “I wonder how Ali’s trip was.”
“I don’t know. I haven’t seen him -----------.’

 because he arrived  since he arrived  until he arrived  when he arrived

664.  They ………… in that restaurant many times.
 are eating  have eaten  eat  were eating

665.  So far the girls ………… a single class.
 didn’t miss  don’t miss  won’t miss  haven’t missed

666.  Have you ………… on a plane only once?
 fly  flew  flown  to fly

667.  How long ………… you taken music lessons?
 did  do  will  have

668.  He has studied English since he ………….
 arrived  arrives  will arrive  arriving

669.  They ………… a toy store for 7 years.
 owned  have owned  would own  own

670.  Since he ………… from college, he’s taught English.
 graduated  graduates  will graduate  graduating

671.  I have always been interested ………… about different culture.
 on learning  on learn  in learn  in learning

672.  My doctor thought about ………… me go on a vacation.
 not let  not letting  not to let  letting not

673.  After a while, the passengers quit ………… about the delay.
 worrying  to worry  worry  worried



106

پرسش های 
چهارگزینه ای

انگلیسـی 
11 و 12 ، 10
جـامـــع

674.  The airlines cannot risk ………… an accident.
 have  has  to have  having

675.  While waiting for the bus, I practiced ………… my French words.
 pronouncing  pronounce  pronounced  to pronounce

676.  ………… summer job is the only way many students can pay for their college tuition.
 Have  Had  Has  Having

677.  Mary avoids ………… a conversation with Jim whenever she can.
 having  to have  have  had

678.  Everyone enjoys ………… in the fresh air.
 be  to be  being  been

679.  Keep ………… until you finish painting the room.
 to work  working  worked  work

680.  Which sentence is grammatically wrong?
 I have always enjoyed cooking Italian food.  His beautiful singing pleased every one.
 Finding a good hotel is not always easy.  Can you imagine passing not in the exam?

681.  I really enjoy ………… able to speak in English.
 being  to be  be  been

682.  My roommate is against ………….
 jog  to jog  jogs  jogging

سطح دشوار
683.  Do you sometimes miss ………… able to walk to your parents?

 not to be  being not  not be  not being

684.  Ever since Picasso’s paintings went on exhibit, there ………… large crowds at the museum every day.
 is  are  have been  has been

685.  Mr. Alavi has just received an offer for a job, but he ………… what to do about it yet.
 has decided  hasn’t decided  didn’t decided  decided

686.  A waiter doesn’t make a large salary, but ………… polite to customers can result in getting tips.
 being  be  been  is

687.  He’s hungry because he ………… in seven hours.
 hasn’t eaten  has eaten  hadn’t eaten  had eaten

688.  Which sentence is grammatically wrong?
 Have you been to the movies lately?  They’ve recently bought a car.
 I haven’t seen him lately.   We are going to go fish next Friday.

689.  There ………… so many natural disasters recently.
 was  has been  had been  have been

690.  The supervisor appreciated Ali’s ………… the job before he went home.
 finishing  to finish  finish  finished

691.  Why don’t you quit, once and for all, ………… cigarettes?
 smoke  to smoke  smoking  smoked

692.  She tries to avoid, if she possibly can, ………… controversial subjects.
 discussing  to discuss  discuss  discussed

693.  Their ………… a good education is a great benefit in getting good jobs.
 having  have  to have  has

694.  Those brothers aren’t home. Every Friday they go………... .
 to sail  sailing  sail  sailed

695.  Which sentence is grammatically wrong?
 We walked in the rain, without carry umbrellas.  The experience was like floating on a cloud.
 They went shopping last night.  He was capable of doing the work.

696.  Besides ………… eight hours every day, he works three hours at night.
 work  to work  worked  working

697.  Since he graduated from college, he ………… every reunion.
 has attended  attends  will attend  attended
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698.  Which sentence is grammatically wrong?
 Lately, the company has had financial problems.  Since the past few nights he has slept on the floor.
 So far, they’ve enjoyed the biology class very much.  She has the smallest camera I have ever seen.

699.  I have to rush to the train station because I don’t ………… the last train.
 want to risk missing  want to risk to miss  want risking miss   want risk missing

700.  Which sentence is grammatically correct?
 The architect avoided to destroy the whole building.  Her coming late made us angry.
 I don’t mind to stay at home all day.  He is tried with working hard.

701.  Which sentence is grammatically correct?
 Before going there, I had done my homework.  Solving those problems are hard for the students.
 She insisted on buy the shoes.  I’ll keep on to learn English.

702.  Which sentence is grammatically wrong?
 They don’t want to risk become involved in a civil war.  She took part in solving the problem.
 When I imagine seeing him again, I feel so happy.  I missed watching the news on TV.

 

سطح ساده
703.  My friend’s help ………… me to finish painting my room.

 developed  gained  arranged  enabled

704.  Fish is ………… food and doctors recommend it.
 healthy  harmful  active  nervous

705.  Watching movies is one of his ………… activities.
 favorite  honest  patient  nervous

706.  I can’t ………… this box. It is too heavy.
 guess  carry  create  climb

707.  I got ………… when my little brother didn’t come home at the usual time.
 amused  tired  worried  balanced

708.  Mr. Smith is on a(n) ………… and he always asks the butcher to cut the fat off the meat.
 diet  belief  variety  activity

709.  Her ………… formed the basis of a book.
 stages  types  notes  pieces

710.  My father’s blood ………… is high, so he has to take care of his diet.
 skill  pressure  function  condition

711.  Doctors believe that it is better to ………… a disease than to cure it.
 gain  measure  prepare  prevent

712.  I believe that ………… exercise can improve your health.
 deep  awful  regular  harmful

713.  The English and Australians have a(an) ………… language.
 general  common  active  patient

714.  Tell me quickly what happened. I don’t want to know all the ………… .
 habits  details  interests  keys

715.  The ………… of the heart is to pump blood through the body.
 function  definition  information  discussion

716.  The office is going to ………… working hours from 30 to 25 per week.
 decrease  increase  attend  discuss

717.  He was ………… injured in the car accident.
 seriously  fortunately  wrongly  carefully

718.  Watching TV can have a bad effect on your eyes.
“effect” means ----------

 habit  pressure  factor   influence
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719.  We can eat only ………… plants and some of them cannot be eaten. 
 regular  active  certain   harmful

720.  Scientists believe that weather can ………… people’s behavior.
 influence  receive  climb  confuse

721.  Research has shown that watching too much TV can be ………… .
 general  harmful  patient  probable

722.  He forbids his children to go to the cinema.
“forbid” is the opposite of ………… .

 allow  give up  avoid  disagree

723.  A good system of education should ………… children for life.
 produce  decrease  prepare  give up

724.  Smoking is ………… inside the bus, so nobody is allowed to smoke inside the bus.
 appropriate  familiar  emotional  forbidden

725.  After a long …………, they finally decided not to sell their house.
 probability  discussion  function  condition

726.  We need doctors to ………… the sick.
 confuse  predict  cure  give up

727.  Nahid didn’t want to go to Sara’s party, so she didn’t accept her ………….
 invitation  addiction  proportion  attention

728.  The old woman cannot live alone and she needs someone to ………… her.
 look for  look at  look up  look after

729.  Ali ………… quickly to see if someone was following him.
 turned on  turned off  turned down  turned round

730.  I have been ………… my brother everywhere since morning.
 looking for  looking up  taking off  turning on

731.  A: “How long does it ………… you to get to school ?”
B: “about an hour.”

 take  make  hold  gain

732.  Our basketball team was the ………… of the competition.
 culture  winner  period  mission

733.  The teacher said I hadn’t done my homework properly. “Properly” means ………… 
 frequently  largely  correctly  wrongly

734.  Did you ………… the food before adding any salt?
 produce  taste  escape  behave

735.  His favorite ………… is collecting stamps 
 pattern  factor  knowledge  hobby 

736.  They sell that shirt in ………… colors and sizes.
 various  oral  physical  honest

سطح متوسط
737.  The weather was cloudy and my friend ………… that it would rain.

 prepared  predicted  produced  preferred

738.  A leg injury ………… him from playing in national team.
 prepared  produced  prevented  predicted

739.  The Indian movie made her very ………… and she started to cry.
 excited  amused  confused  emotional

740.  Everyone in the neighborhood ………… part in searching for the missing child.
 made  took  did  kept

741.  There is a close ………… between man and environment.
 relationship  communication  condition  ability
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742.  A doctor can help people who are ………… ill feel better.
 patiently  happily  seriously  fortunately

743.  There should be a ………… between what we produce and what we use.
 point  balance  factor  stage

744.  Students should ………… in class discussions.
 take part  look for  look after  take care

745.  He ………… the problem with his parents and they talked about it for a long time.
 took part  discussed  gained  gave up

746.  Children’s ………… needs are as important as their physical ones.
 emotional  confusing  loud  harmful

747.  She kept a good ………… between her work and studies.
 pressure  emotion  balance  stage

748.  The cars which are ………… with poor design will not sell well.
 produced  measured  respected  prevented

749.  I think that ………… activities, like running and swimming, cause good health.
 formal  oral  physical  honest

750.  His children should be taught how to ………… , and they should respect others.
 behave  prevent  hurt  confuse

751.  Eating too much fat can be ………… to our health.
 powerful  harmful  active  effective

752.  The law ………… people to sell cigarettes to children.
 develops  meets  forbids  measures

753.  “Have you heard the news?” “Yes, but I don’t know all the details and my information is …………” .
 calm  general  nervous  impatient

754.  Without going into …………, I can tell you what happened.
 details  effects  slices  habits

755.  Anyone ………… learning English can contact us at the address below.
 interested in  careful about  responsible for  different from

756.  That girl has such a(an) ………… nature that she cannot read a sad story to the end.
 impossible  honest  popular  emotional

757.  You can ………… the meaning of the new words in a dictionary.
 turn off  look after  turn round  look up

758.  A large number of athletes from different countries ………… in the competitions.
 take off  take place  take apart  take part

759.  I’ve got into the ………… of drinking a cup of coffee as soon as I get home.
 emotion  habit  email  title

760.  What we remember is ………… by our interests.
 influenced  received  explained  measured

761.  My father usually ………… early in the morning.
 turns off  takes off  gets up  looks for

762.  He ………… that it was 12 O’clock by looking at the sun.
 guessed  preferred  gained  measured

763.  There are only 100 seats, so we must ………… the number of tickets we sell.
 move  limit  turn off  confuse

764.  You should keep this plant out of ………… sunlight.
 popular  oral  direct  patient

765.  cutting down the trees can change the ………… of the atmosphere.
 experience  confidence  pyramid  conditions

766.  He worked hard to ………… good crops from poor soil.
 define  produce  prevent  exchange

767.  The road is very icy, so take ………… care when you are driving.
 oral  loud  impossible   particular
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768.  Since your blood pressure is high, try to ………… the amount of fat in your diet.
 decrease  increase  create  fill in

769.  I’m quite sure that I’ve locked the door. “sure” means ………… 
 general  certain  valuable  familiar

770.  The ………… after the flood was so bad that I can’t explain it.
 variety  belief  style  situation

771.  Those who are fat have to avoid eating chocolate because it ………… a lot of sugar.
 gains  gives up  contains  protects

772.  It’s very ………… for people to get cold in winter.
 effective  common  useful  popular

773.  He was forced to ………… at the age of 50 because of health problems.
 discuss  behave  retire  imagine

774.  She is a very famous writer, but I don’t like her ………… of writing.
 style  mission  region  balance

775.  They didn’t …………, though they were very late, so they couldn’t catch the train.
 gain  behave  disappear  hurry

776.  What kind of ………… do we need for measuring pressure?
 device  sign  attention  hobby

777.  The most negative effect of mobile phones, might be people’s ………… to it.
 relationship  addiction  experience  culture

778.  People have always been interested in reading about great men and women. They want to know what makes 
such people ………… 

 famous  impossible  loud  probable

779.  Those who have chosen an unhealthy lifestyle need to ………… the way they live.
 produce  confuse  rethink  invite

780.  My uncle has decided to ………… his bad habits and choose a better lifestyle.
 gain  quit  produce  respect

781.  Mobile phones have ………… the lives of people in this century.
 produced  measured  exchanged  influenced

782.  New medicines such as ………… drugs and antibiotics have cured many patients.
 anti- cancer  extra  loud  harmful

783.  New medicine and medical ………… have saved the lives of many people.
 tongues  habits  regions  inventions

784.  Technology is not a bad thing …………. It is very useful.
 at all  at last  at least  at once

785.  Scientists have found the secret ………… of the human body.
 keys  periods  styles  regions

786.  They have found ways to fight and stop disease in their early ………….
 details  habits  stages  regions

787.  Some people prefer to eat unhealthy snacks and ………… which are harmful to their health.
 junk food  vitamins  fruits  vegetables

788.  Fast food has changed people’s …………, and they love it a lot.
 confidence  signs  tastes  points

789.  Many young people prefer fast food to ………… dishes.
 homemade  oral  honest  nervous

790.  Watching TV and working with technology for long hours have ………… people’s health.
 produced  imagined  risked  exchanged

791.  Sleep ………… increase the risk of heart disease.
 disorders  stages  regions  conditions

792.  Our teacher told us to read the text and choose a good ………… for it.
 habit  title  culture  notice
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سطح دشوار
793.  The activities that you do for pleasure or fun are called ………… activities.

 recreational  powerful  endangered  international

794.  That party is an opportunity for you to ………… with new colleagues.
 confuse  socialize  access  attend

795.  Researchers have ………… the substances which can cause allergies.
 identified  respected  socialized  interviewed

796.  A teacher’s ………… in life is to help the education of others.
 region  culture  mission  period

797.  It is very important for children to eat a(an) ………… diet that contains a variety of good foods.
 balanced  honest  useless  indirect

798.  They spend a large ………… of their income on housing.
 region  ability  mission  proportion

799.  Those children spend a lot of time sitting and watching television. They are overweight ………… potatoes.
 desk  couch  bench  chair

800.  The ………… use of colors can make a small room look much bigger.
 emotional  loud  effective  extra

801.  I enjoy my job, but I’d like to do something more …………, in fact I want to keep my mind more active.
 creative  boring  useless  unsafe

802.  Many colleges have established ………… programs for their students, in fact students health is important for them.
 oral  useless  wellness  loud

803.  He’s been very ………… since he failed his exam.
 depressed   frequent  impossible  popular

804.  Playing video games for long hours make people ………… and ………… their hearts.
 honest/ harm  nervous/ harm  honest/ confuse  nervous/ cure

805.  Modern technologies have ………… us to have easy ………… to information.
 enabled/ access  prevented/ access  enabled/ slice  prevented/ slice

806.  Specialists believe that ………… is useful for us.
 gaining weight   eating junk food
  playing too much video games  checking general health

807.  I was ………… at the thought of all the hard work ahead.
 added  carried  depressed  protected

808.  Technology ………… prefer to be alone and spend lots of their time working with their ………….
 pieces/ devices  pieces/ experiences  addicts/ devices  addicts/ experiences

809.  Linguistics is the ………… study of language.
 scientific  physical  emotional  loud

810.  I think ………… to work has made it hard for everyone to be ………… active.
 surfing/ physically  rushing/ physically  surfing/ emotionally  rushing/ emotionally

811.  Eating ………… and junk food can ………… people’s health.
 snacks/ improve  vegetables/ invite  snacks/ risk  vegetables/ seek

812.  Don’t be so ………… . The bus will be here soon.
 patient  impatient  familiar  probable

813.  Potential buyers were invited to ………… the conference.
 carry  climb  attend  take part

814.  The plan should result in the ………… of 2000 new jobs.
 invitation  invention  communication  creation

815.  Channel 3 will ………… the game’s highlights at 10 p.m.
 replay  gain  influence  invite

816.  Your health ………… when you visit your ………… and friends.
 improves/ relatives  exchange/ enemies  exchange/ relatives  moves/ enemies
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Cloze Test & Reading 

             Cloze test & Reading 
- استراتژی یافتن مرجع ضمیر

Skimming استراتژی -
Scanning استراتژی -

- استراتژی سرنخ یابی
 Cloze نحوۀ پاسخ گویی به متن -

- راهنما و مشاورۀ مطالعه
Cloze test -

Reading -

استراتژی یافتن مرجع ضمایر

برای یافتن مرجع ضمیر، اغلب جواب در یک یا دو جمله قبل از ضمیر است، البته باید به چند کلمه بعد از ضمیر نیز توجه داشته باشید.

گاهی با جایگزین کردن گزینه ها به جای ضمیر و معنی کردن جمله، دو یا سه گزینه را می توانیم حذف کنیم.
Tip

 But he was not satisfied with the telescopes that were available. To get a better one, he invented a new kind …… (سراسری ـ ریایض)
 Kind  view  experiment  telescope

پاسخ: گزینه )4( »اما او از تلسکوپ موجود راضی نبود. برای اینکه تلسکوپ بهتری داشته باشد، نوع جدیدی از آن را اختراع کرد«
توضیح: ضمیر »one« به تلسکوپ برمی گردد.

 All fruits have a skin or cover on them to protect them from rain and bugs. 
The word “them” refers to …………. (سراسری ـ تجریب)

 trees  skins  bananas  fruits                     
پاسخ: گزینه )4( »همۀ میوه ها پوست یا پوششی دارند که آنها را در برابر باران و حشرات محافظت می کنند.«

توضیح: ضمیر »them« به »fruits« برمی گردد.

 he became so interested in writing that he bought a paper and made it a humorous weakly. 
The word “it” refers to ……………. (سراسری ـ هنر)

 paper  piece  writing  the stone
پاسخ: گزینه )1( »او آنقدر به نوشتن عالقمند شد که امتیاز یک روزنامه را خرید و آن را طنز هفتگی کرد.«

 »paper« کلمه ی »it« توضیح: مرجع ضمیر

 Skimming استراتژی

»skimming« یعنی »نگاه اجمالی«، در واقع با نگاه اجمالی به متن، خواننده می خواهد موضوع یا ایدۀ اصلی متن را بفهمد. برای این منظور خواننده 
باید به مراحل زیر بپردازد:

1- خواندن عنوان ← 2- نگاه کردن عکس ها ← 3- خواندن خط اول و خط آخر هر پاراگراف ← 4- الزم نیست کلمه به کلمه با جزئیات متن 
را بخوانید، باید متن را سریع بخوانید تا به ایدۀ اصلی نویسنده پی ببرید.← 5- ایدۀ اصلی را بیابید و یادداشت کنید.

ایدۀ اصلی دربرگیرنده مهم ترین نکات و مطالب است.
Tip

scanning استراتژی

گاهی سؤال از شما اطالعات خاصی؛ مانند نام شخص یا نام مکان، تاریخ، عدد … را می خواهد. برای پاسخ دادن به این گونه سؤاالت، متن را سریع 
بخوانید و روی اطالعات خاص تمرکز کنید، مثالً وقتی صحبت از اعداد و تاریخ ها است، روی اعداد تمرکز کنید. در این روش الزم نیست همۀ 

کلمات را بخوانید، بلکه الزم است متن را سریع بخوانید و نگاه خود را به اطالعات خاص معطوف کنید.
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استراتژی سرنخ یابی

ابتدا الزم است یک بار متن را سریع بخوانید تا اطالعات کلی دربارۀ متن را بدست آورید، سپس صورت سؤاالت را بخوانید. در صورت سؤاالت 
به کلماتی برخورد می کنید که آن ها را درجایی ازمتن دیده اید. این کلمات همان سرنخ ها هستند، با یافتن این سرنخ ها در متن به محدودۀ جواب 

نزدیک می شوید. جواب اغلب در یک جمله قبل یا یک جمله بعد از سرنخ وجود دارد.

Cloze نحوة پاسخ گویی به متن

در حل تست های cloze به دو نکته توجه کنید.
1( به نقطه چین که رسیدید، جواب ها را نگاه نکنید، بلکه تا جملۀ بعدی ادامه دهید، سپس جواب ها را نگاه کنید.

2( در حل تست های cloze باید به کلماتی که با هم تناسب و ارتباط معنایی دارند توجه داشت، زیرا کمک بزرگی به حل این گونه تست ها می کند:
 doctor, hospital, nurse, illness
 food, eating, hungry, restaurant
 book, knowledge, wise

cloze کمک  به حل تست های  اوقات سرنخ های گرامری  البته گاهی  cloze یک سؤال گرامری گنجانده می شود،  از تست های  در برخی 
می کنند. به عنوان مثال حرف اضافه ای که بعد از نقطه چین داده شده است، می تواند ما را به جواب نزدیک تر کند.

Tip

بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکورهای سراسری بر این باورند که برای پاسخ دادن به سؤاالت درک مطلب، الزم است همءه واژه های 
متن را بدانند. باید گفت که چنین تصویری غلط است؛ بدین معنا که دانش آموزان عزیز با دانستن روش هایی همچون سرنخ های متن و حدس زدن 
واژه های ناآشنا یم توانند به تمام سؤاالت درک مطلب و تست های Cloze پاسخ دهند؛ در ضمن باید بدانید که ندانستن بریخ از واژه های متن، 

مانع از پاسخ دادن به سؤاالت نیم شود.
از طریف به شما دانش آموزان عزیز توصیه یم کنم تا یم توانید سطح واژاگن خود را باال ببرید. زیرا هر چه با واژه های بیشتری آشنا باشید، بر متن 

مسلط  تر خواهید بود و تکنیک ها و استراتژی های درک مطلب را یم توانید بهتر به اکر ببرید.
در برنامه ریزی روزانءه خود هر شب برریس یک متن را بگنجانید، حال این متن یم تواند یک روز درک مطلب و روز دیگر تست Cloze باشد. بعد از 

پاسخ دادن به سؤاالت، جواب های خود را چک کنید و متن را تجزیه و تحلیل کنید تا تسلط شما افزایش بیابد.
1- به همراه تست های لغت در هر نوبت آموزیش به دو متن درک مطلب و دو متن Cloze پاسخ دهید.

2- برای بهبود درک مطلب خود سیع کنید کتاب داستان های مناسب با سطح زباین خود مطالعه کنید، بدین ترتیب سطح واژاگن شما ارتقاء یم یابد 
و سرعت خواندن شما باال یم رود.

3- هر شب یک درک مطلب و یک Cloze را حل کنید و جوابها را نیز چک کنید.
4- سیع کنید استراتژی هایی را که یاد گرفته اید، باکر بگیرید.

5- در انتها سیع کنید با استفاده از پاسخنامه به ترجمه متن تسلط پیدا کنید تا سطح واژاگن شما افزایش یابد.
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Cloze 18
Some animals, such as dinosaurs, had no chance to ………(1643)…… No one knows ………(1644)…… why they 
died out. Other animals have ………(1645)…… completely. Some were killed. Others were destroyed by ……… 
(1646)…… or by changes in climate. 
1643.  forecast  discover  improve  develop
1644.  exactly  luckily  recently  simply
1645.  increased  stretched  disappeared  injured
1646.  medicine  disease  chemical  sign

Cloze 19
Everyday of your life, you use a kind of computer-your brain. Your brain tells you when you are hungry. It helps you 
………(1647)…… to work and to remember things, but sometimes we need to calculate ………(1648)…… more 
quickly than our brains can ………(1649)…… and be sure that the answer is correct. This is when we need comput-
ers which can solve problems and ………(1650)…… the most difficult calculations with amazing speed and ………
(1651)…… Computers are specially useful for storing ………(1652)…… information. They communicate with you by 
………(1653)…… massages or pictures into a screen or sometimes they talk to you.
1647.  to move  moving  moved  moves
1648.  too  far  very  so
1649.  invest  escape  manage  survive
1650.  carry  carry on  carry out  keep
1651.  anxiety  occurrence  emergency  accuracy
1652.  a lot of  any  many  a few
1653.  imposing  consuming  exporting  flashing

Cloze 20
One of the problems that engineers ………(1654)…… when designing a skyscraper is the strength of the wind.
A skyscraper may sway in a strong wind, so it must………(1655)…… in place by a strong frame and deep ………
(1656)…… steel and concrete are two most important materials ………(1657)…… in building skyscrapers. Neither 
material is strong enough on its own to ………(1658)…… the building, but steel is strong under ………(1659)…… 
and concrete is strong under compression.
1654.  promote  face  form  construct
1655.  be held  held  hold  be holding
1656.  elevators  rays  gases  foundation
1657.  use  used  in used  using
1658.  destroy  damage  support  injure
1659.  expansion  destruction  consumption  tension

Cloze 21
Once there was an old king. He asked all his ……(1660)……… men to summarize all the ……… (1661) ……. in the world into 
one library, and then into one book .Years later they returned with the ……(1662)……… book and he told them so summak-
rize it into one chapter, then one page, and then one sentence. By the time this was done, there was only one very old 
man still alive. The king told him to summarize the sentence into one word. He spent years on the ........ (1663)....... and 
he was dying he wrote down the one word and died, but no one could read the old man’s writing. 
1660.  public  wise  proud  global
1661.  labor  industry  knowledge  density
1662.  domestic  distance  explicit  single
1663.  task  field  document  fuel

Cloze 22
Are people from different cultures really very different? Imagine that you have a)an( ……… (1664).…… from 
another part of the word. How would you ……… (1665).…… your culture to him? Or the way people behave 
……… (1666).…… at school and at work? Could you describe how …… (1667).……… system works?
1664.  inventor  clerk  editor  visitor
1665.  allow   explain  avoid  refer
1666.  socially  brightly  silently  finally
1667.  mental  emotional  educational  physical

Cloze 23
Most child laborers around the world are busy ……… (1668).…… extreme forms of work that are dangerous 
for their ……… (1669).…… They are also being ……… (1670).…… of their rights. These children work under 
dangerous ……… (1671).…… such as factories with harmful smokes in the air.
1668.  do  to do  doing  did
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passage 8
Yoga is a system of training the body and the mind that has been developed by Indian religions, particulary Hinduism. 
People who perfect the techniques of yoga are called yogis. Through intense physical and mental exercises, they are 
able to free their minds of worldly thoughts and concentrate upon reaching a state of spiritual union with their god.
It is very difficult to reach this state, so the training is divided into stages, which become gradually more difficult. The 
first two stages clean the body and quieten the mind. The aim of the physical training, the third step, is to bring the 
body under complete control, using methods such as regulation of breathing and exercise in posture. This is followed 
by mental training which makes possible undisturbed concentration.
The fifth and sixth stages of yoga aim to gain control of the mind. By turning his concentration inwards, a yogi must 
learn to cease reacting to all outward disturbances. The final stage is supposed to unit the soul with God, the highest 
possible aim of a Hindu.
In the 20th century, yoga became increasingly popular in the Western world, where hatha yoga, which concentrates on 
the physical stage, is practiced largely as an aid to relaxation.
1756.  Which sentence is NOT true according to the passage?

 Yogis are the people who teach yoga.  The basis of yoga is religion.
 Hinduism helped a lot to develop yoga.  Yoga goes beyond training the body.

1757.  According to the passage, the superior goal of yoga is to …………. 
 join one’s soul with God  perfect the mental techniques of yoga
 unite the soul with the body  do physical and mental exercises

1758.  Which of the following is NOT mentioned as a stage of yoga?
 Physical training  Mind quietening  Controlling breathing  Cleansing the body

1759.  The word “disturbances” in the 3rd paragraph is closest in meaning to …………
 emotions  troubles  pressures  procedures

1760.  The passage is mainly about a ……………. 
 religion  physical training program  problem  process

passage 9
Mr. and Mrs. Green had two small children. One of them was six, and the other was four. 
They disliked going to bed early in the evenings and insisted on staying awake late. Mrs. Green was unhappy about 
this. Mr. Green came home from work when Mrs. Green had forced the children to sleep and she was really tired of 
this. Mr. Green was not at home to help her except at weekends. 
Mr. Green thought he was a good singer, but really his voice was not nice at all. However, he decided that if he sang 
to the children when they went to bed, it would help them to relax and little by little they would go to sleep. He did 
this every Saturday and Sunday night until he heard his son saying to his small sister, “Do you think he will stop singing 
if we close our eyes?”
1761.  Mrs. Green wasn’t happy because her children didn’t like …………..

 sleeping at all.  going to bed early.  sleeping late at night.  staying awake late.
1762.  Mr. Green couldn’t help his wife with her problem because he ……………. 

 went to bed earlier than the children  was tired of his children
 came home late from work  didn’t know what to do

1763.  The word “relax” in the second paragraph is closest in meaning to ……………
 rest  force  lift  improve

passage 10
Last summer I went to visit my aunt who lives in Scotland. I went by train. The train was not very full and I got into 
an empty compartment and started to read. Just before the train left the station, a young man who looked like a 
businessman got into the same compartment. After the train started, he began to talk. He talked about his work and 
went on telling me about the people who bought cares from him in many different towns and cities. I became very 
bored. I told him that my friend was in the restaurant of the train. I took my book and went to the restaurant and 
stayed there for the rest of the trip.
1764.  Why did the writer leave his compartment and go to the restaurant?

 Because he wanted to read a book.  Because his friend was waiting for him.
 Because he was very hungry.  Because he was bored with the young man’s words.

1765.  Which statement is not true?
 Last summer the writer went to Scotland.  There were a lot of people in writer’s compartment.
 The writer tried to get rid of the young man.  The young man was talkative.

1766.  The pronoun “me” in line 4 refers to ………………
 the writer   young man  businessman  the writer’s aunt
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زبان انگلیسی کنکور عمومی ریاضی 98 نظام جدید
Part A: Grammar and Vocabulary
1893.  After breaking his leg in the skiing accident, …………… to cut short his vacation and go back home.

  forced  he forced  that forced  he was forced
 در درسنامه صفحۀ 8 کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، این نکات گرامری با همین مثال was found وجود دارد.

1894.  I …………… to save the man If I knew how to swim.
 tired  will try  would try  had tired

 در کتاب زبان 10 و 11 و 12 سؤال sample tests - 1 صفحۀ 114 مشابه است.
1895.  The boss would get mad if you leave early again, so …………… ask for his permission first.

 you should  you might  would you  you are going to
1896.  ……………, I have no idea where I would like to vacation this summer.

 I am honest  Be honest  To be honest  Honest I am
 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 384 - صفحۀ 32 مشابه است.

1897.  I …………… what I would be doing now in this strange country without your kind help.
 suppose  wonder  prefer  hate

1898.  He was absolutely  ……………, as he was speaking in a language with which I was anything but familiar.
 proud  skillful  monolingual  incomprehensible

 در کتاب زبا 10 و 11 و 12 سؤال 970 - صفحۀ 128 مشابه است.
1899.  The education offered beyond high school, especially at a college or university, is technically known as …………… 

education.
 higher  creative  advanced  intermediate

1900.  We cancelled our camping trip because the weatherman said the …………… of heavy rain was very high.
 variety  strength  beginning  likelihood

1901.  Jane was not that good at learning languages, so I was surprised to learn she could …………… speak three foreign 
languages very fluently.

 widely  actually  hopefully  necessarily
 در کتاب زبان 10 و 11 و 12 سؤال 552 - صفحۀ 88 مشابه است.

1902.  I am more on the side of people who …………… health above money; I believe health and happiness have a direct 
relationship.

 hang  leave  value  identify
 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 101 - صفحۀ 21 مشابه است.

1903.  A: How would you …………… Tim?
B: He said he’d have on a red shirt, didn’t he?

 recognize  remind  discover  expect
 در کتاب زبان 10 و 11 و 12 سؤال 992 - صفحۀ 127 مشابه است.

1904.  Julie always says she’ll donate to the school, and she never does, so I doubt she will this year. ……………, after all.
 Actions speak louder than words  Cut your coat according to your cloth
 God helps those who help themselves  Don’t count your chickens before they hatch

Part B: Cloze Test
In many companies, perhaps that best way to do certain new projects is to put a group of people together )1905( 
…………… . Having a team of people attack a project )1906( …………… several advantages or positive point. 

از 25 سؤال 
کنکـور سـراسری  98
19 سوال در کتاب زبان
 مشـاوران آمـوزش

 وجود داشته است.

76

و تشابه آن با سؤال ها و درسنامۀ کتاب زبان 
مشاوران آموزش
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First of all, a group of people has a wider )1907( …………… of knowledge, expertise, and skills than any single group 
)1908( …………… is likely to have. Also, because of the numbers of people involved and the greater resources 
)1909( ……………, a group can work more quickly in response to the project they are to get done and can present 
highly creative solutions to problems and issues.
1905.  that a team is formed  and so forming a team  but forms a team  and form a team

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 1620 - در یک cloze test در صفحۀ 107 مشابه است.
1906.  offers  to offer  which offers  is offered by
1907.  item  range  means  function

 در کتاب زبان 10 و 11 و 12 سؤال 405 - صفحۀ 69 در مشابه است.
1908.  section  mission  member  responsibility

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 144 - در صفحۀ 22 مشابه است.
1909.  are available  than they are available  that are available  which they are available

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 1724 - صفحۀ 118 در یک cloze تست مشابه است.

Part C: Reading Comprehension
passage 1:
The cultural context can also influence life expectancy for men and women. )Life expectancy is the expected length of 
a person’s life.( For example, women generally smoke cigarettes less than men, which has been proven to cause many 
health problems and to shorten lives.
Another factor that has influenced the lives of women is the lack of stress. Stress is well known to shorten lives. Until 
recently, women who worked were usually in less responsible, less stressful positions. At home, housework tends to 
keep women in better physical condition than men. This generally better physical condition is yet another factor in 
women’s longer lives.
These cultural factors have played an important part for the women who are now getting old. But the social habits 
of women are changing. Young women are smoking more than women used to. More women are working now and 
holding more responsible positions. These changes may mean that the cultural context will no longer help women live 
healthier lives. However, women will continue to live longer than men because of certain other factors.
1910.  The passage would most probably continue with a discussion of …………… .

 why women are no longer willing to stay home and do housework
 the reasons behind the change in different countries’ cultures around the world
 factors other than cultural factors in relation to women’s living longer than men
 how a healthy lifestyle is important for both men and women in today’s ever – changing world.

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال Reading - 1654 سؤال مشابه است.
1911.  It can be understood from the passage that the author considers cigarette smoking to …………… .

 become more common among women than it is now among men
 have a relationship with the amount of stress in people’s lives
 be more harmful to women that to men
 be a culture – related habit

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 1729 و Reading - 1717 مشابه است.
1912.  It can be understood from the passage that men can improve their physical condition by …………… .

 doing housework    giving their jobs to women
 working jobs with more responsibility  taking better care of their health problems

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 1729 و Reading - 1717 مشابه است.
1913.  Which of the following statements is TRUE, according to the passage?

 Women in the past did not smoke because it was considered a socially negative habit.
 The difference in life expectancy between men and women is very likely to become smaller.
 Women’s health problems and those of men are similar in terms of both their causes and effects.
 If women realize their health problems are because of their new social roles, they would renew their past habits.

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 1670 - صفحۀ Reading 112 مشابه است.

passage 2:
The advantages or positive points of e-readers certainly seem to be more than the disadvantages. They are light and 
mobile devices that can be taken anywhere. Taking one gadget on holiday allows us to take hundreds of novels with 
us without having to pay for extra luggage on the plane.



214

پرسش های 
چهارگزینه ای

انگلیسـی 
11 و 12 ، 10
جـامـــع

The electronic nature of e-readers gives us so much more than a print copy of a book can do. It lets us read in the 
dark )handy in case of a power cut(. We can look up unfamiliar words in the in-built dictionary with just one click, 
we can make notes, and we never forget what page we were on; the e-reader remembers that for us. If our eyesight 
declines, we can make the letters bigger. We can re-read Jane Eyre as often as we like and the book will never look 
any worse for it. And even if our taste in books is unusual, nobody need know: others can’t see what we are reading. 
Not only that, most e-books are cheaper than their print versions, and many older books can be downloaded for free.
So why have only one in three of us read an e-book? The answer must be that there is something special about the 
look, the feel, and maybe even the smell of printed books. ‘Real’ books are objects that have a past and their physical 
presence surrounds us with happy memories.
1914.  The author seems to believe that …………… .

 printed books are here to stay 
 everyone will soon be using e-books only
 the digital world has totally changed the publishing industry
 e-books are difficult to use because they require the use of some extra digital devices

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 1723 - صفحۀ Reading 117 مشابه است.
1915.  What does paragraph 2 mainly discuss?

 The way e-books have changed people’s reading habits  The reason why e-books are more fun to read
 The effects of e-books on human health  The advantages of e-books

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 1668 - صفحۀ Reading 117 مشابه است.
1916.  The name “Jane Eyre” in paragraph 2 is most probably …………… .

 an author’s name   a book title
 an e-reader brand   a text that is difficult to understand

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 1625 - صفحۀ 43 مشابه است.
1917.  What does the word “that” in paragraph 2 refer to?

 making notes   the page we were reading
 the reading act   the meaning of unknown words

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 1682 - صفحۀ 49 مشابه است.

از 25 سؤال 
کنکــور ســراسـری  98
16 سوال در کتاب زبان
 مشـاوران آمـوزش

 وجود داشته است.

64

و تشابه آن با سؤال ها و درسنامۀ کتاب 
زبان مشاوران آموزش

زبان انگلیسی کنکور عمومی هنر 98 نظام جدید
Part A: Grammar and Vocabulary
1918.  A: Did anyone help them do the project?

B: No. Those college students, Ted and Tom, …………… did the project. They actually worked together very hard.
  who  they  themselves  were those

 در کتاب زبان پایه 10 و 11 سؤال 228 - صفحۀ 50 مشابه است.
1919.  Each year, universities in the West take in quite a number of students …………… come from Asian countries.

 who  they  that they  most of them
 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، سؤال 1635 - صفحۀ 108 مشابه است.

1920.  It is a fact that all people are ready to try as hard as possible to become happy, ……………?
 don’t they  isn’t it  aren’t they   doesn’t it 

 در کتاب زبان پایۀ 12، چاپ 97، صفحۀ 11 در درسنامه این نکته و گرامری وجود دارد.



243

پاسـخنامه

انگلیسـی 
11 و 12 ، 10
جـامـــع

 »او به سه فایل مختلف دسترسی یافت تا اطالعات صحیح را بیابد.«   591
1( تصور کردن/2( احترام  گذاشتن/3( دسترسی  یافتن/4( فرار کردن

 »ترجیح می دهم در روستا زندگی کنم چون می توانم آرامش کامل    592
ذهنی داشته باشم.«

1( توانایی/2( ذهن/3( عمل، اقدام/4( قدرت
 »اگر می خواهید برنده شوید، باید برای هر چیزی آماده باشید.«   593

1( آماده/2( بلند/3( احتمالی/4( اضافی
 »او هر ماه مقدار )مبلغ( قابل توجهی پول به دست می آورد.«   594

1( عالمت، نشانه/2( تکه/3( مقدار، مبلغ/4( دوره
 »ایا در آشپزخانه فضای )جا( کافی دارید تا یک ماشین ظرفشویی    595

قرار دهید؟«
1( مقدار/2( عالمت، نشانه/3( جامعه/4( فضا، جا

 »بورسیءه تحصیلی به دانشجویان بیشتری کمک خواهد کرد تا    596
برنامه را ظرف 2 سال به اتمام برسانند.«

1( جست وجو کردن )در اینترنت(/2( کامل  کردن، تمام  کردن/3( نگاه اجمالی 
انداختن/4( تصور کردن

 »همان طور که قبالً ذکر کردم، امسال فروش پایین تر از انتظار    597
بوده است.«

1( ذکرکردن/2( مرتب کردن/3( فرارکردن/4( ناپدیدشدن
»موضوعی )مطلب درسی( که شما در دانشکده می خوانید که    598  

مربوط به عملکرد روزنامه، تلویزیون، رادیو و غیره می شود و این که چگونه آن ها 
روی جامعه تأثیر می گذارند، مطالعات رسانه نامیده می شود.«

1( رسانه/2( جامعه/3( فرهنگ/4( مؤسسه
باعث    599 بنابراین  بودند،  شده  زده  برچسب  اشتباه  داروها  »آن   

مشکالت زیادی شد.«
1( بادقت/2( عمدتاً /3( به غلط/4( به طور صحیح

 »او فقط می خواهد مورد توجه واقع شود، به همین دلیل این قدر    600
عجیب لباس می پوشد.«

1( توضیح دادن/2( چک کردن/3( نجات دادن/4( متوجه شدن، توجه کردن
 »او نوه های خود را تا زمانی که از نظر ناپدید شوند، نگاه می کند.«   601

1( ناپدیدشدن/2( حرکت کردن/3( توسعه دادن/4( افتادن
 »احساس کردم کار درست آن است که اطالعات را محرمانه نگه    602

دارم تا از همه محافظت کنم.«
1( احتمالی/2( پرطرفدار، محبوب/3( صحیح، درست/4( شفاهی

 »yet« یکی از نشانه های ماضی نقلی »have/ has + p.p.« است.   603
پس»haven’t done« صحیح است.

 »ever« از نشانه های ماضی نقلی است و »read« قسمت سوم فعل    604
»read« است که بعد از »have« به کار رفته است.

 »طول زمان + for« نشانه ماضی نقلی است و بیانگر طول زمان    605
است.پس »have worked« صحیح است.

 »yet« به معنی »هنوز« آخر جمالت منفی یا سؤالی ماضی نقلی به    606
کار می رود.پس »haven’t« صحیح است.

 با توجه به قید زمان »for a long time« باید از ماضی نقلی    607
استفاده کنیم. پس»have known«صحیح است.

 با توجه به قید زمان »last year« از » مبدأ زمان  since+ « به    608
معنی »از« استفاده می کنیم.

 با توجه به قید زمان»years 20 « از »طول زمان+for« به معنی    609
»به مدت« استفاده می کنیم.

 با توجه به قید زمان »for 2 hours« باید از ماضی نقلی استفاده    610
کنیم. با توجه به اینکه فعل کمکی »has« داده شده است، نیاز به قسمت سوم 

فعل داریم.

 »امیر ساعتش را گم کرده است و اکنون به دنبال آن می گردد.«    611
»look for« معنی »جستجو کردن« می دهد.

 بعد از حروف اضافه از اسم مصدر »ing + فعل« استفاده می کنیم.    612
از طرفی حرف اضافه »tired« کلمه »of« است.

 حرف اضافه »interested« کلمه »in« است و بعد از حرف اضافه    613
فعل به صورت »اسم مصدر« به کار می رود.

 »دوستم سیگار را ترک کرده است.« »give up« معنی »ترک    614
کردن« می دهد.

615    look« مراقبت می کند«  او  از  بنابراین  است،  بیمار  ناهید  »پدر   
after« معنی »مراقبت کردن« می دهد.

 بعد از »enjoy« فعل به صورت »ing« دار به کار می رود. پس    616
»walking« صحیح است.

به کار می رود. پس    617 »ing«دار  به صورت  فعل   »finish« از  بعد   
»painting« صحیح است.

618    »go + ing برای فعالیت های تفریحی و ورزشی می توان از ساختار »فعل 
استفاده کرد.

 بعد از حروف اضافه )...,at, on, about, in( از ساختار »فعل با    619
ing« استفاده می کنیم.

620    »ing با »فعل  از  از آن  بعد  و  است  اضافه  »without« حرف   
استفاده می کنیم.

621    »go + ing برای فعالیت های تفریحی و ورزشی از ساختار »فعل 
استفاده می کنیم.

 اسم مصدر »ing + فعل« می تواند به عنوان فاعل در ابتدای جمله    622
قرار گیرد.

دار    623   »ing« فعل  از  از آن  بعد  و  است  اضافه  »for« حرف   
استفاده می کنیم.

 برای ساختن زمان ماضی نقلی )حال کامل(، بعد از »have« یا    624
»has« نیاز به »صفت مفعولی p.p« داریم. پس »taught« صحیح است.

 بعد از صفات ملکی )...,his, your, my( می توان از اسم مصدر    625
استفاده کرد.

پس    626 کرد.  استفاده  مصدر  اسم  از  می توان  مالکیت(   s'(از بعد   
»coming  «صحیح است.

حرف اضافه »take part« به معنی شرکت کردن »in« می باشد و    627
بعد از حروف اضافه، فعل به صورت »ing « به کار می رود.

 برای ساختن ماضی نقلی، بعد از »have یا has« باید از قسمت    628
سوم فعل استفاده کنیم؛ از طرفی بعد از »finish« فعل به صورت »ing«دار به 

کار می رود.

 هرگاه دو اسم مصدر به عنوان فاعل جمله به کار روند، فعل جمله،    629
فعل جمله به صورت جمع خواهد بود.

 بعد از »imagine« فعل به صورت »ing«دار به کار می رود. پس    630
»flying  «صحیح است.

 زمان ماضی نقلی )حال کامل( برای بیان عملی به کار می رود که    631
در گذشته انجام شده یا شروع شده، به نحوی که اثر یا نتیجه عمل یا خود عمل 

در زمان حال باقی است.
او هنوز دارد  این کارخانه را شروع کرد و  ترجمه:»علی 5 سال پیش کار در 
اینجا کار می کند، به عبارت دیگر علی به مدت 5 سال در این کارخانه کار کرده 

است.«پس گزینه »4« که بیانگر ماضی نقلی می باشد صحیح است.

 »give up« معنی »ترک کردن« می دهد.   632

 »طول زمان + for« نشانگر زمان ماضی نقلی است.   633
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 بعد از »imagine« فعل بعد به صورت »ing«دار به کار می رود.   634

 اسم مصدر به عنوان مفعول می تواند در جمله قرار گیرد.   635

 بعد از »miss« فعل به صورت »ing«دار به کار می رود.   636

 بعد از »Stop« فعل به صورت »ing«دار به کار می رود.   637

بعد از »finish« فعل به صورت »ing«دار به کار می رود.   638

 بعد از »imagine« فعل به صورت »ing«دار به کار می رود.   639

بعد از »miss« فعل به صورت »ing«دار به کار می رود.   640

641    »,once, twice, three times, several times« تعداد دفعات 
نشانگر زمان ماضی نقلی است.

 »so far« به معنی »تاکنون« نشانگر زمان ماضی نقلی است. پس    642
»have studied  «صحیح است.

643    to be«.می باشد  »at« کلمه   »good« مخصوص  اضافه  حرف   
good at« یعنی »خوب بودن در«.

مصدر    644 اسم  به صورت  باید   »come« فعل   »your« از  بعد   
»coming« به کار رود.

 »ever« نشانگر ماضی نقلی است، بنابراین بعد از »have« باید از    645
»been« یعنی قسمت سوم فعل استفاده کنیم.

»زمان گذشتءه ساده + since« نشانگر زمان حال کامل )ماضی    646
نقلی( است، بنابراین باید از فعل گذشتءه ساده؛ یعنی »bought« استفاده کنیم.

چون زمان جمله ماضی نقلی است، بعد از »since« باید از فعل    647
گذشته ساده استفاده کنیم.

 »how long« کلمءه پرسشی است که عمدتاً برای زمان حال کامل    648
)ماضی نقلی( به کار می رود.

Tip: بعد از کلمات پرسشی، جمله باید سؤالی شود.

 برای طول زمان از »for« استفاده می کنیم.   649

650    »look for« نشانگر ماضی نقلی است، از طرفی »for + طول زمان« 
معنی »جستجو کردن« می دهد.

ترجمه: »برادر کوچکم گم می شود و پلیس به مدت 2 ساعت به دنبال او گشته است.«

 برای بیان ممنوعیت می توان از ساختار »اسم مصدر + no« استفاده کرد.   651

 در این سؤال اسم مصدر مفهوم فاعل را کامل می کند.   652
ترجمه: »یکی از اهداف من یادگیری زبان انگلیسی است.«

 بعد از »keep on« فعل به صورت »ing«دار به کار می رود.   653

 اسم مصدر می تواند به عنوان مفعول جمله قرار گیرد.   654

 چون زمان جمله ماضی نقلی است، بعد از »since« باید از فعل    655
گذشته استفاده کنیم.

 »زمان گذشته + since« نشانگر زمان ماضی نقل است.   656

 برای ساختن ماضی نقلی بعد از »have یا has« از قسمت سوم    657
فعل استفاده می کنیم.

just« :Tip« به معنی »به تازگی« عمدتاً در زمان ماضی نقلی به کار می رود.

 بعد از »mind« فعل به صورت »ing«دار به کار می رود.   658

 بعد از حرف اضافه فعل به صورت اسم مصدر به کار می رود.   659

 بعد از فعل کمکی »should« مصدر بدون to استفاده می کنیم، از    660
طرفی بعد از »avoid« از اسم مصدر استفاده می کنیم.

 برای »مبدأ زمان« از »since« استفاده می کنیم؛ بنابراین به جای    661
»for« باید از »since« استفاده کنیم.

 »yet« به معنی »هنوز« آخر جمالت ماضی نقلی منفی یا سؤالی    662
به کار می رود.

 ساختار »گذشتءه ساده + since« نشانگر زمان ماضی نقلی است.   663

 »many times« به معنی »دفعات زیاد« نشانگر زمان ماضی نقلی است.   664

665    »haven’t missed«نشانگر زمان ماضی نقلی است. پس »so far« 
صحیح است.

 برای ساختن ماضی نقلی، بعد از »have یا has« باید از قسمت    666
سوم فعل یعنی »flown« استفاده کنیم.

 با توجه به اینکه قسمت سوم فعل در جمله مطرح شده است، برای    667
ساختن ماضی نقلی باید از »have یا has« استفاده کنیم.

 با توجه به اینکه زمان جمله ماضی نقلی است، بعد از »since« باید    668
از گذشته ساده استفاده کنیم.

 »طول زمان + for« نشانگر زمان ماضی نقلی است.   669

 با توجه به اینکه زمان جمله ماضی نقلی است، بعد از »since« باید    670
از زمان گذشتءه ساده استفاده کنیم.

 حرف اضافه مخصوص »interested« کلمءه »in« می باشد و بعد    671
از حرف اضافه فعل به صورت »ing«دار به کار می رود.

 بعد از »about« که حرف اضافه است فعل به صورت »ing«دار    672
به کار می رود و برای منفی کردن آن از »not« استفاده می کنیم.

می رود.    673 به کار  »ing«دار  به صورت  فعل   »quit« از  بعد   
پس»worrying  «صحیح است.

674    »having«دار به کار می رود. پس »ing« فعل به صورت »risk« بعد از 
صحیح است.

می رود.    675 به کار  »ing«دار  به صورت  فعل   »practice« از  بعد   
پس»pronouncing  «صحیح است.

 اسم مصدر می تواند به عنوان فاعل در ابتدای جمله قرار گیرد.    676
پس»Having  «صحیح است.

می رود.    677 به کار  »ing«دار  به صورت  فعل   »avoid« از  بعد   
پس»having  «صحیح است.

می رود.    678 به کار  »ing«دار  به صورت  فعل   »enjoy« از  بعد   
پس»being  «صحیح است.

می رود.    679 به کار  »ing«دار  به صورت  فعل   »keep« از  بعد   
پس»working  «صحیح است.

 کلمءه »not« را قبل از اسم مصدر قرار دهید. شکل صحیح جمله    680
به صورت زیر است:

»can you imagine not passing the exam?«

می رود.    681 به کار  »ing«دار  به صورت  فعل   »enjoy« از  بعد   
پس»working  «صحیح است.

به صورت    682 فعل  آن  از  بعد  و  است  اضافه  حرف   »against«  
»ing«دار به کار می رود.

 بعد از »miss« فعل با » ing« به کار می رود و برای منفی کردن    683
»not« را قبل از اسم مصدر قرار می دهیم.

 به علت ساختار »گذشتءه ساده + since« باید از ماضی نقلی استفاده کنیم.   684

 »yet« به معنی »هنوز« آخر جمله های منفی یا سؤالی ماضی نقلی    685
قرار می گیرد.

 اسم مصدر به عنوان فاعل جمله می تواند به کار رود.   686

 زمان حال کامل جزو زمان های حال محسوب می شود؛ پس چون    687
قسمت اول جمله حال است، قسمت دوم نیز باید حال باشد، از طرفی با توجه به 

مفهوم جمله، جملءه دوم باید منفی باشد.
ترجمه: »او گرسنه است چون هفت ساعت غذا نخورده است.«
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 برای فعالیت های تفریحی و ورزشی می توان از ساختار »اسم مصدر    688
go +« استفاده کرد.

recently« :Tip« و »lately« نشانگر زمان ماضی نقلی هستند.

689    so« نشانگر حال کامل )ماضی نقلی( است و چون »recently« 
many natural disasters« جمع است، پس »have been« صحیح است.

 بعد از »'s مالکیت« می توان از اسم مصدر استفاده کرد.   690

می رود.    691 به کار  »ing«دار  به صورت  فعل   »quit« از  بعد   
پس»smoking  «صحیح است.

می رود.    692 به کار  »ing«دار  به صورت  فعل   »avoid« از  بعد   
پس»discussing  «صحیح است.

کرد.   693 استفاده  مصدر  اسم  از  می توان  ملکی  صفات  از  بعد   
پس»having« صحیح است.

 برای فعالیت های تفریحی و ورزشی می توان از ساختار »اسم مصدر    694
+ go« استفاده کرد.

 بعد از »without« به عنوان حرف اضافه فعل به صورت »ing«دار    695
به کار می رود؛ بنابراین شکل صحیح آن به صورت زیر است:

without carrying …

 ترجمه: »عالوه بر هشت ساعت کار در روز، او سه ساعت در    696
شب کار می کند«

هرگاه فعلی بالفاصله بعد از »besides« قرار گیرد، به صورت »ing«دار خواهد 
آمد، در این حالت »besides« حرف اضافه محسوب می شود.

نقلی )حال کامل(    697 »گذشتءه ساده + since« نشانگر زمان ماضی 
است.پس »has attended« صحیح است.

 برای بیان طول زمان باید از »for« به معنی »به مدت« استفاده کنیم؛    698
بنابراین در گزینه )2( کلمءه »since« باید تبدیل به »for« شود.

بعد از »want« فعل بعد به صورت مصدر با to به کار می رود و بعد    699
از »risk« فعل بعد به صورت »ing«دار به کار می رود.

 بعد از صفات ملکی می توان از اسم مصدر استفاده کرد.   700
گزینه 1نادرست است چون بعد از »avoid« فعل با »ing« به کار می رود.
گزینه 3 نادرست است چون بعد از »mind« فعل با »ing« به کار می رود.

گزینه 4نادرست است چون حرف اضافه مخصوص »tired« کلمءه »of« است.

به صورت    701 رود  به کار   »before« از  بعد  بالفاصله  فعلی  هرگاه   
»ing«دار می آید و »before« در این حالت حرف اضافه است.
گزینه 2  نادرست است چون»are« باید به »is« تبدیل شود.

گزینه 3نادرست است چون بعد از حرف اضافه »on« فعل را باید به صورت 
»ing«دار به کار برد.

گزینه 4نادرست است چون بعد از »keep on« فعل به صورت »ing« دارمی آید.

باید    702 می آید.پس  »ing«دار  به صورت  بعد  فعل   »risk« از  بعد   
»become« با »ing« بیاید.

 »کمک دوستم مرا قادر ساخت تا نقاشی اتاقم را تمام کنم.«   703
1( توسعه دادن/2( بدست آوردن/3( مرتب کردن/4( قادر ساختن

 »ماهی غذای سالمی است و پزشکان آن را توصیه می کنند.«   704
1( سالم/2( مضّر/3( فّعال/4( عصبی، مضطرب

 »تماشای تلویزیون یکی از فعالیت های مورد عالقه او است.«   705
1( مورد عالقه /2( صادق، درستکار/3( صبور/4( عصبی، مضطرب

 »نمی توانم این جعبه را حمل کنم. خیلی سنگین است.«   706
1( حدس زدن /2( حمل کردن/3( خلق کردن، درست کردن/4( باال رفتن

 »وقتی برادر کوچکم سروقت معمول به خانه نیامد نگران شدم.«   707
1( سرگرم/2( خسته/3( نگران/4( متعادل

 »آقای اسمیت رژیم غذایی دارد و همیشه از قصاب می خواهد تا    708
چربی را از گوشت جدا کند.«

1( رژیم غذایی/2( اعتقاد، باور/3( تنوع/4( فعالیت

 »یادداشت های او پایه و اساس یک کتاب را شکل داد.«   709
1( مراحل/2( انواع/3( یادداشت ها/4( تکه ها، قطعات

رژیم    710 مراقب  باید  بنابریان  است،  باال  پدرم  خون  »فشار   
غذایی خود باشد.«

1( مهارت/ 2( فشار/ 3( عملکرد، نقش/ 4( وضعیت، شرایط

 »پزشکان معتقدند که پیشگیری کردن بیماری بهتر از درمان    711
آن است.«

یا  پیشگیری  کردن/4(  آماده  کردن/3(  اندازه گیری  آوردن/2(  بدست   )1
جلوگیری کردن

 »معتقدم که ورزش منظم میتواند سالمت شما را بهبود بخشد.«   712
1( عمیق /2( وحشتناک، بد /3( منظم/4( مضّر

 »انگلیسی ها واسترالیایی ها زبان مشترک دارند.«   713
1( عمومی، کلی/2( رایج، مشترک/3( فّعال/4( صبور

 »سریع به من بگو چه اتفاقی افتاد. من نمی خواهم تمام جزئیات را بدانم.«   714
1( عادت ها/2( جزئیات/3( عالقه ها/4( کلیدها

 »عملکرد قلب، پمپاژ خون به سراسر بدن است.«   715
1(عملکرد / 2(تعریف / 3( اطالعات / 4(بحث

 »اداره قرار است ساعت کاری را از 30 ساعت در هفته به 25    716
ساعت کاهش دهد.«

1( کاهش دادن/ 2( افزایش دادن  / 3( حاضر شدن در/ 4( بحث کردن

 »او به طور جدی در تصادف اتومبیل مجروح شد.«   717
1( به طور جدی/ 2( خوشبختانه/ 3( به غلط/ 4( بادقت

 »تماشای تلویزیون تأثیر بدی روی چشمهایت دارد.« »effect« یعنی:   718
1( عادت/ 2( فشار / 3( عامل / 4( تأثیر

را    719 آنها  از  برخی  و  بخوریم  را  گیاهان خاصی  فقط می توانیم  »ما 
نمی توان خورد.«

1( منظم/2( فعال / 3( خاص، معین/4( مضّر

»دانشمندان معتقدند که آب و هوا می تواند روی رفتار مردم    720  
تأثیر بگذارد.«

1( تاثیر گذاشتن/2( دریافت کردن/3( باال رفتن/4( گیج کردن 

»تحقیق نشان داده است که تماشای بیش از حد تلویزیون می تواند    721
مّضر باشد.«

1( عمومی/2( مّضر  / 3( صبور /4( احتمالی

 »او رفتن به سینما را برای بچه هایش ممنوع کرده است.«   722
»forbid« متضاد ..................... است.

1( اجازه دادن/2( ترک کردن/3( اجتناب کردن/4( مخالفت کردن

 »یک نظام آموزشی خوب باید بچه ها را برای زندگی آماده کند.«   723
1( تولید کردن/2( کاهش دادن/3( آماده کردن/4( رها کردن

 »سیگار کشیدن داخل اتوبوس ممنوع است، بنابراین هیچکس    724
اجازه ندارد داخل اتوبوس سیگار بکشد.«

1( مناسب/2( آشنا/  3( عاطفی، احساسی/4( ممنوع

 »بعد از یک بحث طوالنی، آن ها نهایتاً تصمیم گرفتند خانه خود را نفروشند.«   725
1( احتمال/2( بحث /3( عملکرد/4( شرط

 »ما به پزشکان نیاز داریم تا بیماران را معالجه کنند.«   726
1( گیج کردن/2( پیشگویی کردن/3( معالجه کردن /4( رها کردن

 »ناهید نمی خواست به میهمانی سارا برود، بنابراین او دعوتش را نپذیرفت.«   727
1( دعوت/2( اعتیاد/3( نسبت/4( توجه
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 »آن خانم مسّن نمی تواند تنها زندگی کند، و نیاز به شخصی دارد    728
که از او مراقبت کند.«

1( جستجو کردن/2( نگاه کردن به/3( جستجو کردن لغت در فرهنگ لغت 
4( مراقبت کردن از

 »علی برگشت ببینید که آیا کسی او را تعقیب می کند.«   729
1( روشن کردن/2( خاموش کردن/3( پایین آوردن صدا/4( برگشتن

 »از صبح همه جا در حال جستجوی برادرم بوده ام.«   730
1( جستجو کردن/2( پیدا کردن معنی لغت/3( درآوردن لباس/4( روشن کردن

 »چه مدت طول می کشد تا به مدرسه برسی؟«  »حدود یک ساعت.«   731
1( طول کشیدن، بردن/2( ساختن/3( نگه داشتن/4( بدست آوردن

»تیم بسکتبال ما برنده مسابقه بود.«   732
1( فرهنگ/2( برنده /3( دوره  /4( ماموریت

 »معلم به من گفت که تکلیفم را به درستی انجام نداده ام.«   733
»properly« یعنی:

1( به طور مکرر/  2( عمدتاً/3( به طور صحیح /4( به غلط

»آیا غذا را قبل از اضافه کردن نمک چشیدی؟«   734
1( تولید کردن/2( چشیدن/3( فرار کردن/4( رفتار کردن

»سرگرمی مورد عالقه ی او جمع آوری تمبر است.«   735
1( الگو/2( عامل /3( دانش/4( سرگرمی

 »آنها آن پیراهن را در رنگها و اندازه های مختلف می فروشند.«   736
1(مختلف      2(شفاهی    3(فیزیکی    4(صادق

 »هوا ابری بود و دوستم پیشگویی کرد که باران می بارد.«   737
1( آماده کردن/2( پیشگویی کردن/3( تولید کردن 4( ترجیح دادن

 »جراحت پا جلوی او را از بازی تیم ملّی گرفت.«   738
1( آماده کردن /2( تولید کردن/3( جلوگیری کردن/4( پیشگویی کردن

 »فیلم هندی او را خیلی احساسی کرد و او شروع به گریه کردن کرد.«   739
1( هیجان زده/2( سرگرم/3( گیج  /4( احساسی، عاطفی

 »هر کسی در محله در جستجوی بچه ی گم شده شرکت کرد.«   740
»take part in« معنی »شرکت کردن در« می دهد.

1(ساختن / take )2 با part به معنی شرکت کردن / 3( انجام دادن /4(نگه داشتن 

 »رابطه نزدیکی بین انسان و محیط زیست وجود دارد.«   741
1( رابطه /2( ارتباط )کالمی(/3( شرط / 4( توانایی

 »یک پزشک می تواند به افرادی که به طور جدی بیمار هستند    742
کمک کند تا بهتر شوند.«

1( صبورانه/2( با شادی/3( به طور جدی/4( خوشبختانه

 »باید بین آنچه که تولید می کنیم و آنچه که مصرف می کنیم یک    743
تعادل باشد.«

1( نکته  /2( تعادل/3( عامل /4( مرحله

 »دانش آموزان باید در بحث های کالسی شرکت کنند.«   744
1( شرکت کردن در/2( جستجو کردن/3( مراقبت کردن /4( مراقب بودن

 »او در مورد آن مسئله با والدینش بحث کرد و آنها در مورد آن    745
مدت طوالنی بحث کردند.«

1( شرکت کردن /2( بحث کردن    /3( بدست آوردن /4( رها کردن

 »نیازهای عاطفی بچه ها به اندازه ی نیازهای جسمی آنها مهم است.«   746
1( عاطفی، احساسی/2( گیج کننده/3( بلند/4( مضّر

 »او تعادل خوبی بین کارش و مطالعاتش برقرار کرد.«   747
1( فشار/2( احساس/3( تعادل/4( مرحله

 »اتومبیل هایی که با طرح ضعیف )بد( تولید می شوند، خوب به    748
فروش نخواهند رفت.«

1( تولید کردن/2( اندازه گرفتن/3( احترام گذاشتن/4( جلوگیری کردن

 »فکر می کنم که فعالیت های جسمی مانند دویدن و شنا کردن    749
باعث سالمتی می شوند.«

1( رسمی/2( شفاهی/3( جسمی/4( صادق، درستکار

 »بچه های او باید یاد بگیرند که چگونه رفتار کنند و باید به دیگران    750
احترام بگذارند.«

1( رفتار کردن/ 2( جلوگیری کردن/3( صدمه زدن/4( گیج کردن

 »خوردن بیش از حد چربی می تواند برای سالمتی ما مضّر باشد.«   751
1( قدرتمند/2( مضّر  /3( فّعال /4( مؤثّر

 »قانون فروش سیگار به بچه ها را ممنوع می کند.«   752
1( توسعه دادن/ 2( مالقات کردن/ 3( ممنوع کردن/ 4( اندازه گرفتن

و    753 نمی دانم  را  جزئیات  همه  اما  »بله،  شنیده ای؟«  را  خبر  »آیا   
اطالعات من کلی است.«

1( آرام و خونسرد/ 2( کلی  / 3( عصبی، مضطرب/ 4( ناشکیبا

 »بدون اینکه وارد جزئیات شوم، می توانم به شما بگویم که چه    754
اتفاقی افتاد.«

1( جزئیات/2( تأثیرات/3( تکه ها/4( عادت ها

 »هر کسی که عالقمند به یادگیری زبان انگلیسی است، می تواند با    755
آدرس زیر با ما تماس بگیرد.«

1( عالقمند به/2( مراقب دربارۀ /3( مسئول برای/4( متفاوت با

 »آن دختر چنان طبع احساسی دارد که نمی تواند یک داستان    756
غمگین را تا آخر بخواند.«

1( غیرممکن/2( صادق/3( پرطرفدار/4( احساسی، عاطفی

»شما می توانید معنی کلمات جدید را از یک دیکشنری پیدا کنید.«   757
1( خاموش کردن/2( مراقبت کردن از/3( چرخیدن/4( یافتن معنی لغت

 »تعداد زیادی ورزشکار از کشورهای مختلف در مسابقات شرکت    758
می کنند.«

1( درآوردن لباس/2( اتفاق افتادن/3( جدا کردن/4( شرکت کردن

 »به محض اینکه وارد خانه می شوم، عادت کرده ام یک فنجان    759
قهوه بنوشم.«

1( احساس/2( عادت/3( پست الکترونیکی/4( عنوان

 »آنچه که به یاد می آوریم تحت تأثیر عالیق ما قرار دارد.«   760
1( تأثیر گذاشتن/2( دریافت کردن/3( توضیح دادن/4( اندازه گرفتن

 »پدرم معموالً صبح زود از خواب بلند می شود. «   761
1( خاموش کردن/2( درآوردن لباس/3( از خواب بلند شدن/4( جستجو کردن

 »با نگاه کردن به خورشید او حدس زد که ساعت 12 است.«   762
1( حدس زدن  2( ترجیح دادن/3( بدست آوردن /4( اندازه گرفتن

 »فقط 100 صندلی وجود دارد، بنابراین ما باید تعداد بلیت هایی که    763
می فروشیم، محدود کنیم.«

1( حرکت دادن  /2( محدود کردن /3( خاموش کردن/4( گیج کردن

 »شما باید این گیاه را دور از نور مستقیم خورشید نگه دارید.«   764
1( پرطرفدار/2( شفاهی/3( مستقیم/4( صبور

 »بریدن درخت ها می تواند وضعیت جوی را تغییر دهد.«   765
1( تجربه/2( اعتماد به نفس/3( هرم  /4( شرایط

 »او سخت کار کرد تا از خاک ضعیف محصوالت خوب تولید کند.«   766
1( تعریف کردن/2( تولید کردن/3( جلوگیری کردن/4( مبادله کردن

 »جاده یخبندان است، بنابراین هنگام رانندگی توجه )دقت( خاصی کن.«   767
1( شفاهی/2( بلند  /3( غیرممکن/4( خاص، ویژه

 »چون فشار خونت باال است، سعی کن مقدار چربی غذایت را    768
کاهش بدهی.«

1( کاهش دادن/2( افزایش دادن/3( ایجاد کردن، خلق کردن/4( پر کردن
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 »من کامالً مطمئن هستم که در را قفل کرده ام.«   769
1(کلی/2(مطمئن/3(باارزش/4(آشنا

 »وضعیت بعد از سیل آنقدر بد بود که نمی توانم توضیح دهم.«   770
1( تنوع /2( اعتقاد / 3( سبک/4( وضعّیت

 »کسانی که چاق هستند، باید از خوردن شکالت پرهیز کنند، چون    771
شکر زیادی در بردارد.«

1( بدست آوردن /2( رها کردن/3( در برداشتن   /4( محافظت کردن

 »برای افراد بسیاری متداول است که در زمستان سرما بخورند.«   772
1( مؤثر / 2( متداول، رایج / 3( مفید / 4( پرطرفدار، محبوب

سالگی    773  50 سن  در  سالمتی  مشکالت  به علت  شد  مجبور  »او   
بازنشسته شود.«

1( بحث کردن/ 2( رفتار کردن/ 3( بازنشسته کردن/ 4( تصور کردن

 »او یک نویسنده خیلی مشهور است، اما من َسبک وشتاری او را    774
دوست ندارم.«

1(سبک / 2(ماموریت / 3(منطقه / 4(تعادل

 »آنها عجله نکردند، اگر چه خیلی دیر کرده بودند، بنابراین آنها    775
به قطار نرسیدند.«

1( بدست آوردن / 2( رفتار کردن / 3( ناپدید شدن / 4( عجله کردن

 »چه نوع دستگاهی برای اندازه گیری فشار الزم داریم؟«   776
1( دستگاه / 2( تابلو، عالمت / 3( توجه / 4( سرگرمی

 »منفی ترین تأثیر تلفن همراه ممکن است اعتیاد مردم به آن باشد.«   777
1( ارتباط/ 2( اعتیاد/ 3( تجربه/ 4( فرهنگ

»مردم همیشه به خواندن مطلب دربارۀ مردان و زنان بزرگ    778  
عالقمند بوده اند، آنها می خواهند بدانند چه چیزی این افراد را مشهور کرده است.«

1( مشهور/ 2( غیرممکن/ 3( بلند / 4( احتمالی

 »کسانی که یک سبک ناسالم زندگی را انتخاب کرده اند الزم است    779
در نحوۀ زندگی خود بازنگری کنند.«

1( تولید کردن/ 2( گیج کردن/ 3( بازنگری کردن/ 4( دعوت کردن

 »عموی من تصمیم گرفته است که عادت های بد خودش را ترک    780
کند و سبک بهتری از زندگی انتخاب کند.«

1( بدست آوردن /2( رها کردن/ ترک کردن /3( تولید کردن /4( احترام گذاشتن

 »تلفن های همراه در قرن حاضر روی زندگی مردم تأثیر گذاشته اند.«   781
1( تولید کردن/2( اندازه گرفتن/3( مبادله کردن/4( تأثیر گذاشتن

آنتی بیوتیک ها    782 و  ضدسرطان  داروهای  مانند  جدید  »داروهای   
بسیاری از بیماران را معالجه کرده است.«

1( ضد سرطان / 2( اضافی/ 3( بلند/ 4( مضّر

 »داروهای جدید و اختراعات پزشکی زندگی افراد زیادی را نجات    783
داده است.«

1( زبان ها / 2( عادت ها / 3( مناطق/ 4( اختراعات

 »فن آوری اصالً چیز بدی نیست،بلکه خیلی مفید است.«   784
1( اصالً، ابداً/ 2( سرانجام/ 3( حداقل/ 4( فورًا

 »دانشمندان کلید رازهای بدن انسان را یافته اند.«   785
1( کلیدها / 2( دوره ها / 3( سبک ها / 4( مناطق

 »آنها راه هایی یافته اند تا در مراحل اولیه با بیماری مبارزه کنند و    786
آن را متوقف کنند.«

1( جزئیات / 2( عادت ها / 3( مراحل/ 4( مناطق

 »برخی از مردم ترجیح می دهند اسنک ها و هله و هوله ناسالم    787
بخورند که برای سالمتی آنها مضّر است.«

1( هله و هوله/ 2( ویتامین ها / 3( میوه ها/ 4( سبزیجات

 »غذاهای حاضری ذائقه مردم را تغییر داده است و آنها این را    788
خیلی دوست دارند.«

1( اعتماد به نفس / 2( عالمت ها، تابلوها / 3( ذائقه ها / 4( نکات

 »بسیاری از مردم غذای حاضری را به غذاهای خانگی ترجیح می دهند.«   789
1( خانگی/ 2(شفاهی/ 3(صادق/ 4(عصبی

 »تماشای تلویزیون و کار با فن آوری برای ساعات طوالنی سالمتی    790
افراد را به خطر انداخته است.«

1( تولید کردن / 2( تصور کردن / 3( به خطر انداختن/ 4(مبادله کردن

 »بی نظمی )آشفتگی( خواب خطر بیماری های قبلی را افزایش می دهد.«   791
1( بی نظمی، آشفتگی/ 2( مراحل/ 3( مناطق/ 4( شرایط

»معلم ما به ما گفت که متن را بخوانیم و یک عنوان خوب برای    792
آن انتخاب کنیم.«

1( عادت/2( عنوان / 3( فرهنگ/4( اعالمیه

می دهید،    793 انجام  تفریح  و  لذت  برای  شما  که  را  »فعالیت هایی   
فعالیت های تفریحی نامیده می شوند.«

1( تفریحی/2( قدرتمند/ 3( در معرض خطر/ 4( بین المللی

 »آن میهمانی فرصتی است برای شما تا با همکاران جدیدتان آشنا    794
شوید )معاشرت کنید(«.

1( گیج کردن/2( آشنا شدن، معاشرات کردن/3( دسترسی داشتن/4( حاضر شدن

 »محققین موادی را شناسایی کرده اند که می تواند باعث آلرژی شود.«   795
1( شناسایی کردن/2( احترام گذاشتن/3( معاشرت کردن / 4( مصاحبه کردن

و    796 تربیت  به  کمک  زندگی  در  معلم  یک  )مأموریت(  »وظیفه   
آموزش دیگران است.«

1( منطقه/ 2( فرهنگ/ 3( وظیفه، مأموریت/ 4( دوره

 »برای بچه خوردن یک رژیم غذایی متعادل که تنوع غذایی خوبی    797
را داشته باشد، بسیار مهم است.«

1( متعادل/ 2( صادق/ 3( بی فایده/ 4( غیرمستقیم

 »آنهــا قســمت )نســبت( بزرگــی از درآمــد خــود را صــرف    798
ــد.« ــه مســکن می کنن تهی

1( منطقه/ 2( توانایی/ 3( مأموریت، وظیفه/ 4( قسمت، نسبت

تلویزیون    799 تماشای  و  نشستن  را صرف  زیادی  بچه ها وقت   آن 
می کنند. آنها چاق و خوره ی تلویزیون )تنبل( هستند.«

عبارت »couch potato« یعنی خوره ی تلویزیون یا تنبل.
1( میز / 2( کاناپه )به همراه  potato به معنی تنبل( / 3( نیمکت / 4( صندلی

 »استفاده مؤثر از رنگ ها باعث می شود یک اتاق کوچک خیلی    800
بزرگتر به نظر برسد.«

1( عاطفی، احساسی/ 2( بلند  / 3( مؤثر / 4( اضافی

 »من از کارم لذت می برم اما دوست دارم کار خاّلق تری انجام    801
دهم، درواقع می خواهم ذهنم را فعال تر نگه دارم.«

1( خاّلق / 2( کسالت آور / 3( بی فایده/ 4( نا امن

 »بسیاری از دانشکده ها برای دانشجویان خود برنامه های سالمتی    802
تشکیل داده اند، درواقع سالمت دانشجویان برای آنها مهم است.«

1( شفاهی/ 2( بی فایده/ 3( سالمت/ 4( بلند

 او وقتی در امتحان مردود شده است، خیلی افسرده شده است.«   803
1( افسرده/ 2( مکرر/ 3( غیرممکن/ 4( پرطرفدار، محبوب

و    804 عصبی  را  افراد  طوالنی  ساعات  برای  ویدئویی  »بازی های   
مضطرب می کند و به قلب آنها آسیب می رساند.«

گیج   - 3( صادق   / زدن  2( مضطرب - صدمه  1( صادق - صدمه زدن/ 
کردن/ 4( مضطرب - معالجه کردن
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 »فن آوری های جدید ما را قادر ساخته اند تا دسترسی آسانی به    805
اطالعات داشته باشیم.«

1( قادر ساختن - دسترسی/ 2( جلوگیری کردن- دسترسی / 3( قادر ساختن 
- تکه/ 4( جلوگیری کردن- تکه

 »متخصصان معتقدند که چک کردن سالمت عمومی برای ما    806
مفید است.«

1( وزن اضافه کردن/ 2( خوردن هله و هوله / 3( بیش از حد بازی ویدئویی 
کردن/ 4( چک کردن سالمتی عمومی

 »من در فکر کارهای سخت پیش رو غمگین و افسرده شدم.«   807
1( اضافه کردن/ 2( حمل کردن/ 3( غمگین، افسرده/ 4( محافظت کردن

 »معتادان به فن آوری ترجیح می دهند تنها باشند و وقت زیادی را    808
صرف کار با دستگاه های خود کنند.«

1( تکه ها - دستگاه ها / 2( تکه ها - تجربه ها / 3( معتادان - دستگاه ها / 
4( معتادان - تجربه ها

 »زبانشناسی مطالعءه علمی زبان است.«   809
1( علمی/ 2( جسمی/ 3( عاطفی، احساسی/ 4( بلند

 »فکر می کنم با عجله به سر کار رفتن و برگشتن برای همه فعالیت    810
جسمانی را مشکل ساخته است.«

1( جست وجو کردن - از نظر جسمانی/ 2( عجله کردن - از نظر جسمانی 
/ 3( جست وجو کردن - از نظر عاطفی/ 4( عجله کردن - از نظر عاطفی

 »خوردن اسنک و هله و هوله می تواند سالمت افراد را به خطر    811
بیاندازد.«

1( اسنک - بهبود بخشیدن/ 2( سبزیجات- دعوت کردن / 3( اسنک - به خطر 
انداختن/ 4( سبزیجات- جستجو کردن

 »اینقدر ناشکیبا نباش. اتوبوس به زودی می رسد.«   812
1( صبور / 2( ناشکیبا / 3( آشنا  / 4( احتمالی

 »خریداران احتمالی دعوت شدند تا در کنفرانس حاضر شوند.«   813
1( حمل کردن/ 2( باال رفتن/ 3( حاضر شدن/ 4( شرکت کردن در

 »این طرح )برنامه( باید منجر به ایجاد 2000 کار جدید شود.«   814
1( دعوت/2( اختراع/3( ارتباط/4( ایجاد، خلق

 »کانال 3 مهم ترین قسمت های بازی را ساعت 10 شب بازپخش می کند.«   815
تأثیر   )3  / به دست آوردن   )2 نمایش دادن/  بازی کردن، مجدد  1( مجدد 

گذاشتن / 4( دعوت کردن

 »سالمتی شما بهبود می یابد وقتی شما خویشاوندان و دوستان خود    816
را مالقات می کنید.«

1( بهبود بخشیدن - خویشاوندان/ 2( مبادله کردن - دشمنان / 3( مبادله 
کردن - خویشاوندان/ 4( حرکت کردن - دشمنان

 »وقتی به بچه ها برخی از مسئولیت ها داده می شود، آنها تجربءه    817
مفید به دست می آورند.«

1( مصاحبه کردن/ 2( بدست آوردن / 3( رها کردن/ 4( کاهش دادن

 »توجه خاصی باید به عواملی که به آلودگی هوا در شهرهای بزرگ    818
می انجامد، بشود.«

1( تجربه - نمرات / 2( دانش - نمرات / 3( تجربه- عوامل / 4( توجه- عوامل

آخر    819 با دوستان  زدن(  )گشت  پرسه زدن  روانشناسی،  نظر  »از   
هفته ها برای ما مهم است و می تواند از افسردگی جلوگیری کند.«

1( جنگیدن -  افسردگی/ 2( پرسه زدن - افسردگی / 3( جنگیدن - بیماری ها/ 
4( پرسه زدن - تجربه

 »فکر می کنم ترک کردن سیگار و انجام ورزش منظم می تواند    820
سالمتی شما را بهبود ببخشد.«

1( ترک کردن - بهبود بخشیدن/ 2( ترک کردن - جلوگیری کردن / 3( ادامه 
دادن - بهبود بخشیدن/ 4( توسعه دادن - بهبود بخشیدن

 »با خواندن این کتاب و پاسخ دادن به سؤاالت می توانید خود را    821
برای امتحانات ورودی دانشگاه آماده کنید.«

1( آماده کردن/ 2( محافظت کردن/ 3( جلوگیری کردن/ 4( ترجیح دادن

 »او گفت شایسته پذیرفتن جایزه ای که به او داده اند، نبود.«   822
1( شفاهی/ 2( بلند / 3( شایسته/ 4( منظم

 صفات مفعولی معموالً برای انسان به کار می رود؛ بنابراین چون    823
»Children« انسان هستند، باید از »amused« استفاده کنیم.

 در شرطی نوع اول، در قسمت جملءه شرط، از زمان حال ساده    824
استفاده می کنیم:

If + فاعل, حال ساده + فاعل + will + فعل ساده ...

 در شرطی نوع اول، قسمت جواب شرط می تواند به صورت آیندۀ    825
ساده به کار رود.

 بعد از »decide« به عنوان یک فعل اصلی، فعل دوم به صورت    826
»مصدر با to« به کار می رود.

 بعد از »want« به عنوان فعل اصلی، فعل بعد به صورت »مصدر    827
با to« به کار می رود.

 در شرطی نوع اول در قسمت جملءه شرط، از حال ساده استفاده می کنیم.   828

829    )4( گزینءه  پس  می رود.  به کار  انسان  برای  مفعولی  صفت   
»shocked« صحیح است.

 »مصدر با to« می تواند به عنوان فاعل جمله به کار رود. پس گزینءه    830
)to learn« )4« صحیح است.

 بعد از »tell« به عنوان فعل اصلی، از »مصدر با to« استفاده می کنیم    831
و برای منفی کردن مصدر باید کلمءه »not« را قبل از مصدر قرار دهیم.

 بعد از صفت طبق الگوی زیر، از »مصدر با to« استفاده می کنیم:   832

  It + is/ was + صفت + )for مفعول( + to مصدر با

 بعد از »try« به عنوان فعل اصلی، باید از »مصدر با to« استفاده    833
کنیم. پس گزینءه )to play« )1« صحیح است.

834    »to با  »مصدر  از  باید  اصلی،  فعل  به عنوان   »expect« از  بعد   
استفاده کنیم.

 هرگاه بالفاصله بعد از »after« فعل به کار رود، آن فعل به صورت    835
»ing«دار خواهد بود.

 بعد از »would like« فعل به صورت »مصدر با to« به کار می رود.   836

 بعد از »learn« به عنوان فعل اصلی، فعل بعدی به صورت »مصدر    837
با to« به کار می رود.

 بعد از صفت، از »مصدر با to« استفاده می کنیم:   838
مصدر با to + صفت

 در شرطی نوع اول، جملءه شرط به صورت »حال ساده« به کار می رود.   839

 در شرطی نوع اول، جواب شرط می تواند به صورت آیندۀ ساده    840
به کار رود.

 در شرطی نوع اول، در قسمت جواب شرط می توانیم از ساختار    841
زیر استفاده کنیم:

Can + فعل ساده

 بعد از صفت، از »مصدر با to« استفاده می کنیم. پس گزینءه )1(    842
»to swim« صحیح است.

 در شرطی نوع اول، جملءه شرط به صورت حال ساده به کار می رود.    843
پس گزینءه )goes« )2« صحیح است.
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 1(  جذب کردن / 2(  معالجه کردن / 3( طّراحی کردن / 4( جشن گرفتن   1618

 1( بررسی کردن/ 2( اتّفاق افتادن/ 3( شرکت کردن/ 4( برداشتن   1619

 1( هواپیماها/ 2( دشت ها/ 3( گیاهان/ 4( طرح ها   1620

 1( دوره/ 2( سرعت/ 3( مورد/ 4( نقش   1621

ترجمۀ متن 13

ورزش و بازی در بسیاری از جهات مفید هستند. آن ها بدن ما را قوی می کنند، 
از چاقی بیش از حد ما جلوگیری می کنند و ما را سالم نگه می دارند. اما اینها تنها 
کاربرد آن ها نیستند. آن ها به ما تمرین باارزشی می دهند تا چشم ها، مغزها و 
ماهیچه های ما با هم کار کنند. بنابراین ورزش را نباید فقط به عنوان سرگرمی 

در نظر گرفت.

جلوگیری کردن/    1622  )3  / اعطاکردن   )2  / اجتناب کردن   )1  
4( محافظت کردن

 1( غمگین/ 2( سالم/ 3( ایمن/ 4( با ارزش   1623

 1( علّت ها/ 2( تمرینات/ 3( دالیل/ 4( فایده ها   1624

 1( فعالّیت/ 2( شرط/ 3( میل و آرزو/ 4( تمرین   1625

 1( پرکردن/ 2( کمک کردن/ 3( کارکردن/ 4( در نظر گرفتن   1626

ترجمۀ متن14

ویکتور هوگو یک شخصیت معروف در ادبیات است. او پسر ژنرالی بود که در 
ارتش ناپلئون خدمت می کرد. هوگو در سن ده سالگی با مادرش به پاریس رفت. 
اولین کتاب شعرش آنقدر موفق بود که تصمیم گرفت نویسنده شود. او عضو 
اصلی نهضت رومانتیک شد؛ نهضتی که سعی داشت سبک و مضمون نوشته ها را 
تغییر دهد. او آثار ادبی بسیاری را مانند رمان ها، نمایشنامه ها و شعر حماسی به 
چاپ رساند. بسیاری از رمان ها و نمایشنامه های او عالقءه او را به سیاست منعکس 
می کردند. بعد از این که فرانسه تبدیل به یک حکومت جمهوری شد. هوگو به 

عنوان یک قهرمان به پاریس برگشت. او در سال 1878 بیمار شد و فوت کرد.

1627    »armies« به معنی »ژنرال، تیمسار« و »general« توضیح: كلمات 
به معنی »ارتش« با فعل »serve« به معنی »خدمت کردن« تناسب دارد.

1( استخدام کردن / 2( قرار گرفتن / 3( خدمت کردن/ 4( ملحق شدن

1628    »he decided to be a writer« توضیح: جملءه بعد از نقطه چین 
یعنی »او تصمیم گرفت که یک نویسنده شود« بیانگر آن است که اولین کتاب شعر 

و شاعری او موفق بوده است.
1( موفق / 2( آگاه / 3( انعطاف پذیر / 4( صریح 

1629    romantic« توضیح: تنها کلمه ای که در چهار گزینه با عبارت  
movement« یعنی »نهضت رمانتیک« تناسب دارد، کلمءه member به معنی 

»عضو« می باشد.
1( برنده / 2( کارگر / 3( خارجی / 4( عضو

 توضیح: حرف اضافه ای که بعد از نقطه چین به کار رفته است،    1630
تکمیل کنندۀ »a lot« می باشد.

 یادآوری: »a lot« به معنی »زیاد« هم با اسم قابل شمارش جمع و هم با اسم 
غیر قابل شمارش به کار می رود.

1( هیچ / 2( )تعداد-مقدار( زیاد / 3( مقدار زیاد/ 4( مقدار کم

 توضیح: کلمءه »reflect« به معنی »منعکس کردن« با کلمءه    1631
»interest« به معنی »عالقه« تناسب دارد.

1( آماده شدن / 2( بدست آوردن / 3( نشان دادن / 4( وارد شدن

ترجمۀ متن15

به منظور ارائءه یک سخنرانی، یک سخنران باید ویژگی هایی داشته باشد. اّول از 
همه او باید ارتباط خوب چشمی داشته باشد که به شنونده کمک کند تا احساس 
آرامش بیشتری کند. ِژست سخنران و حرکت بدنش اعتماد به نفس او را نشان 

می دهد. عالوه بر این حالت چهرۀ سخنران کمک می کند تا رابطءه گرمی با شنوندۀ 
خود ایجاد کند.

 1( پروژه/ 2( سخنرانی/ 3( هشدار/ 4( غفلت   1632
 1( ارتباط/ 2( شوخ طبع/ 3( تنوع/ 4( هشدار   1633
 1( پروژه/ 2( تنوع/ 3( ِژست/ 4( اضطراب   1634
 1( اضطراب/ 2( اضطراب، عصبانیت/ 3( تأثیر/ 4( حالت   1635

ترجمۀ متن16
خیلی سال پیش در مصر، گیاهی به نام پاپیروس وجود داشت. آن برای افرادی که 
آن جا زندگی می کردند آشنا بود، چون آن را برای اهداف مختلف مورد استفاده 
قرار می دادند. مصری ها به زودی یاد گرفتند که چگونه آن را به ورقه های نازکی 
که برای نوشتن مورد استفاده واقع می شدند، تغییر دهند. بعداً این ورقه ها کاغذ 
نامیده شدند. بنابراین کلمءه کاغذ که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد، از منبع 

اصلی آن یعنی »پاپیروس« می آید.
 1( ُمد/ 2(  انعطاف پذیر/ 3( دوستانه/ 4( آشنا   1636
 1( تغییردادن / 2( چک کردن / 3( تصمیم گرفتن / 4( تخریب کردن   1637
 1( اجازه دادن/ 2( نامیدن/ 3( اجراکردن/ 4( به یادآوردن   1638

ترجمۀ متن 17
زلزله عبارت است از لرزش، غرش یا تکان ناگهانی سطح زمین، اغلب زلزله ها زیر 
سطح دریاها اتفاق می افتند. تعداد کمی از آن ها سبب صدمه و آسیب می شوند. 
اّما زلزله هایی که نزدیک شهرهای بزرگ اتفاق می افتند سبب مرگ و میر زیادی 
می شوند، به ویژه اگر این شهرها روی زمین های نرم قرار داشته باشند. قدرت یک 

زلزله براساس اعدادی به نام مقیاس ریشتر اندازه گیری می شوند.
 1( آمدن به طرف/2( اتفاق افتادن/3( دورکردن/4( بیرون رفتن   1639
 1( صدمه/ 2( پیام/ 3( کمبود/ 4( ذخیره   1640
 1( معتدل و مالیم/ 2( مناسب/ 3( تازه/ 4( نرم   1641
 1( نوشته شده / 2( منعکس شده/ 3( اندازه گیری شده/    1642

4( ساخته شده

ترجمۀ متن 18
برخی از حیوانات مانند دایناسورها شانسی برای رشد و گسترش نداشتند. هیچ کس 
دقیقاً علت انقراض آن ها را نمی داند. حیوانات دیگر به طور کامل ناپدید شدند. 

برخی کشته شدند، برخی دیگر با بیماری یا تغییرات آب و هوایی از بین رفتند.
 1( پیش بینی کردن/ 2( کشف کردن / 3( بهبودبخشیدن/    1643

4( رشدکردن
 1( دقیقاً / 2( خوشبختانه /  2( اخیراً / 4( به سادگی   1644
 1( افزایش یافتن/2( کشیدن/3( ناپدیدشدن/ 4( مجروح شدن   1645
 1( دارو/ 2( بیماری/ 3( شیمیایی/ 4( عالمت، نشانه   1646

ترجمۀ متن 19
شما در زندگی خود هر روز از نوعی کامپیوتر استفاده می کنید ـ یعنی مغزتان، 
مغزتان به شما می گوید چه زمانی گرسنه هستید. مغزتان به شما کمک می کند 
که به سر کار بروید و همه چیز را به یاد بیاورید. اّما گاهی اوقات الزم است خیلی 
سریع تر از توان مغزمان محاسبه کنیم و مطمئن شویم که جواب صحیح است. 
این زمانی است که ما به کامپیوترهایی نیاز داریم که بتوانند مسائل را حل کنند 
و دشوارترین محاسبات را با سرعت و دقّت حیرت انگیز انجام دهند. کامپیوترها 
به ویژه برای ذخیرۀ اطالعات زیاد مفید هستند. آن ها از طریق انداختن )نمایش(  
پیام ها یا تصاویر روی صفحءه مانیتور با شما ارتباط برقرار می کنند و گاهی اوقات 

با شما صحبت می کنند.

 بعد از help، فعل بعد هم به صورت مصدر با to و هم به    1647
صورت مصدر بدون to به کار می رود.
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 برای تأکید صفت تفضیلی می توان از »far« یا »much« به معنی    1648
»خیلی« استفاده کرد.

 1( سرمایه گذاری کردن/ 2( فرار کردن/ 3( محاسبه کردن/    1649
4(  زنده ماندن

 1( حمل کردن/ 2( ادامه دادن/ 3( انجام دادن/ 4( نگه داشتن   1650
 1( اضطراب/ 2( اتفاق/ 3( مواقع اضطراری/ 4( دقّت   1651
است،    1652 شمارش  قابل  غیر  اسم  یک   »information« چون   

به معنی   »any« از طرفی چون  »4« حذف می شود  و   »3« بنابراین گزینه های 
»هیچ« در جمله های منفی یا سؤالی به کار می رود، گزینءه »1« را به عنوان جواب 

انتخاب می کنیم.
a lot of« :Tip«  به معنی »زیاد« هم با اسم قابل شمارش و هم با اسم غیر قابل 

شمارش به کار می رود.
 1( تحمیل کردن/ 2( مصرف کردن/ 3( صادر کردن/    1653

4(  انداختن، تاباندن

ترجمۀ متن 20
مواجه  آن  با  آسمان  خراش ها  طراحی  هنگام  مهندس ها  که  مشکالتی  از  یکی 
می شوند، قدرت باد است. یک آسمان خراش ممکن است در باد شدید، تکانه هایی 

داشته باشد، بنابراین باید با اسکلت محکم و پایه های عمیق مستقر شود.
فوالد و ُبتن مهم ترین مصالح ساختمانی هستند که در ساختن آسمان  خراش ها از 
آن ها استفاده می شود. هیچ یک از این مصالح ساختمانی به تنهایی برای نگه داشتن 
ساختمان استحکام و قدرت کافی را ندارد، اّما فوالد تحت فشار )کشش( و بتن 

تحت فشار و تراکم، محکم و قوی می شوند.
 1( ارتقاء دادن/ 2( مواجه شدن/ 3( شکل دادن/ 4( ساختن   1654
 چون »it« مفعول است، نیاز به ساختار مجهول داریم.   1655
 1( آسانسورها/ 2( اشعه ها/ 3( گازها/ 4( پایه ها   1656
 ساختار اولیءه جمله به شکل زیر بوده است که ضمیر موصولی به    1657

همراه فعل »to be« حذف شده است:
 two most important materials which are used ………… .

 1( تخریب کردن/ 2( صدمه زدن/ 3( نگه داشتن، حمایت کردن/    1658
4( مجروح کردن

 1( گسترش/ 2( تخریب/ 3( مصرف/ 4( فشار و کشش   1659

ترجمۀ متن 21
روزی روزگاری پادشاه پیری بود. او از تمام مردان خردمند خود خواست تا تمام 

دانش جهان را در یک کتابخانه و سپس به صورت یک کتاب خالصه کنند.
سال ها بعد آن ها با یک کتاب برگشتند و او به آن ها گفت: آن کتاب را در یک 
فصل خالصه کنند. سپس به صورت یک صفحه خالصه کنند و سپس به صورت 
یک جمله درآورند. تا زمانی که این کار انجام شد، فقط یک مرد خیلی پیری 
زنده مانده بود. پادشاه به او گفت: جمله را به صورت یک کلمه خالصه کند. او 
سال ها صرف این کار کرد و دیگر داشت می مرد، او آن کلمه را نوشت و مرد، اّما 

هیچ کس نتوانست دست خط آن پیرمرد را بخواند.
 1( عمومی/ 2( عاقل، خردمند/ 3( مغرور/ 4( جهانی   1660
 1( کار/2( صنعت/ 3( دانش/ 4( تراکم   1661
 1( داخلی، خانگی/ 2(  فاصله/ 3( آشکار/ 4(  یک، فرد   1662

 1( کار/ 2( رشته، زمینه/ 3(  سند/ 4( سوخت   1663

ترجمۀ متن 22

آیا مردم از فرهنگ های مختلف واقعاً خیلی متفاوت هستند؟ تصور کنید که شما 
مهمانی )مسافری( از یک قسمت دیگر جهان دارید. چطور فرهنگ  خود را برای 
او توضیح می دهید؟ یا طرز رفتار مردم از نظر اجتماعی در مدرسه یا سرکار؟ آیا 

می توانید نحوۀ عملکرد نظام آموزشی را توصیف کنید؟

 1( مخترع / 2( کارمند / 3( ویراستار / 4( مهمان، مسافر   1664

 1( اجازه دادن / 2( توضیح دادن / 3( دوری کردن / 4( اشاره کردن   1665

 1( از نظر اجتماعی / 2( به روشنی / 3( به آرامی، با سکوت    1666
/ 4( سرانجام

 1( ذهنی، روحی / 2( عاطفی / 3( آموزشی، تحصیلی / 4( جسمی   1667

ترجمۀ متن 23

اکثر بّچه های کارگر در سرتاسر جهان مشغول انجام اشکال بسیار دشوار کار 
هستند که برای سالمت آن ها خطرناک است. آن ها از حق و حقوق خود محروم 
می شوند. این بّچه ها تحت شرایط خطرناک نظیر کارخانه ها با دودهای مضّر در 

هوا کار می کنند.

 بعد از »to be busy«، فعل به صورت ing دار به کار می رود.   1668

 1( سالمت / 2( موضوع / 3( اتحادّیه / 4( راه کار   1669

 1( به نظم درآوردن / 2( ساییدن / 3( رفتارکردن /    1670
4( محروم کردن، دزدیدن

 1( خدمات / 2( شرایط / 3( دالیل / 4( نتایج   1671

ترجمۀ متن 24

یکی از مشکالتی که روانشناسان با آن مواجه هستند آن است که بسیاری از 
مسائلی که آن ها مطالعه می کنند، از قبیل رشد ذهنی و فرآیندهای ذهنی قابل 
رؤیت نیستند. یک روش برای غلبه بر مشکل مربوط به رشد ذهنی آن است که 
آن چه را که یک بّچه می تواند در سّن خاّصی انجام دهد با آن چه که می توانست 
در سنین کمتر انجام دهد را مقایسه کنیم. یک روانشناس سوییسی به نام ژان پیاژه 
این کار را انجام داد و به وضوح نشان داد که بّچه های کوچک تر کامالً متفاوت از 
بّچه های بزرگ تر فکر می کنند. مثالً علی رغم بّچه های بزرگ تر، بّچه های کوچک تر 
نمی توانند تشخیص دهند که وقتی شکل یک شیء تغییر می کند، وزن آن تغییر 

نمی کند.

  1( غلبه کردن / 2( وقف کردن / 3( کشف کردن / 4( راه انداختن   1672

 1( عالقه / 2( دستگاه / 3( رشد / 4( سالمت   1673

 1( منظّم / 2( خاص، ویژه / 3( طبیعی / 4( مشابه   1674

 1( اطــالع دادن / 2( ضبط کــردن / 3( حــدس زدن    1675
ــان دادن / 4( نش

 1( به طور مصنوعی / 2( به طور متفاوت / 3( به طور گیج کننده    1676
/ 4( شدیدًا

ترجمۀ متن 25

برج ایفل در یک فضای باز در غرب پاریس سر برافراشته است. این برج به وسیلءه 
یک مهندس فرانسوی به نام الکساندر گوستاو ایفل ساخته شد. شخصی که تا آن 
زمان به خاطر ساختن پل ها معروف بود. آن برج از فوالدی ساخته شده است که 
در حدود 7000 تن وزن دارد. ارتفاع آن از پایءه ساختمان 322 متر است که یک 
آنتن تلویزیونی 17 متری را در بر دارد. تا زمان ساختن ساختمان ِامپاِیر اسِتیت 

نیویورک در سال 1931، بلندترین ساختمان جهان محسوب می شد.

 توضیح: با توّجه به اینکه جمله، مجهول گذشتءه ساده است، از    1677
ساختار مقابل استفاده می کنیم:

was / were + pp

 1( رسمی / 2( خنده دار / 3( نهایی / 4( مشهور   1678

 1( بستگی داشتن / 2( حمل کردن / 3( وزن داشتن / 4( متوّجه شدن   1679

 1( پایه / 2( اندام / 3( معیار، ضابطه / 4( زمینه   1680



273

پاسـخنامه

انگلیسـی 
11 و 12 ، 10
جـامـــع

60/000 از این واژه ها را در طول زندگی نوشتاری و گفتاری خود استفاده نمی کند. 
با وجود اینکه بیش از 400/000/000 نفر سراسر دنیا انگلیسی صحبت می کنند، 
انگلیسی پرکاربردترین زبان نیست. پرکاربردترین زبان، زبان ماندارین یا همان 
زبان قسمت های شمالی چین است که تقریباً 675/000/000 نفر این زبان را 
صحبت می کنند. بسیار گسترده است، مثالً جالب است که بدانید کلمءه »set« یک 
کلمءه سه حرفی است بیشترین تعداد معنی را دارد. )این کلمه( به عنوان اسم 58 

معنی، به عنوان فعل 126 معنی و به عنوان صفت 10 معنی دارد.

 »در ابتدا انسان ها نظرات خود را با استفاده از ایما و اشاره و    1737
حرکات منتقل می کردند.«

 »طبق متن، کدام مورد صحیح است؟«   1738
 »انگلیسی زبانی است که بیشترین تعداد کلمات را دارد.«

 کلمءه »one« در خط دوازدهم به چه چیزی اشاره می کند؟   1739
»زبان«

 »می توان از این متن فهمید که زبان از کلمات عادی و کلمات    1740
فنی تشکیل می شود.«

 کلمءه »approximately« نزدیک ترین معنی را به »nearly« دارد.   1741

ترجمۀ متن 5

صورت  به  قبل  از  که  غذایی  یعنی  می خورند؛  آماده  غذای  مردم  روزها  این 
بسته بندی یا کنسرو که اغلب یخ زده است، آماده شده است. مردم هم خیلی 
به رستوران های فست فود، یعنی جایی که بتوانند غذای بیرون بر بخرند، می روند. 
این نوع غذا مناسب دنیای مدرن و پرمشغلءه امروزی است، اما اغلب چربی و 
شکر باالیی دارد. دندان پزشکان می گویند اگر شکر زیادی بخورید، ممکن است 
حفره هایی در دندانتان ایجاد شود. همینطور پزشکان به شما می گویند اگر چربی 

زیادی بخورید، برای قلبتان ضرر دارد. 
اغلب دانشمندان می گویند که بهترین غذا، غذای طبیعی مانند، میوه و سبزیجات 
است. همچنین آنها می گویند ما باید میزان چربی که می خوریم، کاهش دهیم. 
امروزه ما روغن و کرۀ زیادی می خوریم. به جای غذای سرخ کردنی در روغن، 
باید آن را به طور مالیم آب پز یا بخارپز کنیم و یا خام بخوریم، مثل ساالد. غذایی 
که نپخته باشد ویتامین های بیشتری دارد. این ویتامین ها طی فرآیند پختن از 

بین می روند.
   البته هرچه سن ما باالتر می رود، اثر عادات غذایی بد را متوجه می شویم. وقتی 
جوان هستیم، مجبور نیستیم خیلی نگران )این مسئله( باشیم، اما ایجاد عادات 

غذایی خوب در همان اوایل زندگی، فکر خوبی است.

 چرا غذای نپخته اغلب برای ما بهتر است؟   1742
ویتامین های آن از بین نرفته است.

 »دانشمندان به مردم توصیه می کنند تا چه غذایی را نخورند؟«   1743
/ »غذایی که در روغن پخته شده« 

 کلمءه »cut down«  در خط 8 نزدیک ترین معنی را دارد به .............    1744
»decrease = کاهش دادن «

 کلمءه »it« در خط 10 به ..................... داللت دارد.   1745
»food = غذا«

ترجمۀ متن 6

حتی در هنگام خواب بدن به انرژی نیاز دارد. هرچه شخص فعال تر باشد، بدن 
انرژی بیشتری مصرف می کند. انرژی از سوزاندن شیمیایی هیدرات های کربن، 

چربی، پروتئین و مواد خاص دیگری مانند الکل به دست می آید.
   میزان انرژی غذاهای مختلف را می توان با سوزاندن آنها در اجاق مخصوصی 
به نام »کالری متر« اندازه گیری کرد. انرژی غذا اغلب با واحد کالری سنجیده 
می شود. یک کیلو کالری که معموالً به شکل Kcal یا Calorie )با C بزرگ( نشان 
داده می شود، مقدار انرژی الزم برای باال بردن دمای یک کیلوگرم آب تا 10 
درجه سانتی گراد است، درواقع کالری واحد اندازه گیری گرما است، نه انرژی. در 

سیستم جدید اندازه گیری، از ژول به عنوان واحد انرژی استفاده می شود. )1 کالری 
معادل 4/2 کیلوژول است( با نگاه کردن به یک کتاب یا مجلءه الغری، می توانید 

تقریباً مقدار کالری هر غذایی را پیدا کنید.
   یک فرد بالغ، به طور متوسط، به مقداری کمتر از 300 کالری در روز نیاز 
دارد. یک کارگر به علت انرژی که در فعالیت های جسمی استفاده می کند، به 
4000 کالری یا بیشتر نیاز دارد. بچه هایی هم که در حال رشد هستند و خیلی 
هم پرجنب وجوش هستند، به کالری اضافی نیاز دارند. هرچه انسان پیرتر شود، 
به کالری کمتری نیاز خواهد داشت. تا حدودی علتش این است که آنها از نظر 
جسمی تحرک کمتری دارند و تا حّدی دلیلش آن است که فعالیت های شیمیایی 

برخی از بافت های بدنشان کاهش می یابد.

 بهترین عنوان برای متن انرژی و غذا است.    1746

 طبق متن مقدار انرژی غذاها را می توان از طریق سوزاندن آنها    1747
در کالری متر اندازه گرفت.

 اشارۀ متن آن است که کالری در واقع یک واحد گرما است.   1748

 کدام یک از موارد زیر احتماالً به کالری کمتری نیاز دارد؟   - سالمندان   1749

 12/6 کیلوژول برابر است با 3 کالری.   1750

ترجمۀ متن 7

ورزش هایی نظیر دو آهسته، دو معمولی، شنا، دوچرخه سواری و پیاده روی سریع 
که کل بدن را درگیر می کنند به مؤثرترین شکل باعث بهبود و حفظ سالمتی 
و آمادگی جسمانی می شوند. بازی ها و ورزش های سازمان یافته ای که در طرح 
بازی خود دوره های استراحت طوالنی دارند، تأثیر اندکی روی سالمت و آمادگی 
جسمانی دارند. برنامه هایی که به طور خاص برای کمک به افراد جهت سالمت 
و آمادگی جسمانی طراحی شده در مکان های مختلفی ارائه می شوند: مدارس، 
با  افراد  به  و حرفه ای که  ویژه  کلینیک های  و  و سالن های خصوصی  باشگاه ها 
مشکالت قلبی ریوی توجه دارند. شخص باید در انتخاب برنامءه ورزشی دقت 
کند و باید مطمئن شود که کارمندان آن مرکز کارشناس تربیت بدنی یا پزشکی 

هستند.
   افراد سالم و طبیعی ممکن است خودشان برنامءه ورزشی خودشان را طراحی 
کنند. قانون کلی آن است که فقط باید تا زمانی ورزش کنید که به شدت خسته 
شوید، یعنی تا زمانی که نفس کشیدن دشوار شود، جریان خون دیگر کافی به نظر 

نمی رسد، یا خستگی روی عملکرد آدم تأثیر می گذارد.
   اشخاصی که سالمتشان به علت حملءه قلبی، سکتءه مغزی و بیماری دچار مشکل 

شده، باید قبل از انتخاب برنامءه ورزشی به پزشک مراجعه کنند.

باعث    1751 که  کنید  ورزشی شرکت  در  اگر  متن،  اطالعات   طبق 
می شود دوره های طوالنی استراحت داشته باشید، شما نمی توانید انتظار داشته 

باشید که آمادگی جسمانی شما خیلی بهتر شود.

 طبق متن، اگر مشکل قلبی داشته باشید، توصیه می شود که در    1752
مکان هایی ورزش کنید که در آن فعالیت های طراحی شده از نظر بالینی برای 

شما مناسب باشد.

 می توان گفت که پاراگراف 1 عمدتاً نوشته شده تا توصیه ای کند.   1753

 کلمءه »labored« نزدیک ترین معنا را به »difficult« دارد.   1754

 قانون کلی که در پاراگراف 2 ارائه شده، برای کسانی است که    1755
مشکالت سالمت ندارند. 

ترجمۀ متن 8

یوگا یک نظام پرورش جسم و ذهن است که توسط مذاهب هنری، به ویژه مذهب 
بودایی به وجود آمد. به افرادی که تکنیک های یوگا را به طور کامل یاد می گیرند، 
یوگی گفته می شود. آنها از طریق تمرین های جسمی و ذهنی سخت، می توانند 
ذهن خود را از افکار مادی و دنیوی آزاد کنند و برروی رسیدن به یک یکپارچگی 

روحانی با خدای خود تمرکز می کند.
   رسیدن به این حالت، بسیار دشوار است، بنابراین این تعلیم به مراحل مختلفی 
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تقسیم می شود که به تدریج دشوارتر می شود. دو مرحلءه اول بدن را پاکسازی و 
ذهن را آرام می کند. هدف پرورش جسمی، یا همان مرحلءه سوم، آن است که 
بدن تحت کنترل کامل درآید، که این کار با استفاده از روش هایی مانند تنظیم 
تنفس و ورزش های وضعی انجام می گیرد. پس از آن پرورش ذهن انجام می شود 

که تمرکز آرام را ممکن می سازد.
   هدف مراحل پنجم و ششم یوگا به دست آوردن کامل کنترل ذهن است. یوگی 
با ایجاد تمرکز درونی باید یاد بگیرد که هیچ واکنشی به آشفتگی ها )مشکالت( 
بیرونی نشان ندهد. در مرحلءه نهایی فرض بر آن است که روح با خدا یکپارچه 

شود، که این باالترین هدف ممکن برای یک هندو است. 
   در قرن بیستم، یوگا به طور فزاینده ای در غرب محبوب و پرطرفدار شد و در 
آنجا هاتایوگا که تمرکزش برروی مرحلءه جسمی است عمدتاً برای کمک به حالت 

آرامش استفاده می شود.

 طبق متن کدام جمله صحیح نیست؟   1756
- یوگی ها کسانی هستند که یوگا تعلیم می دهند.

 طبق متن، باالترین هدف یوگا پیوند روح با خدا است.   1757

 کدام یک از موارد زیر به عنوان یکی از مراحل یوگا، ذکر نشده است؟   1758
- کنترل نفس

 کلمءه »disturbance« در پاراگراف سوم نزدیک ترین معنا را    1759
به مشکالت دارد. 

 این متن عمدتاً دربارۀ یک پروسه )روند( است.   1760

ترجمۀ متن 9

دیگری  و  ساله  آنها شش  از  یکی  داشتند.  بّچءه کوچک  دو  گرین  خانم  و  آقا 
چهارساله بود. آنها دوست نداشتند که شب ها زود بخوابند و اصرار داشتند تا 
دیروقت بیدار بمانند. خانم گرین از این موضوع ناراحت بود. آقای گرین زمانی 
از سرکار به خانه می رسید که خانم گرین بّچه ها را مجبور کرده بود که بخوابند 
و خانم گرین واقعاً از این مسئله خسته شده بود. آقای گرین به جز آخر هفته در 
خانه نبود که به او کمک کند. آقای گرین گمان می کرد که خوانندۀ خوبی است، 
اّما واقعاً صدایش اصالً خوب نبود. او به این نتیجه رسید که اگر هنگام خواب برای 
بّچه ها آواز بخواند، کمک می کند که بّچه ها آرام شوند و کمک کند بخوابند. او 
هر شنبه و یکشنبه شب این کار را انجام می داد تا اینکه شنید پسرش به خواهر 
کوچکش می گوید، »آیا فکر می کنی اگر چشم هایمان را ببندیم، از آواز خواندن 

دست می کشد؟«

 »خانم گرین ناراحت بود چون بّچه هایش دوست نداشتند زود بخوابند.«   1761
1( بخوابند اصالً./ 2( زود بخوابند./ 3( شب دیر بخوابند./ 4( تا دیروقت 

بیدار بمانند. 

  »آقای گرین نمی توانست همسرش را در مشکلش کمک کند    1762
چون او .................. «

1( زودتر از بّچه ها می خوابید./ 2( خسته بود از بّچه هایش/ 3( از سرکار دیر به 
خانه می آمد./ 4( نمی دانست چه کار کند.

به    1763 را  معنی  نزدیک ترین  سوم  پاراگراف  در  آرامش  »کلمءه    
....................... دارد.«

»rest« به معنی استراحت.

ترجمۀ متن 10

تابستان گذشته رفتم خاله ام را که در اسکاتلند زندگی می کند مالقات کنم. با قطار 
رفتم. قطار خیلی پر نبود و من وارد یک کوپءه خالی شدم و شروع به خواندن کردم. 
درست قبل از اینکه قطار ایستگاه را ترک کند، مرد جوانی که شبیه یک تاجر بود، 
وارد همان کوپه شد. بعد از آنکه قطار شروع به حرکت کرد، او شروع به صحبت 
کرد. او دربارۀ کارش صحبت کرد و ادامه داد و برای من دربارۀ کسانی که از 
بسیاری از شهرهای مختلف از او اتومبیل می خریدند صحبت کرد. من خیلی کسل 
)خسته( شدم. به او گفتم که دوستم در رستوران قطار است. کتابم را برداشتم و 

به رستوران رفتم و باقی سفرم را در آنجا ماندم. 

 چرا نویسنده کوپه اش را ترک کرد و به رستوران رفت؟   1764
»چون از صحبت های مرد جوان خسته شده بود.«

 کدام جمله درست نیست؟   1765
»افراد زیادی در کوپءه نویسنده بودند.«

 ضمیر »مرا« در خط چهارم اشاره دارد به ............   1766
»نویسنده«      

ترجمۀ متن 11
مردی در لندن بعد از سی و چهار سال کتاِب کتاب خانه ای را دیروز برگرداند. 
الکس ویلیام کتاب را در خانءه مادرش که به تازگی فوت کرده بود، پیدا کرد. آن 
کتاب زیر تعدادی از لباس های کهنه بود. مادر آلکس آن را سی و چهار سال 
پیش قرض گرفته بود، بنابراین الکس فکر کرد که وقت آن رسیده که کتاب را 
پس دهد. )مسئولین( کتابخانه در مورد این که آیا الکس برای دیر برگرداندن 
کتاب باید پولی بپردازد یا خیر تصمیم خواهند گرفت. او )الکس( گفت: »امیدوارم 
آن ها مرا مجبور نکنند که پولی بپردازم. چون بیش از دویست پوند است و من 

مرد ثروتمندی نیستم.«

 کدام یک از جمالت زیر درست دارد؟   1767
1( مادر الکس به فاصلءه کوتاهی بعد از قرض گرفتن کتاب فوت کرد. / 2( الکس 
کتاب را سی و چهار سال پیش پیدا کرد. / 3( الکس خیلی سال پیش کتاب را 
پیدا کرد اما مدتی آن را نگه داشت. / 4( زمانی طوالنی نیست که الکس کتاب 

را پیدا کرده.

 کلمءه »It« در جملءه آخر به ............... داللت دارد.   1768
1( قیمت کتاب/2( پولی که الکس باید به کتابخانه بپردازد. / 3( این واقعیت که 

او مجبور است تا پول را بپردازد./ 4( تصمیم کتابخانه

 الکس امیدوار است که مجبور نشود پولی بپردازد چون ...............   1769
1( آن پول برای الکس خیلی زیاد است./ 2( سی و چهار سال گذشته است. 

/ 3( سرانجام او کتاب را برگردانده است../ 4( او اصالً این پول را ندارد.
 الکس کتاب را به کتابخانه برگرداند. شاید فکر می کرد ...............   1770

1( دیر بهتر از هرگز است./ 2( به اندازۀ کافی ثروتمند نبود که آن را برگرداند.
3( دیر شده بود./ 4( هر چه دیرتر، بهتر

 کلمءه »make« در عبارت »make me pay« از نظر معنایی به    1771
............... نزدیک است.

1( آرزو داشتن/ 2( پیشنهادکردن/ 3( هدایت کردن/ 4( مجبورکردن

ترجمۀ متن 12
انسان یک موجود اجتماعی است. او نمی تواند بدون جامعه زندگی کند. جامعه ای 
که در آن زندگی می کند به او حق و حقوق خاصی را می دهد. اما حق و حقوق 
همیشه دست در دست وظایف دارند )همراه وظایف هستند(. هر انسانی حق دارد 
که زندگی آرامی داشته باشد. او از دولت انتظار دارد که خود و اموالش را حفاظت 
کند. او همچنین حقوق معین سیاسی، اجتماعی و شخصی دارد. اما )بهره مندی( از 
این حقوق امکان پذیر نخواهد بود مگر این که وظایف و تکالیف خاّصی نسبت به 

جامعه انجام گیرد.

 انسان یک موجود اجتماعی است چون او ...............   1772
1( می تواند تنها زندگی کند./ 2( می تواند فقط با خانواده اش زندگی کند. / 3( باید در 

جامعه زندگی کند./ 4( از زندگی در جامعه متنفر است.

 حق و حقوقی که جامعه به او می دهد ............... .   1773
1( او را تشویق می کند تا به حقوق دیگران احترام نگذارد./2( او را مجبور به 
)پذیرش( مسئولیتی نمی کند. / 3( به همراه وظایف و مسئولیت ها است./4( او 

را در وضعیت بدی قرار می دهد.

 انتظاراتی را که انسان از جامعه دارد عبارت اند از ............... .   1774
1( حمایت از او در برابر هر آن چه که انجام می دهد./ 2( ارائه دادن آن چه که او 
آرزو دارد )طلب می کند( / 3( مصون داشتن او و فراهم نمودن یک زندگی آرام/ 

4( گرفتن اموال او با زور
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