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کور  پاسخنامءه کن گلیسی   هنر  99تشریحی زبان ان
 «ام را تمام نکردم، ممکن است کمی به من زمان بدهید؟ متأسفانه تکلیف انگلیسی » .2 . گزینه67

بنهابراین  ؛شود که کار در زمان گذشته شروع شود و تا زمان حال هم ادامهه پیهدا کنهد از زمان حال کامل یا ماضی نقلی زمانی استفاده می

haven’t finished  .جواب درست است 

زند، جلوی یادگیری خودش و دیگران  دهد و با دیگران حرف می آموزی به حرف معلم در کالس گوش نمی که دانش زمانی. »3 . گزینه66

 « گیرد. را می

چون فاعل مؤنه   ؛استفاده کنیم توانیم در جای خالی از ضمیر انعکاسی کند، بنابراین می چون فاعل و مفعول جمله به یک شخص اشاره می

 کنیم.  استفاده می herselfاست از ضمیر انعکاسی 

خواهیم و آن صفت برای هر دو  در این تست یک صفت می« اندازءه کار )شغل( قبلی است. کار )شغل( برای من به سختی این. »1گزینه  .67

 as ++ صفت  asکنیم:  یطرف برابر هستند؛ بنابراین در این تست از صفت برابری استفاده م

آموزان بتواننهد  گفت ساکت باشند تا دیگر دانش ،کردند آموزانی که داشتند صحبت می مسئول کتابخانه به دو نفر از دانش. »4 . گزینه69

 « هایشان تمرکز کنند. روی درس

 who were talking toبنهابراین ؛لی هم نیهاز داریهماستفاده کنیم و از طرفی به ضمیر موصو toاز مصدر با  tellدانید که باید بعد از فعل  می

keep queit  .جواب درست است 

 «جا تاریک بود. مهاز کار دست بکشند، چون ه برقدلیل قطع شدن  . کارگران شیفت شب مجبور شدند به3گزینه  .78

 ( زغال سنگ 4/  ( برق3/  ( سوخت2/  ( قانون1

 « منتظر نوبت خود ماند. صبورانهپس از سه ساعت انتظار کشیدن در مطب دکتر، زن هنوز . »2 . گزینه71

 ( قطعاً 4/  ( دوباره3/  ( صبورانه2/  ( خوشبختانه1

ه همراه ها را با خود ب تا از بهترین 18هایش ندارد و همیشه  نفر را در پروژه 18کردن بیشتر از  کارگردان هرگز درخواست کار. »3 . گزینه72

 .« گیرد جدی نمیکسی کار را  ،وقتی تعداد افراد زیاد باشد»گوید:  او همیشه می «دارد.

 ( دادن 4/  ( گرفتن3/  ( رساندن2/  ( بردن1

 « حلی برای مشکل هستند و امیدوارند در جلسات مسائل را حل کنند. دنبال راه دو حزب به. »4. گزینه 73

 دنبال چیزی بودن  ( به4/  ( پیوستن3/  ( تدارک دیدن2/  ( مقایسه کردن1

 « کنیم پول قرض گرفتن خوب نیست. که فکر می ایم بزرگ شده وریما ط. »2 . گزینه74

 ( کنار آمدن 4/  ( مراقبت کردن3/  ( بزرگ شدن2/  ( پیدا کردن1

 « های منابع خبری خود را مخفی نگه دارند. گاهی خبرنگاران متعهدند تا هویت». 3 . گزینه78

 ( مقاصد 4/  ها ( هویت3/  ( راهنمایان2/  ( اخالقیات1

 « کند. را تولید می این ها پیراهن مانند کنندءه آن میلیون چون تولید ؛نیست منحصر به فرداین پیراهن . »4 . گزینه77

 ( منحصر به فرد 4/ / تزئینی( 3/  ( سنتی2/  ( جدی1

 « های دیگر را ستایش نمایند. بگذارند و فرهنگ احترامهای مختلف  آموزد تا به ملت آموزان می او به دانش». 1 . گزینه76

 ( احتمال 4/  ( ریشه3/  ( لذت2/ / ( احترام1

 کلوز 

هایی است که دسهتخوش تحهول قهرار گرفتهه اسهت. افهراد  های مختلف زندگی ما اثر گذاشته است. آموزش از حوزه شدن در جنبه جهانی

درس  راه دورمانند و از روش یهادگیری از  کنند برای تحصیلشان. افراد زیادی هم در خانه می بسیاری به کشورهای مختلف نقل مکان می

 تر شده است.  حضور در دانشگاه کمتر و حتی آسان خوانند. امروزه آموختن بدون می
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برده تمایهل داشهتن بهه یهادگیری  . این تغییرات نام«آنالین و از طریق ایمیل سنتی و یا نیمه صورت نیمه یعنی تحصیل به»یادگیری ترکیبی 

  .دهند خود را ادامه مییادگیری  بازنشستگیدهد که افراد در طی آن همءه مراحل زندگی و حتی در  مدت را نشان می بلند

ترک دفتر کارمان آسان است. بسیاری از افهراد در سهنین بزرگسهالی خهود بهه دانشهگاه  بدونو سمینارهای آنالین « وبینارها»شرکت در 

 شغل و اختالل در زندگی خانوادگی آسان است.  از دست دادنچون گرفتن مدرک بدون  ؛گردند برمی

 . 2گزینه  .77

 ( دستاورد 4/  ( ترکیب3/  راه دور( 2/  ( فعالیت1

 . 3 . گزینه79

 ( یادگیری 4/  ( یاد گرفتن3/  ( یاد بگیر2/  ( برای یادگیری1

 . 3 . گزینه98

 ( سرگرمی 4/  ( بازنشستگی3/  ( کودکی2/  ( جشن1

 . 1 . گزینه91

 ( از 4/  ( از طریق3/  ( برای2/  ( بدون1

  .1 . گزینه92

 ( شرکت کردن 4/  ( مراقب چیزی بودن3/  گشتن( بر2/  ( از دست دادن1

 1درک مطلب 

. اول نهیممفیدی داشته باشیم و از زمان اسهتفاده ک مدت طوالنی مطالعه کنیم. باید مطالعءه ،خوب در امتحان الزم نیست برای گرفتن نمرءه

شهده و چگهونگی  داده آید، در مورد موضوعات پوشش در عوض اینکه از او بپرسید که در امتحان چه می .قبل از امتحان با معلم حرف بزن

سپس مکانی خلوت و بدون مزاحمت برای بیدار ماندن  ؛دهد اطالعات به مطالعءه شما جهت میال کنید. این ؤآمادگی برای امتحان از وی س

 ،خواب و تلویزیون بهتر است. بعد از این و وقتی هدف خود را پیدا کهردی ز میز کنار تختبرای مثال میز مطالعءه کتابخانه ا ؛انتخاب کنید

های کتاب و دیگر منابع را آغاز کن. زیر نکات مهم و نامفهوم خط بکهش. پهس از تمهام  های کالس را مطالعه کن، بخش دوباره یادداشت

ها و بازبینی مطالب موجود اسهتفاده کهن. در  فصل ناسب بیابی. از خالصءهها پاسخ م ن شدن این کار به این نکات برگرد و سعی کن برای آ

ها پاسخ بده. این کار به تست نهایی آمادگی شما  ال داد و یا اگر سؤاالت بازبینی در خود کتاب وجود دارد به آنؤاگر معلم نمونه س ،نهایت

 کند.  برای امتحان کمک می

 . 4 . گزینه93

 کند؟ موضوعی بح  میمتن باال در مورد چه 

( نقش معلهم در عملکهرد امتحهانی 3/ بیش از حد معمول  ( تأثیر منفی مطالعءه2/ آموزان  ( اهمیت امتحانات در موفقیت تحصیلی دانش1

 ( بهترین روش آماده شدن برای امتحانات 4/  آموزان دانش

 . 2 . گزینه94

 پردازد؟ ن میتوصیف ساختاربندی اطالعات متبه یک از جمالت زیر  کدام

 آورده شده است.  های انجام آن  معرفی شده و قدم ،( رویکرد2/ تعیین شده و اثرات آن یکی پس از دیگری آورده شده است.  ،( هدف1

 هایی برای آن فهرست نشده است.  حل ( به مشکلی اشاره نشده و راه4/ ( ادعایی بر شواهد نادرست آن ارائه شده است. 3

 . 1 . گزینه98

 است.  ...............آموز  آن دانش ،آموز از معلم خود بپرسد که در امتحان چه آمده است اگر امتحان نزدیک باشد و دانش ،طبق متن بر

  کردهامید  ( معلم را نا4/  نگرفته( پاسخی 3/ ( نگران 2 / ( در راه اشتباه قدم برداشته1

 . 4 . گزینه97
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 اشاره دارد.  ...............در متن به نکات « این نکات»عبارت 

 نشده  ( درک4/  ( مطالب خارج از کالس3/  افتاده ( جا2/  ( اطالعات کلیدی1

 2درک مطلب 

وجهود  2868ا سهال تچند دهه احتماالً  برایتوانیم برای همیشه از نفت استفاده کنیم. نفت  بهتر است برای شروع مطلب بگویم که ما نمی

زمین نفت  ماند و اگر چیزی هم باقی بماند زیاد نخواهد بود. در حال حاضر در کرءه اهد شد. چیز زیادی باقی نمیدارد و پس از آن تمام خو

امها  ؛یابنهد شود. مهندسان همیشه منابع جدید نفتی را می نفت بسیاری یافت می ،در زیر اقیانوس اطلس و دریای شمال زیادی وجود دارد.

ماند. کمبود نفت هم  یعنی برای همیشه باقی نمی ؛نهایت نیست ها بی  . مقدار نفت زیر دریاها و اعماق آنتوان از بعضی حقایق فرار کرد نمی

شود. نفت همیشه از دالیهل آلهودگی  تر می ها گران تر خواهد شد؛ بنابراین قیمت آن از دیگر سوخت سازد و گران استخراج آن را سخت می

هایی  دنبال به وجود آوردن روغن از گیاهان هستند. اغلب روغن پژوهشگران به ،. برای نمونهدیگری هم وجود دارنداست، بدون شک حقایق 

های دیزلهی روغهن  بعضهی از سهوخت ،شود از این روغن بنزین هم تولیهد کهرد. بهرای نمونهه اند و گاهی می کنیم از گیاهان که مصرف می

ههای گیهاهی روش خهوبی بهرای  تر اسهت و آلهودگی کمتهری دارد. شهاید روغن فتابگردان از روغن معدنی پاک آفتابگردان دارند. روغن آ

روی ما یندءه پیش ها نیاز داشته باشیم. در حقیقت آ آینده برای تولید مواد غذایی به تمامی زمین مدت و آینده نیستند. شاید هم در  طوالنی

انهد. بهرق انهرژی  های بدون نیاز به نفت ها و پالستیک ها، خانه ود آن است. پژوهشگران در حال طراحی ماشینیندءه بدون نفت و کمب یک آ

 ولی باید برق پاک تولید شود.  ،آینده است

 . 3 . گزینه96

 .. نزدیک است. در پاراگراف اول و در معنای خود به ........« شود تمام می»عبارت 

 ( وجود داشتن 4/  ( پایان3/  ( کاهش2/  ( ظاهر شدن1

 .1 . گزینه97

 متن فوق مدعی است که نفت در حال حاضر ............. . 

/ شود.  ها یافت می ( بیشتر زیر دریاها و اقیانوس3/ شود.  سختی استخراج می ( از زیر زمین به2/ ( پاسخگوی نیاز انسان به انرژی است. 1

 ( بیشتر زیر زمین وجود دارد تا زیر دریاها. 4

 . 1 . گزینه99

 یک از موارد زیر دربارءه روغن آفتابگردان درست است؟  طبق متن کدام

اندازءه روغن معدنی آلودگی دارد.  ( به3/ شود.  ( از منابعی جز گیاهان نیز استخراج می2/ شود.  عنوان سوخت خودرو استفاده می آن به  ( از1

 ( ظاهرًا پاسخ آخر به نیازهای انرژی ماست. 4 /

 . 1 . گزینه188

 یابد.  ادامه می ...............این احتماالً با بح  

مشهکالت هایی بهرای حهل  ( قهدم4/  های علمی ( نقش انرژی در پیشرفت3/ ( مشکالت دیگر مرتبط با متن 2/  ( انرژی پاک در آینده1

 های مرتبط با نفت فناوری


