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سال دوازدهم برای شما سال غریبی است. و چرا؟
نــه فقــط بــرای ایــن کــه آخریــن ســال تحصیلــی شــما قبــل از دانشــگاه اســت و نــه فقــط بــرای ایــن کــه تالشــی 

خواهیــد داشــت عظیــم، بــرای رســیدن بــه دانشــگاه؛ بلکــه بــه یــک دلیــل مهم تــر.
بــه زودی متوجــه خواهیــد شــد کــه دیگــر مثــل زمانــی کــه دانش آمــوز یازدهــم بودیــد، حــرف نمی زنیــد و حتــی 
مثــل ســال قبــل راه نمی رویــد. در شــما جوانــی در حــال روییــدن اســت کــه قــرار اســت بــه زودی سرنوشــت 

خــودش را بــه دســت گیــرد. 
آخر می دانید آدم که دبیرستان را تمام می کند، لباس های ذهنش، برایش کوچک می شود.

حاال بیایید از جایی دیگر به همین موضوع نگاه کنیم. 
ــر  ــر ه ــود. دیگ ــر می ش ــان تحلیلی ت ــوید. ذهن ت ــزرگ می ش ــر ب ــال، متفاوت ت ــز امس ــوزان عزی ــما دانش آم ش

ــق! ــاه عمی ــن چ ــوید. عی ــق می ش ــوید. عمی ــطحی نمی ش ــتدالل های س ــه اس ــی ب ــد و راض ــی را نمی پذیری حرف
ــی، در آن  ــد در جای ــد و می رس ــور می کن ــن عب ــطحی زمی ــای س ــن از الیه ه ــد؟ چاه ک ــق دیده ای ــاه عمی چ

ــه آب.  ــا، ب عمق ه
شما درون تان چنین می شود: عمیق!

و یک موضوع دیگر: می دانید چه چیزی دلم می خواهد؟ 
دلــم می خواهــد بگویــم بــه شــما، بــه شــما کــه انتشــارات مشــاوران آمــوزش را به عنــوان ناشــر تخصصــی خودتان 
انتخــاب کرده ایــد کــه می شــود »لطــف کنیــد و امســال را خیلــی جــدی بگیریــد؟ تــا بیشــتر بــزرگ شــوید، تــا 
ــان،  ــدازۀ زحمت ت ــه ان بیشــتر عمیــق شــوید؟ می شــود خســته نشــوید؟ می شــود وقتــی زحمــت می کشــید و ب
در مدرســه یــا در آزمــون ، نتیجــه نگرفتیــد ناامیــد نشــوید و بــه خودتــان بلنــد بگوییــد کــه هــی فالنــی! تــو حــق 

نــداری! حــق نــداری کــه ناامیــد شــوی و بعــد دســت از تــالش نکشــید؟«
آخریــن حرفــم بــرای شــما کــه دیگــر برای تــان حــرف نخواهــم زد، چــرا کــه ســال بعــد در دانشــگاه خواهیــد 

نشســت و در جایــگاه  دانشــجو:
در تمــام ســال هایی کــه کار کــردم یــک چیــز همیشــه بــاورم بــود و آن این کــه زمیــن و زمــان را بایــد بــه هــم 
بریــزم تــا بتوانــم قدمــی در راه رشــد و توســعه بــردارم و یــواش بــه شــما می گویــم کــه احســاس خوبــی دارم. 
احســاس رضایــت. انــگاری همــۀ  تالش هــای مــن و همکارانــم بی نتیجــه نبــوده اســت، چــرا کــه شــما، خواننــدهء 
جــدی مــا هســتید و امیــدوارم کــه »روش هایــی کــه در کتاب هایمــان یــاد گرفته ایــد را بتوانیــد در دانشــگاه نیــز 

بــه کار گیریــد.«
دانشجوی آینده، سالم!

                       

         وحـید متـنا



بهنامیکتاآفرینندةهستیبخش
زبان انگلیسی در مقایسه با سایر دروس از وضعیت خاصی برخوردار است، زیرا دانش آموزان در این درس به دو 
گروه تعلق دارند. گروهی که با توجه به کتاب های درسی پیش می روند و گروهی دیگر که از مؤسسات خارج از 
مدارس استفاده کرده اند و دارای اندوختۀ زبانی هستند. اّما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در 
گروه اول به دلیل تعداد و تنوع کم سؤاالت در کتاب های درسی، دانش آموزان مهارت الزم برای مسلط شدن بر 
روی مطالب مطرح شده و شرکت در آزمون های آزمایشی را نخواهند داشت؛ از طرفی گروه دوم به جهت این 

که سؤاالت را ساده یا متوسط می دانند به آنها توجهی نمی کنند.
از این رو:

کتابی که پیش روی شما عزیزان داوطلب سال دوازدهم و کنکور می باشد به گونه ای طراحی و تألیف گردیده است 
تا نیازهای هر دو گروه را براورده سازد تا داوطلبان عزیز بتوانند با شرایطی نسبتًا برابر در آزمون حاضر شوند.

مشکالت شما:
تجربۀ بیست و چهار سالۀ تدریس زبان به ما ثابت کرده است که برخی از شما عزیزان در موارد زیر دچار 

مشکل هستید:
1- گرامر درس: گرامر را متوجه نمی شوم یا اگر درس را یاد می گیرم نمی توانم از آن در تست و تمرین استفاده 

کنم، »اصاًل گرامر به چه دردی می خورد؟«
را کجای دلم  »لغات  به عبارت دیگر  لغات چیست؟  یا کاربرد  را چگونه حفظ کنم  لغات  نمی دانم  لغات:   -2

بگذارم«
3- درک مطلب: در بحث درک مطلب دچار مشکلم، نه متن را متوجه می شوم و نه سؤاالت را، یا متن و سؤال 

را متوجه می شوم اما نمی توانم بین دو گزینه یکی را انتخاب کنم.
خوب، همانطور که همۀ ما می دانیم بهترین راه حل موقعی خود را نشان می دهد که ابتدا مشکل به درستی شناخته 
شده باشد، بنابراین از آن جایی که مشکالت شما را به خوبی درک می کنیم، راه حل آن را نیز با ارائۀ مطالب این 

کتاب به شما توصیه می کنیم.
ویژگی های این کتاب:

 Reading، با توجه به تغییر کتاب های درسی و اینکه کتاب درسی جدید برمبنای هر چهار مهارت زبانی یعنی
Writing، listening و Speaking طراحی و تألیف شده لذا مواردی که در این کتاب گنجانده شده برمبنای همین 

تغییرات اّما با رویکرد کنکوری ارائه گردیده است که در زیر به آنها اشاره می شود:
 )ساده و کاربردی(

قسمت اول درسنامۀ بسیار ساده و کاربردی است که نه تنها شما را بین الگوهای مختلف سرگردان نمی کند، بلکه 
با بیان شیوا و سادۀ مطالب و همچنین ارائۀ کاربرد آنها سعی در تفهیم الگو و ساختار موردنظر دارد.

نکته: مطالبی که در متن کتاب درسی به کار رفته شده و جزء مطالب کنکوری است ولی در چهارچوب گرامر 
کتاب به آنها پرداخته نشده است، در قالب تست های مکمل ارائه شده و توضیحات مربوط به هر ساختار به طور 

کاماًل واضح در تست ها و پاسخ نامه آمده است.
)یادگیری با Overlearning- یادگیری با تکرار- مهارت بر هر نوع تست لغت و تکرار حتی در صورت تست ها(

 قسمت دوم تمرینات و تست های مهارت زایی است که به دو دسته تقسیم می شود. همواره این اشکال وجود 
داشته است که دانش آموزان بدون آنکه متوجه مهارت خود در لغت شوند، فقط با حفظ لغات سریع به سراغ 
با مشکل مواجه می شوند و از ادامۀ حل تست دلسرد می شوند. بنابراین در این  تست زنی می روند که معموالً 
کتاب سعی کرده ایم تا ابتدا کاربرد هر لغت را برای شما مشخص کنیم و از فراگیری آن لغات نه فقط در قالب 
مجموعه ای برای حفظ کردن بلکه به صورت مجموعه  تمریناتی متنوع -که یادگیری لغت را صد در صد آسان 

می کند- مطمئن شده سپس برای تست زدن مراجعه کنید.
بخش اول این تمرینات- warm up- می باشد که 100 تمرین مختلف لغت گنجانده شده تا یادگیری لغت را کامل 
کند و در بخش دوم دو آزمون سطح متوسط و دشوار و در بخش سوم تست های چهار گزینه ای سطح بندی شدۀ 



لغات مطرح گردیده، با این ویژگی که هم از تکرار مناسب برای یادگیری برخوردار باشد که دیگر نیازی به حفظ 
لغت به طور جداگانه نباشد و هم از درجۀ سختی مناسبی استفاده کند.

نکته: لغات و تست های لغت باید دسته بندی شده و در هر بار تعداد کم ولی با تکرار زیاد مطالعه شود تا هر 
روز با آنها درگیر باشیم.

 )تسلط بر هر نوع سؤال گرامری و پاسخ های کاماًل تشریحی(
و  تألیفی  تست های  از  متشکل  مجموعه ای  که  است  گرامری  تست های  و  سؤاالت  به  مربوط  چهارم  قسمت 

تست های مرتبط به کنکورهای سال های قبل می باشد.
البته باید به این نکته توجه داشت که در بعضی موارد موضوعاتی در بین تست های مطرح شده که به نظر می رسد 
خارج از بحث کتاب درسی می باشد اّما باید بدانید که در کنکور امسال به دلیل نامشخص بودن نوع سؤاالت باید 

به همۀ ریزنکته های کتاب مسلط باشید بنابراین در این تست ها به آنها اشاره شده است.
 )راه کار، معرفی و پاسخ کاماًل تشریحی(

قسمت پنجم مربوط به درک مطلب و متن های کوتاه )Reading & Cloze( می باشد که در این قسمت که معموالً 
نقطۀ مشترک اشکال اکثر دانش آموزان است سعی کرده ایم تا با نکات الزم برای پاسخ دهی به سؤاالت و درک 
مطالب متنی ارائه شده این گونه سؤاالت را برایتان تا حد ممکن ساده کنیم. از طرفی با تشریح کامل هر سؤال 

ریدینگ و نحوۀ پاسخگوئی به آن سؤال روش پاسخ دهی را سهل تر کرده ایم.
نکته: به دلیل اهمیت باالی بخش درک مطلب و کلوز عالوه بر 10 متنی که در آخر هر درس آمده از مجموعه 
سؤاالت کنکور سال های قبل نیز در قسمت پایانی استفاده گردید تا با بررسی پاسخ های آن بتوانید بر تست های 

کنکوری نیز مسلط شوید.
نکتۀ مهم: 

A diamond is just a piece of charcoal that handled stress exceptionally well.
الماس، همان تکه ذغال سنگ سیاهی است که از پس فشارها به خوبی برآمد. مسیری سخت در پیش روست 

اّما می توان با برنامه ریزی مناسب، تالشی مستمر درخصوص درس زبان، هر روزه بر این دشواری فائق آمد.
حرف آخر:

این کتاب نتیجۀ تالش گروهی از افراد بسیار دلسوز و مجرب می باشد که هدف آنها فقط موفقیت شماست که 
در اینجا الزم است نهایت امتنان و تقدیر و تشکر خود را از این دوستان از صمیم قلب ابراز کنم.

جناب آقای تمنا مدیریت محترم انتشارات، گروه ویراستاری، گروه چاپ گرامی، خانوادۀ صبورم و دوستان عزیز 
همکارم آقایان افضل سر و ماژالن حاجی ملکی که با مشاوره خود بنده را در اتمام این کتاب همراهی کرده اند.

لطف پروردگار همراهتان 
رضا علیزاده متین
Soheil.matin749@gmail.com
بهار 99
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انگلیـسی
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درسـنامه

معلوم و مجهول:

Passive and Active
جمالت زیر را با هم مقایسه کنید:

.They built this house in 1947 آن ها این خانه را در سال 1947 ساختند.

.This house was built in 1947این خانه در سال 1947 ساخته شد.

.Most Austrians speak German بیشتر اتریشی ها آلمانی صحبت می کنند.

.German is spoken by most Austriansآلمانی به وسیلة بیشتر اتریشی ها صحبت می شود.

.A friend of ours is repairing the roofیکی از دوستان ما در حال تعمیر پشت بام است.

پشت بام توسط یکی از دوستان ما در حال تعمیر شدن 
است.

The roof is being repaired by a friend of 
ours.

.This book will change your life این کتاب زندگی شما را تغییر خواهد داد.

.Your life will be changed by this bookزندگی شما به وسیلة این کتاب تغییر داده خواهد شد.

اگر خوب به جمالت فوق توجه کنید، به این نکته می رسید که هر جفت از جمله های فوق یک مفهوم را می رسانند، یعنی دربارة یک موضوع 
صحبت می کنند اّما نحوة بیان آن ها متفاوت است. مثاًل در دو جملة اّول They جای خود را به This house داده و فعل built به was built تغییر 

کرده است. اّما مفهوم که موضوع ساخت خانه است، تغییری ندارد.

توجه کنید توضیح فوق به این معنا نیست که در هنگام ترجمه باید هر دو را به یک شکل ترجمه کرد بلکه منظور آن  است که مفهوم کلی 
جمله بدون تغییر است.

فرض کنید Jack کاری را برای Mary انجام می دهد ما برای آنکه در مورد این عمل انجام شده صحبت کنیم دو راه داریم:
1. جمله را با Jack که شروع کننده و انجام دهنده کار است آغاز کنیم. که به آن جملة معلوم )Active( گویند.

.Jack sends Mary a letterجک نامه ای را برای مری می فرستد.

2. جمله را با Marry شروع کنیم که عمل بر روی آن انجام شده است که در این حالت جمله مجهول است؛ یعنی عمل مهم تر از نهاد انجام آن است.

.Mary is sent a letterبرای مری نامه ای فرستاده می شود.

حاال به سراغ فعل جمله برویم و تغییر آن را ببینیم اگر کمی به دو جملة فوق توجه کنید فعل های built و was built مشخص کنندة تغییر  
مورد نظر خواهند بود.

حالگذشتهقسمت سوم فعل
builtbuiltbuild

 built است. که با مقایسة دو فعل در دو جمله به این نکته می رسیم که در جملة اول build این سه قسمت حال، گذشته و قسمت سوم فعل
گذشته ساده است اّما در جملة دوم built به صورت قسمت سوم به کار رفته و به آن یکی از شکل هایی to be  یعنی was اضافه شده است. زیرا 
می دانیم to be بعد از خود فقط می تواند ing یا pp داشته باشد. خوب، پس با توجه به توضیحات به این نتیجه می رسیم که برای ساختن فعل 

مجهول باید از الگوی زیر استفاده کنیم.

الگوی فعل مجهول:

To Be + PP
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انگلیـسی
دوازدهـم

درسـنامه
از این به بعد هر جا یکی از شکل های To be در کنار قسمت سوم فعل به کار رفت آن را »فعل مجهول« و به آن جمله نیز »جمله مجهول« 

می گویند.

مجهولمعلوم

Ex
am

pl
e

are placedقرارا داده می شود  Placeقرار می دهد

was linkedمتصل شدlinkedمتصل شد

has been pouredریخته شده استhas pouredریخته است

will be madeشناخته خواهد شدwill makeخواهدساخت

was being drunkداشت نوشیده می شد was drinkingداشت می نوشید

to be writtenنوشته شدنto writeنوشتن

همان طور که در مثال های فوق مشخص است در تمامی فعل های مجهول To be در کنار PP آمده است اّما To be با توجه به زمان جمله 
باید در شکل های مختلف استفاده شود که در همین قسمت به آن اشاره خواهیم کرد.

To Be

در زمان های کامل )بعید و نقلی( در زمان های استمراری در زمان آینده در زمان گذشته در زمان حال
been being be was/ were am/ is/ are

بعد از هر یک از شکل های To be باید از قسمت سوم فعل اصلی استفاده کرد و برای زمان های آینده قبل از be باید از will یا معادل های 
آن استفاده کرد.

will be made- can be washed- may be estimated
یا قبل از being باید از  am، is، areیاwere، was  استفاده کرد.

are being changed- was being used
و در پایان قبل از been  باید از have- has یا had استفاده کرد.

had been dedicated- have been known

تبدیل جملٔه معلوم به مجهول:

اگر مطالب قبلی را درست مطالعه کرده باشید، متوجه شدید که هر جملة معلومی با نهاد )کنندة کار( و هر جملة مجهول با مفعول شروع می شود. 
بنابراین در تبدیل جملة معلوم به مجهول باید نهاد را حذف کرده و مفعول را به ابتدای جمله منتقل کرد.

.She found a bookاو کتابی پیدا کرد.

.A book was foundکتابی پیدا شد.

.A book was found by herکتابی توسط او پیدا شد.

وقتی که در جملة مجهول مفعول را در جای نهاد قرار می دهیم، آن را »جانشین نهاد، نائب نهاد یا نهاد دستوری« گویند.
حاال که حرف از مفعول است باید نحوة مشخص کردن مفعول را بدانیم.

برای انجام این عمل ابتدا فعل اصلی جمله را مشخص می کنیم، سپس آن را با سئواالت »چه کسی را - چه چیزی را« و ... مورد پرسش قرار 
می دهیم و پاسخی که برای این سؤاالت در جمله پیدا می کنیم همان مفعول جمله است.

 They left the roomI love my grandmother    

من مادر بزرگم را دوست  دارم.آن ها اتاق را ترک کردند.
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گاهی اوقات جمله دارای دو مفعول است که یکی به شخص و دیگری به شیئی داللت می کند که ترتیب قرار گرفتن آن ها در جمله ابتدا شخصی 
و سپس شیئی است.

I showed her the luxury house.

نشان داد مفعول شخصی مفعول شیئی

The luxury house خانة لوکس راچه چیزی را نشان دادن؟ 

her به اوبه چه کسی نشان دادن؟ 

وقتی دو مفعول داریم برای مشخص کردن مفعول شخصی باید از فعل اصلی سؤاالتی مانند زیر را پرسید.

از
چه کسی؟

یا چه چیزی؟

برای
چه کسی؟

یا چه چیزی؟ دربه

دربارةبا

وقتی دو مفعول در جمله داریم معموالً برای مجهول کردن جمله از مفعول شیئی استفاده می کنیم، اّما می توانیم برای تأکید از مفعول شخصی هم 
استفاده کنیم.

معلوممجهول

I was asked a question.They asked me a question.

در صورتیکه مفعول شیئی در ابتدای جملة مجهول قرار گیرد، معموالً حروف اضافة for یا to با توجه به فعل جمله قبل از ضمیر یا مفعول شخصی می آید.

She’ll buy me a gift.I sent her a report.

A gift will be bought for me.A report was sent to her.

گاهی برای مشخص کردن نهاد در جملة مجهول می توان نهاد جمله را بعد از حروف اضافه by یا with قرار داد. که معموالً بعد از فعل یا انتهای 
جمله می باشد.

The document should have been mailed by 
you

You should have mailed the document.

بعد از حروف اضافة by یا with باید از ضمیر مفعولی به جای نهاد استفاده کرد.
 I was informed by him.He informed me.

Him ضمیر مفعولی برای he می باشد.
اگر نهاد به صورت ضمیر در جملة معلوم به کار رفته باشد در جملة مجهول وقتی بعد از by یا with قرار می گیرد به ضمیر مفعولی تبدیل می شود.

فعل get را می توان به عنوان فعل کمکی در جملة مجهول  همانند To be استفاده کرد.

.I get paid on Fridaysجمعه ها باید به من پول پرداخت شود.

فعل هایی که دارای حرف اضافه هستند حرف اضافة خود را نگه می دارند.
I don’t like to be shouted at.

جمالت اسمیه به یکی از دو روش زیر مجهول می شوند.
الف( نهاد جمله اسمیه را در ابتدای جمله مجهول قرار می دهیم.

She wasnot said to be a spy.
به او گفته نشد که جاسوس بود.

Nobody said that she was a spy.
هیچ کسی نگفت که او جاسوس بود.

ب( از it در ابتدای جمله استفاده می کنیم.

.It wasnot said that she was a spyگفته نشد که او جاسوس بود.

وقتی می خواهیم به یک سؤال معلوم و مجهول پاسخ دهیم دو راه را می توان در نظر گرفت:
1. آیا اسم مورد نظر که قبل از جای خالی در جمله استفاده شده خودش عمل مربوط به فعل گزینه ها را انجام می دهد یا خیر.

2. آیا در جمله بعد از جای خالی مفعول وجود دارد یا خیر، که قباًل روش پیدا کردن مفعول بیان شده است.
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حاال برای مشخص شدن بهتر مطلب، به تشریح تستی از کنکور »سراسری هنر 93« می پردازیم.

My bike ................ ! I’m going to call the police.
 stole  was stealing  has been stolen  was being stolen

همان گونه که در نکات مطرح شد با نگاهی به گزینه ها با توجه به الگوی To be + PP متوجه می شویم که گزینه های 1 و 2 معلوم و گزینه های 3 و 
4 مجهول هستند، پس اولین کار این است که تشخیص دهیم جمله معلوم است یا مجهول؛ پس باید با درنظر گرفتن فعل steal )دزدیدن( که در 
گزینه ها آمده است، ببینیم که آیا My bike  )اسم قبل از جای خالی( خودش عمل مربوط به گزینه ها یعنی دزدی را انجام می دهد یا خیر. دوچرخه 
خود نمی تواند چیزی را بدزدد بنابراین جمله مجهول است و گزینه های 3 یا4 درست خواهد بود. گزینه 3 ماضی نقلی مجهول و 4 گذشتة استمراری 
مجهول است بنابراین بحث زمان پیش می آید که باید براساس 1. قید زمان 2. فعل هایی در جمله که زمان را نشان دهد یا 3. جمالت قبل یا بعد 

تشخیص داده شود. بنابراین چون جملة بعد به آینده اشاره دارد am going to یعنی عمل قباًل انجام شده و اثر آن در لحظة حال مشخص است.
یعنی دوچرخه قباًل دزدیده شده و االن قصد دارم به پلیس اطالع دهم که این یعنی، ماضی نقلی )حال کامل( پس گزینة 3 صحیح است.

 are- is- am, were- was- can برای منفی کردن یا سؤالی کردن جمالتی که در آن ها فعل جمله مجهول است، باید اولین فعل کمکی یعنی
و .... برای منفی کردن یا سؤالی کردن استفاده کرد.

حال برای آنکه معلوم و مجهول را بهتر درک کنید سعی کنید در متن زیر افعال مجهول را پیدا کرده و معادل های آن ها را در متن فارسی مشخص کنید.
The hamburger is the most eaten food in the whole world. The first hamburgers were made and sold in Connecticut 
in 1895 by an American called Louis Lassen. Louis called them hamburgers because he was given the recipe by sailors 
from Hamburg in Germany.
Hamburgers became a favorite meal in America in the early part of the twentieth century. Their popularity grew even 
more after the Second World War, when they were bought in large quantities by teenagers who preferred fast food 
to family meals. In 1948 two brothers Richard and Murice MacDonald opened a drive-in hamburger restaurant in San 
Bernardino, California.
Since then over 25,000 Mcdonald's restaurants have been opened worldwide and now 35 million MacDonald's 
hamburgers are eaten every day in 115 countries from India to the Arctic Circle.

 اکنون که مقایسه ها انجام شد می توانید به این نتیجه برسید که در فارسی معادل های مجهول از صفت )مفعولی + شدن( استفاده گردیده که
"شدن" را با توجه به زمان جمله صرف می کنیم.

سؤاالت کوتاه آخر جمله:
Tag Questions

خیلی وقت ها در صحبت هایمان با یک سؤال کوتاه قصد داریم تا تأیید یا عدم تأیید چیزی را بخواهیم به عنوان مثال به برادر یا خواهر کوچک ترتان 
می گویید: »به تو گفته بودم که به وسایل من دست نزنی. مگه نه؟« همانطور که از صورت سؤال شما مشخص است با گفتن »مگه نه« می خواهید 
تأیید او را در مورد گفته های خود بگیرید. این کار در زبان فارسی »با مگرنه یا این طور نیست« اتفاق می افتد، اّما در زبان انگلیسی این کار را 
می توان با استفاده از یک جملة کوتاه سؤالی در انتهای جمله انجام داد. در این سؤال ما فقط به نهاد و فعل کمکی جمله نیاز داریم که با جابه جا 

شد نشان حالت سؤالی پیدا می کنند. از طرفی از لحاظ مثبت یا منفی بودن ضد و نقیض جملة اصلی هستند.

The students are waiting for a school bus, aren’t they?

نهاد      فعل کمکی دانش آموزان در انتظار سرویس مدرسه هستند؛ مگه نه؟
در مثال فوق فعل کمکی are باید با نهاد جمله The students جابه جا شود تا حالت سؤالی بگیرد، از طرفی چون جمله مثبت است باید فعل کمکی 

در سؤال ضمیمه منفی شود و به این ترتیب سؤال کوتاه آخر جمله که معنی »مگر نه« یا »این طور نیست« را دارد ساخته می شود.

الگوهای سؤاالت ضمیمه )سؤاالت کوتاه آخر جمله(:

? نهاد + فعل کمکی جمله )مثبت( و جملة اصلی منفی

? نهاد + فعل کمکی جمله )منفی( و جمله اصلی مثبت

همواره نهاد جمله در Tagها، در بخش سؤال کوتاه آخر جمله باید به شکل ضمیر استفاده شود.

The boys make a lot of noises, don’t they?

they زمان حال ساده بچه ها سر و صدای زیادی به راه می اندازند، این  طور نیست؟ 
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اگر نهاد جمله »I« باشد و در کنار آن فعل »am« را داشته باشیم، سؤال ضمیمة آن »? aren’t I« خواهد بود.
I am … → …, aren’t I?

اگر جمله با »let’s« شروع شود Tag آن به صورت »? shall we« خواهد بود.
Let's go fishing, shall we?

بزن بریم ماهیگیری، باشه؟
اگر جمله به صورت امری بیان شود Tag آن به صورت »will you« یا »won’t you« خواهد بود.

Try to do your best, won’t you?
نهایت تالشت رو بکن، باشه؟

.nothing استفاده کنیم به جز they از Tag استفاده شده باشد باید در قسمت every و  any، no،some اگر ابتدای جمله از ترکیبات
Everybody encourages you in this class, don’t they?

نهاد نهاد زمان حال ساده همه تو را در کالس تشویق می کنند، مگه نه؟

اگر در ابتدای جمله از nothing استفاده کنیم. نهاد آن it درنظر گرفته می شود.
Nothing is in its proper place. Isn’t it?

نهاد فعل هیچ چیزی سرجای خودش نیست، مگه نه؟

اگر در ابتدای جمله there به کار رفته باشد، در Tag استفاده می شود.
There’s something wrong, isn’t there?

اگر There’s معرف یک عبارت اسمی جمع باشد، Tag آن aren’t there خواهد بود.

There’s some more chairs upstairs,aren’t there?

عبارت اسمی جمع صندلی های بیشتری در طبقات باال هست؛ مگه نه؟

در جمالتی که با »I (don’t) think« یا عباراتی از این قبیل آغاز می شوند، Tag آن ها با عبارت بعد از آن ها ساخته می شود.
I think he’s Norwegian, isn’t he?

فکر کنم او اهل نروژ است؛ مگه نه؟

 حروف ربط:
Conjunctions:(connecting words)

فرض کنید می خواهید موبایلتان را شارژ کنید، خوب باید به برق متصل شود اّما چگونه؟ خوب مسلمًا با یک شارژر! خوب آیا هر شارژی می تواند 
رابط بین گوشی شما و برق باشد؟ مسلمًا خیر. فقط شارژری که با گوشی شما هم خوانی داشته باشد می تواند رابط گوشی و برق باشد.پس به این 

ترتیب می توان به این نکته رسید که برای ارتباط هر دو چیز باید از رابطی استفاده کرد که با آن دو هم خوانی داشته باشد.
جمالت نیز از این قاعده مستثنا نیستند، یعنی اگر قرار است دو جمله به هم مرتبط شوند و یک جملة مرکب یا compound بسازند باید به وسیلة 

یک رابط، که مناسب دو جمله باشد و با معنای آن ها و ارتباط آن ها به یکدیگر هم خوانی داشته باشد، به یکدیگر متصل شوند.

وقتی می خواهید از حروف ربط استفاده کنید ابتدا دو جمله را ترجمه کنید تا رابطة آن ها با یکدیگر مشخص شود، سپس رابط مورد نظر را انتخاب کنید.
همانطور که در توضیحات فوق متوجه شدید می خواهیم دو جمله را به هم متصل کنیم. این جمالت می توانند در دو حالت واقع شوند:

1. جمالتی که هر دو معنای مستقلی دارند و هیچ نیازی به تکمیل یکدیگر ندارند یا قرار نیست یکی از جمالت جزئی از دیگری باشد. در این 
حالت هر یک از جمالت را مستقل می نامیم و از رابط های هم پایه استفاده می کنیم.

Dan cooked supper and Joe washed the dishes.

َدن شام درست کرد و جو ظرف ها را شست.

جملة 1 جملة 2

اگر به هر یک از جمالت 1 و 2 دقت کنید متوجه می شوید که هر یک معنای کاملی دارند و می توانند به تنهایی به کار روند یعنی قرار نیست یکی 
جزئی از دیگری شده و معنای آن را کامل کند.
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حروف ربط هم اپیه:
 and، but، or، so، yet و for را حروف ربط هم پایه می نامند؛ یعنی فقط در بین جمالتی استفاده می شوند که هر یک معنای مستقلی برای خود دارند.

این حروف ربط در هنگام استفاده برای ساختن جمالت مرکب (Compound) هر کدام بیان کننده یک مورد خاص هستند، پس باید با برخی از 
آن ها که در کتاب درسی ذکر شده آشنا شد.

and .1: )حروف ربط بیان افزایش(
هرگاه بخواهیم دو عبارت یا جمله را به یکدیگر متصل کنیم؛ به طوری که هر دو جمله دارای معنای کاملی بوده و بخواهیم بر اطالعات جمله اول 

بیفزائیم، باید از and استفاده کنیم. به عنوان مثال:
I can write a composition in English, and I can deliver a lecture in French.

من می توانم به انگلیسی انشاء بنویسم و می توانم به فرانسه سخنرانی کنم.

با دقت در دو جملة فوق متوجه می شوید که عالوه بر این که دو جمله مستقل از هم هستند اطالعاتی را به جمله دیگر اضافه می کنند.

and را می توان برای هر دو شکل یکسان از کلمات، عبارات یا جمالت استفاده کرد مثاًل دو اسم، دو صفت، دو قید، دو عبارت اسمی و غیره.
Bread and cheese

نان و پنیر
You need to go home and have a good rest.

شما الزم است بروید خانه و استراحت کنید.

فقط وقتی از )و( قبل از and استفاده کنید که دو جمله به هم ارتباط داده می شوند.

But .2: )بیان تضاد(
هرگاه دو جملة هم پایه، دارای معناهای متضاد یکدیگر باشند از but برای اتصال آن ها استفاده می کنیم.

We wanted to stay, but we simply didn’t have time.
ما می خواهیم بمانیم؛ اما خیلی وقت نداریم.

 از but می توان برای ارتباط دو کلمه یا عبارت مشابه نیز استفاده کرد.
They were poor but happy

آن ها فقیر بودند اما خوشحال
There were some chairs but no tables.

در آن جا چند صندلی بود اما میزی نبود.
Or .3: )بیان انتخاب(

هرگاه دو جمله ای که قرار است به هم متصل شوند به گونه ای باشند که ما را در موقعیت انتخاب یکی قرار دهند از or استفاده می شود.
You can talk to your friend, or you can play a piano.

می توانی با دوست خود صحبت کنی، یا می توانی پیانو بنوازی

 از or نیز می توان برای ارتباط دو کلمه یا عبارت مشابه استفاده کرد.
Would you like tea or coffee?

چای میل دارید یا قهوه؟
We can meet today or wait until Thursday.

می توانیم امروز یکدیگر را ببینیم، یا تا پنجشنبه منتظر بمانیم.

اگر فعل جمله منفی باشد باید به جای and از or استفاده کرد.
He doesn’t smoke or drink.

او نه سیگار می کشد، نه مشروب می نوشد.

صفات و قیدهایی که به صورت منفی باشند هرگز با or به کار نمی روند.
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We were uncomfortable and unhappy.
ما ناراضی و ناراحت بودیم

So .4: )بیان نتیجه(
هرگاه دو جملة مستقل به گونه ای باشند که یکی از آن ها نتیجة انجام دیگری باشد، از so استفاده می کنیم. درواقع یک جمله به عنوان دلیل جملة 

دیگر استفاده می شود.
It was still painful, so I went to see a doctor.

او هنوز درد داشت؛ بنابراین پیش دکتر رفتیم.

وقتی می خواهیم از قواعد نقطه گذاری استفاده کنیم، باید بدانیم که اگر حروف ربط هم پایه برای اتصال دو main clause به یکدیگر استفاده شود 
قبل از حرف ربط هم پایه از کاما استفاده می شود.

Main clause 1 + , + coordinating conjunction + main clause 2

, + جملة 1  + (and – yet – so – for- nor – but) + جملة 2

)حروف( کلمات ربط تابع قیدی:
چون مبحث زبان در کتاب های 1۰، 11 و 12 مطرح شده، دانستن این مبحث ضروری است.

این کلمات ربط همواره بر روی جمله اصلی )پایه یا مستقل( تأکید دارند و جملة بعدی یعنی جملة وابسته به جملة مستقل اضافه شده و نقشی را 
به  عهده می گیرد.

الف( زمان:
در این حالت حروف ربط و جملة بعد از آن به صورت قید زمان استفاده می شود، یعنی اگر از جملة اصلی )مستقل( سوال کنید »ِکی کار انجام 

می شود« جواب آن جملة دوم )وابسته( خواهد بود که بعد از جای خالی در تست ها یا حرف ربط قرار دارد.
While I was taking a shower, I slipped.

جمله وابسته جمله اصلی )مستقل( در حالی که داشتم دوش می گرفتم، من لیز خوردم.

حروف ربطی که بیان کنندءه زمان هستند عبارت اند از:

as long as – as soon as– whenever– since – as – while – when – before – after – until

البته جای نگرانی نیست چون این کلمات موضوع اصلی گرامر کتاب نیستند و فقط جهت یادآوری و حل بعضی تست های احتمالی که در متن 
کتاب آمده است کاربرد دارند که از بین آن ها 4 مورد که پرکاربردترین ها هستند، به صورت خالصه و الگویی بیان می شوند.

When: به معنای »وقتی که« می باشد و هنگامی از آن استفاده می کنیم که:

1. دو عمل هم زمان یا با فاصلة کمی از هم، یکی بعد از دیگری اتفاق بیافتد.

.When I left the room, the baby started cryingوقتی که اتاق را ترک کردم، نوزاد شروع به گریه کردن کرد.

2. عملی در حال انجام است، )عملی که از لحاظ زمانی طوالنی تر است. عمل بلند تر( عمل دیگری آن را قطع می کند. )عملی که از لحاظ زمانی 
کوتاه تر است. عمل کوتاه تر.(

I was listening to my friend’s problem when she called me. گوش  دوستم  مشکالت  به  داشتم 
عملی که در حال انجام بوده )بلندتر( می دادم که او تماس گرفت. عملی که کوتاه  تر است

3. وقتی دربارة دوره ای از زندگی خود با دیگری صحبت می کنیم.
I met my wife for the first time when I was 30. اولین بار همسرم را وقتی 3۰ ساله بودم، دیدم.

دوره ای از زندگی 

4. وقتی دو عمل یکی بعد از دیگری اّما با فاصلة زمانی در گذشته اتفاق می افتد.
I had finished my project when they announced me. من  کردند  اعالم  من  به  آن ها  وقتی 

عملی که در گذشته زودتر از عمل دیگر انجام شده پروژه ام را تمام کرده بودم.



15

انگلیـسی
دوازدهـم

درسـنامه
معموالً بعد از when عمل کوتاه تر و ساده به کار می رود.

While: به معنی »زمانی که« و »در حالی که« می باشد و در موارد زیر استفاده می شود.
1. دو عمل به موازات هم در حال انجام باشند.

While I was answering the questions, she was talking to her friend.

در حالی که من داشتم به سؤاالت پاسخ می دادم او داشت با دوستش صحبت می کرد.

2. یک عمل کوتاه و در کنار عملی طوالنی )بلندتر( قرار گیرد. با این تفاوت که while بعد از خود به عمل بلند تر که استمراری است 
توجه دارد.

.While I was playing piano, he entered the houseدر حالی که داشتم پیانو می نواختم، او وارد خانه شد.

As: به معنای »وقتی که، زمانی که، در حالیکه« می باشد و در موارد زیر استفاده می شود.
1. دو عمل هم زمان که ترتیبی برای انجام آن ها وجود نداشته باشد.

I found my missing wristwatch as he asked me about it.

در حالی که )زمانی که( او در موررد ساعت از من پرسید، من ساعت گم شده ام را پیدا کردم.

2. اگر جای خالی ابتدای جمله به صورت »همان طورکه« ترجمه شود از as استفاده می کنیم.

.As I mentioned, you should waitهمان طور که تذکر دادم شما باید صبر کنید.

3. قبل نام مشاغل و مثال ها می توان از as استفاده کرد. در این حالت به معنای به عنوان می باشد.
He has worked as an accountant for many years.

او به عنوان حسابدار، سال ها کار کرده است.

4. برای نشان دادن برابری صفات یا قیدها می توان از دو as در کنار صفت یا قید استفاده کرد.

as + قید/ صفت + as

.He was as brave as I expectedاو به همان شجاعتی بود که فکر می کردم و انتظار داشتم.

5. بیان نسبت چه مثبت چه منفی با as بیان می شود. در این حالت معنای »هر قدر که« می دهد.
As you pay more attention to your teacher, you learn the lesson better.

هرچه بیش تر به معلم توجه کنی، درس را بهتر یاد می گیری.

در حالت پنجم باید به وجود صفت تفضیلی در جمله دقت کرد که در بیان نسبت، معموالً از صفات تفضیلی استفاده می شود.

ب( دلیل:
هرگاه از جملة اول سؤال بپرسیم که »چرا« و جواب آن جملة وابسته باشد، باید از کلمات ربط بیان دلیل استفاده کرد. این کلمات عبارت اند از:

دلیل انجام عمل + because/ as/ since + عمل انجام شده

as و since معموالً هم وسط و هم ابتدای جمله استفاده می شوند. اّما در اصل تفاوتی بین این کلمه های ربط وجود ندارد.
 برای بیان دلیل می توان از Because of و Due to نیز استفاده کرد. با این تفاوت که بعد از آن ها از جمله ای که با نهاد و فعل شروع 

شود استفاده نمی کنیم و فقط با اسم یا گروه اسمی به کار می رود.

They were discussing on economical problems, because they were asked to give a solution.

آن ها داشتند در مورد مسائل اقتصادی بحث می کردند، چون از آن ها خواسته شده بود راه حلی ارائه کنند.

.He was fined, because of polluting the airاو به خاطر آلوده کردن هوا جریمه شد.

ج( شرط:
هرگاه انجام عملی در یک زمان منجر به انجام عملی دیگر در زمانی دیگر شود، آن را شرطی می نامیم.
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در صورتی که یک شرط و یک نتیجه داشته باشیم می توان از if یا unless استفاده کرد. اّما اگر شرط ها بیش از یکی باشد اّما نتیجه درسـنامه

تغییری نکند از .…whether …. Or به معنای )چه- چه( یا )خواه- خواه( استفاده می کنیم.
If you improve your knowledge and skills, you can get better job.

اگر دانش و مهارت های خودت را باال ببری، شغل بهتری پیدا خواهی کرد.

در درس دوم در مورد انواع جمالت شرطی بیشتر صحبت می کنیم.

You have to cross the river whether you use the bridge or the public boats.

شما باید از رودخانه رد شوید چه با قایق های عمومی چه از طریق پل.

د( تضاد ها:
به طور کلی تضادها را به دو دسته تقسیم می کنند مستقیم و غیرمستقیم.

1. مستقیم:
در این حالت در دو جمله کلمه یا عباراتی داریم که مستقیمًا تضاد را نشان می دهند، در این حالت از while یا whereas به معنی »در حالی که، با 

وجود اینکه« استفاده می شود که با هم تفاوتی هم ندارند.
While / whereas I finished the test, they entered to start it.

2. غیرمستقیم:
در این حالت در ظاهر جمله نشانه ای از تضاد نمی بینیم اّما در مفهوم با خواندن جملة اول انتظاراتی در ما به وجود می آید که فکر می کنیم در جمله 

دوم به آن اشاره شود اما با خواندن جملة دوم با موردی روبرو می شویم که اصاًل انتظار آن را نداریم.
Although using Hobble- bobble causes cancer, a lot of young people use it.

اگر چه مصرف قلیان موجب سرطان می شود، عده ای زیادی از جوانان قلیان می کشند.

although- though- even though .کلمات ربطی که برای بیان تضاد غیرمستقیم استفاده می شوند
برای بیان تضاد چنانچه قبل و بعد از جای خالی یکی از عالئم نقطه گذاری ), ................ ,)، (,................ .) یا (, ................;) را 

داشته باشیم از However استفاده می کنیم.

هـ( بیان قصد و منظور:
هرگاه بخواهیم قصد و منظور یا هدف خود را از بیان مطلبی بیان کنیم باید از موارد زیر استفاده کرد:

1. وقتی که هدف و عمل به  صورت دو جملة کامل یعنی دارای نهاد و فعل بیان شود از in order that, so that به معنای »به منظور اینکه، تا 
اینکه« استفاده می کنیم.

I need a folder in order that I can put the document in it.

 به پوشه ای نیاز دارم تا اینکه بتوانم مدارک را داخل آن بگذارم. 

2. وقتی منظور و هدف به صورت اسم یا گروه اسمی بیان شود نه جملة کامل، در این حالت از to , in order to یا so as to استفاده می کنیم.

.I helped him to finish his work on timeبه او کمک کردم تا اینکه کارش را به موقع تمام کند.

توجه کنید که کلمات ربط تابع قیدی فقط برای حل تست های احتمالی برخی کتب آورده شده و در کتاب درسی عنوان نشده است. 
اّما با توجه به اینکه در بخش ها و متن های مختلف کتاب از آن ها استفاده شده توضیح مختصری ارائه شد.



17

Word Meaning

abroad خارج از کشور

advice توصیه - نصیحت

agreement توافق

appreciate قدردانی کردن

appropriate مناسب

based on براساس

be proud of افتخارکردن به

behavior رفتار

belong to تعلق داشتن به

blessing موهبت - نعمت - برکت

blood خون

boost افزایش دادن

brain مغز

bring up تربیت کردن - پرورش دادن

burst into یکباره کاری را انجام دادن

catch گرفتن

chess بازی شطرنج

choice انتخاب

circle دایره - چرخه

comfortable راحت

compound ترکیب - مرکب - تشدید شدن - ترکیب شدن

condition شرایط

contrast تضاد

cruel ظالم

cure معالجه کردن

culture فرهنگ

dedicate اختصاص دادن – وقف کردن - صرف کردن

diary  سررسید - دفتریادداشت روزانه

distinguish تشخیص دادن - جداکردن - متمایز کردن

Word Meaning

distinguished برجسته

donate وقف کردن - اهداکردن

elderly مسن- پا به سن گذاشته

elicit
موجب شدن - بیرون کشیدن- استنباط کردن- 

برانگیختن

energy انرژی

enjoyable لذت بخش

enough کافی

experience تجربه

experiment آزمایش

feed غذا دادن

forgive بخشیدن - عفو کردن

found تاسیس کردن

function نقش - عملکرد

generation نسل

generous سخاوتمند- بخشنده

grandchildren نوه

guess حدس زدن

guideline راهبرد - راهنمایی - دستور العمل

hard of hearing کم شنوا

hate متنفربودن

heritage میراث

history تاریخ

hug در آغوش گرفتن

identify شناسایی کردن

improve بهبود بخشیدن

increase افزایش دادن

install نصب کردن

interview مصاحبه
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Word Meaning

kindness مهربانی

lap روی  پا - ران - دامن

lower کاهش دادن - پایین آوردن - کم کردن

match جورکردن - وصل کردن

medical مربوط به پزشکی

medicine دارو

member عضو

memory حافظه - خاطره

mention اشاره کردن به - توجه کردن

moral اخالقی

ordinary معمولی

pain درد 

pair up جفت شدن

peaceful آرام - صلح آمیز

physician پزشک

pigeon کبوتر

pink صورتی

polite مودب

positive مثبت

prefer ترجیح دادن

pressure فشار

principle اصل

rarely نادر - کمیاب

receive دریافت کردن

regard در نظر گرفتن - توجه کردن - مالحظه کردن

regretful پشیمان

Word Meaning

repeated تکراری

replace جایگزین کردن

terrible بد - وحشتناک

respect احترام گذاشتن

responsibility مسئولیت

result نتیجه

score امتیاز آوردن - نمره گرفتن - نمره

select انتخاب کردن

sense حس

signal عالمت دادن

similar شبیه

spare از  پوشیدن  - چشم  یدکی   - از  کردن  مضایقه 
اختصاص دادن )وقت یا پول(

strategy راه کار - استراتژی

strength قدرت

successful موفق

suitable مناسب

surprisingly به طور شگفت انگیز - با تعجب - فراوان

take care of مراقبت کردن از

tear پاره کردن-گریه کردن - اشک

temperature دما - حرارت

uncertainty ابهام

value ارزش

wear پوشیدن

willing عالقه مند- اراده - تمایل- مشتاق
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با استفاده از کلمات داده شده جای خالی را پر کنید.

tools- ordinary- mentions- elicited- agreement
1. The earliest people were about 50% right – handed and 50% left handed because ancient ................ from before 8000 

B.C. could be used with either hand.
2. Max hates to play sports like ................ people because he is professional.
3. There is no ................ between two sides in the battle.
4. The good soccer coach ................ to all the abilities of each player in the team.
5. She’s probably won the election because her remarks ................ cheers.

for instance- confirmed- prefer- signal- uncertainty
6. The journalists ................ to investigate the crime before they write about it.
7. There’s ................ that the president’s removal would end the civil war.
8. After the storm, we couldn’t ................ them to find our location.
9. Airlines know some people with ................ reservations become “no- shows”.
10. There are some special trainings in reading faces ................ security workers.

conditions- compounded- activities- contrast- wear
11. You can find a clear ................ between what she says and the microexpressions on her face.
12. Our goal was to bring attention to the terrible working ................ of farm workers in our country.
13. My mother doesn’t like to follow cooking recipes. She prefers to do artistic ................ .
14. Doctors ................ white coats to be different from others in any health care center.
15. We faced with many difficulties because we ................ our error by waiting too long to call for help.

enjoyable- rarely- heritage- belongs- responsibility
16. To have ................ time you should know that Holland has a northern climate, so depending on the time of year you’re 

visiting.
17. All the insured equipment ................ to our company.
18. This building is my ................ from my father, as it was for him from his father.
19. The ................ of the advertising is very vital because as more businesses begin to sell the same product, competition 

increases.
20. In some countries men ................ let women to take part in sport competitions easily.

با استفاده از کلمات خوانده شده در این درس سعی کنید جای خالی کلمات را با استفاده از بهترین انتخاب کامل کنید.

21. It makes good ................ to feed and care animals which need our help in the nature.
22. A great ceremony is held in the ................ of our great poet Sohrab Sepehry.
23. According to a study in the US if you want to ................ your happiness you should know that people who tried six kinds 

of jam felt happier with their ................ than those who were offered 24 jams to taste.
24. Be careful about your ................ in a foreign country because a habit in your culture may be reflects a very bad thing in 

another.
25. When I thumbed my ................ paper, saving swimmers from a shark attack came into my sight.
26. Because of the hot, smoky air and high ................ inside the mine, It became so hard for the men to breathe.
27. It’s not surprising for Africans to be involved in wars in ................ to tribalism problems.
28. He can’t have a complete resume because the ................ time was too short for him to write it.
29. As you know just his sense of responsibility ................ him from other candidates.
30. You’ll be ................ if you say something without any thought.
31. If you touch poison ivy, you will get a terrible itch. So, it’s necessary to visit a ................
32. When you’re going to go ................ and your flight is delayed, there are some airports where you can actually enjoy 

yourself.
33. All the viewers ................ laughing while the magician couldn’t bring out a rabbit from his hat.
34. I’ve never ................ myself for the way I treated her.
35. She became so happy when she saw everybody was ................ each other after the election results.
36. Lindka Cierach is a ................ fashion designer. She makes very exclusive clothes for women.
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37. If you are responsible for ................ airports, for their services what your countries best airport number is.

38. A brief ................ for hybrid cars is more environmentally friendly.

39. The clergy man will probably solve your ................ problems.

40. Self-care is an ................  feature to distinguish males and females.

مترادف هر یک از کلمات زیر را در جلوی آن بنویسید.

41. admiration:        
42. feeling:               
43. drop:                  
44. make better:     

45. increase:          
46. appreciate:      
47. look after:        
48. donate:            

49. appropriate:     
50. doctor:               

متضاد هر یک از کلمات زیر را در جلوی آن بنویسید.

51. mixed up≠                
52. foreign country≠      
53. terrible≠                    
54. stingy≠                      

55. faithless≠                
56. lower≠                     
57. be born≠                 
58. at all≠                      

59. ask≠                        
60. pause≠                   

با توجه به توضیحات زیر جدول را کامل کنید.

61. Hafez
62. kindly
63. great effort
64. main part of your body in your head
65. act or work

63 64 65 

61 →

62 →

کلمات و تعاریف را در دو ستون به یکدیگر متصل کنید.

 a. generation66. In a quiet way 

 b. diary67. A book in which you record your thoughts or feelings or happenings everyday. 

 c. burst into tears68. To stop being angry with someone. 

 d. forgive69. To cry suddenly 

 e. calmly70. Many times 

 f. refer to71. All the people who were born at about the same time 

 g. repeatedly72. To mention or speak about Sb/ Sth 

 h. hug73. To put your arms around sb 

 i. collocation74. Plan, thought or suggestion 

 j. idea75. Words which come before or after other words. 
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76. ............... of appreciation.
77. children’s ............... center.
78. ............... of poetry.

79. role ............... our parent’s ............... .
80. The ............... of his poems.

کلمه ای به هر یک از گروه های زیر اضافه کنید که به سایر کلمات مرتبط باشد.

81. important- major- ...............
82. regard- respect- ...............
83. take care of- look after- ...............

84. produce- make- ...............
85. values- rules- ...............

کلمات مرتبط به هر یک از کلمات داخل کادر را بنویسید.

86. 

87. 

 

88. 

89. 

90. 

با استفاده از کلمات دو ستون A و B کلمات هم نشین بسازید.

BA
a. hearing91. question.             ..............................................................................
b. starters92. make                    ..............................................................................
c. a mistake93. do                         ..............................................................................
d. religious education94. hard of                 ..............................................................................
e. exercise95. received              ..............................................................................

برای هر یک از کلمات داده شده، در متن زیر یک مترادف یا متضاد پیدا کنید.

96. honor of =         
97. unvaluable ≠      

98. property =        
99. based on =       

100. take≠              

Yet another important thing is our heritage and culture. We have much to learn from our parents with regards to our 

heritage, to be proud of our past. This heritage and history brings a sense of belonging.
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A. Write the correct letter of each sentence or phrase under its related picture.
حرف صحیح هر جمله یا عبارت را زیر تصویر مربوط به آن بنویسید.

101. ............... 102. ............... 103. ............... 104. ...............
a. Family members should listen to each other.
b. We have to take care of elderly people.
c. We can help many people by donating what we don’t use.
d. Children should respect their parents.

B. Fill in the blanks with the given words. (there is one extra word).
کلمه های داده شده را در جای خالی مناسب به کار ببرید. )یک کلمه اضافی است.(

strength- blood- kindness- improves- increases- function- memory
105. Holding concerts for elderly people increases their energy and ...............
106. Feeding homeless animals is a way to show your ...............
107. Exercise helps you to breathe deeply and then you can send more oxygen to your brain for its better ...............
108. There are some worms in the north pole whose ...............freezes in winter and in spring it melts again.
109. If you want to be successful in IELTS, you have to ...............your reading skills.
110. It’s better to use a ...............with higher capacity.

C. Fill in the blanks with your own words.
جای خالی را با استفاده از دانش خود کامل کنید.

111. Self.care is an ...............feature to distinguish males and females.
112. Mr. Norris said he was helpful that his request ...............a positive response.
113. In order to have ...............life in future, you need to work hard when you are young.
114. If you work for a company you should follow its ...............carefully.

D. Match the words with definitions. (one is extra)  
معادل عبارت داده شده را از ستون مقابل پیدا کنید و حرف مربوط را بنویسید. )یک گزینه اضافی است(

115. many times ............... a. mention

116. general plan intended to achieve something ............... b. repeatedly

117. to say something about a subject usually briefly ............... c. strategy

118. refers to the events of the past ............... d. receive

e. history
E. One odd out.

واژۀ متفاوت را پیدا کنید. 
119. pink. blue. black. block
120. medical. medicine. physician. physics
121. leg. lap. foot. hand
122. regret. regretful. regretfully. regardlessly

F. Match two halves.
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دو نیمه را به یکدیگر وصل کنید.
123.  the creation of   a. knowledge

124.  men of   b. strategy

125.  the variation of   c. the heavens

126.  peaceful   d. the languages

G. Choose the best answer.
بهترین گزینه را انتخاب کنید.

127. He’s really generous, isn’t he?  a. I hope not.

128.  It isn’t something serious, is it?  b. I don’t think so.

129.  This cannot be true, can it?  c. He’s got a bad flu.

130.  What’s wrong with him?  d. Yes, he is really kind.

H. Give complete answer by using of words in parentheses. 
با استفاده از کلمات داخل پرانتز جواب کامل دهید.

131. What has been done for Alex. (rent an apartment)
...........................................................................

132. Why is a red cloth worn here at the age of 60? (the start of second period of life).
...........................................................................

I. Choose the best answer.
بهترین گزینه را انتخاب کنید.

133. Another study on music ...............in the U.S. Department of Education two weeks ago.
 is done  was done  did  does

134. To make a new medicine some ingredients ...............in the lab.
 is mixed  was mixed  were mixed  will mix

135. Think about the similarities between math ...............music ...............find the differences between them.
 and. and  or. and  and. or  or. or

136. She sings very well, ................ she can’t reach the highest level in the song.
 and  or  but  so

137. The mysterious headache is curable now, ...............?
 is it  isn’t it  aren’t they  doesn’t it

138. The drugstore sold the medicine as a drink for a few cents a glass, ...............?
 doesn’t it  didn’t it  does it  did it

J. Rearrange the words to make a sentence.
کلمه های به هم ریخته زیر را مرتب کرده و جمله بسازید.

139. began/ she/ to/ and/ ,/ read/ made/ words/ her/ the/smile.
...........................................................................

140. story/ reading/ books/ to/ suggested/ her/ was.
...........................................................................

K. Complete the sentences with given words or phrases and a connecting word
جمالت را با استفاده از کلمات و عبارات داده شده و یک کلمه ربط کامل کنید.

141. Food handlers are those concerned with preparing ............... (serve. unwrapped food)
142. There are also ways of working with individual students, ............... (in. groups. small).

L. Choose the best answer.
بهترین گزینه را انتخاب کنید.

We can eat less red meat. Red meat comes from livestock ................143................ cows and sheep. These animals produce 
large amounts of methane (a greenhouse gas). Instead, we can eat ................144............... of meat like chicken and pork 
because these produce far less emissions.
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We can also make our home energy efficient. Many of us always leave lights on when we are not in room, or ........
........145................ the air. conditioner when we could open the window and use the fan. We need to break these bad 
habits. If we change these bad habits, we can not only reduce our CO2 emissions, ................146................ plenty of money 
as we would less energy.

143.  
 just as  same as  such as  where as

144. 
 another types  other types  many types  much type

145. 
 open  switch up  turn on  start

146. 
 but also save   but also to save  but also saving  but also saves

M. Read the passage and answer the questions.
متن زیر را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید.

A strong memory depends on a healthy brain. There are many things you can do to improve your memory and mental 
performance.
When you exercise the body, you exercise the brain 
Physical exercises increase oxygen to your brain and reduce the risk for health problems that could lead to memory 
loss. Exercise may also enhance the release of healthy chemicals that protect brain cells.
Having enough sleep is important for memory
When you cannot get enough sleep, your brain is not able to operate at full capacity. Creativity, problem. solving, and 
critical thinking will decrease. Whether you’re studying, working, or trying to juggle life’s many demands, getting too 
little sleep is a recipe for disaster.
Sleep is important to learning and memory in an even more important way. Research shows that sleep is necessary for 
maintaining memory, with key memory. enhancing activity occruing during the deepest stages of sleep.
Healthy relationships: the ultimate memory booster?
Relationships stimulate the brain. in fact, interacting with others may be the best kind of brain exercise. Research 
shows that having meaningful relationships and a strong support system are essential not only to emotional health, 
but also to brain health. In one recent study from the Harvard School of Public Health, researchers found that people 
with the most active social lives had the slowest rate of memory decline.
Volunteering, joining a club, or spending time with friends more often, are effective ways to boost memory.

147. Why is exercise important for helping memory?
148. Is the following strategy, to increase memory, recommended in this passage? “Find a quiet place to meditate and 

think in silence.” 
149. What are some problems of not having enough sleep?

150. Having dinner with a friend can help memory. True             False 

151. When you cannot get enough sleep, your brain is able to operate at full capacity. True             False 
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A. Write the correct letter of each sentence or phrase under its related picture.
حرف صحیح هر جمله یا عبارت را زیر تصویر مربوط به آن بنویسید.

152. ............... 153. ............... 154. ............... 155. ...............

a. He hugs strongly his son.
b. Sadee is our popular poet.
c. The manager shouted at his employees.
d. The deaf talk to each other with body language.

B. Fill in the blanks with the given words. (there is one extra word).
کلمه های داده شده را در جای خالی مناسب به کار ببرید. )یک کلمه اضافی است.(

fact- sense- pain- select- behavior- hope- lowering
156. Boxers most of the time suffer from ...............in their head.
157. Some zoologists have a research on animals ...............when they are in danger.
158. After talking to him, we had a ...............that something wasn’t quite right.
159. Having nothing to do is the ...............that everyone faces with it in some rural areas.
160. Don’t disturb anyone at the library by ...............your voice.
161. Numbers in report indicated that there was no ...............to find a solution for the problems

C. Fill in the blanks with your own words.
جای خالی را با استفاده از دانش خود کامل کنید.

162. When I thumbed my ...............paper, saving children from the building in fire come into my sight.
163. Our farms needed someone to ...............them, and that was my job until I was .
164. The young vacationers with backpack like to ...............themselves as travelers not tourists.
165.  Additional bloodshed and loss of life will only ...............the tragedy.

D. Match the words with definitions. (one is extra) 
معادل عبارت داده شده را از ستون مقابل پیدا کنید و حرف مربوط را بنویسید. )یک گزینه اضافی است.(

166.  in a quiet way ............... a. pigeon

167.  normal and not specia ............... b. circle

168.  a bird which is usually grey in color ............... c. peaceful

169.  a shape consisting of a curved line ............... d. ordinary

e. calmly

E. One odd out.
واژۀ متفاوت را پیدا کنید

170. lower. reduce. increase. decrease
171. kind. generous. nice. cruel
172. pain. plane. ache. sore
173. seldom. usually. hardly. rarely
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F. Match two halves.
دو نیمه را به یکدیگر وصل کنید.

174.  sense of    a. people

175.  Elderly    b. strategies

176.  Appropriate    c. appreciation

177.  Positive   d. thoughts
G. Choose the best answer.

بهترین گزینه را انتخاب کنید.
178. His father will buy a new car, won’t he?  a. in 1353

179.  What happened?  b. the man died

180.  Who’s that man?  c. a famous physician

181.  When was he born?  d. I don’t know exactly

H. Give complete answer by using of words in parentheses.  
با استفاده از کلمات داخل پرانتز جواب کامل دهید.

182. What was written in the diary? (an exciting memory)
..........................................................................................

183. What is forgiven by the judge? (his lie about the fact)
..........................................................................................

I. Choose the best answer.
بهترین گزینه را انتخاب کنید.

184. A martyr, one who chooses death ...............makes a sacrifice rather than give up religious belief.
 and  so  but  or

185. My sister says she is never late, ...............I can remember five times she was late in the last two weeks.
 or  but  and  so

186. You should be able to identify the main idea easily, ...............?
 don’t you  won’t you  shouldn’t you  should you

187. ............... She had always thought the stories about trolls were ridiculous, ...............?
 hadn’t she  weren’t they  didn’t she  didn’t they

188. The author’s words ............... four separate times without any punctuation.
 will be used   were used   was used  used

189. She ............... to complete her friend’s uncompleted project because he is not in a good mood.
 has asked   will be asked  was asked  are asked

J. Rearrange the words to make a sentence.
کلمه های به هم ریخته زیر را مرتب کرده و جمله بسازید.

190. deformed/ surgeon/ are/faces/ operated/ by/ the.
..........................................................................................

191. plastic/ correct/ to/ surgery/ does/ he/ problems/ doesn’t/ these/ ,/ he/?
..........................................................................................

K. Complete the sentences with given words or phrases and a connecting word. 
جمالت را با استفاده از کلمات و عبارات داده شده و یک کلمه ربط کامل کنید

192. These shoes are not comfortable, ............... (I. want. change)
193. You must study well, ............... (you. pass. the exam)

L. Choose the best answer.
.بهترین گزینه را انتخاب کنید.

Cars are likely to be a slow and expensive way to get to work, especially during peak traffic in Macau. Going to places 
by bus or ................194................ can be much more greenhouse friendly and considerably ...............195............... . If the government 
can invest more on bicycle and walking trails instead of building roads for cars, we can have a healthier lifestyle as well.
Another thing we can do is ................196................ unnecessary things. Nowadays, people buy and collect many things, many 
of which eventually will become useless and thrown away. If we stop buying things that we ................197................,we will 
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be producing less rubbish, and consequently wasting less natural resources.
Let’s all be smart and responsible for the Earth, our home.

194. 
 by walk  on foot  with leg  with running

195. 
 cheap  cheaper  the cheapest  cheaply

196. 
 to avoid buying  avoid to buy  avoiding buy  to avoid to buy 

197. 
 need not  not to need  don’t need  not needing

M. Read the passage and answer the questions.
 متن زیر را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید.

Memory, like muscular strength, requires you to “use it or lose it”. Activities that require using your hands are a 
great way to exercise your brain. Playing a musical instrument, juggling, enjoying a game of ping pong (table tennis), 
or making pottery are activities that exercise the brain by challenging hand. eye coordination and creativity.
Tips for enhancing memory through learning
Pay attention. You can’t remember something that you have not been introduced to. It takes about eight seconds 
of intense focuses for new information to be processed into memory.
Involve as many senses as possible. Try to associate new information with colors, textures, smells, tastes, feelings 
or sounds. The physical act of writing notes of a lecture you have been presented or hearing yourself read a passage 
out loud can help imprint the idea onto your brain.
Relate information to what you already know. Connect new information to what you already know, whether it is 
new material that builds on previous knowledge, or something as simple as an address of someone who lives on a 
street where you already know someone.

198. How can a physical activity help you to strengthen your brain?
199. How long does it take for your brain to process new information?
200. What are some popular workout to help increase the efficiency of brain? 

201. Other senses and their involvement with the brain can increase your memory’s 
function.

True             False 

202. Connection between new and past information doesn’t have any effect on memory. True             False 

تست های سطح ساده

203. And of Allah’s Signs of ................ is the creation of the heavens.
 power  function  heritage  principle

204. The ................ of the heavens and the earth are sings of Great God.
 identification  contrast  circle  creation

205. You can see the ................ of the languages and the color of people in the world.
 creation  variation  generation  agreement

206. There are more than 7000 ................ all around the word which some of them don’t have more 2 speakers.
 pigeons  pains  choices  languages

207. Men of ................ are respectful for all nations.
 experience  hearing  knowledge  combination

208. There is a fact that helping others ................ blood pressure.
 dedicates  lowers  wears  cures

209. Everybody should be care of blood ................ because of may come to death.
 people  pressure  blessing  selection

210. Although he hates ................ and bloodshed he wants to be surgeon.
 fact  blood  pressure  reception
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211. Kindness ................ energy and strength in elderly people.
 dedicates  surprises  succeeds  boosts

212. You need to exercise a lot if you want to boost your ................ .
 heritage  willingness  cruelty  strength

213. You can see the variation of diseases in ................ people because at their body and bone weakness.
 cruelly  generously  valuably  elderly

214. Teenagers who help others are more ................ in life.
 powerful  proud  suitable  successful

215. Listening to the ................ of older, people improves our lives.
 history  peace  experiment  advice

216. In order to ................ your speaking ability try to have a native friend.
 increase  improve  boost  advise

217. Babysitting grandchildren increases brain ................ and memory.
 function  guess  medicine  appreciation

218. Elderly people should improve their ................ by learning a new language or doing puzzles.
 guidelines  brains  minds  memories

219. Try to have an/a ................ behavior when you enter a meeting with many people older than you.
 generous  appropriate  positive  comfortable

220. Most of the times our parents advise us that children should ................ their grandparents.
 denote  replace  respect  receive

221. If you want not be puzzled in book fairs, you should ................ the signs on the map.
 prefer  dedicate  bring  follow

222. It is hard work to ................ children in Kindergarten.
 tear down  burst into  take care of  belong to

223. To have happy life without any problem family members should. Listen to ................ .
 together  each other  another  the other

224. It is valuable to help people by ................ what we don’t use.
 distinguishing  denoting  receiving  signaling

225. In order to increase your general information, ................ the biography of famous people.
 belong to  go through  bring up  pair up

226. To describe someone you need to use both negative and ................ adjectives.
 polite  positive  rare  careful

227. Mr. Jackson’s daughter has been in the children’s ................ center for a week.
 Medical  Historical  successful  terrible

228. Tina was absent because of ................ a terrible flu.
 taking  making  catching  getting

229. If you want your cough ................, you should avoid frying foods.
 make better  come closer  get better   get worse

230. While the nurse is taking her ................, the doctor starts to give her a good guideline.
 experience  choice  temperature  medicine

231. Have you ever heard of the famous ................ who has recently moved to our city? He can cure all the diseases.
 scientist  philosopher  physician  craftsman

232.  I ................ the man on the sidewalk is a famous actor.
 consider  guess  choose  advise

233.  After ................ his diploma, Dr. Hesabi went abroad to study physics.
 identifying  matching  improving  receiving

234.  Nowadays going ................ is the first end of everyone’s life.
 abroad  alone  alive  proud

235.  laugh is the best ................ for many unpredicted diseases.
 medical  medicine  history  culture

236.  There are a lot charity organizations which a run by ................ people.
 close  famous  generous  experienced

237.  There are a lot of volunteers who ................ no pain to save children in need.
 cure  spare  lower  improve

238.  Not ................, Dr. Samiee is regarded as a dedicated physician.
 interestingly  surprisingly  basically  willingly
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239.  whoever I asked said that It’s a ................ ! we didn’t know such a great man.
 strategy  strength  success  pity

240.  Many Iranians are teaching as a ................ university professors all over the world.
 dedicated   distinguished  enjoyable  principled

241.  The first Persian text book on ................ of children was written by Dr. Garib.
 morality  politeness  diseases  strategies

242.  My wife ................ the Pigeons in my neighborhood. 
 tears  wears  feeds  prefers

243.  My older brother really ................ at me when I didn’t do my homework.
 identified  shouted  regarded  hated

244. We have to speak louder, because my grander mother is hearing-impaired. The underlined word is closest in 
meaning to ................ .

 hard of hearing  impaired vision  sharp-hearing  uncertain hearing
245.  Ferdowsi was ................ in 940 in a village near Tools.

 born  mentioned  interviewed  chosen
246.  When tow close friends saw each other, they ................ warmly.

 forgave  fed  hugged  identified
247.  Mother’s ................ is the safest place for infants.

 value  behavior  signal  lap
248.  Seda ................ crying when she saw her exam result on the internet.

 bring up  turn on  put out  burst into
249.  The old woman has told her grandson ................ to talk politely to his parents.

 surprisingly  repeatedly  proudly  terribly
250.  A book in which you record your thoughts or feelings or what happened every day can be called a ................ .

 diary  guide book  booklet  function
251.  When I reached home, it was midnight at the same reason, I entered the room ................ not to wake up anyone.

 repeatedly  continuously  calmly  quickly
252. People, after their pray, ask the Great God ................ their sins.

 to elicit  to boost  to appreciate  to forgive

تست های سطح متوسط 

253. You can have a pleasurable ................ morning in the north.
 blessing  spring  pinkish  painful

254. According to the police report a ................ sharp hit caused him to die.
 suitable  uncertain  regretful  sudden

255. I can’t see the scene of a ................ hunted by an eagle.
 principle  condition  chess  pigeon

256. The woman whispered ................, I thought she was memorizing something.
 suddenly  quickly  quietly  loudly

257. My ................ may not have been polite, but he asked for it.
 replacement  reply  contrast  diary

258. In this part of the town, the law is not the ................ at morning and at night.
 choice  same  cruel  similar

259. He has ................ agreed to help when he was informed of her terrible condition.
 ordinarily  cruelly  comfortably  kindly

260. ................, it’s I that owe you a lot.
 annually  rarely  elderly  actually

261. Police used ................ gas to put the riot down.
 pressure  positive  tear  value

262. Riches are gotten with pain, kept with ................ and lost with grief.
 pair  care  regard  respect

263. Without ................, love cannot go far.
 guide line  condition  experience  respect

264. The older ................ prefer a darker and more traditional kind of clothing.
 appreciation  condition  generation  agreement
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265. The Employment Minister said reforms would ................ new jobs.
 mention  regard  generate  inherit

266. She ................ a little money from her grandfather.
 identified  inherited  dedicated  elicited

267. Their overall ................ is quite good, but one or two of the details could be improved.
 feeling  strategy  strength  sense

268. In big decisions one false ................ will make a great difference.
 invention  step  memory  patience

269. The ................ that the sun goes round the earth has long been discredited.
 circle  condition  idea  principle

270.  Have you decided on the ................ of the new building? It should be logical in all aspects.
 dedication  reception  regret  location

271.  ................ people merely think how they shall spend their time, a man of talent tries to use it.
 distinguished  generous  regretful  ordinary

272.  Once water begins to boil, its ................ no longer rises.
 pressure  temperature  function  combination

273. Massage may help to ................ blood flow to specific area of the body.
 decrease  elicit  appreciate  increase

274. which door does this key ................?
 bring up  be based on  belong  fall down

275. It was rather insensitive of you to ................ his dead wife.
 memorize  mention  respect  match

276. A newspaper reader can ................ what he is interested in and skep what he thinks is boring or irrelevant.
 improve  prefer  select  hate

277. she was ................ from the other girls by her height.
 appreciated  ordinary  terrible  distinguished

278. Folk songs are part of our common ................ .
 heritage  member  principle  regret

279.  I feel quite hopeful that a ................ solution will be found.
 painful  peaceful  regretful  endangered

280.  The radio is giving out a strange ................ .
 temperature  strategy  pressure  signal

281.  Changes in the patient’s ................ way make surgery inadvisable.
 combination  condition  dedication  situation

282. To ensure security the investment ................ has holdings in many companies.
 history  experiment  fund  value

283.  The findings are to those reported in previous studies.
 peaceful  ordinary  medical  similar

284.  One wrong thought may cause a lifelong ................ .
 regret  regard  willing  usefulness

285. The one who wants to ................ a crown must bear the weight.
 satisfy  compound  expect  wear

286. The of the veins is to carry blood to the heart.
 rule  function  circle  cure

287. The ................ of life not in the length of day, but in the use we make of them.
 price  value  host  ceremony

288. He was ................ to face any hardship in fulfillment of his duty.
 located  attractive  willing  polite

289. The ................ of this story is that crime does not pay.
 moral  culture  function  responsibility

290. Because of hardship in economy a few number of families can afford to go ................ this summer.
 successfully  peacefully  abroad  morally

291. Exercise will not only lower blood ................ but possibly protect against heart attacks.
 reception  strength  pressure  season
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292. She’s very keen to learn about Japanese ................ .
 cruel  contrast  culture  season

293. He who would ................ fish must not mind getting wet.
 care  catch  receive  fund

294. They are ................ although they are poor.
 generous  willing  suitable  certain

295. Spend not where you may save, not where you must spend.
 spend  spare  notice  seek

296. Health and understanding are two great ................ of life.
 hardship  arrangement  blessing  appearance

297. The writer clearly intends his readers to ................ with the main character.
 compound  prefer  remember   identify

298. An upright judge has more ................ to justice than to men.
 grade  regard  peace  regret

299.  I could ................ no response from him.
 distinguish  dedicate  donate  elicit

300.  when we start with a ................ attitude and view themselves as successful when we start a success.
 positive  powerful  peaceful  comfortable

301.  come ................ were rooted in my mind.
 pressures  principles  signals  tears

302.  The figures are a useful ................ when buying a horse.
 guide line  notice  choice  blessing

تست های سطح دشوار

303. In sports and business, ................ that seem in some ways to be opposites- teamwork and competition- are in fact both 
crucial to success.

 senses  values  processes  tools
304. Kim Su, a talented Korean businessman, built a globally competitive company by creating a ................ of team work 

among his employees.
 pressure  advice  sense  value

305. The Ancient Olympics were not without Greek’s ................ significance.
 strong  religious  regretful  dedicated

306. Some scientists wanted to discover the relative ................ of stable features versus changeable features in physical 
attractiveness.

 comprehension  location  quantity  importance
307. Experts wondered what ................ of behaviours really made someone attractive.

 functions  improvements  generations  combinations
308. Pleasantness, somewhat attractiveness, to both men and women, was all about being happy, positive and friendly 

in................ .
 strength  advice  memory  behavior

309. Unlike most other vegetable oils ................ in the west, olive oil consist mainly of “monounsaturated” fats.
 common  successful  normal  terrible

310. Some people think that smoking four or five cigarettes a day doesn’t harm your ................ .
 Function  health  tear  medicine

311. Smokers have a greater chance of ................ cancer and heart problems.
 recording   distinguishing  developing  confirming

312. The community- the small village in the Amazon- began its ecotourism project in 1992 in order to protect natural ................ .
 medicines  generations  combinations  resources

313. Fashion designers and tourists by the help of superstars bring their foreign languages and ................ clothing into the 
community.

 inappropriate  religious  positive  dedicated
314. In the north of Iran villagers lost ................ in the land and farming.

 kindness  memory  interest  solution
315. Tourists most of the time are eager for adventure or ................ the perfect photo opportunity.

 really  at least  mostly  actually
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316. The psychological ................ of viewing oneself as poor can lead to crimes in a community.
 pressure  regard  quantity  product

317. The young vacationers with backpack like to ................ themselves as travelers not tourists.
 dedicate  replace  distinguish  install

318. By some basic and simplistic explanations, we can cover the essential ................ in a car’s drive method when using an engine.
 agreements  willings  scores  steps

319. Over the past decade, combining traditional music from Africa, latin America, and Asia with western pop become ................ .
 wonderful  ordinary  uncertain  calm

320. You can’t imagine how much confidence having more knowledge will ................ .
 inspire  forgive  reply  select

321. Phrases which are perfectly appropriate to ................ good ending are: "In closing ... or I have one last thing to say ..." .
 donate  signal  interview  compound

322. The science people learn at school can ................ the basic framework.
 contrast  happen  wear  provide

323. According to a research “ All animals, ................ humans, have a biological rhythm.”
 consisting  including  receiving  blessing

324. Some people have ................ remaining awake, doing any sort of task between one and four in the afternoon.
 responsibility  uncertainty  difficulty  activity

325. ................ to be careful about the personal information you share on the Web.
 Remember  Create  Mention  Discover

326. I was ................ by Mac’s question on whether I would ever eat worms or crickets.
 developed  surprised  weaved  dedicated

327. When she called me to come over, I accepted because I ................ to disappoint her.
 boosted  regarded  hated  selected

328. The college has a strict no – drug policy; anyone ................ illegal drugs will be expelled.
 refered to  brought up  caught with  look back

329. The sight of her bruised cheek made his ................ boil.
 pressure  strength  blood  success

330. Keep on involving your audience by raising and ................ your voice.
 improving  developing  including  lowering

331. The new advertisement strategy really helped to ................ production.
 decrease  boost  compound  guess

332. You gave me the ................ to take a step I wouldn’t have otherwise.
 respect  kindness  emotion  strength

333. Bianca focused on her mind and channeled her healing ................ towards the dark pain.
 point  member  energy  reason

334. You can get trusted, practical ................ on your desktop.
 success  cure  result  advice

335. "The doctor says you can come home Friday if you continue to ................ " she said.
 develop  progress  donate  improve

336. Andre had another idea, one that might ................ the chances of success, based on ancient myths.
 spare  dedicate  devote  increase

337. As Anita was thinking about the problem an idea flashed through her ................ and left a frown on her face.
 lap  pain  memory  brain

338. Free and peaceful societies ................ best when government is transparent and open.
 regard  distinguish  elicit  function

339. Everything I found in books that pleased me I retained in my ................ consciously or unconsciously.
 mind  memory  inspiration  location

340. His brother wasn’t sure of anything or anyone else, even if he did ................ the faces in his thoughts with those around him.
 spare  match  invent  hope

341. Jessi drew out the inevitable by taking her time to ................ her food.
 regret  educate  select  found

342. “Treat them with ................ and take care of them.” My father said while he was talking about my little brother and sister.
 reason  column  meal  respect
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343. They even agreed to ................ the animals while Alex and Carmen took their first vacation.
 take care of  be angry with  go through  burst into

344. Ladden, the oldest ................ of her guard, stood by the door.
 memory  homeland  member  strategy

345. Could you persuade the readers of your newsletter to ................ to my charity?
 describe  educate  donate  found

346. The nights were still cold into April, but the ................ climbed into the 30 oC during the day.
 temperature  combination  development  conversation

347. I have had a letter from the president with ................ to the possibility of doing something for child labors.
 idea  sound  regard  solution

348. Megan led her down the hall to a room ................ to shoes.
 dedicated  distinguished  founded  generated

349. Cows have helped humans for thousands of years, but few people know about a special favor that we ................ from this animal.
 guess  receive  forgive  replace

350. Many years ago, famous doctors and scientists couldn’t find a ................ for smallpox.
 sick  practice  cure  strategy

351. In the late 1780s, a smallpox epidemic was killing ................ of people across Europe.
 thousands  positions  thoughts  collections

352. The milkmaids (women who milked cows) often got sick, but then became ................ again and went back work.
 surprised  regretful  special  healthy

353. To find vaccines to prevent some diseases, ................ specialists travel all over the world studying infectious diseases.
 teenagers  grandchildren  babysittings  disease

354.  The idea of using one disease to fight another disease is still one of the main ways that scientists develop life- 
saving ................

 generations  strategies  thoughts  medicines
355. If you satisfy me, I might consider whatever you ask of me, but I will never willingly ................ your world.

 spare  comprehend  weave  produce
356. Salicylic acid stops ................ although it hurts the stomach.

 pressure  ethic  emotion  pain
357. When the ................ man got out of the hospital, he had to go to a nursing home because he still needed special care.

 regretful  painful  elderly  helpful
358. If the doctor doesn’t remove all the ................ some trained dogs can identify it.

 center  cancer  location  collection
359. Recently, food scientists have ................ some surprising information about the Kiwi.

 invented  discovered  interviewed  enjoyed
360. Glutamate is an amino acid that is ................ when living things begin to die.

 increased  decreased  produced  elicited
361. A Japanese food chemist, Ikeda, was ................ MSG a food additive which produced the fifth taste.

 going through  bursting into  looking back  looking for
362. In one study, mice eating 30 percent fewer calories than ................ lived 40 percent longer than others.

 following  normal  smart  quick
363.  All over the world, Scientists are beginning to understand the ................ for the benefits of eating less.

 meal  reason  process  meaning
364. When the body gets less food, it produces Sirtuin which seems to slow down the aging ................ .

 point  emotion  process  circle
365. People who are eager to increase their life expectancy ,fast on some days and they ................ eat more than 2000 

calories a day.
 rarely  actually  willingly  unnaturally

366. We are still waiting for scientists to tell us if calorie restriction ................ works.
 mostly  really  hopefully  willingly

367. The best and the most confident way to ................ people is to use their fingerprints.
 distinguish  surprise  regard  describe

368. He became ................ when the fingerprint result proved his involvement in the crime.
 hopeful  meaningful  peaceful  regretful
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369. A suitable ................ to solve a crime is comparing and matching fingerprints.
 invention  description  education  solution

370. ................ in ancient times, people used fingerprints as signatures in business.
 Meaningfully  Peacefully  Surprisingly  Comfortably

371. You can find a ................ of fingerprints in police stations because they are unique to each person.
 invention  collection  inspiration  translation

372. There is an excellent research about infectious diseases in ................ schools.
 babysitting  developing  educating  medical

373. The shop was pleasant, with comfortable easy chairs in the front, coffee counter in the ................ and tables to the rear.
 homeland  topic  center  choice

374. They wouldn’t all be there unless something ................ had happened.
 loud  famous  real  terrible

375.  Why do people in certain areas ................ in school longer than those in other areas?
 care for  found  stay  forgive

376.  Lisa started for her room to get a book to read and paused in the hallway to look at a ................ again.
 thought  idea  inspiration  photograph

377. I ................ sometimes a man doesn’t show much appreciation for what he has.
  practice  tear  own  guess

378. Daniel Webster lived to become a ................ orator a great statesman.
 generous  calm  famous  cruel

379. He started as a ................ and practiced for some years, kept a school and studied astronomy.
 sick  medicine  physician  quantity

380. It has been proved that a new nation is ................ with the revolution.
 burnt  born  founded  scored

381. As you are now too old to wonder ................ and work in a circus, I offer you a home here as long as you live.
 abroad  outside  calmly  actually

382. After many years of being abroad he decided to ................ his homeland.
 go through  burst into  come back  refer to

383. Mother Tresa was a nun who ................ her own charity organization.
 shouted  torn  produced  founded

384. After too much hard work, she was so ................ to achieving her goal.
 popular  close  native  countless

385.  In many cases we think that life hadn’t always been ................ with either of us.
 actual  polite  generous  quiet

386. As he was starting away, the ................ innkeeper said, “Which way will you travel?”
 positive  helpful  repetitive  friendly

387. He further showed himself ................ in arranging difficulties which at time arose.
 polite  helpful  close  holy

388. The ................ kid is feeling deserted after his father’s death.
 cruel  poor  lazy  quick

389. The two ................ authors were very gentle and kind, and I could not tell which of them I loved best.
 regretful  countless  unnatural  distinguished

390. She ................ the company’s accounts, looking for evidence of fraud.
 shouted at  provided for  brought up  went through

391. As her teacher mentioned most of the times she had to adopt a ................ attitude.
 painful  positive  dedicated  cruel

392. His smile was ................, but the eyes held a glint of humor.
 positive  distinguished  calm  polite

393. The athlete wondered how someone so ................ can be so skinny.
 native  helpful  lazy  holy

394. In war, they were savage and ................, for war always makes men so.
 polite  positive  generous  cruel

395. His good grade understood him that everything gets better with ................ .
 record  strategy  generation  practice



35

پرسشهاي
چهارگزینهاي

انگلیــسی
دوازدهــم

396. We already produce more than enough food to ................ the planet, but we are more selfish than contributing it equally.
 increase  feed  reply  create

397. The sparrow weighs about 10 times less than the ................ .
 lap  pigeon  spring  safety

398. Journalists have to ................ that their story is factually correct before it goes to print.
 create  shout  confirm  compound

399. ................ are able to show that the Canadian ice cap has begun to reduce in size at an alarming rate.
 Scientists  Inventors  Physicians  Translators

400. The man on the other side of the door was too excited to wait until he entered to ................ the news.
 shout  remember  hope  enjoy

401. This evidence seems to suggest that if we limit the use of electronic media, we can avoid social isolation of new ................ .
 strategy  generation  inspiration  collection

402. It’s a very ................ shoe with good, firm cushion, specially designed for jogging on the road.
 friendly  surprising  comfortable  emotional

403. Everyone in the class is expected to participate actively in these reading ................ activities.
 inspiration  comprehension  collection  education

404. Each boom of thunder was ................ enough to rattle the window panels.
 generous  suitable  loud  serious

405.  The sailor walked up the beach and into the shrubs, finding a path that led to small ................ of red cottages.
 experience  experiment  choice  village

406. The look on his face made her want to ................ him and ease his fear.
 tear  reply  hug  forgive

407. She sat in my mother’s ................ constantly, where I used to sit, and seemed to take up all her care and time.
 lap  vase  diary  score

408. With his hands to his face, he ................ tears showing us his great happiness.
 shouted at  brought up  went through  burst into

409. At the airport, she blinked back a ................ , but it escaped and slid down her cheek. 
 guess  strategy  tear  record

410. By telling me such a lie I can ................ you, but I’m not sure I can ever trust you.
 regard  elicit  confirm  forgive

411. he seems so ................ that nobody can findout he is the winner of  competition.
 calm  surprising  hopeful  valuable

412. The notebook which had been hidden many years was filled with ................ .
 memory  diary  principle  interview

413. The brain’s ability, to keep the record of past events means ................
 memory  diary  choice  experiment

414. While he was walking in the jungle, he was ................ bitten by a monkey which may have rabies.
 rarely  morally  suddenly  ordinarily

415. After the operation Jeanna opened her eyes and burst into ................ because of coming to a life again.
 shouting  crying  feeding  enjoying

416. As soon as the artist finished playing piano the audience was asked ................ him from 1 to 10.
 to value  to score  to reply  to interview

417. She is ................ not knowing the sequence of musical notes.
 busy with  different from  angry with  interested in

418. Some professional chefs on TV program use fresh natural vegetable grown in a ................ .
 vase  oven  homeland  function

419. Seeing women carring heavy containers of water led to use pipeline ................ in many parts of Africa.
 strategy  technology  donation  heritage

420. The Queen of Trash is a hard- working business woman who started her ................company 1996.
 same  own  quiet  calm

421. The journalist asked if he might ................ the interview in addition to taking notes.
 care for  distinguish  regard  record

422. I knew that I had ceased to be my mother’s only darling and the ................ filled me with jealousy.
 record  generation  willingness  emotion
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423. I don’t know how the farm ever saw a ................ without your sunny smile in April.
 way  spring  culture  heritage

424. She smiled at his ................ about the blood testing result, relieved, then texted his close Friend.
 accident  difference  agreement  reply

425. If anyone else does the ................ , I’ll pay him a hundred dollars.
 difference  peace  hope  same

426. I remember with deepest gratitude the kindness of these ................ friends and happy days I spend with them.
 boring  serious  dear  suitable

427. Had anyone ................ told her that or had she merely assumed it?
 regretfully  peacefully  hopefully  actually

428. Natasha did not ................ society in general, but prized the more the society of her relatives.
 agree with  pair up  care for  refer to

429. Both by sea and by land, such ................ was an exceedingly difficult game to play.
 invention  contrast  culture  strategy

430. It is particularly difficult to investigate early ................ of thought and language.
 collocation  translation  development  agreement

431. ................ Henshilwood’s discovery, it seems that humans began to speak and think critically at least 70,000 years ago.
 Coming back  Because of  Based on  In order to

432. If ancient humans had the imagination to ................ a work of ant then it seems highly likely that they would have language.
 weave  include  dedicate  create

433.  The ................ where I live is free of pollution.
 point  place  voice  culture

434. One ................ step toward happiness is tackling the problem of low self- esteem.
 mostly  peaceful  hopeful  important

435. The vast number of bird species exist, with some estimates as high as 10,000 different ................ .
 locations  ideas  points  types

436. The international ................ indicated that the treatment of prisoners should be safe and fair.
 development  condition  agreement  description

437. Rural areas are ................ being absorbed into growing cities.
 willingly  culturally  peacefully  morally

438. You can find different accents in local ................ in rural areas.
 descriptions  conversations  agreements  distinguishes

439. The relevance of our ................ to our problems today is often not fully understood.
 signal  invention  heritage  history

440. The fines for polluters are becoming more ................ as people come to realize the true cost of damage to the 
environment.

 countless  smart  expensive  common
441. He decided to tackle his weight problem ................ his hight by walking several miles every day.

 for instance  rather than  where by  based on
442. Don’t let a bad ................ in the morning spoil the rest of your day.

 experiment  experience  belonging  guideline
443. The front cabin on the airplane needed to be ................ because it kept losing air.

 provided  invented  founded  replaced
444. The American government is founded on the ................ of a balance of power between the president, congress and 

the Supreme Court.
 language  collection  principle  responsibility

445. Their Friendship was based on a shared interest in ................ and literature.
 poetry  meal  location  idea
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446. A common ................ ambition is to become a professional sports star, but very few people fulfill this dream.
 meaning  conversation  childhood  education

447. The United Nations ................ a number of health clinics in rural parts of Africa.
 includes  protects  discovers  translates

448. Philosophy and ................ is one of the major subjects studied at university.
 emotion  ethic  interview  contrast

449. Studying philosophy can lead to a happier and more ................ existence.
 cultural  uncertain  serious  peaceful

450. Eating at restaurants with your family is a good ................ and way to build family ties.
 experiment  instance  topic  condition

451. Strict self- discipline doesn’t ................ to be the best road to happiness.
 hope  enjoy  sound  hate

452. Her ................ was appreciated by all her coworkers.
 agreement  responsibility  similarity  quantity

453. Exercise ................ is blood circulation improvement in your body.
 choice  invention  result  meal

454. She received a 2000 $ reward for giving the police the ................ they needed to catch the criminal.
 blessing  location  translation  heritage

455. The ................ of the railroad was a milestone in the history of transportation.
 installing  replacing  identification  invention

456.  Victor is responsible for the deaths of ................ wolves.
 compounded  suitable  countless  native

457. Anytime you can move data ................ from humans to computers, you get vast improvements in efficiency.
 emotion  collection  column  education

458. The day before, she’d found quite a few treasures, to ................ the backpack, a flashlight, the key locker for the cars 
in the garage.

 weave  inspire  include  consist
459. She loved human ................ , but she hated the doubt and insecurity she felt.

 inspiration  translation  emotion  education
460. In rural areas, most of the cloth which the natives wear the women ................ in their own homes.

 choose  weave  cure  include
461. The ................ costumes also vary considerably all around the world.

 native  peaceful  regretful  descriptive
462. Being ultra conservative and ................ didn’t make her parents wrong.

 educated  religious  native  meaningful
463. People can come together and choose a form of government ................ to them.

 elicited  dedicated  suitable  regardless
464. Orders were given that no one should be allowed to disturb their ................ but someone entered by unguarded door.

 interview  description  education  invention
465. The problems were ................ by sever food shortages.

 worn  compounded  repeated  installed
466. Nushu (a kind of language) used ................ symbols in place of sounds and words.

 quick  smart  native  special
467. In ancient times, people used fingerprints to ................ people.

 identify  install  pair up  think about
468. A lot of reasons prove that fingerprints are the perfect ................ to identify criminals.

 hope  instance  tool  contrast
469. Pistorius’s - a disabled athlete- determination and success have given ................ to millions of disabled athletes.

 happening  hope  role  end
470. There are times in our daily life, we are forced to have a ................ between two things which we love both of them.

 hate  choice  difference  circle
471. Many people now believe the words on the clay cylinder are the world’s first document about human ................ .

 chess  experience  experiments  rights
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472. In ................ to the simple mountain world that Cyrus had come from, Babylon was a wealthy and powerful city.
 busy  contrast  topic  happening

473. I hope Mike is ................ about giving up smoking.
 busy  enough  meaningful  serious

474. Although she is broke, she’ll do anything to achieve her ................ .
 circles  texts  ends  voices

475.  The young girl didn’t finish the final item in its proper time, but gave painfully ................ smile.
 native  collective  unnatural  valuable

476. Everyone here has a ................ to support our little community.
 meal  role  voice  text

477. It’s not easy to become an ................ , but harder is to write in a way that everyone’s eager to buy the next issue and work.
 author  inventor  doer  physician

478. Cyrus the great’s ................ for Iranian in addition to an honorable memory are his thoughts and the way of ruling.
 culture  dignity  heritage  difference

479. It’s ................ to be forced to listen to such repetitive stories.
 boring  busy  healthy  wonderful

480. He didn’t ................ a coat today and his shirt sleeves were rolled up to reveal brown muscular forearms.
 wear  elicit  confirm  install

481. Cyrus gave the Babylonians the right to follow their own religions and ................ .
 heritages  cultures  nations  topics

482. It is important to ................ a suitable response from the children for each assembly.
 enjoy  elicit  elect  install

483.  The parking lot was empty, and the only sign of unusual ................ was the open gate.
 blessing  activity  guideline  circle

484. I’ll need some help ................ the newly designed software.
 installing  feeding  receiving  founding

485. Betsy was hopeful she might be able to ................ where the people had lived.
 elicit  enjoy  wonder  confirm

486. He taught, also, that a friend is the greatest ................ that anyone can have.
 guideline  circle  willing  blessing

487. It’s ................ to be an observant of a disabled athlete’s success in Olympics.
 suitable  peaceful  regardless  enjoyable

488. He maintains the unity and freedom of the soul, and the absolute obligation of the ................ law.
 moral  positive  condition  installing

489. You need to have a ................ if you have no time to lunch.
 wonderful time  hard work  quick meal  taking a test

490. Nuns received ................ education all along.
 healthy  conversational  wonderful  religious

491. I’ve dialed the number so many times I know it ................ .
 by heart  hard of hearing  by accident  feel well

492. The international health organization are trying to provide Africans with the equal health ................ .
 activities  equalities  conditions  conversations

493. My sister has no artistic ................ ; she can’t paint, draw, or sculpt. And yet she has always wanted to be an artist.
 talent  blessing  accident  feature

494.  Because of new anti- smoking ................, the numbers of young people who smoke is steadily reduce.
 measures  solutions  conditions  belongings

495. Last year the number of complaints was declined sharply as a ................ of the new customer service approach.
 mistake  condition  activity  result

496.  I had a dreadful headache after ................ the kids next door.
 childhood  babysitting  conversation  solution

497. Her ................ was so friendly that I felt relaxed right away at the party.
 heritage  agreement  blessing  manner

498. The easiest way to facilitate reading ................ in children is to read to them aloud.
 collection  conversation  connection  development
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499. Children have an innate interest in ................, and parents can support that natural interest through wise reading choices.
 exercise  language  temperature  translation

500. If parents are ever unsure about a child’s reading ................ they can always contact school or community programs 
for advice.

 product  combination  solution  ability
501. My innate talents are in music and dance; I have always done well in those ................ .

 descriptions  inspirations  areas  texts
502. To facilitate the moving ................ , I clearly labeled all the boxes.

 success  process  point  location

جمالت زیر را به مجهول تبدیل کنید.

warm up 
503. A factory in china makes these toys.
504. People of all ages wear jeans.
505. Microsoft didn’t invent laptop computers.
506. People won’t use cassette recorders very much in near future.
507. Picasso hasn’t painted the scream since he was young.
508. He had discovered that electrical rays could pass through water and air.
509. The microwave is melting a bar of chocolate on the table.
510. The bullet- proof vests protect police officers all over the world.
511. They were opening the can with difficulty using a knife and a hammer.
512. House uses his intelligence and knowledge of psychology to solve cases.

passive and active
513. I’m afraid we have to improve security. A computer ................ from here yesterday.

 steal  stole  has been stolen  was stolen
514. Our new factory ................ by the president at a special ceremony next month.

 will open  is going to open  will be opened  has been opened
515. He was making too much noise and was disturbing the other guests and in the end ................ to leave.

 asks  will ask  was asked  asked
516. The presentation ................ by Bill Gates when he was invited to do it.

 was giving  was given  had given  had been given
517. At that time people ................ to save money.

 were being encouraged  have been encouraged
 have been encouraging  has been encouraged

518. By two o’clock yesterday, they ................ about the accident.
 have been informed  are informed  had been informed  were being informed

519. The church ................ before the war began.
 had been damaging  had damaged  had been damaged  is being damaged

520. I’m not going to attend their party, you know I ................ invited.
 hadn’t been  haven’t been  wasn’t  wouldn’t

521. Books ................ before being printed and put to the public.
 are edited  had edited  have edited  was edited

522. I believe the best way to learn a foreign language is to learn it in the country where it ................ .
 speaks  spoke  is speaking  is spoken

523. All members of staff ................ not to smoke anywhere in the building.
 request  has been requested  are requested  requested

524. The factory which produces sunflower oil ................ for 10 years.
 built   has built  has been built  is built

525. The watches being in sale ................ in Switzerland.
 was made  were made  is made  are made
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526. I don’t understand why you don’t have the report. It ................ to you over a week ago.
 will send  may send  was sent  is sent

527. I had to ask them to write the report again. It ................ very badly ................ .
 had- been written  is- being written  has- been written  was- being written

528. The old factory used to be there, but it ................ because of having some serious problems.
 has been pulled down  had been pulled down  was pulled down  is pulled down

529. I ................ how to play golf by my father who was a good amateur.
 teach  taught  was taught  will be taught

530. The boatman ................ a medal for bravery when he gets to the port.
 will award  have been awarded  is awarded  will be awarded

531. Examination candidates ................ to arrive fifteen minutes before the start of the test.
 expect  expected  is being expecting  are expected

532. The actor ................ the part twice before 6.
 had already offered   has been already offered
 had been already offered  had already been offered

533. After his parents died, he ................ up by his aunt in Newzealand.
 brings  will be brought  will bring  was brought

534. Job applicants ................ of the result of the interview on Wednesday.
 are being informed  had been informed  will be informed  are informed

535. I’m afraid that particular product ................ .
 had been discontinued  was being discontinued  has been discontinued  has been discontinuing

536. The decorations ................ down at the end of the month.
 will take  will be taken  were taking  were taken

537. Patients ................ of the severity of their condition.
 will always be told  should always be told  is always told  has always been told

538. The meeting ................ to start at seven as usual.
 was scheduled  is scheduled  will be scheduled  is being scheduled

539. She ................ a cheque for a thousand Euros after her parents were informed about her debts.
 sends  is sent  was sent  sent

540. She ................ by a dangerous wolf when the man arrived there.
 has been attacked  had been attacked  will be attacked  has attacked

541. The money borrowed ................ by her husband.
 was stolen  were stolen  will be stolen  is stolen

542. Be careful with the glass. it ................ .
 might break  will break  might be broken  will be broken

543. The flat tire ................ if it happens.
 can change  can’t be changed  will change  hasn’t been changed

544. A movie ................ by us tonight.
 is going to watch  has been watched  is going to be watched  were watched

545. I can’t believe the novel ................ by Mom in one day.
 had been read  was read  is read  has been read

546. The obstacle course ................ by me in record time while they were waiting for the result.
 was being run  was run  has been run  had been run

547. The entire stretch of highway ................ by the crew next month.
 is paved  paved  is paving  will be paved

548. A review about the government functions ................ since they faced with economic problems.
 was written  have been written  has been written  is written

549. From now on, the house ................ by him every Saturday.
 is cleaned  will be cleaned  was cleaned  will being cleaned

550. The safety video ................ by the chairman two weeks later.
 will watch  will be watched  has been watched  watch

551. The application for a job ................ just two minutes ago.
 has been faxed  had been faxed  were faxed  is faxed
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552. The students' questions ................ when the teacher comes back.
 can be answered  answers  will answered  is answered

553. By whom ................ you ................ to ski?
 were- taught  is- teaching  will- teach  was- taught

554. When he left college he ................ with the wrong people.
 got mixed up  got confused  was made up  take away

555. language skills ................ in every school in the country.
 have taught  are teaching  are taught  had taught

556. The new highway ................ sometime next month.
 will be completing  will complete  will be completed  will have completed

557. That picture ................ by Jim’s daughter.
 was drawing  has drawn  has been drawn  will draw

558. They ................ the new elementary school.
 have just built  is built  have just been built  are going to be built

559. Mary is happy, she may ................ a new job.
 have offered  has offered  have been offered  offer

560. fortunately, a new swimming pool ................ for children now.
 is building  is being built  has been built  is going to build

561. The policeman says that all the details should ................ .
 check  have checked  be checking  be checked

562. I wasn’t really surprised that the car ................ by the time I reached there.
 had not repaired  had not been repaired  was not repairing  will not be repaired

563. Gold ................ from deep under ground in some African countries.
 is mined  has mined  mined  is mining

564. A communication satellite ................ soon.
 could be launched  should launch  will be launched  will launch

565. How much homework ................ by the student?
 has to do  has to be done  have to be done  has done

566. How many times ................ these shoes ................ since you bought them?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�ریاضی�-�83)�

 were- repaired  did- repair  have- been repaired  have- repaired
567. You didn’t make a wise decision, because you ................ wrong information. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�هرن�-�84)�

 given  had given  are given  had been given
568. The match ................ by a large crowd when it started to rain. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(84�-سراسری�ریاضی�)

 has been watching  has watched  was watching  was being watched.
569. Teams from many countries ................ to take part in the previous Olympic Games. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�تجربی�-�84)�

 did not invite  have not been invited  were not invited  have not invited
570. There was a fire at the hotel last week. Two of the rooms ................ . ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(84�-سراسری�زبان�)

 have damaged  had damaged  were damaged  were damaging
571. The land next to our house ................ sold to the government recently. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(85�-سراسری�تجربی�)

 is  will be  has been  had been
572. Do you know that Maria ................ as a computer programmer of the company? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�ریاضی�-�85)�

 was inviting  is inviting  has been invited  is going to invite
573. Many apartments ................ for the poor employees during the last five years. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�هنر�-�85)�

 are built  were building  have built  have been built
574. All the food ................ before we got to the picnic. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(86�-سراسری�انسانی�)

 has eaten  had eaten  had been eaten  has been eaten
575. He said he didn’t need a job because he ................ a better one before. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (سراسری�هنر�-�86)�

 has offered  had offered  has been offered  had been offered
576. I ................ to play ping- pong by the time I was six. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�ریاضی�-�87)�

 was taught  taught  had taught  had been taught
577. The teacher thought the lesson ................ reviewed before. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�هنر�-�87)�

 has  had  has been  had been
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578. Mona Lisa ................ by Leonardo da Vinci as far as I ................ . ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�زبان�-�87)�
 was painted- know   was painted- am known
 has been painted- am known  has been painted- know

579. The whole suburb ................ by the forest fire when the fire fighters managed to put the fire out.
 has been destroyed  had been destroyed  were being destroyed  are being destroyed

580. Since 1924, the winter Olympic Games ................ held in countries with snow – covered mountains.�������������������������������������������(75�-سراسری�تجربی)
 have been  had been  have  had

581. The prize I ................ given made my family happy.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (آزاد�غیر�پزشکی-�75)
 was  have  will  had

582. I’m really looking forward to ................ abroad by my company.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(96�-سراسری�خارج�از�کشور�)
 be sent  being sent  having sent  have been sent

583. A lecture ................ when I got there last night.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (آزاد�غیر�پزشکی-�75)
 delivered  deliveres  was being delivered  was delivering

584. Nearly half the fuel we use ................ in order to move cars or operate machines.
 burn  burns  is burnt  was burnt

585. It has taken many millions of years for these “ice caps” fuels ................ in the north and south poles.
 produced  be produced  to be produced  being produced

586. There was an important meeting last weekend and a number of suggestions .................�������������������������������������������������������������������������������������������������(75�-سراسری�انسانی)
 have made  were made  have been making  were making

587. Some important files ................ completely by the thief when the police got there.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(80�-آزاد)
 has been destroyed  had been destroyed  would have destroyed  has been destroying

588. The film ................ several times since I was 18.
 had shown  has shown  had been shown  has been shown

589. The new high- quality models of sunglasses are going to ................ in our factory next year.�����������������������������������������������������������������������������������(94�-سراسری�تجربی)
 be produced  be producing  produced  produce

590. Hurry up! This information should ................ to Mary and her family as soon as possible.���������������������������������������������������������������������������������������������(94�-سراسری�انسانی)
 be sent  be sending  have sent  being sent

591. This is a very difficult question, so it can not ................ so easily within a short time.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(94�-سراسری�هنر)
 answer  be answered  to be answered  have answered

592. We were driving quite fast but we ................ by lots of other cars.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(80�-آزاد)
 overtook  were being overtaken  always overtake  were overtaking

593. People should ................ how to use energy properly.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(81�-سراسری�انسانی)
 be taught  be teaching  have taught  teach

594. You ................ a letter inviting you to attend the meeting in near future.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�هنر-�81)
 will send  are sending  will be sent  have sent

595. He felt extremely ................ after staying up very late to finish his school project.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (سراسری�انسانی-�95)
 tiring  to tire  tired  was tired

596. She doesn’t have to get ................ just because she is the one who leaves the competition.
 annoy  annoyed  annoying  annoyingly

597. A: why was he arrested by the police?  B: He ................ stealing some money from the safe.�������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�ریاضی-�81)
 found  was found  has been found  had found

598. Antibiotics ................ until the 1800s, and it was almost impossible to cure diseases without them.�����������������������������������������������������(96�-سراسری�هنر)
 weren’t invented  hadn’t invented  have not been invented  weren’t going to be invented

)Compound Sentences,Conjunction & connecting words
599. He spends his time eating local food ................ drinking local juices with the people who live in the area.

 or  but  and  during
600. Andrew Zimmern is a chef, food writer, ................ host of an American television travel program.

 and  although  or  but
601. Zimmern ................ his guide didn’t speak the same language, ................ they laughed together as he drank fresh cow’s blood.

 and- but  but- and  and- or  but- or
602. As you look out your airplane window ................ approach Dubai, the Persian Gulf twinkles in the sun.

 or  but  yet  and
603. It’s a large building on the water, ................ it looks like a white sail blowing in the wind.

 or  but  when  and
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604. He had bought a house, had found a job, ................ had chosen a school for his children before his wife arrived.
 when  while  and  but

605. I enjoy the music of Iran ................ the art of Italy.
 but  or  and  yet

606. I love going to the movies, ................ I often feel like staying at home with a good book.
 yet  for  or  and

607. Her mother chooses a man she thinks is perfect for her daughter ................ her best friend chooses another.
 but  yet  for  and

608. I’m very friendly ................ sociable ................ I get along well with most people.
 and- but  but- or  and- or  and- and

609. May be Katie could find me a  guy who is physically more compatible, ................ my mother has known me for longer.
 but  yet  so  and

610. We spent two days in Bangkok ................ saw the Floating Market ................ the Royal Palace.
 and- and  and- but  but- or  for- or

611. I wanted to stay in hotel which were basic ................ clean, ................ Mia said they were too uncomfortable.
 and- and  but- but  but- or  and- but

612. I thought I knew Linda well, ................ you don’t know a person until you travel with him ................ her.
 and- but  but- or  but- but  and- or

613. The weather was beautiful ................ the beaches were wonderful, ................ we just sunbathed without speaking.
 and- or  but- and  and- but  or- but

614. We spent our last night back in London, ................ We met some travelers from Australia.
 but  yet  for  and

615. In this Hotel the walls are blocks of snow, ................ ice sculptures in the form of sea creatures guard the enterance.
 but  or  and  for

616.  ................ they walk to the hotel front door, they hear the crunch of their boots on the snow ................ see the twinkle 
of stars in the sky.

 As- yet  As- or  As- and  And- yet
617. They are about to stay at the Snow Castle in Kemi - a hotel shaped like a castle ................ made of ice. 

 but  for  and  so
Complement tests
618.  ................ the sun never rises above the horizon in mid winter, the day time sky is not as black as the night.

 When  While  since  Although
619. You can see the aurora borealis during winter; ................, it is impossible to predict ................ they will appear.

 however- when  but- when  however- or  or- when
620. The soup is hot ................ warms you up in the cold weather.

 for  or  yet  and
621.  ................ I walked into the room, the phone started ringing.

 Because  Whether  Though  As
622. I eat meat, ................ my friend from Korea is a vegetarian.

 though  so that  whereas  whether
623. I didn’t pass the test, ................ I had studied a lot.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(84-سراسری�انسانی�)

 as  whether  although  because
624. ................ the weather was bad, we climbed to the top of the mountain. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(84-سراسری�هنر�)

 Unless  Though  Whereas  However
625. I didn’t expect to fail the driving test, ................ I had not prepared myself for it.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (سراسری�زبان�-85)

 whereas  since  although  until
626.  ................ all of the students had done poorly on the test, the teacher decided to give it again.����������������������������������������������������������������� (سراسری�تجربی�-85)

 Since  Unless  So that  Until
627. The school has given George a prize ................ he has been a good student.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�ریاضی�-85)

 unless  since  so that  even thought
628. Tom will get a good mark in his exam ................ the questions are easy or difficult. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�انسانی�-85)

 unless  so that  whether  since
629. My mother always keeps some fruits in the fridge ................ keep them fresh. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�انسانی�-85)

 so as to  unless  so that  in order that
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630. Mary is taking driving lessons ................ she can easily pass the test. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (سراسری�انسانی�-86)
 when  although  whether  so that

631. When people become sick, they visit a doctor ................ they can get well.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(86-سراسری�هنر�)
 when  although  whether  so that

632. Please turn down the radio ................ distrub anybody. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(86-سراسری�ریاضی�)
 for you not to  so that not to  in order to not  so as not to

633. Millions of people are using cell phones ................ they might be harmful.
 as  because  when  even though

634. Tom selected a book which he knew was very complex ................ he wanted to leave a good first impression on the professor. 
 since  although  so that  whereas

635. We sometimes stayed out late, ................ we were told to get home before twelve.
 although  so that  so as to  because

636. Helen borrowed my dictionary ................ look up the meaning of the new words.
 as to  so as  so that  in order to

637. Most of us ignore this good advice, ................ we know it to be true.
 whether  because  so that  even though

638. Most students are studying hard ................ prepare themselves for their exams.
 so as  so that  in order to  in order that

639. I managed to get to sleep last night ................ there was a lot of noise.
 however  whether  since  although

640. She continued to carry out her duties, ................ she was in poor health.
 although  so that  whether  because

641. ................ we don’t use the car very often, we’ve decided to sell it.
 While  Since  Though  Whether

642. Tom has not been able to find any friends ................ he began his search.
 because  since  whereas  whether

643. Some of the studies show good result, ................ others do not.
 since  when  whether  whereas

644. I opened the windows ................ see the view better.
 for  so that  so as to  in order that

645. ................ I am trying hard to learn how to play the piano, I don’t seem to improve.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�انسانی-90)
 Since  Because  Whether  Eventhough

646. I’ve offered her the job, but I don’t know ................ she’ll accept it.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(90-سراسری�هنر�)
 whereas  since  because  whether

647. We were watching TV all evening. ................ we had nothing better to do.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(90-سراسری�زبان)
 as  if  so that  even though

648. Some people like cream and sugar in their coffee, ................ others like it black.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�خارج�از�کشور�-90)
 when  whereas  whether  because

649. We would go to the North Pole to swim in the ocean ................ it is Freezing or not.
 while  when  whether  whereas

650. They have discount for some products ................ they can find more customers.
 for  so that  so as to  in order to

651. I don’t think that I know him ................ his voice reminds me one of my friends.
 so that  whether  although  because

652. He has not seen his old friends ................ he arrived here last week. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(91-سراسری�ریاضی)
 since  when  so that  so as to

653. Cleveland has always been referred to as a dirty boring city, ................ now they say it is much better.��������������������������������������������������������������(91-سراسری�ریاضی)
 as  because  though  whether

654. We have completed ten items ................ we started doing this exercise.
 when  since  enough  whether
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655.  ................ he had not paid his bill, he was forced to wash the dishes.
 As  So  Whether  As though

656. He must be about sixty, ................ his wife looks very young. 
 whether  whereas  because  so that

657. Susan didn’t learn spanish ................ she lived in Mexico for two years.
 since  unless  whether  although

658. Some people believe that the internet has brought a lot of benefits, ................ some others hold an opposite view.������������������������(92-سراسری�تجربی�)
 so that  whereas  because  whether

659. The kid ate a large plate of food for lunch, ................ her sister just ate a snack.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(92-سراسری�انسانی�)
 since  whether  whereas  so that

660. On my way home, I stopped at the toyshop ................ buy some toy cars.
 for  so as  so that  in order to

661. I asked him ................ he had broken the glass door.
 because  so as  that  whether

662.  ................ he tired very hard, he didn’t manage to save the injured boy.
 Due to  Because  Even though  As though

663. You should try to answer all the questions ................ they are easy or not.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(93-سراسری�ریاضی�)
 although  while  whether  because

664. My friend, Ahmad, jumped into the river to rescue a little girl ................ he wasn’t a very good swimmer.
 so that  whether  because  even though

665. Mr. Ahmadi must be about sixty, ................ his wife looks about thirty.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(93-سراسری�خارج�از�کشور�)
 because  whether  where as  so that

666. We climbed to the top ................ we could get a better view for taking photos for our gallery.
 for  so as  so that  in order to

667. I think you'll have good time ................ you go by bus or train.
 while  when  whether  because

668. I have to talk to the manager, ................ he has free time to see me or not.
 as  while  since  whether

669. Peter remembers Rome very well, ................ he was very young when he and his family lived there.���������������������������������������������� (سراسری�زبان�-94)
 so that  since  whether  even though

670. Some parts of the world get an abundance of rain, ................ others get little or none.���������������������������������������������������������������������������������������������� (سراسری�خارج�از�کشور�-94)
 as  while  whether  because

671. You let your little boy go out alone after dark ................ the street is dangerous.
 whether  even though  because  so that

672. “Do you go to the movies often”?
“ No, it has been five years ................ I went to the cinema.”

 when  since  because  whether
673.  ................ my English is no perfect, I can lead the tourists.

 Whether  So that  Eventhough  Because
674. You’d better waited longer ................ you could visit your friends.

 for  so that  so as to  in order to
675. I don’t know ................ the exam result will be announced on Tuesday or not.

 as  when  because  whether
676. The physical pain is the actual raw sensation of pain in the body, ................ the psychological pain is the stress and 

anxiety that is produced.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(95-سراسری�تجربی�)
 as  whereas  since  whether or not

677. They put the same amount of pressure on the two people under different conditions to see ................ they would react 
differently.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(95-سراسری�هنر�)

 what  that if  although  whether
678. Before we go to the museum we had better call first to make sure ................ it is not closed.�������������������������������������������������������������������������������(95-سراسری�زبان�)

 whether  although  that if  while
679. The girl is so excited about the gift she has received from her teacher ................ she takes it around with her whenever 

she goes. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(95-سراسری�خارج�از�کشور�)
 which  since  that  as
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680. It wasn't acceptable................ he had done it all by himself or someone else had helped him.
 as  since  when  whether

681. His brother, Jim, couldn't speak Spanish ................ he had lived in Mexico for many years.
 when  although  because  whether

682. Experts suggest that space missions must be safer ................ astronauts can study there longer.
 for  so as  so that  in order to

683. Skills must be learned through practice, ................ knowledge can be gained through books or classes.
 whereas  since  whether  though

684. Mary has such a big garden ................ I actually got lost on the way to the front door.
 that  so that  in there  which there

685. We left a phone number with his neighbour ................ call us.
 as so to  since he  in order not to  so that he would

686. Although the man did not know for sure ................ come, he anyway decided not to take risks and prepared some food 
for dinner.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(96-سراسری�زبان)

 would his friends  that if his friends would  that would his friends  whether his friends could
687.  ................ the other team members agree to help me or not is not going to make me change my mind about what I 

plan to do next.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(96-سراسری�خارج�از�کشور)
 As  While  Which  Whether

Tag question
688. Emily sings beautifully, ................?

 doesn’t she  don’t they  is she  does she
689. You’re Italian because I know Italian accent, ................ ?

 are you  do you  don’t you  aren’t you
690. They were having a fight, ................?

 were they  weren’t they  wasn’t it  has it
691. The story read loudly by my grand parent wasn’t interesting, ................ ?

 didn’t it  did it  wasn’t it  was it
692. You haven’t been in class, ................?

 hasn’t he  haven’t you  have you  do you
693. He’ll come to my party, ................?

 will he  won’t he  does he  doesn’t he
694. you won’t be late, ................?

 do you  will you  would you  don’t you
695. We haven’t had our test yet, ................?

 haven’t we  don’t we  didn’t we  have we
696. Ed Pulaski and his family settled in Wallace, Idaho, ................?

 didn’t he  didn’t they  does he  doesn’t he
697. Fires were a natural process in the American west, ................?

 aren’t they  weren’t they  isn’t it  wasn’t it
698. Firefighters use a hand tool called a Pulaski, ................?

 didn’t they  don’t they  doesn’t he  didn’t he
699. Flames from the Big Burn surrounded the commander and his men, ................?

 didn’t they  did they  don’t they  do they
700. The mine owner led his men into an old mine, ................?

 doesn’t he  don’t they  didn’t he  didn’t they
701. A piece of equipment never sent into space to circle Earth, ................?

 didn’t it  did it  doesn’t it  does it
702. A bright flash of light in the sky during a storm is very terrible for dogs, ................?

 isn’t it  aren’t they  was it  wasn’t it
703. There are many places on Earth left to explore, ................?

 are there  aren’t there  weren’t they  were they
704. Parents should monitor Internet use by their children, ................?

 won’t they  will they  shouldn’t they  should they
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705. You must never reveal a secret that a friend told you, ................?
 mustn’t you  may not you  must you  do you

706. Some disposable things can be kept away from our house easily by recycling, ................?
 can’t they  can they  aren’t they  are they

707. Surprisingly, the high school swimmer competes for winning the most races, ................?
 do they  doesn’t he  does he  don’t they

708. Fitness experts hardly permit people to exercise before they do stretchy activities, ................?
 do they  don’t they  didn’t they  does he

709. The talented collage sports star became a famous soccer player, ................?
 did he  does he  doesn’t he  didn’t he

710. Everybody has to calm in this competition, ................?
 hasn’t he  haven’t they  don’t they  doesn’t he

711. Nothing happens unwillingly here, ................?
 doesn't it  aren’t they  are they  does it

712. I’m trying to persuade my wife to immegrate, ................?
 am not I  aren’t I  aren’t you  are you

713. Take a seat, ................?
 will you  do you  don’t you  won’t you

714. Help me, ................?
 do you  don’t you  don’t I  can you

715. Help me, ................?
 doesn’t he  don’t I  can’t you  will you

716. Close the door, ................?
 don’t you  don’t I  doesn’t it  would you

717. Do it now, ................?
 don’t you  do you  doesn’t it  will you

718. You wouldn't like a toy car ................?
 don’t you  do you  would you  will you

719. Don’t forget, ................?
 don’t you  do you  will you  aren’t I

720. So you’re having a baby, ................? That’s wonderful!
 don’t you  are you  do you  have you

721. She wants to marry him, ................? Some chance!
 doesn’t she  doesn’t he  is he  was she

722. So you don’t like my looks, ................?
 don’t you  doesn’t she  isn’t she  hasn’t she

723. You have to go, ................?
 do you  don’t you  did you  haven’t you

724. I have been answering your questions for the last 15 minutes, ................?
 don’t I  aren’t I  haven’t you  haven’t I

725. let’s go, ................?
 should I  shall we  would you  will I

726. He’d better do it, ................?
 had he  hadn’t he  hasn’t he  wasn’t he

727. This’ll work better than before, ................?
 will this  won’t it  will it  doesn’t it

728. Oh, you think so, ................?
 do you  don’t you`  doesn’t he  shall we

729. But you’ll tell me if she calls, ................?
 do you  will you  won’t you  aren’t you

730. We’d never have known, ................ ?
 wouldn’t we  would we  hadn’t we  haven’t we

731. You think you’re clever, ................?
 do you  are you  don’t I  aren’t you

732. Nobody knows, ................?
 don’t they  doesn’t he  do they  does he
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Cloze 
Do you know that laughter can help your immune system? It’s even possible that with each laughter, you reduce your 
chance of getting a cold or having an allergy attack. 733 ................, if you laugh before you go to bed, you’ll 734 ................ have a very 
good night’s sleep. The medical research on laughter and the 735 ................ to get well are making more and more people use 
laughter to feel better. Alen Klein says that we all need to laugh, 736................ at ourselves. To 737 ............... our “humor skills,”we 
need to see the humor in our own actions and reactions. With practice we can get better at this. (93�-سراسری�زبان�)

733. 
 Because of  In fact  As long as  As soon as

734. 
 probably  privately  proudly  calmly

735.  
 guide  mystery   transfer  desire

736.  
 efficiently  successfully  especially  previously

737. 
 rise  compose  attract  develop

Cloze 
College can bring several challenges, 738................ learning how to study 739 ................ can make your life easier. Three 
important 740 ................to consider are place, time, and attitude.
Certainly, you need a comfortable place to study. If you can’t focus on what you are reading, that usually 741 ................
the need to find a new study 742 ................. Consider finding a quiet space on compus, such as the school library where 
not to be distracted by noises.

738. 
 and  or  yet  but

739. 
 surprisingly  regretfully  efficiently  hopefully

740. 
 points  joints  records  pairs

741. 
 distingnishes  dedicates  regards  indicates

742. 
 function  strategy  location  heritage

Cloze 
This article is divided into two sections, the first of which deal with gas as a state of 743 ................ and the second with gas 
as a fuel. Petrol is also frequently 744 ................ to as “gas”, 745 ................ in North America. Many of the gases 746.............. in 
this article have 747 ................ articles of their own. (91- سراسری انساین)

743. 
 pressure  volume  force  matter

744. 
 referred  arranged  described  observed

745. 
  artificially  especially  interchangeably  carefully

746. 
 mention  are mentioning  are mentioned mentioned

747. 
 separate  private  ancient  straight
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Rules about how appropriate or suitable it is to hide or reveal emotions tend to vary from one country to 
another. Japan, for example, is a country in which great 748 ................ is attached to control over the expression 
of negative feeling, 749 ................ these feeling are often masked by a smile. This does not mean that Japanese 
people do not 750 ................ feelings of sadness, fear, or disgust. Rather, they are taught that it is 751 ................ to 
show these feelings in public. In private, 752 ................ , these emotions are expressed in just the same way as in 
other countries� (سراسری�خارج�از�کشور�92-)

748. 
 difference  reference  guidance  importance

749. 
 whether  so what  so that  whereas

750. 
 embarrass  enhance  influence  experience

751. 
 extreme  impolite  missing  complex

752. 
 whether  because  however  even though

Cloze 
One of my new friends has recently 753 ................ me. I thought we had a real 754 ................ . We have had great times 
going to movies and hiking on the weekends. 755 ................, in the last month, he hasn’t been very dependable where 
money is concerned. He has borrowed money from me five times and never paid me back. I don’t  want to 756 ................ 
mercenary, but I’m beginning to think he is just being my friend for financial 757 ................ .

753. 
 distinguished  regarded  dedicated  disappointed

754. 
 cure  experiment   agreement  Dependency

755. 
 But  However  And  or

756. 
 appear  hate  replace  elicit

757. 
 contrasts  interviews  reasons  instances

Passage 
Martin Strel as a professional swimmer was indicating his braveness by swimming the whole Amazon River.
Along the way, Strel made friends whit local people. As he swam down the river, large crowds came out to see him. People 
around the world also followed Strel's progress through news reports. The world was watching both Strel and the Amazon.
Although Strel had the support of his team and his fans, his biggest challenge was a mental one. He had to calm his 
mind as he spent ten hours a day alone in the water, swimming from port to port. All he heard was his steady breath 
and the sound of his arms in the water. He filled the hours with dreams of his family. When he pulled into a port he 
would swim steadily,  not hesitating in his pace. He could hear the noise of the cheering crowed, but he wouldn't look 
at his fans until he had reached the bank. Then he would raise his arms and smile. 
After 3,274 miles (5,269 kilometres) and 66 days on the river, fighting nature and solitude, Strel finally arrived in 
Belem, Brazil, where the Amazon meets the Atlantic. When he touched land, he was 26 pounds lighter and smiling 
with relief. He had become the first person to swim the Amazon. He had also achieved his other goal. He had built 
cross-cultural friendships and helped the world think about this environmentally important region.

758. what was the first advantage of this marathon for Strel?
 crowds came out to see him  city officials clapped for him
 He made friends with local people  He showed his skill fulness
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759. What was the most important problem which Martin faced with?
 large crowds who encouraged him  his physical tiredness
 his mental challenge   his cheering

760. Which one has not been mentioned as Strel’s goals?
 built cross- cultural friendships
 being famous and popular
 being the first Amazon swimmer
 help the world think about this environmentally important region

761.  what does steadily mean?
 continuously  regardless  normally  bravely

Passage 
An amazing symbolic communication system exists among honey bees. In studies of bees begun in the early 1900s, the 
Austrian scientist Karl von Frisch determined many of the details of their means of communication. In a classic paper 
published in 1923, von Frisch described how after a field bee discovers a new source of food, such as a field in bloom, 
she fills her honey sac with nectar (the sweet liquid that bees collect from flowers), returns to the nest or hive, and 
performs a vigorous but highly standardized dance. If the new source of food is within about 90m (about 259 ft) of the 
nest or hive, the bee performs a circular dance, first moving about 2cm (about. 75 in) or more, and then circling in the 
opposite direction. Many of the bees in the nest or hive closely follow the dancer, copying her movements. During all 
this, the other workers try to determine the smell of the flowers from which the dancer collected the nectar. Having 
learned that food is not far from the nest or hive, and what it smells like, the other bees leave the nest or hive and fly 
in widening circles until they find the source. (-90سراسری�خارج�از�کشور�)

762.  What does the passage mainly discuss?
 How honey bees collect their food  Who first discovered the language of bees
 Why flowers are important in honey bees’ life  How bees let other bees know where food is

763. The first thing a honey bee does when she discovers a new source of food is ................ .
 returning to the nest   filling her sac with nectar
 performing a kind of dance  guiding the other bees to that food source

764. What a honey bee gets from a flower to fill her sac is ................ .
 nectar  bloom  field  honey

765.  It can be understood from the passage that half a centimeter is about ................ .
 .19 in  .35 in  .75 in  .92 in

766. The word “which” in line 9 refers to ............... .
 workers   smell  flowers  movements

767.  The passage generally ................ .
 mentions the reasons behind an event.
 describes some stages in a process
 attempts to correct our mistake about communication among bees
 describes a scientist’s work which caused man to make many more discoveries about animal’s movements

Passage 
It isn’t evident today what attracted the Egyptians to cats, but they believed cats had divine qualities. The penalty for 
killing a cat was death. Several cat temples and graveyards have been discovered in Egypt. Today the nimble cat is often 
seen jumping surprising distances, but it also has an ability that isn’t as widely known. Some cats have demonstrated 
the aptitude to find their way back to their owners when lost or left behind. In 1951 a cat named Sugar had to be left 
in Anderson, California, when he wouldn’t travel in the car for the family’s move to Oklahoma. A neighbour adopted 
the cat, but within three weeks he disappeared. Thirteen months later, Sugar showed up at the woods’ house in 
Oklahoma. At first Mrs. Woods thought it was another Persian cat that looked like Sugar, but she was able to verify 
that it was Sugar because this cat had the same unusual hip bone deformity as Sugar. It seems implausible, but Sugar 
had travelled 1/500 miles to be reunited with his family.� (سراسری�تجربی�93-)

768. What’s the best title for this passage?
 Sugar/an unusual cat  Cats in Egypt  The lost cat  Cats and their unusual abilities

769. What does “he” in this passage refers to?
 Mr. wood  Mrs. wood  Sugar  Wood’s neighbour

770. What does “verify” mean in this passage?
 confirm  dedicate  guess  behave
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771. How did Mrs. Wood find out the cat was Sugar?
 from his colour   from his behaviour
 deformity of his hip bone  from his disappearing in California

Passage 
Men and women define “best friend” in the same way – a person who is always there when you need them. Your best 
friend is someone who shares your happiness, suffers through your worries, and lessens your sorrow. As one man 
said, “A best friend is somebody that you call if you get a flat tire on the expressway at 3:00 a.m. , and you have to 
wait hours for a tow truck. Your friends says, “Tell me exactly where you are, and I’ll come and get you.”
A variety of factors can help establish a best friendship, including the age of the people, the situation in which they 
meet, and how they satisfy each other’s needs. But in my study, I found the main themes that define a best friend 
were remarkably similar for many people.
“Safety” was a word I heard over and over. A best friend makes you feel safe and provides a comfort zone. You never 
have to explain yourself to best friends because they understand you so well. You can be exactly who you are . You can 
cry too hard or laugh too loud and never worry about what they’ll think. 
Best friends will give you advice if you want it and encouragement if you need it, but they will not judge you or make you 
ashamed of your behavior. A best friend gives you unconditional love. That means complete love, without any limits.
Best friends are loyal and trustworthy. A best friend is a person to whom you can tell your most embarrassing personal 
secret. You can be sure that your best friend won’t repeat your secrets to anyone else. Best friends can also be 
completely honest with you, but in the most gentle way.
Finally, best friends are the family you choose. They love you because they want to, not because they have to. For 
many people, a best friend becomes the brother or sister they’d always wanted but never had.
A man I knew asked his dying mother, “What has been the most important thing in your life?” He fully expected 
her to say her husband, her children, or her family. Instead, without a moment’s hesitation, she replied sweetly, 
“My friends.”.�� (سراسری�تجربی�93-)

772. What is the passage mainly about?
 How best friends react in times of difficulty.
 What the main qualities of best friends are
 Why men and women define best friends in the same way
 Why human beings need to have friends, especially best friends

773. According to the passage, the information provided in the passage is ............... .
 based on people’s happiness
 someone’s belief formed on the basis of an emergency in his life.
 a summary of the results of a study which the author of the passage says he did
 not accurate enough because it fails to appreciate the role of family members in people’s choice of friends

774. The quotation from a dying mother mentioned in the last paragraph ................ .
 modifies the main theme of the passage
 provides a supporting conclusion for the passage
 is intended to make the reader not take family relations very seriously
 encourages us to pay attention to our family members before it is actually too late

775. Which of the following words or phrases is defined in the passage?
 Tow truck (paragraph 1)  Unconditional love (Paragraph3)
 Embarrassing personal secrets (Paragraph4)  Without a moment’s hesitation (Paragraph 6)

Passage 
It’s hard to make friends if you stay home alone all the time. You need to get out of the house and do things that will 
help you meet other people. Join a club, play a sport, do volunteer work. You’ll find that it’s easier to make friends 
with people who have similar interests.
Learn  from people at school or work who seem to make friends easily. Observe their behavior. How do they make 
other people feel comfortable? Notice what they say and how they act. Don’t copy everything they do, but try some 
of their techniques. It will help you develop your own social style.
Think of some topics that would make good conversation. Find out the latest news, listen to the most popular types of 
music, or watch an interesting movie or TV show. The more you have to say, the more people will want to talk with you.
Be a good listener, and let people talk about themselves. Don’t try to dominate the conversation with “me, me, me” 
Ask lots of questions. Show an interest in the answers. This will make people feel special, and they will want to be 
your friend.
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When you start to get to know someone, don’t be friendly and talkative one day and too shy to have a conversation 
the next day. Be consistent. Consistency is a quality that people look for in friends.
Have confidence in yourself. Don’t be self- critical all the time. It’s hard to get other people to like you if you don’t like 
yourself. Think of your good qualities and all the reasons people would want your friendship.
Pursue the friendships you really want, with people that you like, respect, and admire. Try to meet a lot of people, 
too. That way, you’ll have a bigger group to choose from and a better chance to make friends� (سراسری�هنر�93-)

776.  What does the passage mainly discuss?
 What to do to make your life more interesting  Problems of people who prefer to live alone.
 How to overcome old habits of friendship  What to do to make friends

777. The word “It” in paragraph 2 refers to ............... .
 copying everything they do  trying some of their techniques
 developing your own social style  making as many friends as you like

778. Why does the author mention “me, me, me” in paragraph 4?
 To warn against your becoming the only side speaking in a conversation
 To stress the fact that you actually need to realize what your personal qualities are
 To instruct you to reveal as much information about yourself to your friends as you can
 To show the role of ignoring all your personal interests to be able to make friends successfully

779. According to the passage, none of the following positively contributes to your making friends EXCEPT being ................ .
 talkative   with a very small number of people
 inconsistent at all times  able to let others express themselves
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وسیله ها- معمولی- توجه کردن - )بیرون کشیدن( یا نشان دادن - توافق

زیرا    1 بودند  %50 چپ دست  و  راست دست   50% اولیه  انسان های   »tools«
ابزارهای اولیه که مربوط به 8000 سال قبل از میالد مسیح هستند می توانستند 

با هر دو دست استفاده شوند.
»ordinary« مکس از اینکه مانند انسان های عادی )معمولی( ورزش کند متنفر    2

است زیرا او حرفه ای است.
»agreement« بین دو طرف این مخاصمه )جنگ( هیچ توافقی وجود ندارد.   3
»mentions« آن مربی خوب فوتبال به همة توانایی هر یک از بازیکنان توجه می کند.   4
بیان کنندة    5 او  اظهارات  زیرا  است،  شده  انتخابات  برنده  احتماالً  او   »elicited«

)نشان دهندة( شادی بود. 

به عنوان مثال- تأیید کردن- ترجیح دادن- عالمت دادن- ابهام

»prefer« روزنامه نگاران ترجیح می دهند قبل از اینکه در مورد جنایتی مطلب    6
بنویسند آن را بررسی کنند.

»uncertainty« هنوز جای ابهام و تردید است که بر کناری رئیس جمهور به    7
جنگ داخلی خاتمه دهد.

»signal« بعد از طوفان ما نتوانستیم به آن ها عالمت بدهیم تا محل ما را پیدا کنند.   8
»confirmed« خطوط هوایی می دانند که بعضی افراد که تأییدیه رزرو نیز دارند    9

در پرواز حاضر نمی شوند.
»for instance« آموزش های خاصی برای فهمیدن حاالت صورت وجود دارد    10

به عنوان مثال برای کارکنان بخش حفاظت.

 شرایط- ترکیب شدن- فعالیت ها- تضاد- پوشیدن

»contrast« شما به وضوح می توانید، تضاد را در آنچه او می گوید و آنچه در    11
حاالت صورت او مشخص است متوجه شوید.

»conditions« هدف ما آن بود که نظرها را معطوف به شرایط بد کارگران    12
بخش کشاورزی در کشورمان کنیم.

»activities« مادرم دوست ندارد تا دستورالعمل های آشپزی را دنبال کند، او    13
ترجیح می دهد تا به فعالیت های هنری بپردازد.

»wear« پزشکان روپوش سفید می پوشند تا از دیگران در یک مرکز سالمتی    14
متمایز باشند.

»compounded« ما با مشکالت زیادی روبرو شدیم زیرا با انتظار طوالنی    15
برای دریافت کمک بر خطاهای خود افزودیم. 

لذت بخش- به ندرت- به ارث بردن- تعلق داشتن- مسئولیت

»enjoyable« به منظور داشتن اوقاتی لذت بخش شما باید بدانید که هلند    16
دارای آب و هوای شمالی است آن هم با توجه به اینکه چه زمانی از سال 

مشغول بازدید از آنجا هستید.
»belongs«  همه تجهیزات بیمه شده متعلق به شرکت ما است.   17
»heritage« این ساختمان ارث من از پدرم است، در حالیکه این ساختمان به    18

او هم از پدرش رسیده بود.
قدر    19 هر  زیرا  است  حیاتی  بسیار  تبلیغات  مسئولیت   »responsibility«

فروشنده های یک محصول بیشتر باشد رقابت بیشتر می شود.
در    20 شرکت  اجازة  زنان  به  به ندرت  مردان  کشورها  از  بعضی  در   »rarely«

رقابت های ورزشی را می دهند.
»sense« غذا دادن و مراقبت کردن از حیواناتی که در طبیعت به ما نیاز دارند    21

حس خوبی را در ما ایجاد می کند.
»appreciation« برای قدردانی از شاعر برجستة ما سهراب سپهری مراسم با    22

شکوهی برگزار می شود.
»boost, choice« براساس مطالعه ای در امریکا اگر شما بخواهید شادیتان را    23

افزایش دهید، باید بدانید که افرادیی که 6 نوع از انواع مربا را تست کرده اند از 

انتخاب خود شادترند تا کسانی که به آن ها 24 مربا برای تست کردن پیشنهاد 
شده است.

»behaviors« مراقب رفتار خود در یک کشور خارجی باشید زیرا ممکن است یک    24
عادت در فرهنگ شما نشان دهندة )منعکس کننده( رفتار بدی در فرهنگ دیگر باشد.

»diary« وقتی ورق های دفترچة خاطراتم را ورق زدم، نجات شناگران وقتی    25
کوسه ای به آن ها حمله کرد، جلوی چشمانم آمد.

»temperature« به دلیل هوای گرم و پر دود و دمای باالی درون معدن نفس    26
کشیدن برای آن مردان سخت شد.

»regard« درگیری برای آفریقایی ها جای تعجبی ندارد آن هم بخاطر اینکه    27
آن ها دچار مشکالت قبیله ای هستند.

»dedicated« او نمی تواند رزومه خود را کامل کند زیرا زمان اختصاص داده    28
شده به او برای انجام این کار بیش از حد کم بود.

»distinguishes« همانطور که می دانید فقط حس مسئولیت پذیریش، او را از    29
سایر نامزدها متمایز می سازد.

»regretful« اگر بی فکر حرفی بزنی پشیمان خواهی شد.   30
»physician« اگر به آن پیچک سمی دست بزنی به خارش شدید می افتی.    31

بنابراین باید به پزشک مراجعه کنی.
»abroad« اگر می خواهید به خارج از کشور سفر کنید و سفرتان تأخیر دارد    32

فرودگاه هایی هستند که در آنجا می توانید حسابی خوش بگذرانید.
»burst into« همة بینندگان یکباره زیر خنده زدند در حالیکه آن شعبده باز    33

نتوانست خرگوش را از درون کاله بیرون آورد.
»forgiven« من هرگز خودم را به  خاطر اینکه با او آنگونه رفتار کردم نمی بخشم.   34
»hugging« او خیلی خوشحال شد وقتی که او دید همه یکدیگر را به خاطر نتیجة    35

انتخابات در آغوش کشیده اند.
»distinguished« لیندکا سیراک طراح ُمد برجسته ای است. او برای زنان    36

لباس های منحصر به فردی را طراحی می کند.
»scoring« اگر شما مسئول نمره گذاری فرودگاه ها برای خدمتشان باشید نمرة    37

بهترین فرودگاه کشورتان چند است.
»description« اگر بخواهیم به طور خالصه ماشین های هیبریدی را توصیف    38

کنیم باید گفت که آن ها بیشتر دوستدار طبیعت هستند.
 »religious« آن مرد روحانی احتماالً مشکالت مذهبی تو را حل خواهد کرد.   39
»appropriate« مراقبت از خود ویژگی مناسب و خاصی است که زنان و    40

مردان را از یکدیگر مشخص می کند.
41   appreciation = قدردانی
42   sense = احساس
43   lower = کم کردن
44   improve = بهتر شدن
45   boost = افزایش دادن 
46   admire, respect = قدردانی کردن
47   take care of = پرستاری کردن از
48   give = وقف کردن 
49   suitable = مناسب
50   physician = پزشک
ترکیب شدن ≠ distinguished متمایز شدن   51
کشور خارجی ≠ home land وطن   52
وحشتناک، شدید ≠ soft- light - moderate نرم، آرام، میانه رو   53
54   generous خسیس ≠ بخشنده



167

پاسـخنامه

انگلیــسی
دوازدهــم

55   faithful بی وفا ≠ با وفا
پایین تر، کمتر ≠ louder بلندتر   56
57   die متولد شدن ≠ مردن
هرگز، اصاًل ≠ again and again دوباره و دوباره- always همیشه   58
59   reply پرسیدن ≠ پاسخ دادن

60   start توقف ≠ شروع آغاز
61   Persian poet = حافظ
62   generous :با مهربانی و دلسوزی
63   hardwork :تالش زیاد
64   brain : .بخش مهم بدنتان که در سرتان است

65   function :اقدام، کار، عملکرد
66   calmly : به شیوه ای آرام
67   diary :کتابی که در آن افکار، احساسات یا اتفاقات هر روزه ثبت می شود
 عصبانی نبودن از دست کسی: forgive )بخشیدن(   68
69   burst into tears : ناگهان گریه کردن
70   repeatedly :دفعات، اوقات زیادی
71   generation : همة مردمی که در یک زمان متولد شدند
72   refer to :توجه کردن/ صحبت کردن دربارة کسی یا چیزی
73   hug : انداختن دستهایت به دور کسی
74   idea :طرح، فکر یا پیشنهاد

75   collocation :کلماتی که قبل یا بعد از کلمات دیگر می آیند
76   sense :حس قدردانی
77   medical :مرکز مراقبت از کودکان
78   type :نوع شعر
79   of- morals :نقش اخالقیات والدینمان

80   collection :مجموعة اشعارش
81   main :مهم، اصلی
82   appreciation :احترام
83   care for :مراقبت کردن از
84   generate :ساختن و تولید کردن

85   principles :اصول، ارزش ها، نظم و قانون
circulatory system- vessel- heart- cell )خون(   86

cruel- generous  - calm  - helpful  - friendly- kind )رفتار(   87

thought- comprehension- guess- memory )مغز(   88

medicine- sick- cure- health )پزشک(   89

poet- inventor- physician  - scientist )کار- شغل(   90
question starter آغازکنندة سوال   91

 make a mistake اشتباه کردن   92

do exercise ورزش کردن   93

hard of hearing ناشنوا   94

received religious education داشتن تحصیالت مذهبی   95

honor of = proud of افتخار کردن به   96

important مهم ≠ unvaluable بی ارزش   97

belonging = property دارایی   98

based on = with regards to براساس   99

بردن bring ≠ take بیرون آوردن   100

هنوز یکی دیگر از مسائل مهم، فرهنگ و میراث ما می باشد. ما چیزهای 
زیادی داریم تا از والدین خود یاد بگیریم آن هم براساس میراثمان که 
باید به این گذشتگان مفتخر باشیم. این میراث و تاریخ حس تعلق را 

به ارمغان می آورد.
)d( - بچه ها باید به والدینشان احترام بگذارند.   101

)b(- ما باید از بزرگ ترها مراقبت کنیم.   102

)a( - اعضاء خانواده باید به صحبت های یکدیگر گوش کنند.   103

)c( - ما می توانیم به افراد زیادی با وقف کردن آن چه که به آن ها نیاز    104
نداریم کمک کنیم.

Strength - برگزاری کنسرت برای افراد مسن می تواند انرژی و قدرت    105
آن ها را افزایش می دهد. 

kindness - یک روش برای نشان دادن مهربانی تو آن است که به حیوانات    106
بی خانمان غذا بدهی. 

می توانید    107 پس  بکشید  نفس  عمیق  تا  می کند  کمک  ورزش   -  function
اکسیژن بیشتری را به مغز بفرستید تا عملکرد بهتری داشته باشد. 

blood - نوعی کرم در قطب شمال زندگی می کند که خون آن در طی    108
زمستان یخ زده و در بهار دوباره ذوب می شوند. 

improve - اگر می خواهی در آزمون IEITS موفق شوی باید مهارت خواندن    109
خود را تقویت کنی. 

memory - بهتر است از یک حافظه با ظرفیت باالتر استفاده کنی.    110

appropriate - برای تفاوت قائل شدن بین زنان و مردان توجه و مراقبت    111
از خود یک ویژگی خاص است.

elicit -آقای نوریس گفت که او امیدوار بود تا درخواستش جواب مثبتی را    112
در برداشته باشد.

peaceful - به منظور داشتن یک زندگی آرام در آینده الزم است وقتی    113
جوان هستی سخت کار کنی. 

principles - اگر برای شرکتی کار می کنی شما باید با دقت از اصول آن جا    114
پیروی کنی.

repeatedly - دفعات زیادی- بارها    115

strategy - در نظر داشتن برنامه های کلی    116

mention - در مورد موضوعی به طور خالصه صحبت کردن    117

history - به وقایع گذشته برمی گردد   118
block - صورتی- آبی- مشکی- بلوک    119

physics - پزشکی- دارو- پزشک- فیزیک    120

hand - پا- ران- پا- دست    121

regardlessly - پشیمان شدن- پشیمان- با پشیمانی- بی توجه    122

123   The creation of the heavens -خلق آسمان ها
124   men of knowledge -دانشمندان- افراد آگاه
125   The variation of the languages -تنوع زبان ها

126   peaceful strategy -راه کار صلح آمیز

)d(- او خیلی مهربان است این طور نیست؟ بله او واقعاً مهربان است.    127

)a(- چیز مهمی نیست. مگه نه؟ امیدوارم نباشد.    128

)b(- این نمی تواند درست باشد مگه نه؟ من این طور فکر نمی کنم.    129
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)c(- او چه مشکلی دارد؟ آنفلونزای سختی گرفته است.    130
چه کاری برای الکس انجام شده است؟ برای الکس آپارتمانی اجاره شده است.   131

چون جمله به زمان ماضی نقلی و به صورت مجهول بیان شده پاسخ آن نیز باید 
به همین شکل باشد. 

An apartment has been rented for him.

چرا در این جا در سن 60 سالگی لباس قرمز رنگ پوشیده می شود؟ چون لباس    132
قرمز و پوشیده شدن آن به عنوان آغاز دورة دوم زندگی می باشد. 

چون سوال به شکل مجهول پرسیده شده جواب نیز مجهول حال ساده است.
Because a red cloth is worn as the start of second periods of life.

was done - چون another study on music مفعول جمله بوده و محل    133
فاعل( متوجه می شویم که جمله  )نائب  ابتدای جمله است  قرار گرفتن آن 
مجهول است و چون قید زمان two weeks ago در انتهای جمله به گذشته 

اشاره دارد گزینة »2« را انتخاب می کنیم. 

were mixed - چون some ingredients مفعول جمله است و قبل از فعل    134
اصلی قرار گرفته جمله مجهول است و چون به صورت جمع استفاده شده است 

فقط با گزینة »3« مطابقت دارد. 

and- or - در جای خالی اول قرار است به ریاضی درس دیگری اضافه شود    135
از and استفاده می کنیم و چون انتخابی بین شباهت ها و تفاوت ها مطرح شده 

است از or استفاده می کنیم. 

but - چون دو قسمت جمله در تضاد با یکدیگر است از but استفاده می شود.   136

isn't it- headache مفرد و فعل جمله مثبت است )is( پس سوال کوتاه    137
آن باید منفی باشد. 

didn’t it - فعل جمله sold گذشتة ساده است و drugstore فاعل جمله    138
مفرد و غیرانسان است پس didn't it گزینة صحیح است.

139   she began to read, and the words made her smile.

140   Reading story books was suggested to her.
چون قرار است به مطلب قبلی چیزی اضافه کنیم از and استفاده می شود.   141

And serving unwrapped food.

چون بین تک تک افراد یا گروه کوچک انتخاب دادیم از or استفاده می کنیم.   142
Or in small group

ما می توانیم کم تر گوشت قرمز بخوریم. گوشت قرمز از چهارپایان مانند گاو و 
گوسفند گرفته می شود. این حیوانات تعداد زیادی گاز متان که یک گاز گل خانه ای 
است را تولید می کنند. در عوض ما می توانیم از انواع دیگر گوشت استفاده کنیم 

مانند گوشت مرغ و خوک زیرا گاز گلخانه ای کم تری را وارد هوا می کنند.
ما می توانیم از انرژی های داخل منزل به طول مفید و مؤثر استفاده کنیم. بسیاری 
از ما همیشه چراغ ها را روشن می گذاریم وقتی که در خانه نیستیم یا تهویه 
مطبوع را روشن نگه می داریم وقتی که می توانیم پنجره را باز بگذاریم و ما الزم 
است عادت های بد خود را کنار بگذاریم. با کنار گذاشتن این عادت های بد نه 
CO را کم تر کنیم بلکه می توان پول زیادی را با 

2
تنها می توان میزان انتشار 

مصرف کم تر انرژی پس انداز کرد.

143   
144   
145   

146   
حافظة قوی نیازمند یک مغز سالم است. چیزهای زیادی وجود دارد که شما 
می توانید برای پیشرفت حافظه و انجام عملکرد ذهن خود انجام دهید. وقتی 
شما به صورت جسمی ورزش می کنید در واقع مغز خود را پرورش می دهید. 
فعالیت بدنی میزان اکسیژن را به سمت مغز افزایش می دهد و خطرات مربوط 
به مشکالت سالمتی را کاهش می دهد که این مشکالت می تواند باعث از بین 
رفتن حافظه شود. تمرینات ورزشی ممکن است هم چنین ترشح مواد شیمیایی را 

که باعث سالمتی مغز می شود را افزایش می دهد.
خواب کافی برای حافظه مهم است. وقتی خواب کافی ندارید، مغز نمی تواند با 

ظرفیت کامل خود عمل کند و به این ترتیب خالقیت، حل مسأله و تفکر انتقادی 
مغز کاهش پیدا می کند. چه زمانی که مطالعه می کنید یا کار می کنید یا سعی 
می کنید با تقاضاهای زندگی دست و پنجه نرم کنید خواب ناکافی برای شما 

ایجاد مصیبت خواهد کرد.
خواب در یادگیری و حافظه نقش بسیار مهمی دارد. تحقیقات نشان می دهد که 
خواب برای حفظ حافظه ضروری است آن  هم با انجام فعالیت های مهم افزایش 

قدرت حافظه که در طی خواب عمیق صورت می پذیرد.
روابط سالم: بیش ترین تأثیر را بر تقویت حافظه دارد.

ارتباطات مغز را تحریک می کند. در واقع ارتباط با دیگران بهترین فعالیت و 
ورزش برای مغز است. تحقیقات نشان می دهد که داشتن ارتباطات معنی دار 
و سیستم حفاظتی قوی ضروری هستند نه تنها برای سالمتی عاطفی بلکه برای 
سالمتی مغز. در یک مطالعة اخیر که در دانشکده سالمت عمومی  هاروارد 
انجام شده است محققان فهمیدند کسانی که دارای روابط اجتماعی باال و فعال 
هستند کم ترین میزان کاهش حافظه را دارند. انجام کارهای داوطلبانه، پیوستن 

به باشگاه ها یا وقت گذرانی با دوستان مؤثرترین راه برای تقویت حافظه است؟
چرا ورزش برای تقویت حافظه مهم است؟   147

Because it helps pump blood with oxygen to our brain.

آیا در متن برای تقویت حافظه به این راه کار اشاره ای شده است؟ »پیدا کردن    148
مکانی ساکت برای تمرکز کردن و فکر کردن در سکوت«.

No, it’s not mentioned.

مشکالت نداشتن خواب کافی چیست؟   149
Creativity, problem- solving and critical thinking will decrease.

)T(- شام خوردن با یک دوست می تواند به حافظه کمک کند.    150

کامل خود کار کند. :)F(- وقتی تو نتوانی به اندازة کافی بخوابی، مغز تو قادر خواهد بود تا با ظرفیت    151
)b(- سعدی شاعر مشهور ما می باشد.   152

)a(- او پسرش را محکم در آغوش گرفت.   153

)d(- افراد ناشنوا با زبان عالئم با یکدیگر صحبت می کنند.   154

)c(- مدیر سرکارمندانش فریاد زد.   155
pain - ُمشْت زنان بیشتر اوقات از درد در سرشان رنج می برند.    156

behavior - برخی جانورشناسان بر روی رفتار حیواناتی که در معرض خطر    157
انقراض هستند تحقیق می کنند. 

sense - بعد از این که با او صحبت کردیم، ما این حس را داشتیم که یک    158
سری چیزها درست نبود. 

fact - در برخی مناطق روستایی اینکه افراد کاری برای انجام دادن ندارند    159
یک حقیقت است. 

lowering - با پایین آوردن صدا در کتابخانه مزاحم کسی نباش.   160

hope - اعدادی که در گزارش هستند نشان می دادند که امیدی برای پیدا    161
کردن راه حلی مشخص برای مسائل وجود نداشت. 

diary - وقتی برگه های دفتر خاطراتم را ورق می زدم چشمم به برگه ای افتاد    162
که به نجات آن بچه های گرفتار در آتش مربوط بود. 

take care of - مزرعة ما نیاز به کسی دارد که از آن مراقبت کند و این کار    163
از وقتی که 16 ساله بودم وظیفة من بود.

replace - مسافران جوانی که با کوله پشتی هستند دوست دارند تا خودشان    164
را به جای مسافر به عنوان گردشگر جا بزنند. 

اضافه خواهد کرد. :compound - خونریزی بیش از حد و از دست دادن زندگی فقط به اندوه    165

)e(- به شکلی آرام    166

)d(- عادی است نه ویژه    167

)a(- پرنده ای که معموالً به رنگ خاکستری است   168
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)b(- شکلی که شبیه به یک خط خمیده است   169

increase - کم کردن- کم کردن- افزایش دادن- کم کردن    170

cruel - مهربان- بخشنده )مهربان(- مهربان- ظالم    171

plane - درد- هواپیما- درد- درد    172

usually - به ندرت- معموالً- به ندرت- به ندرت :   173

sense of appreciation - حس قدردانی   174

elderly people - افراد مسن   175

appropriate strategy - راه کار مناسب   176

positive thoughts - افکار مناسب   177

پدرش یک ماشین جدید خواهد خرید، مگه نه؟ من دقیقاً نمی دانم.   178
چه اتفاقی افتاد؟ آن مرد ُمرد   179
آن مرد کیست؟ یک پزشک معروف   180

او کی متولد شد؟ در سال 1353   181
was written مجهول است و an exciting memory می تواند جانشین فاعل    182

باشد بنابراین در جواب نیز باید شکل مجهول داشته باشیم.
An exciting memory was written in the diary.

از طرفی    183 باشد  باید مجهول  نیز  بنابراین جواب  is forgiven مجهول است 
عبارت داخل پرانتز نیز نائب فاعل خواهد بود.

His lie about the fact is forgiven by the judge.:
or - انتخاب بین مرگ و قربانی کردن فقط با or می تواند انجام شود.   184

شهید کسی است که مرگ را انتخاب می کند یا قربانی می شود تا این که از 
مذهب خود دست بردارد.

but - دو جمله در دو طرف ضد و نقیض یکدیگراند پس باید از but استفاده کرد.   185
خواهرم می گوید که او هرگز دیر نمی کند، اما من پنج دفعه به خاطر دارم که او 

در دو هفتة گذشته دیر کرده است.

shouldn’t you-  فعل کمکی should باید منفی شود و جایش را با فاعل    186
عوض کند. بنابراین گزینة 3 صحیح است.

تو باید بتوانی به راحتی ایده اصلی را مشخص کنی، مگه نه؟

hadn’t she - چون had فعل کمکی جمله است و به صورت مثبت آمده    187
باید منفی شده و جایش با فاعل تغییر کند. بنابراین گزینة 1صحیح است.

او همیشه فکر می کرد که داستان جن ها همواره یک تخیل مسخره است، مگه نه؟

were used - در این سوال use به مفعول نیاز دارد اما مفعول آن قبل از جای    188
خالی به کار رفته است بنابراین جمله مجهول است و از طرفی کاری است که 

قباًل انجام شده و به صورت جمع به کار می رود بنابراین گزینة 2 صحیح است.
صحبت های نویسنده بدون عالمت گذاری چندین بار استفاده شد.

will be asked - بعد از because زمان حال به کار رفته پس طرف دیگر    189
باید حال یا آینده باشد. 

از او خواسته شد تا پروژة ناتمام دوستش را کامل کند زیرا او در وضعیت 
مناسبی نیست.

190   Deformed faces are operated by the surgeon. 

191   He does plastic surgery to correct these problems, doesn’t he?

قسمت دوم علت انجام عمل است بنابراین با So استفاده می شود.   192
So I want to change them.

به قسمت اول قرار است عبارت داخل پرانتز اضافه شود یعنی and می خواهیم.   193
And you can pass the exam successfully.

ماشین ها تقریباً کندترین راه و گران ترین راه رفتن به سرکار می باشد خصوصاً در 
ساعات اوج ترافیک در ماکائو. با اتوبوس یا پیاده رفتن می تواند بسیار در جهت 
کم کردن گاز گلخانه ای مفید باشد و به طور قابل مالحظه ای ارزان تر خواهد بود. 

اگر دولت به جای ساختن ساختمان و جاده بر روی مسیرهای دوچرخه و پیاده رو 
سرمایه گذاری بیشتری کند ما می توانیم زندگی سالم تری داشته باشیم.

امروزه مردم چیزهای زیادی  راه دیگر نخریدن چیزهای غیرضروری است. 
را می خرند و جمع آوری می کنند بسیار از آن ها غیرضروری و دورانداختنی 
هستند. اگر ما چیزهای غیرضروری را نخریم زباله کم تری تولید می کنیم و 
به طور متعاقب منابع طبیعی نیز کمتر هدر می رود. بیایید همگی باهوش و 

مسئولیت پذیر در مورد زمین باشیم.
194   

2( پیاده 1( به وسیلة پیاده رفتن  
4( با دویدن 3( با پا   

195   
2( ارزان تر 1( ارزان   

4( به شکل ارزان 3( ارزان ترین   
196    avoid استفاده می شود و بعد از to باید از مصدر با is بعد از 

نیز )v+ing( می خواهیم.

197   

حافظه مانند قدرت ماهیچه ای به شما نیاز دارد که از آن استفاده کنید یا آن را 
از دست بدهید. فعالیت هایی که به استفاده از دست نیاز دارند بهترین تمرینات 
برای کارکردن روی مغز است. نواختن ابزار موسیقی، لذت بردن از بازی تنیس 
روی میز یا ساختن ظروف سفالی فعالیت هایی هستند که به تمرین مغز با استفاده 
از همکاری دست و چشم و خالقیت کمک می کند. نکاتی برای افزایش قدرت 
حافظه از طریق یادگیری: توجه کنید شما نمی توانید چیزی را که به شما معرفی 
نشده را در ذهن نگه دارید. فقط 8 ثانیه طول می کشد تا اطالعات جدید در 
حافظه بررسی شود. تمامی احساس و حس های خود را درگیر کنید. سعی کنید 
تا اطالعات جدید را با رنگ، جنس، بو، مزه و احساسات یا صداها مرتبط سازید. 
به عنوان مثال نوشتن متن سخنرانی که می خواهید آن را ارائه کنید یا شنیدن 
صدای خودتان وقتی که متن را بلند می خوانید در حک کردن این ایده در مغز 
بسیار می تواند مفید باشد. این اطالعات جدید را با آنچه از قبل می دانید مرتبط 
سازید. اطالعات جدید را به آنچه از قبل می دانید متصل کنید چه مطالب جدید 
بر پایة اطالعات قبلی ساخته شده باشد چه چیزی به سادگی آدرس یک نفر که 

در خیابانی زندگی می کند که آنجا را از قبل می شناسید.
چطور حرکات فیزیکی باعث قدرت بخشیدن به مغز می شود.   198

By challenging hand- eye coordination and creativity.

برای حافظه چقدر طول می کشد تا اطالعات را پردازش کند؟   199
eight Seconds

تمرینات مهمی که می توانند در افزایش اثربخشی حافظه و مغز کمک کنند کدامند؟   200
Playing musical instrument juggling, mauling pottery.

)T(- حواس دیگر و درگیر شدن آن ها با مغز می تواند کارایی حافظه را افزایش دهد.    201

)F(- ارتباط بین اطالعات جدید و قدیم اثری بر روی عملکرد حافظه ندارد.   202

 و از نشانه های قدرت خداوند خلقت آسمان ها می باشد.   203
1. قدرت 2. عملکرد 3. میراث 4. اصل

 خلقت آسمان ها و زمین از نشانه های خداوند بزرگ است.   204
1. شناسایی 2. تضاد 3. دایره 4. خلقت

 شما می توانید تفاوت زبان ها و رنگ های مردم را در سراسر    205
جهان ببینید. 1. خلقت 2. تفاوت 3. نسل 4. توافق

 بیش از 7000 زبان در سراسر جهان وجود دارد که برخی    206
از آن ها بیش از 2 کسی که به آن زبان تکلم کنند را ندارد.

1. کبوترها 2. دردها 3. انتخاب ها 4. زبان ها
نشانة    207 ملت ها  همة  برای  )دانشمندان(  دانش  اهل  مردان   

احترام است. 1. تجربه 2. شنوایی 3. دانش 4. ترکیب
 واقعیتی است که کمک به دیگران می تواند فشارخون افراد را    208
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تنظیم کند )پایین بیاورد(. 1. اختصاص دادن 2. کم کردن/پایین افتادن
3. پوشیدن 4. درمان می کند

 همه باید مراقب فشارخون خودشان باشند، زیرا می تواند    209
باعث مرگ شود. 1. مردم 2. فشار 3. نصیحت 4. انتخاب

اّما می خواهد    210  اگرچه او از خون و خون ریزی متنفر است، 
پزشک شود. 1. حقیقت 2. خون 3. فشار 4. پذیرش

مسن تر    211 افراد  در  را  قدرت  و  انرژی  میزان  مهربانی   
افزایش می دهد. 1. اختصاص می دهد 2. متعجب می کند 3. موفق می شود. 

4. افزایش می دهد.
 شما الزم است ورزش زیادی کنید، اگر می خواهید تا قدرت    212

خود را افزایش دهید. 1. میراث 2. تمایل 3. زورگوییـ  ظلم 4. قدرت
 شما می توانید انواع بیماری ها را در افراد پیر بخاطر ضعف    213

در بدن با استخوان آن ها بنامید. 1. ظالمانه 2. به قدر بخشنده 3. باارزش 4. 
بزرگ/ مسن

نوجوانانی که به دیگران کمک می کنند در زندگی موفق ترند.   214
1. قدرتمند 2. مغرور 3. مناسب 4. موفق

بهتر    215 را  ما  زندگی  مسن تر  افراد  نصیحت  به  کردن  گوش 
خواهد کرد. 1. تاریخ 2. صلح 3. آزمایش 4. نصیحت

 به منظور بهبود بخشیدن به قدرت سخن گویی و صحبت    216
خود بهتر است از یک دوست بومی آن زبان استفاده کنی. 1. افزایش دادن 2. 

بهبودبخشیدن 3. افزایش دادن 4. نصیحت کردن
 نگهداری و پرستاری از نحوه عملکرد مغز و حافظه را افزایش    217

می دهد. 1. نقش/عملکرد 2. حدس زدن3. دارو 4. تحسین
 افراد با سن باال بهتر است برای تقویت حافظه زبان جدیدی    218

را یاد بگیرند یا جدول حل کنند. 1. راهنمایی ها 2. مغزها 3. ذهن ها 4. حافظه ها
 سعی کن هنگام وارد شدن در جلسه ای بزرگترها در آن    219

هستند رفتار مودبانه ای داشته باشی. 1. مهربان / سخاوتمند 2. مناسب 3. 
مثبت 4. راحت

 بیشتر اوقات والدین ما به بچه ها توصیه می کنند که بچه ها    220
باید به پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان احترام بگذارند. 1. اختصاص دادن 2. 

جایگزین کردن 3. احترام گذاشتن 4. دریافت کردن
 اگر می خواهید در نمایشگاه های کتاب گیج نشوید بهتر است    221

عالئم روی نقشه را دنبال کنید. 1. ترجیح دادن 2. اختصاص دادن3. آوردن 
4. دنبال کردن

 مراقبت کردن از بچه ها در کودکستان ها کار بسیار دشواری    222
است. 1. پاره کردن 2. به یکباره کاری را انجام دادن 3. مراقبت کردن از 4. 

تعلق داشتن
 به منظور بهره مندی از یک زندگی شاد و بدون هیچ مشکلی    223

اعضای خانواده باید به صحبت های یکدیگر گوش کنند. 1. باهم 2. یکدیگر 3. 
دیگر 4. آن دیگری

 کمک کردن به مردم از طریق وقف کردن آنچه به آن نیاز    224
نداریم بسیار باارزش است. 1. متمایز ساختن 2. وقف کردن 3. دریافت کردن 

4. عالمت دادن
 به منظور افزایش اطالعات عمومی خودت زندگی نامة افراد    225

مشهور را بررسی کن. 1. متعلق بودن به 2. بررسی کردن 3. تربیت کردن 4. 
جفت شدن

 به منظور توصیف کردن کسی شما نیاز دارید تا هم از صفات    226
مثبت و هم صفات منفی استفاده کنید. 1. مؤدب 2. مثبت 3. نادر4. دقیق

 دختر آقای جکسون به مدت یک هفته در مرکز پزشکی    227
کودکان بستری بوده است. 1. پزشکی 2. تاریخی 3. موفق 4. وحشتناک

تینا به خاطر گرفتن آنفلونزای شدید غایب بود.   228
1. بردن 2. ساختن 3. گرفتن 4. شدن

 catch a terrible flue هم آیند  که  باشید  داشته  خاطر  به  تذکر:  
برای گرفتن آنفلونزا بکار می رود همچنین این هم آیند را می توان برای 

سرماخوردگی با cold استفاده کرد.

خوردن    229 از  باید  شود  بهتر  کردنتان  سرفه  می خواهید  اگر   
غذاهای سرخ کردنی پرهیز کنید. 1. بهتر کردن / پیشرفت کردن 2. نزدیکتر 

آمدن 3. بهترشدن 4. بدترشدن
 درحالیکه پرستار مشغول گرفتار تب آن خانم است دکتر او    230

را به خوبی راهنمایی می کند. 1. تجربه 2. انتخاب 3. تب 4. دارو

 )take( برای گرفتن تب و همین فعل take temperature تذکر: هم آیند
برای خوردن دارو استفاده می شود. )take your pill قرصت را بخور(

 آیا تا حاال چیزی دربارة آن پزشک مشهوری که به تازگی به    231
شهرمان آمده است شنیده ای؟ او می تواند همة بیماری ها را درمان کند.

1. دانشمند 2. فیلسوف 3. پزشک 4. صنعتگر
 من حدس می زنم مردی که در پیاده رو است یک هنرپیشة    232

معروف است. 1. درنظرگرفتن 2. حدس زدن 3. انتخاب کردن 4. نصیحت کردن
 بعد از گرفتن دیپلمش آقای دکتر حسابی به خارج از کشور    233

رفت تا در رشتة فیزیک تحصیل کند. 1. شناسایی کردن 2. وصل کردن
3. بهبهودبخشیدن 4. دریافت کردن

 امروزه رفتن به خارج اولین هدف زندگی هر فردی است. 1.    234
خارج 2. تنها 3. زنده 4. مغرور

 خندیدن داروی بسیاری از امراض پیش بینی نشده است. 1.    235
پزشکی 2. دارو 3. تاریخ 4. فرهنگ

افراد    236 به وسیلة  که  هستند  خیریه  سازمان های  از  بسیاری   
بخشنده و مهربان اداره می شوند. 1. نزدیک 2. مشهور 3. بخشنده و مهربان 

4. باتجربه
 داوطلبان زیادی وجود دارند که برای نجات بچه هایی که    237

نیازمند هستند از هیچ چیزی دریغ نمی کنند. 1. معالجه کردن 2. دریغ کردن 
3. کم کردن 4. بهبودبخشیدن

 جای تعجبی نیست که دکتر سمیعی به عنوان یک پزشک    238
فداکار درنظر گرفته می شود. 1. به طور جالب 2. باتعجب 3. اساساً 4. مشتاقانه

 از هرکسی که من پرسیدم گفت که چه حیف! ما مردی به    239
بزرگی او ندیدیم. 1. استراتژی/ تدبیر/ ترفند 2. قدرت 3. موفقیت 4. حیف 

- افسوس/ دریغا
ایرانیان در دانشگاه های سراسر دنیا به عنوان    240 از   بسیاری 

استاد مشهور در حال تدریس هستند. 1. اختصاصی 2. مشهور ، برجسته
3. لذت بخش 4. پایبند به اصول

 اولین کتاب در زمینة بیماری بچه ها )کودکان( توسط دکتر    241
قریب نوشته شد. 1. اخالق 2. ادب 3. بیماری ها 4. ترفندها، تدبیرها

 همسرم به کبوترهایی که در همسایگی ما هستند غذا می دهد.   242
1. گریه کردن 2. پوشیدن 3. غذادادن 4. ترجیح دادن

 برادر بزرگتر من واقعاً سر من فریاد می کشد، وقتی که من    243
تکالیفم را انجام نمی دهم. 1. شناسایی کردن 2. فریاد زدن 3. توجه کردن 4. 

متنفربودن
 ما باید بلندتر صحبت کنیم؛ چون مادربزرگم مشکل شنوایی    244

دارد. 1. مشکل شنوایی 2. نقص در بینایی 3. شنوایی قوی 4. شنوایی مبهم
245    940 سال  در  توس  نزدیکی  در  دهکده ای  در  فردوسی   

متولد شد. 1. متولدشدن 2. توجه کردن/ اشاره کردن 3. مصاحبه کردن 
4. انتخاب کردن
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تذکر: فعل be born به معنای متولدشدن می باشد.

 پای مادر هرکسی امن ترین جا برای کودکان آن هاست.   246
1. ارزش 2. رفتار 3. عالمت 4. پا

 پای مادر هر کسی امن ترین مکان برای نوزادان است.   247
1. ارزش 2. رفتار 3. عالمت 4. پا

 ِصدا وقتی در اینترنت نتیجة آزمون خود را دید یک دفعه زیر    248
گریه زد. 1. تربیت کردن 2. روشن کردن 3. خاموش کردن4. زدن زیر گریه

 آن خانم مسن به نوه خود مرتبا )بارها( سفارش کرده است    249
که با والدینش مؤدبانه صحبت کند. 1. باتعجب 2. به طور مکرر ـ بارها  3. 

باغرور 4. به طور وحشتناک
کتابی که در آن شما افکارها یا احساسات یا آنچه هر روز    250

اتفاق می افتد را ثبت می کنید. می تواند ............... نامیده شود. . دفتر یادداشت های 
روزانه یا خاطرات 2. کتابچه راهنما 3. کتابچه 4. عملکرد

 وقتی من به خانه رسیدم نیمه شب بود به همین دلیل من    251
به آرامی وارد اتاق شدم تا کسی بیدار نشود. 1. به طور مکرر 2. به طور مداوم 

3. به آرامی 4. به سرعت
 بعد از نماز افراد از خداوند بزرگ می خواهند تا که گناهانشان    252

را ببخشد. 1. استنباط کردن/ موجب شدن 2. افزایش دادن 3. قدردانی کردن 
4. بخشیدن

تو می توانی صبح دلپذیر بهاری در شمال داشته باشی.    253
1. نعمت 2. بهار 3. صورتی 4. دردناک

 براساس گزارش پلیس یک ضربة شدید ناگهانی باعث شد    254
تا او بمیرد. 1. مناسب 2. مبهم 3. پشیمان 4. ناگهانی

 من نمی توانم صحنة شکار شدن یک کبوتر توسط یک عقاب    255
را ببینم. 1. اصل 2. شرایط 3. شطرنج 4. کبوتر

 آن زن به آرامی نجوا می کرد، من فکر کردم او در حال حفظ    256
کردن چیزی بود. 1. ناگهانی 2. به سرعت 3. به آرامی 4. با صدای بلند

 پاسخ من ممکن است مؤدب نبوده باشد، اّما او دربارة آن    257
پرسید. 1. جایگزین 2. جواب 3. تضاد 4. یادداشت روزانه

یکسان    258 و شب  هنگام صبح  قانون  از شهر  بخش  این  در   
نیست.1. انتخاب 2. یکسان/ همان 3. ظالم 4. شبیه

 او متواضعانه پذیرفت تا کمک کند، وقتی که از شرایط خیلی    259
بد آن زن مطلع شد. 1. به طور معمولی 2. ظالمانه 3. به راحتی 4. متواضعانه 

/  بامهربانی
260    .2 ساالنه   .1 بدهکارم.  تو  به  که  هستم  من  این  درواقع   

به ندرت 3. بزرگتر 4. صادقانهـ  درواقع
 پلیس از گاز اشک آور برای متفرق کردن شورشی ها استفاده    261

کرد. 1. فشار 2. مثبت 3. اشک 4. ارزش
 ثروت ها با درد و رنج بدست می آیند با نگرانی اندوخته و    262

حفظ می شوند و با غصه از دست می روند. 1. جفت 2. نگرانی 3. توجه4. احترام
 بدون احترام عشق می تواند مدت زیادی ادامه داشته باشد.    263

1. راهنمایی 2. شرایط 3. تجربه 4. احترام
را    264 و سنتی تر  تیره تر  رنگ  با  لباسهای  قدیمی تر  نسل های   

ترجیح می دهند. 1. تحسین 2. شرایط 3. نسل 4. موافقت
 وزیر کار و اشتغال گفت اصالحیه ها مشاغل جدیدی را ایجاد    265

ـ تولیدکردن 4. به ارث بردن می کند. 1. متوجه شدن 2. توجه کردن 3. ایجادکردن 
 او پول کمی را از پدربزرگش به ارث برد. 1. شناسایی کردن    266

2. به ارث بردن 3. اختصاص دادن 4. موجب شدن
 استراتژی )ترفند( کلی آن ها کاماًل خوب است، اّما یکی دو    267

مورد جزئی باید بهبود یابد. 1. احساس 2. استراتژی )ترفند( 3. قدرت 4. حس

 در تصمیمات بزرگ یک گام اشتباه تفاوت های زیادی را    268
ایجاد می کند. 1. اختراع 2. گام 3. حافظه، خاطره 4. صبر

 این ایده که خورشید به دور زمین می چرخد مدت ها قبل از    269
اعتبار افتاده است. 1. چرخه 2. شرایط 3. ایده 4. اصل

 آیا در مورد محل ساختمان جدید تصمیمی گرفته اید؟ آن    270
باید از هر لحاظ منطقی باشد. 1. اختصاص 2. پذیرش 3. پشیمانی 4. محل

 افراد عادی به ندرت به اینکه چطور زمان خود را سپری    271
می کنند فکر می کنند، اّما افراد باهوش سعی می کنند تا از زمان نهایت استفاده را 

ببرند.1. مشهور 2. بخشنده 3. پشیمان 4. معمولی
 آب وقتی که به جوش می آید دمای آن دیگر باالتر نخواهد    272

رفت. 1. فشار 2. دما 3. عملکرد 4. ترکیب
 ماساژ ممکن است در جریان پیدا کردن خون در یک نقطة    273

خاص از بدن کمک کند. 1. کمک کردن 2. موجب شدن ـ بیرون کشیدن 3. 
تحسین کردن 4. افزایش دادن

تربیت کردن 2.    274 به کدام در است؟ 1.  متعلق  کلید  این   
براساس چیزی بودن 3. متعلق بودن 4. افتادنـ  زمین خوردن

 این تو بود که به مرگ همسرش اشاره کردی. 1. حفظ    275
کردن 2. اشاره کردن ـ توجه کردن 3. احترام گذاشتن 4. مسابقه دادن ـ 

جورکردن/ وصل کردن
آن    276 به  او  که  آنچه  می تواند  می خواند  روزنامه  که  کسی 

عالقه مند است یا برای او کسل کننده و بی ربط است را برای خواندن انتخاب 
کند. 1. پیشرفت کردن 2. ترجیح دادن 3. انتخاب کردن 4. متنفربودن

 او از سایر دخترها شناخته شده تر بود آن هم به واسطه قد    277
بلندش.1. تحسین شده 2. معمولی 3. هولناک 4. شناخته شدهـ  برجسته

 شعرهای تجلی بخش از میراث مشترک ما می باشد.    278
1. میراث 2. عضو 3. اصل 4. پشیمانی

 من کاماًل به یافتن راه حلی صلح آمیز برای این مسأله امیدوار    279
هستم. 1. دردناک 2. صلح آمیز 3. پشیمانی 4. در معرض خطر

280    .2 دما   .1 است.  عجیبی  عالمت  پخش  حال  در  رادیو   
استراتژی 3. فشار 4. عالمت

 با تغییراتی در شرایط بیمار ممکن است دیگر عمل جراحی    281
توصیه نشود. 1. ترکیب 2. شرایط 3. اختصاص 4. موقعیت

برای اطمینان از امنیت آن نهاد سرمایه گذاری هلدینگهایی را    282
در بیشتر شرکت ها دارد. 1. تاریخ 2. آزمایش 3. بنیادـ  نهاد 4. ارزش

قبلی    283 یافته ها شبیه به آن هایی است که در مطالبات  این   
گزارش شد. 1. صلح آمیز 2. معمولی 3. پزشکی 4. شبیه

 یک فکر تصمیم اشتباه ممکن است یک عمر پشیمانی را    284
باعث شود. 1. پشیمانی 2. توجه 3. تمایل 4. فایده

کسی که آرزوی گذاشتن تاج بر سرش را دارد باید طاقت    285
سنگینی آن را هم داشته باشد. 1. راضی کردن 2. ترکیب کردن 3. انتظار داشتن 

4. برسرگذاشتن )پوشیدن(
 نقش سیاهرگ ها حمل کردن خون به قلب است. 1. قانون    286

2. عملکردـ  نقش 3. دایره 4. معالجه
نوع    287 به  بلکه  نیست،  آن  روزهای  طول  به  زندگی  ارزش   

استفاده از آن است. 1. قیمت 2. ارزش 3. میزبان 4. مراسم
 او مشتاق بود تا با هر مشکلی در اجرای وظایفش روبرو شود.   288

1. واقع شده 2. جذاب 3. مشتاق 4. مؤدب
 پیام اخالقی این داستان این است که ............... 1. اخالقی/ پیام    289

اخالقی 2. فرهنگ 3. عملکرد 4. مسئولیت
اقتصادی فقط خانواده های کمی    290  به خاطر شرایط سخت 

با موفقیت 2.  تابستان دارد. 1.  این  می تواند توانایی رفتن به خارج را در 
باصلح و آرامش 3. خارج 4. اخالقی
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 ورزش نه تنها فشارخون را کم می کند، بلکه احتماالً فرد را    291
در مقابل حمالت قلبی محفوظ می کند. 1. پذیرش 2. قدرت 3. فشار 4. مقصد

 او بسیار تمایل دارد تا دربارة فرهنگ ژاپنی مطالبی بیاموزد.   292
1. ظالم 2. تضاد 3. فرهنگ 4. فصل

کسی که می خواهد ماهیگیری کند نباید نگران خیس شدن    293
باشد.1. مراقبت کردن/ نگران شدن 2. گرفتن 3. دریافت کردن 4. تأسیس کردن

 اگرچه آن ها فقیرند، اّما انسان های بخشنده ای هستند.   294
1. بخشنده 2. مشتاق 3. مناسب 4. معین ، مشخص

 خرج کن نه جایی که باید پس انداز و صرفه جویی کنی و    295
دریغ نکن جایی که باید خرج کنی. 1. خرج کردن 2. دریغ کردن 3. توجه 

کردن 4. جستجوکردن
سالمتی و تفکر دو نعمت بزرگ زندگی هستند. 1. شکل 2.    296

ترتیب ، نظم 3. نعمت 4. ظاهر
 آن نویسنده کاماًل واضع و تمایل دارد تا خوانندگانش با    297

شخصیت اصلی داستان آشنا شوند )آن را شناسایی کنند( 1. ترکیب کردن 2. 
از دست دادن 3. به خاطر سپردن 4. شناسایی کردنـ  آشناشدن

یک قاضی عالی به عدالت توجه می کند نه به افراد. 1. رتبه    298
2. توجه 3. صلح 4. پشیمانی

 من نتوانستم جوابی را از او دریافت کنم )بیرون بکشم(   299
1. متمایزساختن 2. اختصاص دادن3. اهداکردن 4. بیرون کشیدن/ استنباط 

کردن/ موجب شدن
را موفق    300 نگرش مثبت شروع می کنیم و خود  با  ما  وقتی   

بپنداریم زمانی است که ما موفقیت را آغاز کرده ایم. 1. مثبت 2. قوی 3. 
صلح آمیز 4. راحت

 بعضی از اصول در ذهن ما ریشه دار شده است.   301
1. فشارها 2. اصول 3. عالئم 4. اشک ها

آمار و ارقام راهنمای مفیدی است وقتی که می خواهید خانه    302
بخرید.1. راهنما 2. تذکر 3. انتخاب 4. نعمت

 در ورزش و تجارت )کار( ارزش هایی که به نوعی به نظر    303
می رسد که متضاد یکدیگر هستند، کار گروهی و رقابت، درواقع هر دو برای 
موفقیت ضروری هستند. 1. حس ها 2. ارزش ها 3. مراحل، پردازش ها 4. ابزارها

 کیم سو که یک تاجر کره ای با استعداد است با ایجاد حس    304
کار گروهی در میان کارگرانش، شرکتی رقابتی در سطح جهانی تأسیس کرد. 1. 

فشار2. نصیحت3. حس4. ارزش
 بازی های المپیک قدیمی )باستانی( خالی از شکوه مذهبی    305

یونان نبود. 1. قوی2. مذهبی3. پشیمان4. متمایز )اختصاصی(
 بعضی دانشمندان می خواستند تا اهمیت نسبی ویژگی های    306

ثابت را در مقابل ویژگی های قابل تغییر در جذابیت های ظاهری کشف کنند. 1. 
درک2. محل3. کمیت4. اهمیت

واقعًا    307 رفتارها  از  ترکیبی  بودند که چه  فکر  متخصصان در   
می توانست یک نفر را جذاب کند. 1. عملکردها2. پیشرفت ها3. نسل ها 4. ترکیب ها

 دلپذیری، تا حدی جذابیت هم برای مردان و هم برای زنان    308
عبارت بود از شاد بودن، مثبت بودن و صمیمی بودن در رفتار. 1. قدرت2. 

نصیحت 3. حافظه4. رفتار
 بدون شباهت به روغن های گیاهی که در غرب متداول است،    309

روغن زیتون شامل چربی های عمدتاً غیراشباع یگانه می باشد. 1. متداول 2. 
موفق3. طبیعی )عادی(4. وحشتناک

 بعضی از مردم فکر می کنند که کشیدن 4 یا 5 نخ سیگار    310
در روز به سالمتی شما صدمه نمی زند. 1. عملکرد2. سالمتی3. اشک 4. دارو

 سیگاری ها بیشتر در معرض پیشرفت سرطان و مشکالت    311
قلبی هستند.1. ثبت2. متمایز3. پیشرفت4. تأیید

طرح های    312 آمازون،  در  کوچکی  روستای  جامعه،  این   
طبیعت گردی خود رادر سال 1992 به منظور حفاظت از منابع طبیعی شروع 

کرد.1. دارو ها 2. نسل ها3. ترکیبات4. منابع
 طراحان مد و گردشگران با کمک فوق ستاره ها زبان های    313

خارجی و پوشش غیرمتعارف )نامناسب( را به این جامعه می آورند. 1. نا مناسب 
2. مذهبی 3. مثبت4. اختصاصی 

 در شمال ایران روستائیان عالقة خود را به زمین  کشاورزی    314
از دست دادند. 1. مهربانی 2. حافظه 3. عالقه4. راه حل

 گردشگران بیشتر وقت ها بسیار مشتاق ماجراجویی یا حداقل    315
یک فرصت برای عکاسی عالی هستند. 1. واقعاً 2. حداقل 3. عمدتاً  4. واقعًا

 فشارهای روانی اینکه خود را فقیر می بینی می تواند منجربه    316
جنایت در جامعه شود. 1. فشار 2. توجه 3. کمیت4. محصول

 آن جوانانی که با کوله پشتی های خود سفر می کنند تمایل    317
دارند تا خودشان را به عنوان مسافر جایگزین کنند نه به عنوان گردشگر. 1. 

وقف کردن 2. جایگزین کردن 3. متمایز کردن 4. نصب کردن
 وقتی که از یک موتور استفاده می کنیم می توان با یکسری    318

توضیحات ساده و پایه ای مراحل ضروری را در روش راندن ماشین پوشش داد. 
1. توافقات 2. تمایالت 3. نمرات 4. گام ها، مراحل

 در بیش از یک دهة گذشته ترکیب موسیقی سنتی که از    319
آفریقا، آمریکای التین و آسیا آمده است با موسیقی پاپ غربی عادی شد. 1. 

شگفت انگیز 2. عادی3. نامشخص4. آرام
 تو نمی توانی تصور کنی که چه اعتماد به نفسی پیدا می کنی    320

اگر دانش بیشتر داشته باشی. 1. القا کردن )پیدا کردن(2. بخشیدن 3. پاسخ 
دادن 4. انتخاب کردن

 عباراتی که کاماًل مناسب هستند تا پایان خوش را برسانند    321
عبارتند از : در پایان ... یا یک چیز دیگه هست که باید بگویم ... . 1. وقف کردن 

2. عالمت دادن 3. مصاحبه کردن 4. ترکیب کردن
 علمی که مردم در مدرسه می آموزند می تواند چهارچوب    322

اصلی دانش آن ها را فراهم کند. 1. تضاد داشتن 2. اتفاق افتادن 3. پوشیدن 
4. فراهم کردن

ریتم    323 دارای  انسان ها  مثل  »همةحیوانات  تحقیقی  براساس   
زیستی هستند.« 1. شامل 2. مثل 3. دریافت 4. نعمت، برکت

 بعضی از افراد برای آن که بیدار بمانند دچار مشکل هستند    324
آن هم در مورد کارهایی که باید بین ساعات 1 تا 4 انجام بدهند. 1. مسئولیت 

2. ابهام 3. مشکل 4. فعالیت
 به خاطر داشته باش که مراقب باشی وقتی که اطالعات    325

شخصی خود را در شبکه به اشتراک می گذاری. 1. به خاطر داشتن 2. خلق 
کردن 3. توجه کردن 4. کشف کردن

 من از سؤال مک در مورد اینکه تا حاال کرم و جیرجیرک    326
خورده ام یا نه متعجب شدم. 1. پیشرفت کردن2. تعجب کردن 3. بافتن 4. 

اختصاص دادن- وقف کردن
 وقتی با من تماس گرفت که سری به او بزنم من قبول کردم،    327

زیرا از اینکه او را ناامید کنم متنفرم. 1. افزایش دادن 2. توجه کردن 3. متنفر 
بودن 4. انتخاب کردن

 دانشکده در سیاست منع استفاده از مواد مخدر بسیار سخت گیر    328
است. هر کسی که با داروی غیرقانونی دستگیر شود اخراج خواهدشد. 1. اشاره دارد 

به 2. تربیت کردن، پروش دادن 3. دستگیر کردن 4. به عقب نگاه کردن
 دیدن گونة کبود شدة او خونش را به جوش می آورد. 1.    329

فشار 2. قدرت 3. خون 4. موفقیت
 با استفاده از پایین و باال بردن صدایتان شنوندگان خود را با    330

سخنرانی خود درگیر نگه دارید. 1. بهبود بخشیدن 2. پیشرفت کردن 3. شامل 
بودن 4. پایین آوردن
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 راه کار تبلیغ جدید واقعاً به افزایش تولید کمک کرد. 1. کم    331
کردن 2. افزایش دادن3. ترکیب کردن4. حدس زدن

 تو به من قدرتی دادی تا قدم بردارم قدرتی که قباًل اصاًل    332
نداشتم. 1. احترام 2. مهربانی3. احساس، عاطفه4. قدرت

 بیانکا روی ذهن خود متمرکز شد و انرژی شفابخش خود را    333
به سمت آن درد سخت روانه کرد. 1. نکته 2. عضو 3. انرژی 4. دلیل

از روی    334 را   شما می توانید توصیه های کاربردی و مطمئنی 
دسک تاپ خود بگیرید. 1. موفقیت 2. درمان 3. نتیجه 4. توصیه

 او گفت: »دکتر می گوید شما می توانید جمعه به خانه بروید    335
اگر روند بهبود همین طور ادامه یابد.«1. پیشرفت کردن 2. ترقی کردن3. وقف 

کردن4. بهبود بخشیدن
 آندره نظر دیگری دارد، نظری که می تواند شانس موفقیت    336

را براساس افسانه های قدیمی افزایش دهد. 1. چشم پوشیدن از2. اختصاص 
دادن3. وقف کردن4. افزایش دادن

 در حالیکه آنیتا داشت دربارة مشکل فکر می کرد به یکباره    337
ایده ای به ذهنش خطور کرد و اخمی در صورتش انداخت. 1. ران پا2. درد3. 

حافظه4. مغز
 جوامعی که در صلح و آرامش هستند وقتی که دولت باز و    338

شفاف است بهترین عملکرد را دارند. 1. توجه کردن2. متمایز ساختن3. بیرون 
کشیدن4. عمل کردن

 هر چیزی که در کتاب ها برای من دلپذیر باشد آن را    339
در حافظه ام به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نگه می دارم. 1. ذهن2. حافظه3. 

الهام 4. محل
 برادرش در مورد هیچ کس و هیچ چیزی مطمئن نیست    340

حتی اگر بتواند تصورات ذهنی خودش را با آنچه پیرامون اوست تطبیق دهد. 
1. چشم پوشیدن از2. تطبیق دادن، جور کردن3. خلق کردن 4. امیدوار بودن

کنار    341 را  تعارف  غذا  انتخاب  برای  وقتش  با صرف  ِجسی   
گذاشت. 1. پشیمان شدن2. آموزش دادن- تحصیل کردن3. انتخاب کردن4. 

تأسیس کردن
کوچک ترم صحبت    342 برادر  و  خواهر  مورد  در  وقتی  پدرم   

می کرد گفت که: »با آن ها با احترام رفتار کن و از آن ها مراقبت کن.« 1. دلیل2. 
ستون3. وعدة غذا4. احترام

 آن ها حتی موافقت کردند تا از حیوانات نیز مراقبت کنند    343
در حالی که الکس و کارِمن در اولین سفر خود بودند. 1. مراقبت کردن از 2. 
عصبانی بودن از3. رد شدن از، اجرا کردن، بررسی کردن4. زدن زیر )گریه یا 

خنده(
 لَِدن که مسن ترین عضو گروه نگهبانان بودکنار در ایستاد.1.    344

حافظه 2. وطن3. عضو4. راه کار
به    345 برای وقف کردن  را  توانستید خوانندگان خبرنامه  آیا   

خیریة من متقاعد کنید.1. توصیف کردن2. تحصیل کردن 3. وقف کردن4. 
تأسیس کردن

 شب ها هنوز در ماه آوریل سرد است، اّما دمای هوا در طول    346
روز تا 20ocباال می رود.1. دما2. ترکیب. 3.پیشرفت4. مکالمه

 از طرف رئیس جمهور نامه ای داشته ام مبنی بر احتمال انجام    347
کاری برای بچه های کار. 1. ایده2. صدا3. براساس، بنابر4. راه حل

 مگان او را به سمت پایین سالن هدایت کرد جایی که به    348
ساختن3.  متمایز  دادن2.  یافتن/  اختصاص  بود.1.  یافته  اختصاص  کفش ها 

تأسیس کردن 4. ساختن/ ایجاد کردن
 گاوها برای هزاران سال به انسان ها کمک کرده اند اّما تعداد    349

کمی از افراد از لطفی که این حیوانات در حق انسان داشته اند مطلع هستند.1. 
حدس زدن 2. دریافت کردن3. بخشیدن4. جایگزین کردن

 سال ها پیش پزشکان و دانشمندان مشهور نتوانستند برای    350
آبله مرغان درمانی پیدا کنند. 1. بیمار2. تمرین3. درمان4. راه کار

 در اواخر دهه 1780 شیوع آبله مرغان هزاران نفر را در اروپا    351
کشت. 1. هزاران2. موقعیت ها 3. افکار4. مجموعه ها

بیمار    352 اغلب  )خانم هایی که شیر می دوشیدند(   شیردوشان 
می شدند، اّما بعد دوباره خوب می شدند و به سر کار برمی گشتند. 1. متعجب 2. 

پشیمان3. خاص4. سالمت/ سالم
 به منظور یافتن واکسن برای جلوگیری از بیماری ها، محققین    353

بیماری به همة جهان برای مطالعه دربارة بیماری های عفونی سفر می کردند. 1. 
نوجوانان2. نوه ها3. پرستاران بچه4. بیماری

 ایدة استفاده از یک بیماری برای جنگ و مبارزه علیه بیماری    354
دیگر هنوز یکی از راه های اصلی است که دانشمندان آن ها را به صورت دارو های 

نجات دهندة زندگی کشف کرده اند. 1. نسل ها2. راه کارها3. افکار 4. دارو ها
 اگر مرا قانع کنی من ممکن است آنچه که خواستة توست را    355

در نظر داشته و برآورده کنم اّما عمداً از دنیای تو چشم پوشی نخواهم کرد. 1. 
چشم پوشی کردن2. درک کردن3. بافتن4. تولید کردن

به معده    356 اگر چه  را توقف می کند  اسید سالیسیلیک درد   
آسیب می رساند.1. فشار2.اخالق3. عاطفه4. درد

 وقتی که آن پیرمرد از بیمارستان مرخص شد، او باید به خانة    357
سالمندان می رفت زیرا هنوز به مراقبت های پزشکی نیاز داشت. 1. پشیمان2. 

دردناک3. مسن4. مفید
 اگر دکتر تمام قسمت سرطانی شده را برندارد بعضی از    358

سگ های آموزش دیده آن را تشخیص خواهند داد. 1. مرکز 2. سرطان3. 
محل 4. مجموعه

شگفت انگیزی    359 اطالعات  )غذا(  تغذیه  متخصصین  اخیراً   
را دربارة کیوی کشف کرده اند. 1. اختراع کردن2. کشف کردن3. مصاحبه 

کردن4. لذت بردن
 گلوتامین یک نوع آمینواسید است که وقتی موجود زنده ای    360

در حال مردن است تولید می شود. 1. افزایش دادن2. کاهش دادن3. تولید 
کردن4. بیرون کشیدن - استنباط کردن

می باشد    361 غذا  امور  در  ژاپنی  شیمیدان  یک  که  کیدا  آی   
بدنبال MSG بود که یک ادویة غذایی بود که مزة پنجم را تولید کرد. 1. رد 
شدن/ بررسی کردن 2. زدن زیر )گریه یا خنده(3. به عقب برگشتن/ به عقب 

نگریستن4. جستجو کردن
کمتری    362 کالری  که 30درصد  موش هایی  مطالعه  یک  در   

نسبت به حالت عادی دریافت کرده بودند 40درصد بیشتر از سایرین زندگی 
کردند. 1. زیر/ متعاقب2. عادی3. باهوش4. سریع

 در تمامی جهان دانشمندن در حال پی بردن به دالیلی هستند    363
که مزیت های کم خوری می باشند. 1. غذا2. دلیل3. مرحله، روند 4. معنی

 وقتی که بدن غذای کمتری دریافت می کند سرتوئین تولید    364
می کند که به نظر می رسد که روند پیری را کند می کند. 1. نکته2. عاطفه3. 

روند 4. چرخه، دایره
 افرادی که مشتاق به افزایش طول عمرشان هستند روزهایی    365

را روزه می گیرند و به ندرت بیشتر از 2000 کالری در روز دریافت می کنند. 1. 
به ندرت 2. واقعا 3. مشتاقانه 4. به طور غیر طبیعی

 ما هنوز در انتظاریم تا دانشمندان به ما بگویند محدودیت های    366
دریافت کالری واقعاً درست کار می کند. 1. عمدتاً 2. واقعا3ً. با امیدواری4. با 

اشتیاق، به طور ارادی
 بهترین و مطمئن ترین راه تفاوت قائل شدن برای افراد و    367

تشخیص آن ها آن است که از اثر انگشت استفاده شود. 1. تفاوت قائل شدن/
متمایز ساختن2. متعجب ساختن 3. در نظر داشتن 4. توصیف کردن

 او اظهار پشیمانی کرد وقتی که نتایج آزمایش اثر انگشت    368
ثابت کرد که او در جنایت دست داشته است. 1. امیدوار2. با معنی3. در صلح 

و آرامش 4. پشیمان
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 راه حل مناسب برای حل پروندة جنایی مقایسه کردن و کنار    369
هم قرار دادن اثر انگشت ها می باشد. 1. اختراع2. توصیف3. تحصیل 4. راه حل

 شگفت انگیز است که در قدیم افراد از اثر انگشت به عنوان    370
امضا در معامالت و تجارت خود استفاده می کردند. 1. به طور معنی دار2. با 

آرامش. 3. با تعجب4. به راحتی
 شما می توانید مجموعه ای از اثرهای انگشت را در مراکز    371

اختراع2.   .1 است.  بفرد  منحصر  فردی  هر  برای  آن ها  زیرا  بیابید  پلیس 
مجموعه3. الهام 4. ترجمه

 تحقیق عالی دربارة بیماری های عفونی در مدرسه های پزشکی    372
وجود دارد. 1. مهد کودک. 2. در حال پیشرفت3. در حال تحصیل 4. پزشکی

 این مغازه با صندلی های ساده و راحتش که در قسمت جلویی    373
وجود دارد، پیشخوان قهوه در مرکز و  میزهایی در قسمت پشت بسیار دلنشین 

است. 1. وطن2. عنوان3. مرکز4. انتخاب
 آن ها همگی به آنجا نمی آمدند مگر اینکه حادثة بدی اتفاق    374

بیافتد. 1. بلند 2. مشهور3. واقعی4. وحشتناک/ بد
 چرا مردم در بخش های خاص بیشتر از سایر مناطق در    375

مدرسه می مانند؟ 1. مراقبت کردن از2. تأسیس کردن3. ماندن 4. بخشیدن
 لیسا به سمت اتاقش رفت تا کتابی بخواند، و او در راهرو    376

ایستاد و مجدد به آن عکس نگاه کرد. 1. فکر2. ایده3. الهام 4. عکس
 من بعضی مواقع به افرادی فکر می کنم که برای آنچه هستند    377

ارزشی قائل نیستند یا قدردان آنچه در خود دارند، نیستند. 1. تمرین کردن2. 
اشک ریختن3. مالک بودن4. فکر کردن

 َدنیل وبستر زندگی کرد تا سخنرانی مشهور و دولت مردی    378
بزرگ شود. 1. بخشنده2. آرام3. مشهور4. ستمگر

 او به عنوان یک پزشک کارش را شروع کرد و سال ها تمرین    379
کرد، به تحصیل ادامه داد و نجوم خواند. 1. بیمار2. دارو3. پزشک 4. کمیت

 این گونه ثابت شده است که ملت جدید با یک انقالب متولد    380
می شود. 1. سوختن2. متولد شدن3. تأسیس شدن 4. نمره دادن

 از آنجایی که شما در حال حاضر بیش از حد مسن هستید    381
که بخواهید به برنامه های خارج از کشور فکر کنید و در سیرک کار کنید، من 
همین جا خانه ای را به شما پیشنهاد می کنم تا مادامی که هستید در آن زندگی 

کنید. 1. خارج2. بیرون3. با آرامش4. واقعًا
 بعد از سال ها زندگی در خارج از کشور او تصمیم گرفت تا به    382

وطن خود برگردد. 1. رد شدن از/ بررسی کردن2. زدن زیر )خنده یا گریه(3. 
برگشتن 4. اشاره کردن به

را    383 خیریه ای خودش  سازمان  که  بود  راهبه ای  ترسا  مادر   
تاسیس کرد 1. فریاد زد2. پاره کرد/ اشک ریخت3. تولید کرد4. تأسیس کرد.

 بعد از یک کار سخت او به هدف خود نزدیک شده بود. 1.    384
مشهور 2. نزدیک3. بومی/ محلی4. بیشمار

 در بسیاری از موارد ما فکر می کنیم که زندگی همیشه برای    385
هر یک از ما بخشنده نبوده است. 1. واقعی2. مؤدب3. بخشنده 4. آرام

 در حالی که او قصد داشت آنجا را ترک کند مسئول دلسوز    386
مهمانخانه گفت: به کجا قصد دارید بروید؟ 1. مثبت2. مفید3. تکراری4. دلسوز

 او بیشتر خود را در مواقعی که رفع مشکالتی پیش می آمد    387
مفید نشان داد. 1. مؤدب 2. مفید 3. نزدیک4. مقدس

 بچة بیچاره خود را بعد از مرگ پدرش خیلی منزوی و تنها    388
احساس می کرد. 1. ظالم2. بیچاره/ فقیر3. تنبل4. سریع

 آن دو مؤلف برجسته بسیار با وقار و مهربان بودند و من    389
نمی توانم بگویم که کدامیک را بیشتر دوست داشتم. 1. پشیمان2. بیشمار3. 

غیرطبیعی4.  برجسته

 او حساب های شرکت را بررسی کرد او بدنبال مدرکی برای    390
برای3. تربیت کردن 4.  بود. 1. فریاد زدن بر2. فراهم کردن  کالهبرداری 

بررسی کردن
 همانطور که معلم او بارها اشاره کرد او باید رفتار مثبتی را در    391

پیش می گرفت. 1. دردناک2. مثبت3. اختصاصی4. ظالم 
 لبخند او مؤدبانه بود اّما چشمانش برقی از تمسخر داشت.    392

1. مثبت 2. برجسته3. آرام4. مؤدب
 آن ورزشکار داشت فکر می کرد که چطور فردی به آن تنبلی    393

می تواند آنقدر الغر باشد. 1. بومی2. مفید3. تنبل4. مقدس 
بودند، چون جنگ    394 ظالم  و  بی رحم  بسیار   در جنگ آن ها 

همیشه انسانها را این گونه می سازد. 1. مؤدب2. مثبت3. بخشنده 4. ظالم
 نمرة خوب او به او فهماند که همه چیز با تمرین بهتر می شود.    395

1. ثبت 2. راه کار3. نسل4. تمرین 
 ما هم اکنون غذایی بیشتر از نیاز خود تولید می کنیم تا بتواند    396

جهان را سیر کند اّما ما خودخواه تر از آن هستیم که آن را عادالنه تقسیم کنیم. 
1. افزایش دادن2. غذا دادن3. پاسخ دادن 4. خلق کردن 

 گنجشک 10 بار از کبوتر سبک تر است. 1. ران 2. کبوتر3.    397
بهار 4. امنیت

 روزنامه نگاران باید تأیید کنند که داستانشان واقعاً صحیح    398
تأیید  این که آن را چاپ کنند. 1. خلق کردن2. فریاد زدن3.  از  است قبل 

کردن4. ترکیب کردن
 دانشمندان قادر هستند نشان دهند که کوه های یخ کانادایی    399

 .1 هستند.  شدن  کوچک تر  و  شدن  کم  حال  در  هشداردهنده ای  شکل  به 
دانشمندان 2. مخترعان3.پزشکان4.مترجمان 

 آن مرد که پشت در بود بیش از حد هیجان زده بود که    400
بخواهد منتظر بایستد، تا اینکه او وارد شد و خبر را اعالم کرد. 1. فریاد زدن 

)اعالم کردن(2. به خاطر سپردن3.امیدوار بودن 4.لذت بردن 
 این مدرک به نظر می رسد بیانگر آن است که اگر ما استفاده    401

از رسانه های الکترونیکی را محدود کنیم، می توانیم از انزوای اجتماع نسل جدید 
پرهیز کنیم. 1. راه کار2. نسل3. الهام 4. مجموعه 

 این کفش بسیار راحت با زیره محکم و خوب است خصوصًا    402
اینکه برای پیاده روی تند در راه طراحی شده است. 1. صمیمی2. تعجب آور3. 

راحت 4. عاطفی 
 از همه در کالس انتظار می رود که در این فعالیت درک    403

مطلب فعاالنه شرکت کنند. 1. الهام2. درک3. مجموعه4. تحصیل
 هر صدایی از صاعقه به اندازة کافی بلند بود تا قاب پنجره را    404

به صدا درآورد. 1. بخشنده2. مناسب3. بلند4. جدی 
 ملوان به سمت ساحل رفت و از میان بوته ها گذشت و راهی    405

پیدا کرد که او را به روستای کوچکی که از کلبه های قرمز تشکیل شده بود 
راهنمایی نمود. 1. تجربه2. آزمایش3. انتخاب4. روستا 

و    406 بگیرد  آغوشش  در  تا  کرد  وادار  را  او  حالت صورتش   
ترسش را کنار بگذارد. 1. اشک ریختن2. پاسخ دادن3. در آغوش گرفتن 4. 

بخشیدن 
 او همواره روی پای مادر من می نشست، جایی که من سابقًا    407

می نشستم و به نظر می رسید که تمام توجه و زمان مادر را به خود اختصاص 
داده است. 1. ران پا2. گلدان3. دفتر خاطرات4. نمره

 در حالی که دست هایش را بر روی صورتش گذاشته بود    408
شروع به گریه کرد تا به ما خوشحالی اش را نشان دهد. 1. فریاد زدن سر2. 

تربیت کردن 3. بررسی کردن4. زیر گریه زدن
اّما دیگر    409 را می گرفت  او جلوی اشک هایش   در فرودگاه 

نتوانست و اشک بر روی گونه اش جاری شد. 1. حدس2. راه کار3. اشک 
4. ثبت 
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مطمئن    410 اّما  ببخشم  را  تو  می توانم  دروغی  گفتن چنین  با   
نیستم بتوانم دیگر به تو اعتماد کنم. 1. توجه کردن2. بیرون کشیدن3. تأیید 

کردن 4. بخشیدن 
 او آنقدر آرام به نظر می رسد که کسی نمی تواند متوجه    411

شود او برندة مسابقه است. 1. آرام2. شگفت انگیز3. امیدوار4. باارزش  
 دفتری که برای سال ها مخفی شده بود از خاطره پر شده بود.    412

1. حافظه 2. یادداشت روزانه، خاطره3. اصل/ نظم4. مصاحبه 
از ثبت وقایع گذشته یعنی  1.    413  توانایی مغز در نگهداری 

حافظه2. یادداشت روزانه3. انتخاب4. آزمایش 
توسط    414 ناگهان  قدم می زد  او داشت در جنگل   در حالیکه 

میمونی که احتماالً هاری داشت گاز گرفته شد. 1. به ندرت2. اخالقاً 3. به طور 
ناگهانی 4. به طور عادی 

  بعد از عمل جراحی جینا چشمانش را باز کرد و به خاطر    415
غذا   .3 کردن  گریه  زدن2.  فریاد   .1 زد.  گریه  زیر  زندگی  به  بازگشتش 

دادن 4. لذت بردن 
 به محض این که آن هنرمند نواختن پیانو را تمام کرد از    416

مخاطبان خواسته شد تا از یک تا ده به او نمره دهند. 1. ارزش گذاشتن2. نمره 
دادن3. جواب دادن4. مصاحبه کردن 

 او از این که دنباله و توالی نتهای موسیقی را نمی داند عصبانی    417
است. 1. مشغول بودن با2. متفاوت از3. عصبانی از4. عالقه مند به 

 گزینه 1 بعضی سرآشپزان حرفه ای در برنامه های تلویزیونی    418
از سبزیجات طبیعی و تازه ای که خودشان در گلدان پرورش داده اند استفاده 

می کنند. 1. گلدان 2. اجاق3. وطن4. عملکرد 
 در آفریقا دیدن زنانی که ظروف سنگین آب را روی سرهای    419

خود حمل می کردند منجر به استفاده از فناوری لوله کشی شد. 1. راه کار2. 
فناوری 3. وقف4. ارث

 ملکة زباله ها زنی بسیار سخت کوش است که اولین شرکت    420
خود را در سال 1996 آغاز کرد. 1. همان2. خود3. ساکت 4. آرام 

 آن روزنامه نگار پرسید که آیا ممکن است او مصاحبه را    421
عالوه بر یادداشت برداشتن ضبط کند. 1. مراقبت کردن2. متمایز ساختن3. 

توجه کردن 4. ضبط کردن
 من می دانستم که دیگر تنها بچه دوست داشتنی و عزیز    422

مادرم نبودم و این حس وجود مرا از حسادت پر کرده بود. 1. ثبت، ضبط2. 
نسل3. اشتیاق 4. عاطفه، حس 

 من نمی دانم که چطور مزرعه، بهار را بدون لبخند درخشان    423
تو در ماه آوریل نظاره کرد. 1. راه 2. بهار 3. فرهنگ 4. ارث 

 او از نتیجه آزمایش خونی که داده بود خوشحال شد و بعد    424
از اینکه آرام شد آن را برای دوست نزدیک خود فرستاد. 1. حادثه2. تفاوت3. 

توافق 4. پاسخ/ جواب 
 اگر کسی دیگری بتواند همین کار را انجام دهد، من به او    425

یکصد دالر خواهم داد. 1. تفاوت2. صلح3. امید4. یکسان/ همین 
 من مهربانی شما دوستان عزیز را با سپاس فراوان به خاطر    426

می سپارم همچنین روزهای شادی را که با هم سپری کردیم را به خاطر خواهم 
سپرد. 1. کسل کننده2. جدی3. عزیز4. مناسب

 آیا کسی واقعاً این موضوع را به او گفته است یا این که این    427
فقط تصور اوست. 1. با پشیمانی2. در صلح و آرامش3. با امیدواری4. واقعًا

 ناتاشا به طور کلی نگرانی برای جامعه ندارد اما، برای جمع    428
خانوادگی خود ارزش زیادی قائل است.1. موافق بودن با 2. جفت شدن با 3. 

نگران بودن درمورد4. اشاره داشتن به
 هم در دریا و هم در خشکی چنین راه کاری برای انجام دادن/    429

شدن کار بسیار دشواری بود. 1. اختراع2. تضاد3. فرهنگ4. راه کار 

 بررسی ها در مورد پیشرفت ها یا توسعة اولیة فکر و زبان    430
به طور خاصی دشوار است. 1. هم نشین2. ترجمه3. پیشرفت یا توسعة 4. توافق 

 براساس یافته های هنشیل وود، این طور به نظر می رسد که    431
انسان منتقدانه فکر کردن و صحبت کردن را حداقل از 70/000 سال پیش 

شروع کرد. 1. برگشتن به2. به خاطر3. براساس4. به منظور 
 اگر انسان های باستانی )نخستین( در ذهن خود از خلق اثری    432

در مورد یک مورچه تصوری داشتند پس به احتمال زیاد به نظر می رسد که آن ها 
دارای زبان بوده اند. 1. بافتن2. شامل شدن3. اختصاص دادن 4. خلق کردن 

 مکانی که من در آنجا زندگی می کنم اصاًل آلودگی ندارد. 1.    433
نکته2. مکان 3. صدا4. فرهنگ 

 برخورد کردن یا مواجهه با مشکل اعتماد به نفس پایین گامی    434
مهم در جهت رسیدن به خوشبختی است. 1. عمدتا2ً. صلح آمیز3. امیدوار 4. مهم 

 پرندگان دارای گونه های زیادی هستند که با یک تخمین    435
می توان گفت که از 10/000 نوع مختلف هستند. 1. محل ها 2. ایده ها 3. نکات 

4. انواع
 توافق بین المللی بیانگر آن است که رفتار با زندانیان بهتر    436

است منصفانه و ایمن باشد. 1. پیشرفت2. شرایط3. توافق4. توصیف 
 افراد مناطق روستایی با اشتیاق کامل جذب شهرهای رو    437

به رشد می شوند. 1. با میل خود/  مشتاقانه2. به طور فرهنگی3. به طور صلح 
آمیز4. به طور اخالقی

 شما می توانید لهجه های مختلف را در گویش های محلی در    438
مناطق روستایی پیدا کنید. 1. توصیفات2. مکالمات3. توافق ها4. تمایزها

 رابطة پیشینة ما با مشکالت امروزمان کاماًل درک نمی شود.    439
1.عالمت 2. اختراع3. میراث4. پیشینه، تاریخ 

 جریمه های آلوده کنندگان محیط زیست گران تر )سنگین تر(    440
می شود زیرا افراد باید بهای واقعی صدمه زدن به طبیعت را بفهمند. 1. بیشمار 

2. باهوش3. گرانبها/گران4. متداول، عادی
 او تصمیم گرفت تا وزن خود را نسبت به قدش کنترل کند    441

آن هم با چندین مایل پیاده روی در هر روز. 1. برای مثال 2. نسبت به3. به 
موجب آن4. براساس

کند.             442 خراب  را  تو  روز  کل  صبح  بد  تجربة  نده  اجازه   
1. آزمایش2. تجربه 3. دارایی4. دستورالعمل 

 کابین جلویی هواپیما نیاز به تعویض دارد زیرا همچنان    443
تاسیس  کردن3.  اختراع   .2 کردن  فراهم   .1 می شود.  خارج  هوا  آن  از 

کردن4. جایگزین )تعویض( کردن 
رئیس    444 بین  قدرت  توازن  اصل  براساس  آمریکا  دولت   

جمهور، مجلس )کنگره( و دادگاه عالی تأسیس می شود. 1. زبان 2. مجموعه 
3. اصل 4. مسئولیت 

و    445 شعر  زمینه  در  مشترک  عالئق  براساس  آن ها  دوستی   
ادبیات بود. 1. شعر وشاعری 2. غذا 3. محل 4. ایده

 یک آرزوی مشترک دوران بچگی ستارة حرفه ای فوتبال    446
بودن است که البته فقط تعداد کمی از افراد می توانند این رویا را به حقیقت 

تبدیل کنند. 1. معنا 2. گفتگو )مکالمه(  3. بچگی 4. آموزش/ تحصیل 
در    447 سالمتی  بهداشتی،  درمانگاه های  از  ملل  سازمان   

بخش های روستایی آفریقا حمایت می کند. 1. شامل شدن  2. حمایت کردن 
3. کشف کردن 4. ترجمه کردن 

 فلسفه و اخالق از جمله دروس اصلی تحصیل در دانشگاه    448
می باشند. 1. عاطفه 2. اخالق 3. مصاحبه 4. تضاد 

 مطالعه فلسفه می تواند به زندگی شادتر و آرام تر منجر شود.    449
1. فرهنگی 2. مبهم3. جدی4. آرام 

 با خانواده در رستوران غذا خوردن روش و شرایط خوبی    450
برای ساختن روابط خانوادگی است. 1. آزمایش2. مثال3. عنوان4. شرایط 
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 رعایت اصول و انضباط سختگیرانه نسبت به خود به نظر    451
می رسد بهترین راه برای رسیدن به خوشبختی نباشد. 1. امید داشتن 2. لذت 

بردن 3. به نظر رسیدن 4. متنفر بودن
 از مسئولیت پذیری او توسط همه همکارانش قدردانی شد.     452

1. توافق 2. مسئولیت پذیری 3. تشابه 4. کمیت 
 نتیجه ورزش کردن عبارت است از بهبود گردش خون در    453

بدن شما. 1. انتخاب 2. اختراع 3. نتیجه 4. غذا 
 او یک جایزه 2000 دالری برای دادن موقعیت و محل الزم    454

برای دستگیری آن مجرم به پلیس دریافت کرد. 1. لطف/ موهبت 2. محل 
3. ترجمه 4. ارثیه 

 اختراع راه آهن نقطة عطفی در تاریخچة حمل و نقل بود. 1.    455
نصب 2. جایگزینی 3. شناسایی 4. اختراع 

 ویکتور مسئول مرگ گرگ های بیشماری می باشد. 1. مرکب    456
2. مناسب 3. بی شمار 4. بومی 

 هر زمان که تو بتوانی مجموعة اطالعات خود را از انسان به    457
کامپیوتر منتقل کنی می توانی در زمینة بهره وری پیشرفت زیادی کنی. 1. عاطفه 

2. مجموعه 3. ستون 4. آموزش/ تحصیل 
 دیروز او چند چیز با ارزش یافته بود که شامل یک کوله    458

الهام  پشتی، چراغ قوه و کلید قفل ماشین های داخل گاراژ بود. 1. بافتن2. 
شدن3. شامل شدن 4. شامل شدن

تذکر: Consist همواره با حروف اضافة of همراه می باشد بنابراین 
گزینة درستی نخواهد بود.

 او عاشق عاطفة انسانی است اّما او از شک و نداشتن امنیت    459
متنفر است. 1. الهام 2. ترجمه 3. عاطفه 4. آموزش/ تحصیل 

تن    460 به  بومیان  که  لباس  هایی  بیشتر  روستایی  مناطق  در   
می کنند توسط زنان در خانه بافته می شود. 1. انتخاب کردن 2. بافتن 3. معالجه 

کردن 4. شامل شدن 
 لباس های بومی همچنین به طور قابل مالحظه ای در سراسر    461

جهان متنوع هستند. 1. بومی 2. آرام 3. پشیمان 4. توصیفی/ وصفی 
 خیلی محتاط و مذهبی بودن، والدین او را به اشتباه نیانداخت.    462

1. تحصیل کرده 2. مذهبی 3. بومی 4. معنادار
 مردم می توانند دور هم جمع شوند و نوعی از دولت را که    463

برای آن ها مناسب است انتخاب کنند. 1. بیرون آمده 2. اختصاصی 3. مناسب 
4. بی توجه 

 گزینه 1 دستورات داده شد تا اینکه به کسی اجازه داده    464
نشود تا مزاحم مصاحبه آن ها شود اّما یک نفر از طریِق دِر بدوِن نگبهان وارد 

شد. 1. مصاحبه 2. توصیف 3. آموزش 4. اختراع 
 مشکالت با کمبود جدی غذا به هم پیچیده یا زیادتر شده اند.    465

1. پوشیدن 2. ترکیب/ پیچیده شدن 3. تکرار شدن 4. نصب شدن
 نیوشو )یک نوع زبان است( از عالئم خاصی به جای صداها و    466

کلمات استفاده می کنند. 1. سریع 2. باهوش 3. بومی- محلی 4. خاص
شناسایی    467 برای  انگشتان  اثر  از  مردم  قدیم  زمان های  در   

مردم استفاده می کردند. 1. شناسایی کردن 2. نصب کردن 3. جفت شدن 
4. فکر کردن دربارة 

 دالیل زیادی ثابت می کنند که اثر انگشتان وسیلة کاملی    468
برای شناسایی جنایتکاران است. 1. امید 2. مثال 3. بوسیله 4. تضاد 

 تصمیمات و موفقیت های پیستوریس که یک ورزشکار معلول    469
است به میلیون ها ورزشکار معلول امید داده است. 1. اتفاق2. امید3. نقش 4. هدف 

 بارها در زندگی روزمره پیش آمده که ما مجبور شده ایم بین    470
دو چیزی که هر دو را دوست داریم یکی را انتخاب کنیم. 1. تنفر2. انتخاب 3. 

تفاوت4. دایره/ چرخه 

 حاال دیگر بسیاری از مردم معتقدند که کلمات نوشته شده    471
بر روی منشور گلی اولین مدرک حقوق بشر در جهان است. 1. شطرنج2. تجربه 

3. آزمایش ها 4. حقوق 
 برخالف دنیای ساده و محل کوهستانی که کوروش کبیر    472

از آن می آمد، بابل شهری بسیار ثروتمند و قدرتمند بود. 1. گرفتار 2. تضاد           
3. عنوان 4. اتفاق

باشد. 1.    473 مایک در ترک سیگار مصمم  امیدوارم که   من 
گرفتار2. کافی3. با معنا 4. جدی/ تصمیم 

 اگر چه او اآلن ورشکسته است اّما هر کاری را انجام می دهد    474
تا به هدفش برسد. 1. چرخه ها، دایره ها2. متن ها3. اهداف4. صداها

 دختر جوان آخرین مورد را در زمان مناسب تکمیل نکرد، اّما    475
لبخند دردناک غیرطبیعی زد. 1. بومی/محلی2. گروهی3. غیرطبیعی 4. باارزش 

 هر کسی اینجا نقشی در حمایت از جامعة کوچک مان دارد.    476
1. غذا 2. نقش3. صدا4. متن 

 مؤلف شدن کار ساده ای نیست و اّما از آن سخت تر این    477
است که دیگران مشتاق باشند تا کار یا اثر بعدی تو را بخرند. 1. مؤلف2. 

مخترع3. نهاد 4. پزشک 
 میراث کوروش کبیر برای ایرانیان عالوه بر خاطرة افتخار آمیز    478

نظرات و روش حکومتی او می باشد. 1. فرهنگ2. شکوه3. میراث4. تفاوت 
 به زور گوش کردن به چنین داستان های تکراری کسل کننده    479

است. 1. کسل کننده2. مشغول3. سالم4. عجیب 
 او امروز ُکت نپوشید و آستین های پیراهنش تا شده بود تا    480

ساعد عضله ای او معلوم شود. 1. پوشیدن2. بیرون کشیدن3. تأیید کردن 4. 
نصب کردن

 کوروش به بابلی ها این حق را داد تا از مذهب و فرهنگ    481
خود پیروی کنند. 1. میراث2. فرهنگ ها3. ملت ها4. موضوعات 

 این که پاسخ مناسبی را از بچه ها برای هر انجمن دریافت    482
کنیم مهم است. 1. لذت بردن2. بیرون کشیدن/ دریافت کردن3. انتخاب 

کردن از طریق رأی4. نصب کردن
 محوطة پارکینگ خالی است و تنهاعالمت یک فعالیت غیر    483

عادی این بود که دروازه باز بود. 1. نعمت، موهبت2. فعالیت3. نقطه عطف- 
راهنما 4. چرخه- دایره

 من کمک می خواهم تا بتوانم نرم افزاری که جدید طراحی    484
شده را نصب کنم. 1. نصب کردن2. غذا دادن3. دریافت کردن 4. تأسیس 

کردن 
 بتسی امیدوار بود که این احتمال هست که او  بتواند تأیید    485

کند که آن افراد کجا زندگی کرده بودند. 1. بیرون کشیدن 2. لذت بردن 
3. تعجب/ حیرت کردن 4. تایید کردن

 او همچنین گفت که یک دوست بهترین موهبتی است که    486
نقطة عطف2. چرخه- دایره. 3.تمایل/  باشد. 1.  هر کسی می تواند داشته 

اراده/اشتیاق4. موهبت
 موفقیت یک ورزشکار معلول در المپیک را دیدن لذت بخش    487

است.  1. مناسب2. صلح آمیز3. بی توجه4. لذت بخش 
 او یکپارچگی و آزادی روح و اجبار کامل قانون اخالقی را    488

حفظ می کند. 1. اخالق2. مثبت3. شرایط4. نصب 
 شما الزم است تا غذای ساده و سریعی بخورید اگر برای    489

ناهار خوردن وقت ندارید. 1. زمان شگفت انگیز2. کار سخت 3. غذای سریع 
)آماده( 4. امتحان دادن

 راهبه ها در تمام مدت زندگیشان آموزش مذهبی می بینند.    490
1. سالم 2. محاوره ای3. شگفت انگیز4. مذهبی

  چندین بار آن شماره  را گرفته ام آن را از حفظ هستم. 1. از    491
حفظ2. ناشنوا 3. به صورت تصادفی4. خوب بودن 
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 سازمان های بین المللی بهداشتی مشغول سعی و تالش برای    492
فراهم کردن شرایط یکسان بهداشتی برای آفریقایی ها هستند. 1. فعالیت ها 2. 

کیفیت ها3. شرایط4. مکالمات 
کند،    493 نقاشی  نمی تواند  و  ندارد  هنری  استعداد  من  خواهر   

طراحی کند یا مجسمه سازی کند و با وجود این می خواهد هنرمند شود. 1. 
استعداد 2. موهبت3. حادثه، تصادف4. ویژگی 

 بدلیل یکسری اقدامات ضد سیگار کشیدن میزان افراد جوان    494
سیگاری کاهش یافت. 1. اقدامات2. راه حل ها3. شرایط4. دارایی ها 

 سال گذشته تعداد شکایت ها به دلیل روش خدمات جدید به    495
مشتری کاماًل کاهش یافت. 1. اشتباه2. شرایط3. فعالیت4. نتیجه 

 سردرد وحشتناکی داشتم بعد از اینکه از بچه های همسایه    496
مراقبت کردم. 1. بچگی2. نگهداری از بچه3. مکالمه4. راه حل 

 رفتار او آنقدر صمیمی بود که به محض ورود به میهمانی    497
احساس راحتی کردم. 1. میراث2. توافق3. موهبت4. رفتار 

 ساده ترین راه برای سریع تر کردن مهارت خواندن در بچه ها    498
آن است که از بچگی برای آن ها بلند بلند بخوانیم. 1. مجموعه2. مکالمه3. 

ارتباط4. پیشرفت 
 بچه ها عالقة ذاتی به زبان دارند و والدین این عالقه را از    499

انتخاب آگاهانه خواندن حمایت می کنند. 1. تمرین2. زبان3. دما 4.  طریق 
ترجمه 

نامطمئن    500 بچه ها  خواندن  توانایی  با  ارتباط  در  والدین  اگر   
هستند آن ها همیشه می توانند با مدرسه یا برنامه های انجمنی برای مشاوره در 

ارتباط باشند. 1. محصول2. ترکیب3. راه حل4. توانایی
 استعدادهای ذاتی من یکی رقص و دیگری موسیقی است.    501

من همیشه در آن قسمت ها موفق بوده ام. 1. توصیف ها2. الهامات3. بخش ها 
4. متن ها 

 به منظور سریع تر کردن جابه جایی، من جعبه ها را به طور    502
کاماًل واضح برچسب زده ام. 1. موفقیت2. مرحله، روند3. نکته4. محل 

یادآوری: قبل از حل تمرینات این بخش باید بدانیم که برای تبدیل 
یک جمله معلوم به مجهول باید:

1. نهاد را حذف یا به انتهای جمله برد 2. مفعول را جانشین نهاد 
کرد.3. فعل را مجهول کرد.

تذکر:برای مجهول کردن فعل باید از الگوی To be + PP با توجه 
به زمان جمله استفاده کرد.

503    These toys are made by a factory in china
these toys مفعول، makes فعل حال ساده و A factory in china نهاد 
 am - is( را باید به صورت to be جملة معلوم است دقت کنید در حال ساده
are -( درنظر گرفت بنابراین با توجه به These toys باید از are استفاده 
کرد و سپس از قسمت سوم فعل make یعنی made استفاده کرد تا فعل 

جمله مجهول شود.
504   .Jeans are worn by people of all ages

Jeans مفعول، wear فعل حال ساده و people of all ages نهاد

505   Laptop Computers weren’t invented by Microsoft.
و  ساده  گذشتة  فعل   didn’t invent مفعول،   laptop computers
 to نهاد می باشد پس برای مجهول شدن داریم: در گذشتة ساده Microsoft
be به صورت was و were صرف می شود و چون computers در قسمت 

جانشین نهاد جمع است از were استفاده می کنیم.
506    Cassette recorders won’t be used by people very much

in  near future
مفعول جمله cassette recorders می باشد و فعل جمله won’t use که 
زمان آینده را نشان می دهد و نهاد جمله نیز people است. برای مجهول کردن 

زمان آینده بعد از فعل will از be و سپس pp استفاده می کنیم.

507    The scream hasn’t been made by Picasso since has was
young

نهاد Picasso، مفعول جمله the scream زیرا جواب »چه چیزی را طراحی 
کرد؟« می باشد. باقی ماندة جمله یعنی از since به بعد ارتباطی به مجهول شدن 
جمله ندارد. از طرفی برای مجهول کردن hasn’t painted که ماضی نقلی 

می باشد باید از الگوی )hasn’t been + pp( استفاده کرد. 
508   It had been discovered by him.

نهاد جمله he، مفعول از electrical rays تا air می باشد اّما چون نیازی به 
 has استفاده می کنیم. از طرفی it کاربرد همة آن جمله نیست به جای آن
 had + فعل جمله ماضی بعید است و برای مجهول شدن الگوی discovered

 been + PPرا می خواهد. 

509    A bar of chocolate is being melted by the microwave on
the table

نهاد و The microwaves فعل جمله is melting به حال استمراری نوشته شده 
است و a bar of chocolate مفعول جمله می باشد. برای مجهول کردن فعل حال 

استمراری باید از این الگو (am / is/ are + being + pp) استفاده کرد.
510    Police officers are protected with the bullet proof vests all

over the world
مفعول police officers، نهاد The bullet- proof vests و فعل جمله 
protect زمان حال ساده می باشد. چون bullet- proof vests به غیرانسان 

اشاره دارد معموالً با with به کار می رود.
511    The can were being opened by them with difficulty using

a knife and a hammer
استمراری  فعل were opening گذشته  و   They نهاد  ،The can ،مفعول
 was/ were( + being + :به صورت باید  مجهول شدن  برای  که  می باشد 

opened( عمل کرد.

512    His intelligence and knowledge of psychology is used by
 house to solve cases

مفعول جمله His intelligence and knowledge off psychology و 
نهاد جمله House می باشد و فعل جمله uses حال ساده است. 

 متأسفم ما باید امنیت را بهبود می بخشیدیم. دیروز از اینجا    513
کامپیوتری دزدیده شد. از آنجائیکه در جمله قید زمان yesterday وجود دارد 
پس زمان گذشته ساده است و گزینه های 2 و 4 که به گذشته اشاره دارند، باقی 
می ماند اّما چون جمله مجهول است باید گزینة 4 را انتخاب کرد. برای تشحیص 
مجهول بودن نیز وقتی از فعل می پرسیم چه چیزی را دزدیدن؟ کامپییوتر جواب 

سؤال خواهد بود و چون مفعول قبل از فعل آمده پس جمله مجهول است.
به وسیلة رئیس جمهور طی یک مراسم    514 ما   کارخانة جدید 

 by the president خاصی ماه آینده افتتاح خواهد شد. با توجه به عبارت
متوجه می شویم که جمله مجهول است و با توجه به next month به آینده 
بودن جمله پی می بریم بنابراین گزینة صحیح 3 خواهد بود زیرا 1 و 2 فقط آینده 

را نشان می دهد اّما مجهول نیست. 
 او بیش از حد داشت سر و صدا می کرد و مزاحم دیگران    515

 he  می شد و در پایان از او خواسته شد تا آنجا را ترک کند. از آنجائی که
با توجه به and به جمالت بعد نیز متصل می شود اگر بپرسند از چه کسی 
خواستند که آنجا را ترک کند جواب او را خواهد بود. بنابراین جمله مجهول 

است و تنها گزینة مجهول 3 است.
 از روی by Bill Gates متوجه می شویم که جملة مجهول    516

است زیرا او نهاد جمله است و بعد از by قرار گرفته است اّما نه در جای اصلی 
خود از طرفی The presentation مفعول فعل give به معنای ارائه کردن است 
پس جمله مجهول بوده و یکی از گزینه های 2 یا 4 صحیح است از طرفی when را 
می توان برای دو عمل هم زمان که دارای ترتیب باشد به کار برد یعنی اول دعوت 
شد بعد سخنرانی کرد. پس گزینة 4 که مجهول است درست نیست چون ماضی 

بعید به دو عمل گذشته اشاره دارد که با فاصلة زمانی زیاد انجام می شود. 
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 در آن زمان مردم داشتند به جمع آوری پول و پس انداز    517
کردن آن تشویق می شدند. این که چه کسی را قرار است تشویق کنند؟ مردم را 
نشان می دهد people مفعول جمله است پس جمله مجهول است پس گزینة 
3 که معلوم است حذف می شود از طرفی has با people به کار نمی رود پس 
گزینة 4 نیز حذف است با توجه به At that time به انجام عمل در زمان 

خاص اشاره دارد که به استمراری نیاز دارد پس گزینه 1 صحیح است.
 تا ساعت 2 دیروز آن ها از جریان تصادف مطلع شده بودند.    518

در صورتی که از فعل inform سؤال شود چه کسی را مطلع ساختن کلمة آن ها 
را قبل از جای خالی دیده می شود، بنابراین جمله مجهول است علی رغم اینکه 
they ظاهر نهادی دارد، زیرا این ضمیر مفعولی them بوده و به دلیل قرار 
گرفتن در موقعیت نهادی به they تبدیل شده است. از طرفی قید زمان گذشته 

+ By the time نشان دهندة ماضی بعید )had + PP(  می باشد 
 قبل از اینکه جنگ شروع شود آن کلیسا نابود شده بود. با توجه    519

به اینکه در گزینه ها هم معلوم و هم مجهول دیده می شود باید ابتدا تکلیف جمله را 
از جهت معلوم یا مجهول بودن مشخص کرد بنابراین وقتی می پرسیم چه چیزی 
را ویران کردند؟ جواب کلیسا می باشد، که قبل از فعل جمله آمده یعنی جمله 
مجهول است؛ پس 1 و 2 حذف هستند همچنین با استفاده از الگوی  ...گذشته ساده 

... + had + PP(... + before( (... می توان فهمید که گزینه 3 صحیح است .
 قصد ندارم در میهمانی آن ها شرکت کنم. شما می دانید که    520

من دعوت نشده ام. با توجه به اینکه جمله مجهول است زیرا نهاد واقعی کار یعنی 
کسی که دعوت را انجام داده مشخص نیست پس گزینة 4 حذف خواهد شد. 
از طرفی با توجه به اینکه عمل در گذشته شروع شده و تا حال ادامه یافته پس 

زمان ماضی نقلی است. یعنی گزینه 2 صحیح است. 
 کتاب ها قبل از اینکه چاپ شده و در معرض عموم قرار    521

گیرند ویراستاری می شوند. books مفعول فعل edit است پس جمله مجهول 
می باشد و گزینه های 2 و3 حذف می شوند و چون در مورد یک موضوع کلی و 

واقعی صحبت می شود گزینة صحیح حال ساده مجهول خواهد بود. 
 من معتقدم که بهترین راه برای یادگیری زبان خارجی آن    522

 it است که زبان را در کشوری که به آن زبان صحبت می کنند بیاموزیم. چون
به language اشاره دارد و این کلمه نیز مفعول فعل speak می باشد پس فقط 

گزینة 4 مجهول است که می تواند پاسخ صحیح باشد. 

 از همة کارمندان درخواست می شود تا در هیچ جای این    523
 request مفعول فعل all members of staff ساختمان سیگار نکشند. چون
است )در جواب از چه کسی درخواست کردن می آید.( پس جمله مجهول است 
یعنی گزینه های 1 و 4 حذف می شوند، از طرفی جمله در مورد یک قانون که 

همیشگی است صحبت می کند که به حال ساده اشاره دارد. 

 کارخانه ای که روغن آفتابگردان تولید می کند 10 سال است که    524
ساخته شده است. با توجه به این که فعل built به معنی ساختن مفعول می خواهد 
و مفعول آن کارخانه قبل از جای خالی آمده پس گزینه های 1 و2 حذف می شوند 
که معلوم هستند و از طرفی )طول زمان + for( مشخص کنندة ماضی نقلی می باشد.

 ساعت هایی که در حراجند ساخت سوئیس می باشند. چون    525
ساعت ها )watches( مفعول فعل make هستند پس جمله مجهول است و 
چون watches جمع است گزینه های 1 و3 حذف هستند و از طرفی چون 

ساخت آن ها در سوئیس و قباًل انجام شده گزینة 2 انتخاب می شود. 

 من نمی دانم چرا تو گزارش را نداری، بیش از یک هفته قبل    526
برای تو فرستاده شده است. جملة موردنظر مجهول است زیرا it که به گزارش 
اشاره می کند قبل از جای خالی آمده است. از طرفی عمل فرستادن قباًل صورت 

پذیرفته پس گزینة گذشته یا was sent جواب صحیح است. 

 از او باید بخواهیم تا دوباره گزارش را بنویسید، آن خیلی    527
بدتایپ شده است. در این جمله it مفعول فعل write می باشد و از طرفی 
عملی در گذشته انجام شده که اثرش در حال باقی است پس زمان ماضی نقلی 

گزینة صحیح است. 

با    528 زیرا  شد  ورشکست  اّما  بود  اینجا  سابقاً  کارخانه  این   
 pull و این کلمه مفعول فعل factory به it مشکالت زیادی روبه رو شد. چون
down است پس جمله مجهول است و چون ورشکستگی قباًل رخ داده و دیگر 

ارتباطی با حال ندارد گزینة 3 درست خواهد بود.

 من برای اینکه چطور گلف بازی کنم توسط پدرم آموزش    529
 by my از بازیکن خوب و عادی گلف است. چون در جمله  او  داده شدم 
father استفاده شده که نهاد جمله اشاره دارد )زیرا کسی که به من گلف را 
آموزش داده پدرم است.( بنابراین جمله مجهول است و با توجه به was در 
جمله که به گذشته اشاره دارد فعل جای خالی نیز باید مطابقت زمانی داشته و 
به گذشته اشاره کند پس گزینة 2 معلوم و گذشته ساده، گزینة 1 معلوم و حال 

ساده و گزینة 4 مجهول و آینده است. 

 به آن قایق ران وقتی که به ساحل رسید مدال شجاعت اعطا    530
خواهد شد. مفعول جمله boat man قبل از فعل خود یعنی award به کار 
رفته بنابراین جمله مجهول است از طرفی مشخص نیست چه کسی آن را اعطا 
کرده است پس نهاد هم نداریم که دلیل بر مجهول بودن جمله خواهد بود از 
طرفی با توجه به کلمة when که بعد از حال ساده قرار گرفته است می توان به 
آینده بودن قسمت دیگر پی برد. زیرا همانند شرطی نوع اول عمل می کند یعنی 

اگر برسد، جایزه داده می شود. 

 از شرکت کنندگان در آزمون انتظار می رود تا پانزده دقیقه    531
قبل از امتحان در محل حاضر شوند. Examination Candidates مفعول 
جمله هستند زیرا وقتی از expect سؤال می شود از چه کسی انتظار می رود 
جواب شرکت کنندگان در آزمون می باشد بنابراین جمله مجهول خواهد بود. از 
طرفی قانونی برای انجام امتحان بیان شده که باید به شکل حال ساده بیاید. که 

مجهول آن گزینة 4 است.

 به آن هنرپیشه قبل از 6 سالگی 2 بار بخشی از فیلم پیشنهاد    532
شده بود. فعل offer دو مفعول می خواهد یک جواب چه چیزی را؟ و دیگر در 
جواب به چه کسی؟ اگر جواب سؤال دوم The actor  باشد که در ابتدای جمله 
استفاده شده است. بنابراین جمله مجهول است از طرفی before نشان دهندة 
گذشته بودن و پایان یافتن عمل است پس بعید کامل کنندة جمله خواهد بود. 

 بعد از مرگ پدرش او به وسیلة عمه اش در نیوزلند تربیت    533
شد. مفعول فعل bring up در جمله him است که چون جای نهاد را گرفته به 
he تبدیل شده و از طرفی by his aunt نهاد جمله است که بعد از by قرار 
می گیرد بنابراین مجهول بودن جمله مشخص می شود. در بحث زمان نیز چون 

قسمت اول گذشته است باید جمله دوم نیز به گذشته  اشاره کند.
 متقاضیان کار روز چهارشنبه از نتیجه، مصاحبة خود با خبر    534

 inform مفعول جمله می باشد و قبل از فعل Job applicant .خواهند شد
قرار گرفته است بنابراین جمله مجهول است از طرفی on Wednesday به 

آینده اشاره دارد و گزینة 3 درست خواهد بود.
 من متأسفم که تولید آن محصول خاص متوقف شده است.    535

particular product مفعول جملة موردنظر است از طرفی عملی در گذشته 
انجام شده و اثر آن در لحظه حال باقی است پس زمان ماضی نقلی خواهد بود 

پس گزینة 4 که نقلی معلوم است حذف شده و گزینة 3 درست خواهد بود.
536    the decorations .تزئینات تا پایان ماه برداشته خواهند شد 

مفعول فعل take down می باشد، پس جمله مجهول است و چون جمله به آخر ماه 
اشاره می کند پس زمان آینده خواهد بود. پس گزینة 1 غلط بوده و گزینة 2 صحیح است.

شود.    537 گفته  شرایطشان  وخامت  مورد  در  باید  بیماران  به   
چون patients مفعول جمله است بنابراین جمله مجهول است از طرفی بیان 

نصیحت باید با should بیان شود.
برنامه ریزی    538  7 ساعت  در  معمول  مطابق  جلسه  شروع   

می شود. the meeting مفعول جمله است زیرا در جواب چه چیزی را از فعل 
scheduled آمده است پس جمله مجهول خواهد بود از طرفی as usual به 

یک کار عادت و همیشگی اشاره دارد که نشان دهندة حال ساده است.
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 برای او چکی به مبلغ 1000 یورو فرستاده شد، البته بعد از    539
اینکه والدینش از بدهی های او مطلع شدند. چون چک برای او فرستاده شده پس 
she در جمله مفعول در جای نهاد است که نشان دهندة جملة مجهول است. 
یعنی گزینه های 2 و 3 و چون were informed به گذشته اشاره کرده پس 

قسمت اول نیز گذشته است. 
 وقتی آن مرد به آنجا رسید به او توسط گرگ خطرناکی    540

حمله شده بود. by a dangerous wolf نهاد جمله است پس جمله مجهول 
می شود و چون بعد از when  از فعل گذشتة ساده arrived استفاده شده 

بنابراین ماضی بعید جواب صحیح خواهد بود. 
541    By her .پولی که قرض شده بود توسط شوهرش دزدیده شد 

husband به نهاد جملة معلوم اشاره دارد که در آخر جمله آمده پس جمله 
مجهول است و چون borrowed به گذشته اشاره دارد گزینه 1 و 2 انتخاب 

می شود و چون money غیرقابل شمارش است از گزینة 1 استفاده می کنیم. 
 مراقب شیشه باش ممکن است بشکند. این جمله علی رغم    542

ظاهرش مجهول است. زیرا وقتی از فعل break سؤال کنید چه چیزی را 
شکستند، حواب آن It یعنی شیشه خواهد بود پس مفعول جانشین نهاد شده و 
جمله مجهول است و چون احتمال انجام عمل وجود دارد )زیرا be careful را 

داریم( از گزینة 3 استفاده می کنیم. 
 اگر پنچری پیش آید چرخ پنچر شده نمی تواند تعویض شود.    543

the flat tire مفعول فعل change می باشد پس جمله مجهول است یعنی 
گزینه 2 یا 4 و چون توانایی انجام عمل در آینده مطرح بوده و جمله شرطی نوع 

اول است گزینة 2 استفاده می شود. 
 امشب توسط ما فیلمی تماشا خواهد شد. به جز گزینة 1 بقیه    544

گزینه ها مجهول هستند. جمله با آمدن a movie در ابتدای جمله که مفعول 
فعل watch است مجهول شده و to night نشان دهندة زمان آینده است 

 نمی توانم باور کنم که رمان در یک روز توسط مادرم خوانده    545
شد. the novel )ُرمان( مفعول جمله است و by Mom نشان می دهد جمله 
مجهول است و چون در مورد عملی صحبت می کنیم که قباًل انجام شده و ما از 

آن تعجب می کنیم از گزینة 2 استفاده می کنیم. 
 در حالیکه آن ها منتظر نتیجه بودند آن مسیر سخت توسط    546

من در زمان موردنظر طی شد. the obstacle course مفعول جمله است 
 while نشان می دهد که جمله مجهول است از طرف دیگر by me از طرفی
نشان می دهد که عملی در حال انجام بود. )was waiting( عمل دیگری آن 

را قطع می کند که به صورت گذشته ساده خواهد بود.
547    by .تمام طول مسیر توسط خدمه ماه آینده هموار خواهد شد 

the crew می گوید جمله مجهول است و چون next month آینده را نشان 
می دهد پس گزینة 4 درست خواهد بود.

 ارزیابی بر عملکردهای دولت نوشته شده است از وقتی که    548
آن ها با مشکالت اقتصادی روبه رو شدند. چون کلمة review مفعول است 
جمله مجهول است و چون since با گذشته ساده آمده نشان دهندة ماضی نقلی 
 has« اسم مورد نظر است که مفرد به کار رفته پس به review است. از طرفی

been written« نیاز داریم.

 از این به بعد این خانه هر شنبه توسط او تمیز خواهد شد. از    549
 from now می توان به مجهول بودن جمله پی برد از طرفی عبارت by him

on نشان می دهد که زمان باید آینده باشد. 

 فیلم امنیتی به وسیلة رئیس دو هفته بعد دیده خواهد شد.    550
 chairman )مفعول جمله است و )نهاد the safety video از آنجائیکه
بعد از by به کار رفته پس جمله مجهول است و two weeks later نیز 

مشخص کنندة زمان آینده است. 
است.    551 شده  فکس  پیش  دقیقه  درست 2  کار  تقاضا  فرم   

 just در این جمله مفعول و جمله مجهول است و چون در جمله application
با زمان گذشته استفاده شده و فاصلة زمانی بسیار کوتاه است از نقلی استفاده 

می کنیم یعنی گزینه 1 

 سؤاالت دانش آموزان می تواند بعد از این که معلم باز گردد    552
پاسخ داده شود. the students’ questions مفعول و جمله مجهول است 
 can عمل کرده در طرف دیگر نیاز به آینده داریم که if مانند when و چون

می تواند برای آینده جانشین will شود.
 توسط چه کسی به تو اسکی آموزش داده شد؟ چون نهاد    553

انجام کار مشخص نیست و you به عنوان مفعول جمله آمده جمله مجهول 
خواهد بود اّما با you باید از were استفاده کرد بنابراین گزینه 1 صحیح است. 

 وقتی که او کالج را ترک کرد با آدم های بدی بُرخورد )جور    554
شد(. این که چه کسی کار را انجام داده مشخص نیست پس جمله مجهول است 
و اّما یکی از شکل های مجهول کردن استفاده از فعل get با قسمت سوم افعال 
است که شبه مجهول را می سازد بنابراین گزینة 1 و 2 صحیح است اّما ترکیب 

شدن و بُرخوردن با mixed up with می آید. 
 مهارت های زبانی در هر مدرسه ای در کشور آموزش داده    555

می شود. language skills مفعول و جمله مجهول است پس فقط گزینة 3 
درست است که مجهول آمده بقیه معلومند. 

 این بزرگراه جدید زمانی در ماه آینده تکمیل خواهد شد.    556
the high way مفعول و جمله مجهول است. از روی next month هم 

می فهمیم زمان آینده است پس گزینة 3 درست خواهد بود. 
جمله    557 که  می دهد  نشان   by Jim’s daughter عبارت   

مجهول است پس فقط گزینة 3 که مجهول است گزینة صحیح خواهد بود. 
 این جمله به واسطة داشتن نهاد در ابتدای جمله معلوم است    558

اّما همة گزینه ها به جز 1 مجهول هستند. 
 مری خوشحال است به او ممکن است شغل جدیدی پیشنهاد    559

شده می باشد. جمله نهاد ندارد بنابراین مجهول است چون مشخص نیست چه 
کسی ممکن است به او شغل جدید را پیشنهاد کند. 

 خوشبختانه استخر شنای جدیدی برای بچه ها در حال حاضر    560
در حال ساخت است. a new swimming pool مفعول جمله است و جمله 
مجهول خواهد بود. از طرفی now در انتهایی جمله به حال استمراری اشاره 

دارد بنابراین گزینة 2 صحیح خواهد بود. 
 آن مأمور پلیس می گوید که تمام جزئیات باید چک شود.    561

all the details مفعول جمله است بنابراین جمله مجهول می باشد و برای 
مجهول کردن افعال ناقص باید از be + pp استفاده کرد. 

 خیلی متعجب شدم که این ماشین تا وقتی که رسیدم هنوز    562
تعمیر نشده بود. جمله بواسطة the car قبل از جای خالی مجهول است زیرا 
که the car مفعول جمله است از طرفی وقتی دو عمل در گذشته است و یکی 

قبل از دیگری انجام شده آن که زودتر انجام شده باید بعید باشد. 
 طال در برخی نقاط آفریقا از اعماق زمین استخراج می شود.    563

چون کلمة gold مفعول جمله است و جمله مجهول است بدین ترتیب، با توجه 
به اینکه فقط یک گزینة مجهول داریم گزینة 1 را انتخاب می کنیم. 

 به زودی ماهوارة مخابراتی به فضا پرتاب خواهد شد. با توجه    564
به اینکه جواب سؤال چه چیزی را به فضا پرتاب کردن؟ مفعول جمله قبل از 

جای خالی آمده پس جمله مجهول است و soon بیانگر زمان آینده  است. 
565    by چه تعداد تکلیف باید به وسیله دانش آموز نوشته شود؟ 

the student می گوید جمله مجهول است و چون home work غیرقابل 
شمارش است پس has to می خواهیم. 

 این کفش از وقتی آن را خریدی، چند بار تعمیر شده است؟ بعد    566
از جای خالی دوم، مفعول مناسب نداریم؛ پس جمله مجهول است؛ گزینة 1 هم مجهول 

است اما با توجه به حرف ربط since )= وقتی که( گزینة 3 را ترجیح می دهیم. 
 تصمیمی که گرفتی عاقالنه نبود چون به تو اطالعات غلطی    567

داده شده بود. فعل give )دادن( یک فعِل دو مفعوله است که مفعول غیرمستقیم 
آن بعد از جای خالی، حضور ندارد؛ پس جمله مجهول است. 

 وقتی که باران گرفت، مسابقه داشت توسط جمعیت زیادی،    568
تماشا می شد. بعد از جای خالی، مفعول مناسب نداریم؛ پس جمله مجهول است: 
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 تیم های بسیاری از کشورها، به بازی های دورة قبِل المپیک    569
دعوت نشدند. بعد از جای خالی مفعول مناسب نداریم؛ پس جمله مجهول است: 
به خاطر حضور previous )= قبلی، سابق( نمی توانیم گزینة 4 را انتخاب کنیم. 

 هفتة گذشته در هتل آتش سوزی اتفاق افتاد. دو تا از اتاق ها    570
خراب شد.  بعد از جای خالی، مفعول مناسب نداریم؛ پس جمله مجهول است: 

 زمیِن کنار خانه مان اخیراً به دولت فروخته شده است.  فعل    571
sell )فروختن( متعدی است و بعد از خود به مفعول مستقیم نیاز دارد. بعداز 
جای خالی، اسم یا ضمیری نداریم که بتواند نقش مفعول را برای این فعل بازی 
کند؛ پس باید فعل را به شکل مجهول )فروخته شدن( صرف کنیم، نه معلوم 
)فروختن( البته تمام گزینه ها مجهول هستند. اما با توجه به قید زمان جمله 

)recently( گزینه حال کامل، یعنی گزینة 3، را انتخاب می کنیم. 
 آیا می دانی که ماریا به عنوان برنامه نویس رایانه ی شرکت،    572

دعوت )به کار( شده است؟ بعد از جای خالی، اسم یا ضمیری نداریم که بتواند 
نقش مفعول را برای فعل، بازی کند؛ پس باید فعل را به شکل مجهول )دعوت 

شدن( صرف کنیم؛ نه معلوم )دعوت کردن(.
 آپارتمان های زیادی طی پنج سال گذشته، برای کارکنان    573

فقیر ساخته شده است. بعد از جای خالی، اسم یا ضمیری نداریم که بتواند نقش 
مفعول را برای فعل، بازی کند؛ پس باید فعل را به شکل مجهول )دعوت شدن( 
صرف کنیم، نه معلوم )ساختن(. از بین گزینه های 1 و 4 که هر دو مجهول 
هستند، با توجه به قید زمان جمله )during the last five years( گزینة 

حال کامل را انتخاب می کنیم. 
 قبل از این که به )محل( پیک نیک، برسیم، تمام غذا خورده    574

شده بود. با توجه به معنی جمله و با توجه به عدم حضور مفعول مستقیم برای 
 )to be + pp خوردن(، باید سراغ گزینه های مجهول )دارای ساختار( eat فعل
برویم. پس گزینه های 1 و2 را کنار می گذاریم. بین گزینه 3 )خورده شده بود( 
و گزینه 4 )خورده شده است(، گزینه 3 را انتخاب می کنیم چون زمان جمله 

پیرو، نیز گذشته است. 
 او گفت که به کار نیازی ندارد جون قباًل به او کار بهتری    575

پیشنهاد شده است. با توجه به معنی جمله و عدم حضور مفعول  بعد از فعل 
offer )پیشنهاد دادن(، باید یکی از گزینه های مجهول )3 یا4( را انتخاب کنیم. 
چون فعل جمله پایه، گذشته است، پس گزینه 4 انتخاب بهتری است. در رابطه 
ببا این تست باید به دو نکته، توجه داشته باشید: اول این که فعل offer یک 
فعل دو مفعوله است و بعد از خود هم به مفعول مستقیم )شغل بهتر( و هم به 
مفعول غیرمستقیم )او( نیاز دارد. چون در این تست، مفعول غیرمستقیم بعد از 
جای خالی ذکر نشده، پس جمله باید از ناحیه این مفعول، به شکل مجهول در 
بیاید. نکته دوم این که در نقل قول های خبری غیرمستقیم، درصورتی که فعل 
جمله پایه )said( به شکل گذشته باشد، فعل جمله پیرو نیز باید، مجازاً یک 
زمان به عقب برود. به همین دلیل است که نمی توانیم گزینه 3 را انتخاب کنیم، 

گرچه ترجمة فارسی آن به گزینة 3 نزدیکتر است.
 به من آموخته شده بود که چطور پینگ پنگ بازی کنم قبل    576

 pp و یک to be از این که 6 ساله بشوم. گزینه های 1 و 4 ترکیبی از یک فعل
هستند. یعنی ساختار مجهول دارند. گزینه های 2 و 3، اما، ساختار معلوم دارند. به این 
می گویند یک تست معلوم و مجهول. هم معنی جمله و هم وجود نداشتن مفعول بعد 
از جای خالی به نفع گزینه های مجهول است. با توجه به عبارت قیدی انتهای جمله 

)قبل از این که 6 ساله بشوم(، فعل گذشته کامل )ماضی بعید( را انتخاب می کنیم. 
 معلم فکر می کرد که درس قباًل دوره شده است )نه این که    577

دوره کرده است(. چون فعل review )دوره کردن( یک فعل متعدی است، 
باید بعد از آن شاهد حضور یک اسم یا ضمیر به عنوان مفعول باشیم. در غیر 
این صورت باید آن را به شکل مجهول )ترکیب to be + pp( نشان بدهیم 
و به صورت »دوره شدن« ترجمه کنیم. پس فقط به گزینه های مجهول، یعنی 
گزینه های 3 و4 فکر می کنیم. چون فعل جمله پایه در زمان گذشته صرف شده، 
فعل جمله پیرو هم باید به شکل گذشته باشد. پس گزینه 4 را انتخاب می کنیم. 

 با توجه به معنی جمله در جای خالی دوم به فعل معلوم )... تا    578
جایی که من می دانم.( نیاز داریم نه مجهول )... تا جایی که من داشته یا شناخته 
می شوم(. پس گزینه های 2 و3 نادرستند. تنها تفاوت گزینه های 1 و 4 در زمان 

جمله است که در گزینة 1 گذشته ساده )کشیده شد( است و در گزینة 4 حال 
کامل )کشیده شده است( سازمان سنجش گزینة 1 را صحیح اعالم کرده اّما 

گزینه 4 نیز نادرست نیست. 
نابود شده    579 آتش سوزی جنگل  به وسیلة  »تمام حومه شهر   

 the whole  ».بود وقتی که آتش نشانان موفق شدند اتش را خاموش کنند
از by همراه نهاد می توان فهمید که جملة  suburb مفعول است همچنین 
مجهول است از طرفی بعد از when فعل managed به گذشته ساده اشاره 
دارد و عملی قبل از عمل دیگر انجام شده معنی ویرانی جنگل قبل از خاموش 

شدن آتش پس باید از ماضی بعید استفاده کرد.  
 از سال 1924، بازی های المپیک زمستانه در کشورهایی با    580

 the که عبارت held کوه های پوشیده از برف برگزار شده است. مفعول فعل
winter - games می باشد قبل از فعل به کار رفته و جمله مجهول است. از 

طرفی since 1924 نشان دهندة ماضی نقلی )have / has +  pp( می باشد.
 جایزه ای که به من اعطا شد خانواده ام را خوشحال کرد. فعل    581

give به  معنی دادن و در این جا اعطا کردن، مفعول می خواهد که هر دو مفعول 
شی و مشخصی را می توان قبل از جای خالی یعنی فعل دید که نشان دهندة 
 made مجهول بودن جمله است. در مورد زمان جمله نیز به واسطه فعل

می فهمیم جمله قبل هم گذشته می باشد. 
 من واقعاً مشتاق هستم که از طرف شرکتم به خارج فرستاده    582

شوم. در این تست برای فعل send مفعول می خواهیم زیرا وقتی می پرسیم چه 
کسی را فرستادن؟« منتظر جواب هستیم و جواب آن همان ضمیر I می باشد 
بوده و مصدر مجهول کامل کنندة جای خالی است.  این جمله مجهول  پس 
همچنین با توجه به اینکه بعد از look forward to باید از اسم مصدر استفاده 

کرد باید سراغ being sent رفت.   

To be sent- being sent :تذکر: شکل های مصدری مجهول عبارتند از

 دیشب وقتی به آنجا رسیدم سخنرانی در حال ارائه شدن    583
بود. فعل deliver مفعول می خواهد که a lecture قبل از جای خالی مفعول 
آن است پس جمله مجهول می باشد همچنین هرگاه دو عمل داشته باشیم که 
 when + یکی کوتاه و دیگری بلند )در حال انجام( باشد از الگوی )گذشته ساده

+ گذشتة استمراری( استفاده می شود. 
به منظور    584 کنیم  می  استفاده  ما  که  از سوختی  نیمی  تقریباً   

حرکت اتومبیل ها و به راه انداختن ماشین آالت سوزانده می شود. وقتی به فعل 
burn به معنای سوزاندن دقت کنید مفعول می خواهد که کلمة fuel قبل از 
جای خالی می باشد بنابراین جمله مجهول است پس گزینه های 1 و 2 حذف 
هستند همچنین با توجه به اینکه این موضوع یک واقعیت است، باید به زمان 

حال ساده بیان شود. 
 چندین میلیون سال طول می کشد تا این کوه های یخی در    585

قطب های شمال و جنوب دوباره تولید شود. در این تست به دلیل اینکه فعل 
produce نیاز به مفعول دارد که ice caps می باشد و آن را قبل از جای خالی 
می بینیم جمله مجهول است و همانطور که در تست های قبلی توضیح داده شد 

مصدرها را به صورت )to be + pp( مجهول می کنیم. 
 جلسة مهمی هفتة گذشته داشتیم و پیشنهاداتی مطرح شد.    586

made در این تست به معنی مطرح کردن است که به مفعول نیاز دارد و 
suggestions نیز مفعول آن است بنابراین جمله مجهول می باشد که تنها 

گزینة مجهول 2 است. 
 بعضی فایل های مهم توسط دزدان از بین رفته بود وقتی که    587

پلیس به آنجا رسید. دو فعل یکی قبل از دیگری با فاصلة زیاد بنابراین یکی گذشتة 
ساده و دیگری بعید است از طرفی some important files قبل از جای خالی 
قرار گرفته که جمله را مجهول کرده است. گذشته ساده + when + ماضی بعید

 این فیلم از زمانی که من 18 ساله بودم بارها نشان داده    588
 the نشان دادن توجه کنید به وجود مفعول show شده است. اگر به فعل
film قبل از جای خالی پی می برید به این ترتیب جمله مجهول است همچنین 
با توجه به since که بعد از آن جمله گذشته ساده آمده است باید از ماضی 

نقلی استفاده کرد. 
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 این عینک های آفتابی با کیفیت، قرار است سال آینده در    589
کارخانة ما تولید شود. فعل produce به  معنی تولید کردن بعد از خود 
مفعول می خواهد که sunglasses می باشد اّما چون قبل از جای خالی آمده 
بنابراین جمله مجهول است و با توجه به وجود to قبل از جای خالی باید از 

فرم (to be + pp) استفاده شود.
برای مری و    590 باید هر چه زودتر  این اطالعات   عجله کن 

جواب  را  چیزی  می پرسیم چه  فرستادن  از  وقتی  فرستاده شود.  خانواده اش 
information خواهد بود پس جمله مجهول است و فعل خاص should بعد 

از خود (to be + pp) می خواهد.
 این یک سؤال خیلی مشکل است بنابراین نمی تواند در زمان    591

 it خیلی کوتاه به راحتی پاسخ داده شود. فعل پاسخ دادن مفعول می خواهد که
یعنی همان سؤال می باشد پس جمله مجهول است از طرفی بعد از can باید 

)tobe + pp( استفاده کرد تا به مجهول تبدیل شود.
 ما داشتیم تند رانندگی می کردیم اّما ماشین های زیادی از    592

ما سبقت می گرفتند. by همراه با نهاد نشان دهندة جملة مجهول است بنابراین 
گزینة 2 که تنها گزینة مجهول است انتخاب می شود. 

 مردم باید در مورد اینکه چطور از انرژی به درستی استفاده    593
کنند آموزش ببینند. وقتی از teach بپرسیم »به چه کسی آموزش دادن؟« 
جواب people خواهد بود که یکی از مفعول های ما می باشد زیرا مفعول دیگر 
ما از how شروع شده و به properly ختم می شود. بنابراین جمله مجهول 

است همچنین بعد از افعال خاص باید از (to be + pp) استفاده کرد. 
تا در    594 تو فرستاده می شود  برای  نامه ای  نزدیک   در آینده 

جلسه شرکت کنی. near future به آینده اشاره دارد و اینکه نامه برای تو 
فرستاده می شود اّما نهاد مشخص نیست به مجهول بودن جمله اشاره می کند 

پس گزینة 1 را حذف می کنیم. 
 او بعد از اینکه تا دیروقت برای تمام کردن پروژه ای بیدار    595

ماند خیلی خسته شد. feel با گذشته felt فعلی ربطی است که بعد از خود 
صفت می خواهد و می تواند به حالت مجهول در معنی -شدن- استفاده گردد.

 او فقط بخاطر اینکه کسی است که رقابت را ترک می کند    596
نباید عصبانی شود. get یک فعل ربطی است که بعد از خود صفت می خواهد و 

می تواند همانند یک فعل مجهول استفاده شود. 

 A: او چرا توسط پلیس دستگیر شد. B: او در حالی که داشت    597
از گاو صندوق پول می دزدید پیدا شد. نهاد جمله پلیس است اّما در ابتدای جملة 
دوم به کار رفته است پس جمله مجهول است he در ابتدای جمله همان مفعول 
جمله است چون او توسط پلیس دیده شده بنابراین 2 یا 3 جواب صحیح است 

اّما چون عمل در گذشته بوده و پایان یافته گزینه، دو درست خواهد بود.
 آنتی بیوتیک ها تا سال 1800 کشف نشده بودند و تقریبًا    598

درمان بیماری ها بدون آن ها غیرممکن بود. اختراع کردن فعلی است که مفعول 
می خواهد که Antibiotics می باشد از طرفی چون این کلمه قبل از جای خالی 
آمده است جمله مجهول است بنابراین گزینة 2 حذف است. همچنین با توجه 

به قید زمان uniti the 1800s می فهمیم عمل در گذشته انجام شده است. 
نوشیدن    599 و  محلی  غذاهای  خوردن  با  را  خود  وقت  او   

نوشیدنی های محلی با افرادی که آنجا زندگی می کنند می گذراند. and به یک 
حرف ربط هم پایه گفته می شود که دو طرف آن دقیقاً همسان و همانند هم 
 eating استفاده می شود بنابراین با توجه به اینکه قبل از جای خالی عبارت
local food و بعد از آن drinking local juices آمده می توان به هم پایه 
بودن حروف ربط پی برد از طرفی به خودن غذاهای محلی اطالعات نوشیدن 

نوشیدنی های محلی نیز اضافه شده و این با and ممکن است.  
اَندرو زیمرن یک سرآشپز، یک نویسندة کتاب آشپزی و    600  

 chef، میزبان برنامة تلویزیونی سفر در آمریکا است. قبل از جای خالی کلمات
writer هر کدام عنوان هایی برای زیمِرن هستند که با کاما جدا می شوند و آخرین 
عنوان که میزبانی است و اطالعاتی را به اطالعات قبلی اضافه می کنند با and به 
بقیه متصل می شود زیرا همان طور که قبالً اشاره شده حروف ربط هم پایه قابلیت 

اتصال دو جمله یا دو قسمت از جمله یا حتی دو یا چند کلمه را به هم دارند. 

 زیمون و راهنمایش به یک زبان صحبت نمی کردند اّما آن ها    601
درحالیکه خون تازة گاو را می نوشیدند با هم می خندیدند. از آنجائیکه دو اسم 
 and در کنار هم قرار گرفته اند که یکی به دیگر اضافه شده جای خالی اول
می خواهد اما چون دو طرف جای خالی دوم دو جمله که دارای تضاد هستند 
به کار رفته but استفاده می کنیم زیرا در یک جمله می گوید به یک زبان صحبت 

نمی کردند و در جمله بعد اشاره می کند که با هم به یک چیزی می خندیدند. 
 در حالیکه شما از پنجرة هواپیما به بیرون نگاه می کنید و به    602

دبی نزدیک می شوید خلیج فارس در زیر نور آفتاب چشمک می زند. در دو 
 look طرف جای خالی دو عبارت می بینیم که هر دو با فعل شروع شده اند یعنی
out و approach که نهاد های یکسان دارند )you( و قرار است به اطالعات 

قبلی چیزی اضافه شود بنابراین and گزینه صحیح است. 
 آن ساختمانی بلند بر روی آب است و شبیه به بادبانی سفید    603

است که در آن باد می وزد. در دو طرف جای خالی دو جملة کامل که هر 
کدام دارای نهاد و فعل مشخص است می بینیم اّما چون هر جمله دارای معنای 
مستقل است بنابراین گزینة 3 حذف می شود و چون قسمت دوم اطالعاتی را به 

قسمت اول می افزاید and می خواهیم. 
 او خانه ای خریده بود، شغلی پیدا کرده بود و مدرسه ای را    604

برای فرزندانش پیدا کرده بود قبل از اینکه همسرش به آنجا برسد. همة کلمه 
های قبلی با نهاد یکسان به هم متصل شده اند و اطالعاتی را به قسمت قبل اضافه 
 and و این فقط کاربرد )had + pp( کرده و همگی از یک الگو استفاده کرده اند
خواهد بود از طرفی گزینه های 1 و 2 که فقط برای اتصال دو جمله که یکی 
مستقل و دیگری وابسته است استفاده می شوند. درحالیکه هر یک از تکه های 

این جمله به تنهایی می توانند مستقل عمل کنند.
 من از موسیقی ایران و از هنر ایتالیایی لذت می برم. اگر به    605

دو طرف جای خالی دقت کنیم متوجه می شویم که هر کدام می تواند به شکل 
اینکه دو طرف فقط اطالعاتی را به قبلی اضافه  مستقل استفاده شود ضمن 

می کنند بنابراین and گزینه صحیح است. 
  من عاشق رفتن به سینما هستم اگر چه اغلب راحتم تا با کتاب    606

خوبی در خانه بمانم و آن را بخوانم.  اگر به دو جمله دو طرف جاهای خالی دقت 
کنیم می فهمیم که دو طرف دارای تضاد هستند زیرا از یک طرف خود را عاشق 
رفتن به سینما می داند و از طرف دیگر اغلب اوقات ترجیح می دهد در خانه بماند 

در این حالت انتظار داریم اغلب او را در سینما ببینیم نه در خانه. 
برای    607 می کند  فکر  که  می کند  انتخاب  را  مردی  مادرش   

دخترش فرد کاملی است و بهترین دوستش فرد دیگری را انتخاب می کند. در 
دو طرف جای خالی دو جمله وجود دارد که هر کدام از آن ها اطالعات بیشتری 

را نسبت به دیگری ارائه می کند پس and جواب صحیح است.  
 من خیلی صمیمی و اجتماعی هستم و من با افراد زیادی    608

دوست و صمیمی هستم. چون friendly و sociable هر دو صفت و هر دو 
مثبت هستند پس می توانند با and به هم متصل شوند از طرفی دوجمله ای که 
در دو طرف جای خالی وجود دارد هر دو جمالتی مستقل هستند که در عین 

حال سعی دارند اطالعاتی را به جملة قبلی اضافه کنند. 
 شاید کاتیه می توانست مرا به عنوان فردی که از لحاظ جسمی    609

بسیار سازگارتر است بیابد اما مادرم مرا برای مدت بیشتری شناخته است. با 
توجه به ترجمه دو جمله متوجه می شویم که بین دو جمله نسبتی وجود دارد که 

در عین حال تضاد را نیز می رساند.
 ما دو روز را در بانکوک سپری کردیم و بازارهای شناور و    610

کاخ سلطنتی را دیدیم. با توجه به دو طرف جای خالی می توان فهمید که دو 
جمله و دو کلمه به هم متصل شوند در بخش اول با دیدن دو فعل هم زمان 
saw و spent و نهاد مشترک we متوجه می شویم که دو جملة همپایه که 
می توانند مستقل معنا داشته و به کار روند به هم متصل شوند و از طرف دیگر 
دو عبارت در قسمت دوم به هم وصل می شوند که دارای یک ترکیب اسم و 
صفت می باشد. )گروه اسمی( از طرفی هر کدام قرار است به دیگری مطلبی را 

اضافه کنند پس and بهترین رابط خواهد بود. 
 من می خواهم در هتلی که ساده اّما تمیز است اقامت کنم    611

 clean , basic اّما میا گفت آن ها اصاًل راحت نیستند. با توجه به دو صفت
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متوجه تضاد می شویم از طرفی در دو جمله ای که برای جای خالی دوم موردنظر 
است باید بدانیم که دو جمله نیز تضاد دارند یکی می خواهد اقامت کند دیگری 

مخالف است. پس but بهترین گزینه است. 
را    612 شما شخصی  اما  می شناختم  را خوب  لیندا  کردم  فکر   

نمی شناسید تا اینکه با آن خانم یا آقا سفر کنید. همانطور که از دو جمله متوجه 
اّما بین  می شویم دو جمله در دو طرف جای خالی اول دارای تضاد هستند 
این که آقا یا خانم در سفر همراه باشد انتخاب کرده ایم. پس بهترین گزینه 

or - but می باشد.  

 هوا عالی بود اّما ساحل ها عجیب و شگفت انگیز بودند و ما    613
بدون صحبت فقط حمام آفتاب گرفتیم.  عالی بودن هوا با عجیب بودن ساحل 
در تضاد است زیرا حادثه ای عجیب اتفاق افتاده و آن اینکه افراد بدون صحبت 
فقط حمام آفتاب می گرفتند یعنی جای خالی دوم فقط مطالبی را به دو قسمت 

قبلی اضافه می کند. بنابراین اولی but و دومی با and کامل می شود. 
 ما هنگام برگشت شب گذشته را در لندن گذراندیم و عده ای    614

از مسافران استرالیایی را مالقات کردیم. در این قسمت عالوه بر اینکه دو جمله 
مستقل هستند فقط برای اضافه کردن مطلبی استفاده شده اند.  

 در این هتل دیوارها بلوک های برفی هستند و مجسمه های    615
از در ورودی محافظت می کنند. دو جملة  به شکل موجودات دریایی  یخی 

مستقل که اطالعاتی را بهم می افزایند. 
 وقتی به سمت درهای جلویی هتل می روند، آن ها صدای    616

خش خش پوتین های خود را بر روی برف می شنوند و چشمک زدن ستاره ها در 
 they قید زمان جمله دوم they walk آسمان را می بینند. چون جملة اول
نه  از طرفی  به کار رود  به صورت هم پایه  نمی تواند  hear محسوب می شود 
انتخابی بین جمالت ذکر شده و نه تضادی دریافت می شود بنابراین از As به 
معنای(وقتی که -  در حالیکه )در ابتدای جمله استفاده می کنیم. اما بین دو جملة 
انتهایی که دارای نهاد های مشترک هستند فقط and که بیان افزایش می کند 

استفاده می شود. 
 آن ها احتماالً شب را در قلعة یخی )برفی( در کمی هستند    617

 made of هتلی به شکل یک قلعه که از یخ ساخته شده است( هر دو جملة(
ice , shaped like  دارای نهاد یکسان a hotel هستند که اطالعاتی را به 

هم می افزایند بنابراین and آن ها را بهم ارتباط می دهد.
 با توجه به ترجمه جمله که از یک سو به نبودن خورشید و از    618

طرف دیگر به سیاه نبودن یا تاریک نبودن آسمان اشاره می کند، متوجه تضادی 
می شویم که غیر منتظره است زیرا در صورت نبودن خورشید انتظار تاریکی 
مطلق در آسمان را داریم. پس کلمات ربط تضاد غیر مستقیم مورد نیاز است. 

 نوع عالمت گذاری جای خالی اول همانطور که قباًل بیان شده    619
است متعلق به however است که تضاد را نشان می دهد  زیرا شما می توانید 
شفق قطبی را ببینید اّما زمان آن را نمی توانید حدس بزنید اما بعد از جای خالی 
they will appear بخشی از جملة قبل یعنی ...It is می باشد که چون بحث 

زمان مطرح است از when استفاده می شود. 
 اگر به ترجمه دقت کنید دو جملة مستقل داریم که به حالت    620

افزایش اطالعاتی هستند پس and می خواهیم.  
 ترجمة جمله دو عمل همزمان را نشان می دهد که جمله    621

اول قید زمان جملة دوم است زیرا وقتی می پرسید کی تلفن زنگ زد می گویید 
وقتی که سمت داخل می رفتم. در حالیکه because دلیل، whether شرط و 

though تضاد غیرمستقیم را نشان می دهد. 

 ترجمه جمله نشان می دهد که در دو طرف جای خالی دو    622
چیز متضاد وجود دارد که می توان مستقیماً به آن ها اشاره کرد »خوردن گوشت« 
«گیاه خوار بودن vegetarian» پس متضاد مستقیم است و »whereas« نیاز 
است. در حالیکه گزینة 1 تضاد غیرمستقیم گزینة 2 قصد و هدف و گزینة 4 

شرط است. 
 تضاد غیرمستقیم: من در امتحان قبول نشدم، گرچه خیلی    623

درس خوانده بودم. 
 تضاد غیرمستقیم: گر چه هوا بد بود، به قله کوه صعود کردیم.    624

 تضاد غیرمستقیم: اگر چه خودم را برای امتحان رانندگی    625
آماده نکرده بودم، انتظارش را نداشتم که رد شوم.

 بیان علت: چون تمام دانش آموزان در امتحان ضعیف عمل    626
کرده بودند، معلم تصمیم گرفت که آن را دوباره برگزار کند. 

 بیان علت: مدرسه به جورج جایزه داده، چون او دانش آموز    627
خوبی بوده است. 

 حرف ربط دوتایی، تام نمره خوبی در امتحان خواهد گرفت،    628
چه سواالت سخت باشند چه آسان.

 بیان هدف: مادرم همیشه میوه را برای تازه نگه داشتن، داخل    629
یخچال می گذارد. 

 بیان هدف: ماری دارد کالس رانندگی می رود تا به راحتی    630
در امتحان رانندگی قبول شود.

 بیان هدف: وقتی مردم بیمار می شوند، نزد پزشک می روند    631
تا بهبودی پیدا کنند. 

 بیان هدف: لطفاً برای آزار ندادن دیگران، صدای رادیو را کم کن.    632
 تضاد غیرمستقیم: میلیون ها نفر دارند از تلفن همراه استفاده    633

می کنند، اگر چه این تلفن ها ممکن است مضر باشند.
 بیان علت: تام کتابی را انتخاب کرد که می دانست خیلی    634

دشوار است چون می خواست در برخورد اول، تأثیر خوبی روی استاد بگذارد.
بیرون می ماندیم،    635 دیروقت  تا  گاهی  ما  تضاد غیرمستقیم:   

گرچه به ما گفته می شد که قبل از دوازده، خانه باشیم. 
 بیان هدف: هلن لغت نامه ام را امانت گرفت برای پیدا کرردن    636

معنی لغات جدید. 
نادیده    637 را  خوب  توصیه  این  بیشترمان  غیرمستقیم:  تضاد   

می گیریم، گرچه می دانیم درست است.  
 بیان هدف: بیشتر دانش آموزان برای آماده کردن خودشان    638

برای امتحانات، دارند حسابی درس می خوانند. 
 تضاد غیرمستقیم: من توانستم دیشب بخوابم، اگر چه سر و    639

صدای زیادی وجود داشت. 
 تضاد غیرمستقیم: او به انجام وظایف خود ادامه داد، اگر چه    640

حالش بد بود. 
 بیان علت: چون از ماشین زیاد استفاده نمی کنیم، تصمیم    641

گرفته ایم آن را بفروشیم. 
 شروع زمان: تام از وقتی که جستجویش را شروع کرده،    642

نتوانسته هیچ دوستی پیدا کند. 
نشان    643 را  خوبی  نتایج  مطالعات  از  بعضی  مستقیم:  تضاد   

می دهد، در حالی که بعضی دیگر چنین نیستند.
 بیان هدف: پنجره را باز کردم تا منظره را بهتر ببینم. چون    644

breathe در ابتدای عبارت بعد از جای خالی آمده پس باید جملة ساده بوده و 
از to، in order to یا so as to استفاده کرد. 

 تضاد غیرمستقیم: اگر چه تالش زیادی می کنم تا یاد بگیرم    645
که چطور پیانو بنوازم اّما بنظر می رسد پیشرفتی ندارم در قسمت اّول تالش زیاد 

مطرح می شود اّما جواب غیرمنتظره است. 
 بیان شرط: به او شغلی پیشنهاد کرده ام اّما نمی دانم که آیا    646

او می پذیرد یا نه. همان طور که در ترجمه مشخص است جای خالی در معنی 
که آیا استفاده شده که این همان کاربرد if یا whether است. از طرفی چون 
 or ... whether... در معنای جمله وجود دارد آن را می توان کاربرد or not

نیز درنظر گرفت. 
 بیان دلیل: چون کار بهتری نداشتیم انجام دهیم داشتیم تمام    647

بعدازظهر تلویزیون تماشا می کردیم. جملة دوم دلیل جملة اول ذکر شده است. 
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 تضاد مستقیم: بعضی افراد در قهوة خود خامه و شکر را    648
دوست دارند در حالی که دیگران آن را تلخ می نوشند. 

 بیان شرط )حروف ربط دو تایی(: به قطب شمال می رویم    649
تا در اقیانوس شنا کنیم چه یخ زده باشد یا نه. با دیدن or می توان به وجود 

whether پی برد. 

 بیان هدف: آن ها برای برخی محصوالت تخفیف دادند تا    650
اینکه بتوانند مشتریان بیشتری پیدا کنند، با دیدن they بعد از جای خالی 
متوجه جمله هستیم و چون این جمله هدف ما از انجام عمل است و آمدن فعل 
ناقص can آن را تکمیل می کند از so that یا in order that استفاده می کنیم. 

 تضاد غیرمستقیم: فکر نمی کنم که او را بشناسم اگر چه    651
صدایی او یکی از دوستانم را به یاد من می آورد. 

او دوستان    652 اینجا آمده  به  از هفتة گذشته که  بیان زمان:   
قدیمی اش را ندیده است. جملة گذشته ساده + since  + ماضی نقلی

 تضاد غیرمستقیم: کلیولند همیشه به عنوان یک شهر کثیف    653
و خسته کننده در نظر گرفته شده است و اگر چه حاال آن ها می گویند که بهتر 

است. 
 بیان زمان: از زمانی که این تمرین را شروع کردیم 10 مورد    654

را تکمیل کرده ایم. 
 بیان دلیل: چون صورتحساب را پرداخت نکرده بود مجبور    655

شد تا ظرف را بشوید. 
که    656 حالی  در  است  ساله   60 حدوداً  مستقیم:  تضاد  بیان   

همسرش خیلی جوان به نظر می رسد. 
 تضاد غیرمستقیم: اگر چه سوزان 2 سال در مکزیک زندگی    657

کرد اما او اسپانیایی یاد نگرفت. 
 تضاد مستقیم: بعضی از مردم معتقدندکه بهره، سود زیادی را    658

ایجاد کرده است، در حالی که دیگران دیدگاه مخالفی دارند. 
 تضاد مستقیم: آن بچه یک بشقاب پر ناهار خورد در حالیکه    659

خواهرش فقط یک غذای ساده خورد. 
 بیان هدف: سر را هم به خانه من در مغازه اسباب بازی    660

فروشی ایستادم تا چند ماشین اسباب بازی بخرم.
 بیان شرط: از او پرسیدم که آیا او در شیشه ای را شکسته بود.   661
 بیان تضاد غیرمستقیم: اگر چه او خیلی تالش کرد او موفق    662

نشد آن پسر زخمی را نجات دهد. 
 بیان شرط: شما باید سعی کنید تا به همة سؤاالت پاسخ دهید    663

چه ساده باشد چه نه. 
 بیان تضاد غیرمستقیم: اگر چه او شناگر خوبی نبود اّما دوستم    664

احمد داخل رودخانه پرید تا آن دختر کوچک را نجات دهد. 
 تضاد مستقیم: آقای احمدی باید حدود 60 سال داشته باشد    665

در حالی که همسرش حدود 30 سال دارد. 
 بیان هدف دو جمله مرکب: ما به باالی کوه رفتیم، تا منظرة    666

بهتری داشته باشیم برای گرفتن عکس برای نمایشگاهمان. 
 بیان شرط: من فکر می کنم به شما خوش خواهد گذشت چه    667

با اتوبوس بروی چه با قطار.
 بیان شرط: من باید با مدیر صحبت کنم چه وقت آزاد    668

داشته باشد یا نه 
 بیان تضاد غیرمستقیم: پیتر روم را خیلی خوب به خاطر دارد    669

اگر چه وقتی با خانواده اش در آنجا زندگی می کرد خیلی کوچک بود. 
 تضاد مستقیم، بعضی از بخش های جهان باران زیادی دارند    670

درحالیکه بخش های دیگر باران ندارند یا کم است. 
 تضاد غیرمستقیم: تو به پسر کوچکت اجازه می دهی بعد از    671

تاریکی هوا بیرون برود در حالی که بیرون خطرناک است. 

 بیان زمان: آیا اغلب به سینما می روی؟ نه از زمانی که به    672
سینما رفتم 5 سال گذشته است. 

 تضاد غیرمستقیم: اگر چه زبان انگلیسی ام کامل نیست اّما    673
می توانم گردشگران را راهنمایی کنم. 

 بیان هدف: بهتر بود بیشتر منتظر می شدی تا اینکه بتوانی    674
دوستانت را ببینی. 

 نمی دانم که نتیجه امتحان روز سه شنبه اعالم خواهد شد    675
یا خیر. 

 تضاد غیرمستقیم: درد جسمی یک حس درد واقعی در بدن    676
است در حالی که درد روانی عبارت است از استرس و اضطرابی که تولید 
می شود. جسمی در مقابل روانی نشان دهندة تضاد و درد و طرف جمله است. 

همچنین واقعی و مصنوعی یا ایجاد شده نیز دو کلمه دیگر بیان تضاد هستند.
 بیان شرط: آن ها به دو نفر در شرایط متفاوت به یک اندازه    677

فشار آوردند تا بفهمند که آیا عکس العمل آن ها متفاوت خواهد بود، یا نه. 
 بیان شرط: قبل از اینکه به موزه برویم بهتر است تلفنی بزنیم    678

که بفهمیم که آیا موزه باز است یا نه.
 تشدیدکننده: آن دختر از هدیه ای که از معلم خود دریافت    679

کرده بود آنقدر هیجان زده بود که او هر زمان که جایی می رود آن را با خود 
می برد. در این تست عالوه  بر دانستن رابطه ها باید بر تشدید کننده ها نیز دقت 
کرد. زیرا با استفاده از so که همانند very از لحاظ معنایی رفتار می کند قصد 
داریم میزان تأکید خود را بر روی excited باال ببریم اّما چون نتیجة انجام عمل 
به صورت جمله ای بعد از جای خالی آمده است. باید با یک کلمة ربط که در 

این کاربرد that می باشد به هم متصل شوند.
 بیان شرط: آن موضوع قابل قبول نبود چه او خودش به    680

تنهایی همة آن را انجام داده بود چه کسی دیگری به او کمک کرده بود.   
 تضاد غیرمستقیم: اگرچه برادر او سال ها در مکزیک زندگی    681

کرده بود اّما قادر نبود اسپانیولی صحبت کند. 
 بیان هدف: متخصصان می گویند، مأموریت های فضایی باید    682

ایمن تر باشد تا اینکه فضانوردان بتوانند بیشتر در فضا بمانند. 
 مهارت ها باید از طریق تمرین یاد گرفته شوند در حالی که    683

دانش می تواند از طریق کتاب ها یا کالس ها به دست آید. 
 تشدید کنندة such: مری آنچنان باغ بزرگی دارد که من    684

واقعاً گم شدم وقتی که می خواستم به سمت در جلویی باغ بروم. در اینجا نیز 
همانند so، sucha عمل تشدیدکنندگی را به عهده دارد و چون نتیجه با جمله 

بیان شده باید با that به جمله قبلی متصل شود.
 بیان هدف: برای او نزد همسایه اش شمارة تلفنی گذاشتیم تا    685

بتواند با ما تماس بگیرد.  
 بیان تضاد غیرمستقیم: اگر چه او از این که آیا دوستانش    686

می آیند یا نه مطمئن نبود او تصمیم گرفت ریسک نکرده و چیزی برای شام 
تدارک ببیند .

 تصمیم این که آیا اعضای تیم های دیگر به من کمک می کنند    687
یا نه تصمیم را در مورد آنچه که قصد دارم بعد از آن انجام دهم عوض نمی کند.

 با توجه به فعل sings که حال ساده را نشان می دهد از فعل    688
 doesn’t استفاده می کنیم و چون جمله مثبت است  از شکل منفی does کمکی

برای  tagاستفاده می شود. همچنین Emily نیز باید به ضمیر she تغییر کند. 
به    689 با توجه  بنابراین   You’re مخفف You are می باشد؛ 

مثبت بودن جمله aren’t you درست خواهد بود. 
 were درجمله فعل کمکی و مثبت آمده بنابراین tag آن    690

به صورت عکس یعنی weren’t خواهد بود.
 در این تست توجه کنید همواره فعل اصلی و کمکی کنار هم    691

 wasn’t هستند و مقصود از فعل اّولین فعل زمان دار جمله است بنابراین قبل از
همة کلمات گروه نهادی را تشکیل می دهند که بجای آن می توان از it که به 

story اشاره می کند استفاده کرد.
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 در ترکیب haven’t been همواره have فعل کمکی است    692
و چون منفی است، باید مثبت استفاده شود.

 He’ll مخفف He will می باشد، بنابراین با توجه به مثبت    693
بودن باید از won’t استفاده کرد. 

  won’tمخفف will not است، بنابراین tag مثبت و با    694
will خواهد بود.

 haven’t had ترکیبی است که در آن haven’t  فعل    695
کمکی می باشد و در tag باید به صورت مثبت have استفاده شود. 

 با توجه به فعل گذشتة settled باید فعل کمکی did باشد و    696
قبل از فعل نیز نهاد داریم که باید به جایی آن از they استفاده کرد.

 با توجه به اینکه fires جمع به کار رفته از they استفاده    697
کرده و فعل کمکی را were در نظر می گیریم. 

698    fire fighters فعل جمله و حال ساده است از طرفی use 
جمع است و باید به they تبدیل شود. فعل کمکی نیز do است. 

699    did گذشتة ساده می باشد و فعل کمکی آن surrounded 
است از طرفی قبل از آن flames جمع است و باید به they تبدیل شود.

 فعل led گذشتة ساده بوده و did فعل کمکی آن است و    700
قبل از آن نهاد مفرد است و به جای آن می توان از he استفاده کرد. 

و    701 است   did کمکی  فعل  پس  ساده  گذشته  فعل   sent  
 a piece مثبت می باشد از طرفی tag بیان کنندة جملة منفی است پس never

of equipment مفرد است پس باید it به جای آن استفاده کرد. 

 Is اولین فعل کمکی در جمله است و قبل از آن گروه نهادی    702
است که اسم اصلی آن a bright flash of light مفرد به کار رفته است. 

بنابراین به جای آن it به کار می رود. 
 کافی است جای are و there عوض شده و منفی استفاده شود.   703
704    they باید به parents فعل کمکی مثبت و نهاد should 

تبدیل شود.
 must فعل کمکی و never منفی کنندة جمله است پس    705

باید must مثبت در tag به کار رود. 
نهاد    706  they به صورت  things و  can فعل کمکی مثبت 

جمله است .  
 competes که شکل سادة فعل است حال ساده را نشان    707

می دهد و با دیدن »s« می دانیم که فعل کمکی does می باشد swimmer هم 
نهاد جمله است که به جای آن he استفاده می کنیم. 

 permit شکل سادة فعل و حال ساده است و hardly قید    708
تکرار منفی کننده جمله از طرفی experts نهاد جمله و به they تبدیل می شود.

چون    709 و  می باشد  ساده  گذشتة  و  اصلی  فعل   became  
sports star مفرد به کار رفته پس باید به جای آن از he استفاده کرد. فعل 

کمکی نیز در گذشته ساده did می باشد. 
 has to فعل وجهی است اّما کمکی نیست بنابراین باید با    710

آن مانند حال ساده عمل کرد و فعل کمکی does را برای آن درنظر گرفت. از 
طرفی every body از جمله ضمایری است که در ابتدای جمله سوم شخص 

مفرد و در هر جای دیگر جمله جمع خواهد بود. 
711    does کمکی  فعل  و  بوده  ساده  حال  فعل   happens  

می خواهد ونهاد nothing همواره در هر جای جمله به صورت نهاد it می آید 
و منفی کنندة جمله است. 

 همواره شروع جمله با I am باید به صورت aren’t I به    712
سؤال ضمیمه tag تبدیل شود. 

713    won’t you یا will you یک جملة امری به صورت tag 
خواهد بود.

 در tagهای امری می توان به جای will از معادل های آن    714
مانند can نیز استفاده کرد. 

تذکر:
Can/ Could/ Will/ Would you )1 هنگامی استفاده می شود 

که در جملة امری از کسی بخواهیم تا کاری انجام دهد.
2(وقتی در tag یک جملة امری از can’t you استفاده شود یعنی 

دیگر تحمل آن عمل موردنظر را ندارد.

 در این جا » can’t you « به معنی آن است که دیگر تحمل    715
ندارم کمک کن. 

 با توجه به اینکه در گزینه ها به دنبال Won’t you هستیم    716
اّما در گزینه ها نیست پس گزینة 4 را انتخاب می کنیم که بیان کننده آن است 

که از کسی می خواهیم کاری برای ما انجام دهد.
 در این قسمت از نهاد می خواهیم عملی را انجام دهد. اّما در    717

موارد قبل می خواستیم تأیید فرد را بگیریم. 
 would فعل کمکی و جمله منفی است و نهاد نیز you می باشد.   718
 جملة امری منفی همواره tag به صورت will you خواهد داشت.    719
720    are هستیم و فقط aren’t you بدنبال این قسمت   در 

you دیده می شود در چنین مواقعی که جمله بیانگر تعجب، عالقه یا عصبانیت 
باشد می توان tag را به صورت هماهنگ با جمله اصلی از لحاظ مثبت یا منفی 

بودن استفاده کرد. 
 wants فعل اصلی زمان حال ساده و فعل کمکی does می باشد.    721
 don’t فعل کمکی و you نهاد است. بیان عصبانیت مطرح است.   722
 have to فعل ناقص است اما کمکی نیست بنابراین باید از    723

do برای آن به عنوان فعل کمکی استفاده کرد. 

کمکی    724 فعل  اّولین   have been answering / have  
است که در tag نیز استفاده می شود. 

725    shall آن بصوررت tag شروع شود let’s جمله ای که با 
we می باشد. 

 he’d وقتی که بعد از آن better بیاید مخفف had و اگر    726
بعد از آن pp بیاید had ودر صورت وجود فعل ساده یا rather بعداز آن 

would می باشد.

 this و that در ابتدای جمله باید به it تبدیل شود و در    727
tag استفاده گردد.

 وقتی گوینده جمله می خواهد آنچه را که یاد گرفته، از آن    728
از   باید  نگران است و فقط آن را تکرار می کند در tag ها  یا  تعجب کرده 

فرم«do you» استفاده کرد. 
 در شرطی ها همواره tag را براساس جملة پایه می نویسند.    729
 بعد از We’d قسمت سوم have known به کار رفته    730

است بنابراین  'dرا باید would استفاده کرد. 
 در جمالتی که عبارتی بعد از think می آید tag با توجه به    731

عبارت نوشته می شود. بنابراین فعل کمکی are و نهاد you می باشد.
732    nobody و does با فعل کمکی knows فعل حال ساده 

به  صورت منفی کننده عمل می کند و در انتهای جمله جمع درنظر گرفته می شود. 
کلوز 1

آیا می دانید که خنده می تواند به سیستم ایمنی بدنتان کمک کند؟ حتی ممکن 
است که با هر خنده احتمال سرماخوردگی یا حمله آلرژیک در شما کاهش یابد. 
در حقیقت، اگر شما قبل از رفتن به رختخواب بخندید، احتماالً خواب شبانة خیلی 
خوبی خواهید داشت. مطالعات پزشکی در زمینة خنده و میل به خوب شدن، 
دارند کاری می کنند که افراد بیشتر و بیشتری از خنده استفاده کنند تا احساس 
بهتری بیابند. آلن کالین می گوید که ما همه نیاز به خندیدن داریم، مخصوصاً به 
خودمان. برای آن که »مهارت طنز« در ما شکل بگیرد، الزم است که ما طنز را 
در کنش ها و واکنش هایمان ببینیم. با تمرین می توانیم در این زمینه بهتر شویم.

 1. به دلیل 2. در حقیقت 3. مادامی که 4. به محض  این که   733
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 1. احتماالً 2. به طور خصوصی3. با غرور 4. به آرامی   734
 1. راهنما2. راز3. انتقال4. میل   735
 به طور موثر2. با موفقیت 3.مخصوصاً 4.قباًل   736
 معنی گزینه ها در حالت مصدری: 1. برخاستن 2. ترکیب    737

کردن، نوشتن )موسیقی( 3. جذب کردن 4. شکل گرفتن/ ایجاد کردن
کلوز 2

دانشکده و تحصیل در آن ممکن است برای ما چندین مشکل ایجاد کند، اما 
اینکه یاد بگیریم که چونه مطالعه ای مؤثر و کارآمد داشته باشیم خود می تواند 
زندگی را برای ما ساده تر کند. سه نکته ای که در این خصوص باید در نظر 

گرفته شود عبارتند از: مکان، زمان و نگرش )رفتار(.
قطعاً شما به مکانی راحت برای مطالعه نیاز دارید. اگر شما موفق نشوید تا بر 
آنچه که می خوانید تمرکز کنید این موضوع معموالً بیانگر این مطلب است که 
نیاز است تا در ابتدا محلی را برای مطالعه کردن پیدا کنید. بنابراین درنظر داشته 
باشید تا مکانی ساکت و آرام را در آن محوط همانند کتابخانة مدرسه پیدا کنید 

جایی که هیچ سر و صدایی حواس شما را پرت نکند.
738    but مشکل در مقابل ساده بنابراین تضاد مستقیم است و( 

می خواهیم.(
 1. به طور شگفت انگیز2. با پشیمانی 3. به طور کارآمد )موثر(    739

4. با امیدواری
 1. نکات2. مفصل ها 3. سابقه ها4. جفت ها   740
 1. متمایز می کند2. وقف می کند3. مالحظه می کند4. بیان    741

می کند، نشان می دهد
 1. عملکرد 2. راه کار3. محل4. ارثیه/ میراث   742

کلوز 3
به عنوان  گاز  از  اولی  )که(  است،  تقسیم شده  بخش  دو  به  مقاله  این 
یک حالت ماده و دومی به عنوان یک سوخت حرف می زند. بنزین هم 
اغلب، مخصوصًا در آمریکای شمالی، به عنوان »گاز« مورد اشاره قرار 
می گیرد. بسیاری از گازهایی که در این مقاله ذکر شده اند، مقاله های 

جداگانه ای برای خود دارند.
 1. فشار2. حجم3. نیرو4. ماده   743
 1. اشاره کردن، ارجاع دادن2. منظم کردن 3. توصیف کردن    744

4. مشاهده کردن
 1. به صورت مصنوعی 2. مخصوصاً، به صورت ویژه 3. به جای    745

هم 4. بادقت

اینکه فعل mention به شکل متعدی    746  نکته: با توجه به 
استفاده شده است پس مفعول می خواهد و چون مفعول قبل از آن قرار گرفته 
مجهول می باشد از طرفی جای خالی و جمله بعد از آن به توصیف گاز پرداخته که 

وصفی و مجهول نامیده می شود که برای کامل شدن جای خالی pp می خواهیم.
Many of the gases which are mentioned in this ... .
                               mentioned 

 1. جداگانه/ مجزا 2. خصوصی 3. قدیمی/ باستانی 4. مستقیم   747
کلوز 4

این که تا چه حد شایسته یا مناسب است احساساتمان را پنهان یا آشکار کنیم، 
از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. به طور مثال، ژاپن کشوری است که 
در آن برای کنترل بروز احساسات منفی چنان اهمیتی قائل اند که اغلب چنین 
احساساتی با یک لبخند پنهان می شود. این بدان معنا نیست که ژاپنی ها احساس 
اندوه، ترس یا تنفر را تجربه نمی کنند، بلکه به آن ها آموخته شده که بروز چنین 
احساساتی در معرض عموم بی ادبانه است. اما در خلوت، این عواطف درست 

مانند سایر کشورها نشان داده می شوند.
 1. تفاوت 2.  مرجع3. راهنمایی 4. اهمیت   748
 1. خواه . خواه 2. پس چه 3. به نحوی که/ زیرا 4. در صورتی که   749

 معنی گزینه ها در حالت مصدری: 1. خجالت زده کردن 2.    750
افزایش دادن 3. اثر گذاشتن 4. تجربه کردن

 1. بی نهایت 2. بی ادب 3.گمشده 4. پیچیده   751
 1. خواه..خواه 2. چون 3. اما، هرچند 4. اگر چه   752

 even نکته: با توجه به تضاد و غیرمستقیم جمله متوجه می شویم
though صحیح است اّمّا عالمت نقطه گذاری استفاده شده یعنی “, 

.... , بیانگر استفاده از however به جای آن است.

کلوز 5
یکی از دوستانم اخیراً مرا ناامید کرده است. من فکر می کردم که ما نزدیکی 
و وابستگی واقعی و زیادی به هم داشتیم. آخر هفته ها که به سینما می رفتیم 
و پیاده روی می کردیم اوقات بسیار خوشی داشتیم. اگرچه ماه گذشته به اینکه 
او از کجا پول را آورده شک کردم و به او اطمینان نکردم. او پنج بار از من 
قرض گرفته و اصاًل آن را برنگردانده است. من اصاًل نمی خواهم به نظر آدم 
حریصی برسم اّما من دارم به این موضوع فکر می کنم که دوستی او با من فقط 

به دلیل مالی بوده است.
 1. متمایز شدن 2. مالحظه کردن 3. وقف کردن 4. ناامید شدن   753
 1. معالجه 2. آزمایش 3. توافق 4. نزدیکی، وابستگی   754
 1. همانطور که می دانیم در این جمله تضاد وجود دارد و با    755

وجود عالمت نقطه گذاری », ................. .« می دانیم فقط however دارای چنین 
عالمتگذاری می باشد.

 1. به نظر رسیدن 2. تنفر بودن 3. جایگزین کردن/ شدن 4.    756
بیرون آوردن / استخراج کردن

نکته:کلمة appear در دو معنا استفاده می شود یکی به نظر رسیدن 
که بعد از آن صفت می خواهیم چون جز افعال ربطی است و دیگری 

ظاهر شدن می باشد که بعد از آن قید می خواهیم.

 1. تضادها 2. مصاحبه ها 3. دالیل 4. مثال ها   757

درک مطلب 1
مارتین استرل به عنوان یک شناگر حرفه ای داشت شجاعت خود را با شنا کردن 

در کل مسیر رودخانه آمازون به رخ می کشید.
در تمام طول سفر، استرل با افرادی دوست می شد. همینطور که او شناکنان به 
سمت پایین رودخانه می رفت جمعیت زیادی برای دیدن او می آمدند. همچنین 
مردم جهان از طریق گزارشات پیشرفت او را در اخبار پیگیری می کردند. جهان 

در حال تماشای استرل و آمازون بود.
اگر چه استرل پشتیبانی تیم همراهش و طرفدارانش را داشت اما بزرگ ترین 
دغدغة او مشکل روحی و روانی او بود. او باید آرامش ذهنی خود را وقتی که 
10 ساعت به تنهایی در آب شنا می کرد و از بندری به بندر دیگر می رفت را 
حفظ می کرد. در تمام این مدت تنها صدایی که به گوش او می رسید صدای 
حرکت دستانش در آب و نفس های پی درپی او بود. اما او این اوقات را با رویای 

خانواده اش پر می کرد.
بنابراین وقتی به بندری می رسید بدون اینکه سرعت خود را کم کند مدام شنا 
می کرد. او صدای خوشحالی مردم را می شنید اّما هرگز به آن ها نگاهی نمی کرد 
تا زمانی که به ساحل رسیده بود. سپس او دستش را بلند می کرد و لبخند می زد.

بعد از طی مسافت 3274 مایلی )5269 کیلومتری( و سپری کردن 66 روز 
در رودخانه و جنگیدن با طبیعت و تنهایی، باالخره استرل به بلیم برزیل جایی 
که آمازون به اقیانوس اطلس می رسد، رسید. وقتی او به خشکی رسید 26 پوند 
سبکتر شده بود اّما لبخندی ناشی از رضایت بر لب داشت. او اولین فردی بود 
که کل آمازون را شنا کرده بود. البته به هدف دیگر خود هم رسید. او عالوه بر 
ایجاد یک دوستی ارتباط و تعادل چند فرهنگی کمک کرد تا مردم به این منطقة 

مهم زیست محیطی بیشتر فکر کنند.
 اولین مزیت مارتن شنای استرل چه بود؟ 1. مردم برای    758

دیدن او می آمدند2. مقامات رسمی شهر او را تشویق می کردند. 3. او با افراد 
محلی دوست می شد 4. او توانایی تأمین را نشان می داد.



186

انگلیــسی
دوازدهــم
پاسـخنامه

 مهمترین مشکلی که مارتین با آن روبرو بود چه بود؟ 1.    759

جمعیت زیادی که او تشویق می کردند 2. خستگی جسمی او 3. مشکل روحی 
و روانی او 4. خوشحالی او

 به کدام مورد در رابطه با اهداف استرل در متن اشاره ای    760
نشده است؟ 1. ایجاد دوستی چند فرهنگی 2. مشهور و محبوب شدن 3. اولین 
شناگر کل امازون شدن4. کمک به مردم تا دربارة این منطقه مهم زیست 

محیطی فکر کنند.
 معنای Steadily چیست؟1. به طور مداوم 2. بی توجه 3.    761

به طور عادی 4. شجاعانه

کلیدهای درک مطلب 1:
758. این سفر اهداف و مزیت های زیادی داشته اّما توجه به کلمة 
ذکر  باید  مزیت  اولین  که  می کند  در صورت سوال مشخص   First

شود نه مهمترین، بهترین و ...
 the most important به  توجه  با  متن  جزئی  سؤال  ین   .759
 his biggest عبارت  کردن  پیدا  و  سؤال  صورت   problem

challenge در پاراگراف دوم خط دوم قابل پاسخ دهی می باشد.
760. این تست اطالعات کل متن به خصوص قسمت آخر متن را نیاز 
دارد پس یک سؤال کلی و استنباطی محسوب می شود که البته با دنبال 
کردن کلیدهای واژه ای هر گزینه می توان به راحتی به آن پاسخ داد. 

زیرا گزینه های 1، 3 و 4 به طور مشخص در متن آمده است.
761. این هم یک سوال معنای لغت است که با جایگزینی کلمات به 
جای steadily پاسخ داده می شود. زیرا با توجه به عبارت بعد از 
آن یعنی not hesitating in his pace می توان »مداوم« و بدون 

توقف بودن شنا را متوجه شد.

درک مطلب 2
در بین زنبورهای عسل، یک سیستم ارتباطی نمادین شگفت انگیز وجود دارد. در 
بررسی های روی زنبورها که در اوایل قرن بیستم آغاز شد، دانشمند اتریشی، 
و  مطالعه  را  آن ها  ارتباطی  شیوه های  جزئیات  از  بسیاری  فریش  وان  کارل 
مشخص کرد. وان فریش در مقاله ای کالسیک که در سال 1923 منتشر شد، 
شرح داد چگونه یک زنبور عسل بعد از این که منبع غذایی جدیدی، هم چون 
زمین پوشیده از شکوفه های گل را پیدا می کند، کیسة عسل خود را با شهد گل 
)مایع شیرینی که زنبورها از گل ها جمع می کنند( پر می کند، به النه یا کندو باز 
می گردد و رقص پرشور اما بسیار یکدستی را انجام می دهد. اگر منبع غذایی 
تازه در محدودة 90 متری )حدود 259 فوتی( النه یا کندو باشد، زنبور، رقص 
چرخشی انجام می دهد، )یعنی( ابتدا حدود 2 سانتی متر )حدود 0,75 اینچ( یا 
بیش تر، حرکت می کند و سپس در جهات مخالف می چرخد. بسیاری از 
زنبور ها النه یا کندو، به دقت از )زنبور( رقصنده پیروی می کنند، )و( حرکات 
او را تقلید می کنند. طی همة این )فرآیندها(، سایر کارگران سعی می کنند بوی 
گل هایی که )زنبور( رقصنده شهد را از آن ها جمع آوری کرده است، تشخیص 
دهند. سایر زنبورها که متوجه شده اند غذا از النه یا کندو خیلی دور نیست و این 
که چه بویی دارد، النه یا کندو را ترک می کنند و در حلقه های باز شونده پرواز 

می کنند تا این که منبع )شهد( را پیدا کنند.
در چه مورردی بحث می کند؟ 1. زنبورهای    762  متن عدمتاً 

عسل غذایشان را چگونه جمع آوری می کنند 2.  چه کسی اولین بار زبان زنبورها 
را کشف کرد 3. چرا گل ها در زندگی زنبورهای عسل مهم هستند 4. زنبورها 

چگونه سایر زنبورها را از محل غذا مطلع می کنند
 اولین کاری که زنبور عسل هنگام پیدا کردن منبع غذایی    763

جدید انجام می دهد، است. 1. برگشتن به النه 2. پر کردن کیسه اش با شهد 
گل 3. انجام نوعی رقص 4. راهنمایی سایر زنبورها به طرف آن منبع غذایی

 چیزی که زنبور عسل از گل می گیرد تا کیسه اش را پر کند     764
است. 1. شهد گل 2. گل 3.  زمین، مزرعه4. عسل

 می توان از متن متوجه شد که نیم سانتی متر حدود است. 1.    765
0/19 اینچ 2.  0/35 اینچ 3. 0/75 اینچ 4. 0/92 اینچ

 کلمة »Which« در سطر 9 به اشاره دارد. 1. کاررگران 2.    766
بو 3. شکوفه های گل 4. حرکات

 متن به طور کلی 1.دالیل پشت یک واقعه را بیان می کند. 2.    767
چند مرحله از یک فرآیند را شرح می دهد. 3. سعی می کند که اشتباهات ما درر 
مورد ارتباطات زنبورها را اصالح کند.4. کار دانشمندی را که باعث شد انسان 
اکتشافات بسیار بیشتری در مورد حرکات حیوانات انجام دهد را شرح می دهد.

کلیدهای درک مطلب 2:
762. همانطور که از صورت سؤال مشخص است این سؤال در حیطة 
سؤاالت موضوع اصلی است. یعنی جزئیات برای ما مهم نیستند و باید کل 

بحث را در نظر بگیریم بنابراین:
گزینءه 1 بیش از حد از موضوع بحث ما خارج است چون به اطالعات 
بیشتری برای انتخاب این گزینه در متن نیاز داریم. گزینة 2 فقط به بخشی 

از موضوع ما اشاره دارد یعنی خیلی جزئی است.
گزینءه 3: به این موضوع اصالً در متن اشاره ای نشده است. بجز در حد یک 
اشارة کوچک که بسیار جزئی است. اّما در گزینة چهارم: با توجه به اولین 
خط متن که ارتباط بین زنبورها را مطرح می کند همچنین از خط پنجم به 

بعد این متن فقط نوع ارتباط و زبان بین زنبورها را بررسی می کند.
763. این سؤال به سؤاالت جزئی متن مربوط می شود که در این تیپ 
سؤاالت به دنبال کلمات کلیدی که مشخص کنندة جواب هستند دقت 
می کنیم مثالً در این تست کلمات Source of food, first نقش راهنما 
را بازی می کنند. شما با دیدن عبارت source of food در خط چهارم 
شروع به اسکن کردن و دقیق شدن روی متن می کنید و جواب صحیح 
را می یابید. اّما باید توجه داشت که ابتدا کیسه ها پر شده و سپس رقص 

معروف انجام می شود. سپس گزینه های 1، 3 و 4 انجام می شوند.
 fill her sac 764. این سوال هم جزئی متن می باشد و کافی است به نشانة
توجه کنید که در خط چهارم دیده می شود. در این صورت گزینة صحیح 

را انتخاب می کنید.
765. این سؤال جزئی متن است یعنی با یک معادلة ساده پاسخ داده 
 می شود: نکته کلیدی در خط هفتم واقع شده است جایی که اشاره می کند

 / / /×
=

0 5 0 75 0 19
2

( حاال ما نیم سانت را مقایسه می کنیم یعنی  cm / in=2 0 75 (
766. این سؤال نیز مرجع ضمیر نامیده می شود یعنی کافیست از یک خط 
قبل جمله را ترجمه کرده به جای ضمایر آن اسم موردنظر را استفاده کنید 
در این حالت به راحتی گزینة صحیح مشخص می شود. در این تست نیز 

Which برای جلوگیری از تکرار کلمة flowers به کار رفته است.
767. این سؤال نیز به موضوع اصلی بازمی گردد. یعنی به اطالعات کامل 
متن نیاز دارد البته می توان در این نوع سؤاالت گزینه های غیرمنطقی را 
حذف کرد. مثالً گزینه های یک و سه )1 و 3( کامالً بی  ارتباط به متن 
هستند. از طرفی گزینة 4 با اشارة animal’s movement بحث را بسیار 

گسترده می کند.

کلمات خارج از کتاب

کلمهمعنیکلمهمعنی

honey beeزنبورعسلhiveکندو

determineمشخص کردنvigorousپرشور

honey sacکیسة عسلcicularچرخشی

nectarشهد

nestالنه

درک مطلب 3
هنوز امروزه مشخص نیست که چه چیزی مصریان را به گربه ها جذب کرده 
اّما آن ها به ذات و نهاد خدایی گربه ها اعتقاد داشتند. مجازات کشتن  است، 
گربه مرگ بود. در مصر چندین معبد و گورستان گربه یافت شده است. امروزه 
می توان گربه ای چابک را دید که اغلب در حال پریدن در فواصل اعجاب انگیز 
هستند اّما گربه دارای مهارت های دیگری است که به این وسعت دیده و شناخته 
نمی شود. بعضی گربه ها توانایی هایی را کسب کرده اند که بتوانند راه برگشت به 
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کنار صاحبشان را در مواردی که گم می شوند یا جا می مانند را پیدا کنند. در سال 
1951 گربه ای به نام »شوگر« می بایست در »آندرسون: کالیفرنیا« می ماند چون 
او نمی توانست به همراه خانواده با ماشین به اُکالهاما بیاید بنابراین یکی از همسایه ها 
سرپرستی او را قبول کرد اّما سه هفته بعد گربه ناپدید شد. سیزده ماه بعد آن 
گربه در اُکالماها در منزل خانوادة وود دیده شد. ابتدا خانم وود فکر کرد شاید آن 
گربه پرشین دیگری است که شبیه به »شوگر« است اما به زودی قادر بود بفهمد و 
تأکید کند که آن همان »شوگر« است زیرا این گربه همان انحرافی را که شوگر در 
استخوان هیپ خود داشت را داشت. این باور نکردنی است اما شوگر 1500 مایل 

را برای دوباره ملحق شدن به خانواده اش سفر کرده بود. 
گربه ای    768 شوگر  چیست؟ 1.  متن  این  برای  عنوان  بهترین   

غیرعادی 2.گربه ها در مصر3.گربة گم شده4.گربه ها و توانایی های غیرعادی آنان
 »He« در این متن به چه چیزی اشاره دارد؟ 1.آقای وود 2.    769

خانم وود 3. شوگر4. همسایة وود
 کلمة verify در این متن چه معنایی دارد؟ 1.تأیید کردن 2.    770

وقف کردن- تخصیص دادن 3. حدس زدن 4. رفتار کردن
 خانم وود چگونه متوجه شد که آن گربه همان شوگر است.    771

1.  از روی رنگ آن 2. از روی رفتار آن 3. از انحراف استخوان هیپش 4. از 
ناپدید شدن آن در کالیفرنیا

کلیدهای درک مطلب 3:
768. این تست که هدف آن مشخص کردن عنوان می باشد در حیطة 
سؤاالت موضوع اصلی است از آنجائی که در متن به تاریخچة اهمیت گربه 
و سپس توانایی عجیب آن و در پایان مثالی برای این توانایی ها اشاره شده 

می توان متوجه شد که:
گزینة 1، 2 و 3 فقط به بخشی از متن اشاره دارد و کل متن را پوشش 

نمی دهند.
769. این تست در بخش مشخص کردن مرجع ضمیر است بنابراین با 
استفاده از خط قبل که آغاز آن با کلمة cat می باشد می توان گزینة صحیح 

را حدس زد.
770. این گونه تست ها که پیدا کردن معنای کلمه هستند باید همانند یک 
تست لغت با ترجمه و جایگزینی گزینه ها به جای کلمة موردنظر پاسخ داده 
شوند. از این رو وقتی در ادامة داستان به انحراف هیپ شوگر اشاره می کند 

می توان دریافت که شوگر بودن گربه را تأیید می کند.
771. این تست یک سؤال جزئی متن محسوب می شود که با توجه به 

پاراگراف آخر قابل پاسخ گویی می باشد.

کلمات خارج از کتاب

کلمهمعنیکلمهمعنی

evidentواضحnimbleچابک

divineالهیaptitudeاستعداد- توانایی

penaltyمجازات- جریمهverifyتأیید کردن

templeمعبدimplausibleغیرقابل باور

graveyardگورستانdeformityانحراف

درک مطلب 4
مردان و زنان از »بهترین دوست« تعریف مشابهی دارند: فردی که وقتی به او نیاز 
دارید همیشه حاضر است. بهترین دوست شما کسی است که در شادی های شما 
شریک است، در نگرانی هایتان رنج می کشد، و اندوهتان را می کاهد. همان طور 
که مردی گفت: »بهترین دوست کسی است که وقتی در یک بزرگ راه چرخ 
ماشینت در ساعت3 بامداد پنچر می شود و شما مجبورید ساعت ها چشم انتظار 
جرثقیل باشید، به او زنگ می زنید. دوستتان می گوید: »به من بگو دقیقاً کجایی 

و من میایم و برمی دارمت.«
عوامل متعددی می تواند به ایجاد بهترین رابطة دوستی کمک کند، از جمله سن 
افراد، موقعیتی که در آن همدیگر را می بینند و نحوة برآورده کردن نیازهای 
یکدیگر. اما من در تحقیقم متوجه شدم موضوعات اصلی که معرف بهترین دوست 

هستند، به طور قابل توجهی برای بسیاری از افراد مشابه بود.

»امنیت« واژه ای بود که من مکرراً شنیدم. بهترین دوست در شما احساس امنیت 
ایجاد می کند و منطقة امنی فراهم می آورد. شما هرگز الزم نیست که خودتان را 
برای بهترین دوستانتان توضیح دهید زیرا آن ها به خوبی شما را درک می کنند. 
می توانید دقیقاً همانی باشید که هستید. شما می توانید به شدت گریه کنید یا بلند 
بلند بخندید و هرگز نگران این موضوع نباشید که آن ها چه فکری خواهند کرد. 
بهترین دوستان به شما توصیه خواهند کرد اگر نیازمند آن باشید، وتشویقتان 
می کنند اگر نیازمندش باشید، اما دربارة شما قضاوت نمی کنند یا کاری نمی کنند 
که شما از رفتارتان شرمنده شوید. بهترین دوست، عشقی بدون قید و شرط 

نثارتان می کند. این یعنی عشقی کامل، بدون محدودیت.
بهترین دوستان، وفادار و قابل اعتمادند. بهترین دوست کسی است که شما 
می توانید شرم آورترین رازهای شخصی تان را به او بگویید. می توانید مطمئن باشید 
که بهترین دوستتان هیچ گاه رازتان را پیش هیچ کسی برمال نخواهد کرد. بهترین 

دوستان می توانند کامالً با شما صادق باشند، اما به لطیف ترین شیوة ممکن.
در نهایت، بهترین دوستان خانواده ای هستند که شما برمی گزینید. آن ها عاشقتان 
هستند، زیرا دلشان می خواهد نه به دلیل آن که مجبورند. برای بسیاری از 
مردم، بهترین دوست تبدیل به برادر یا خواهری می شود که همیشه در آرزوی 

داشتنشان بوده اند اّما هیچ گاه نداشته اند.
مردی که می شناختم از مادر در حال مرگش پرسید: »مهم ترین چیز زندگی ات 
چه بوده است؟« او کاماًل انتظار داشت که در جواب بگوید شوهرش، بچه هایش یا 
خانواده اش. در عوض، بدون لحظه ای درنگ، او با مهربانی پاسخ داد: »دوستانم«.

 این متن عمدتاً دربارة چیست؟1. بهترین دوستان در هنگام    772
مشکالت چه واکنشی دارند2. ویژگی های اصلی بهترین دوستان چیست 3. 
چرا مردان و زنان تعریف مشابهی از بهترین دوستان دارند4. چرا انسان ها به 

دوست، مخصوصاً به بهترین دوست نیاز دارند
براساس    773 متن...........1.  در  آمده  فراهم  اطالعات  مطابق،   

شادی های افراد است 2. باورهای یک فرد براساس یک مورد اضطراری در 
نویسندة متن  تحقیق است که  نتایج یک  از  زندگی اش است. 3. خالصه ای 
می گوید انجام داده است 4. به اندازة کافی دقیق نیست زیرا )متن( نتوانسته 

برای نقش اعضای خانواده در انتخاب دوست افراد ارزشی قائل شود
 نقل قولی که از یک مادر در حال مرگ در آخرین بند ذکر    774

شده، .............. .1. موضوع اصلی متن را اصالح می کند 2. یک نتیجه گیری تایید 
کننده برای متن فراهم می آورد 3. قصد دارد خواننده را متقاعد کند که زیاد 
روابط خانوادگی را جدی نگیرد4. ترغیبمان می کند قبل از اینکه در واقع خیلی 

دیر شود به اعضای خانواده مان توجه کنیم
 کدام یک از کلمات یا عبارات زیر در متن تعریف شده    775

است؟ 1. جرثقیل )پاراگراف 1( 2. عشق بی قید و شرط )پاراگراف 3( 3. رازهای 
شرم آور شخصی )پاراگراف 4( 4. بدون لحظه ای درنگ )پاراگراف 6(

کلیدهای درک مطلب 4:
772. موضوع اصلی عنوان این تست است اّما نمی توان براحتی فهمید که 
گزینه های 1، 3 و 4 فقط به بخشی از متن اشاره دارند. ضمناً گزینة 1 فقط 

پاراگراف اول را شامل می شود نه کل متن را.
773. این سوال استنباطی به اطالعات کل متن نیاز دارد بنابراین همانطور 

که قبالً اشاره شد می توان غیرمنطقی ها را حذف کرد.
گزینه یک چون خیلی محدود شده است نادرست است زیرا موارد دیگری 

هم مانند غم، شکل و .... اشاره شده است.
در گزینة به باور فرد اشاره شد که در این متن صدق نمی کند زیرا این متن 
نتیجة یک تحقیق است و گزینة 4 کاماًل خارج از بحث می باشد زیرا این 

موضوع به اعضای خانواده ارتباطی ندارد.
774. از آنجائیکه سؤاالت استنباطی کل متن را در نظر دارند باید بدانیم 
که این متن در مورد یک دوست واقعی یا بهترین دوست صحبت می کند 
بنابراین  اشاره شده است  به آن  نیز مجدد  نتیجه گیری  بنابراین در  و 
گزینه های 3 و 4 که هیچ ارتباطی به متن ندارند حذف می شوند و گزینة 
1 نیز بیان کنندة اصالح است درصورتیکه ما فقط در پایان قصد تأکید و 

نتیجه گیری داریم.
 unconditional 775. اگر به خط آخر پاراگراف سوم توجه کنید بعد از
love در جمله بعدی از that means استفاده شده که مشخص کنندة 

تعریف شدن این اصطالح می باشد.
 that means«، »which« ،»)         (« ، »-  -« از دیگر نشانه ها می توان به

means« و »is« اشاره کرد.
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کلمات خارج از کتاب:

کلمهمعنیکلمهمعنی

shareبه اشتراک گذاشتنvarietyگوناگون

lessenکم کردن- کاستنestablishایجاد کردن

sorrowغم واندوهsatisfyبرآورده کردن

flat tireپنچر شدنthemesموضوعات

express waysبزرگراهremarkablyقابل مالحظه

tow truckجرثقییلzoneمنطقه

gentleلطیف

درنگ، شک،
hesitation تردید

درک مطلب 5
دوست پیدا کردن سخت است. اگر تمام مدت در خانه تنها بمانید. الزم است از 
منزل بیرون بروید و کارهایی انجام دهید که به شما برای مالقات با افراد دیگر 
کمک کند. به باشگاهی ملحق شوید، ورزشی بکنید و کارهای داوطلبانه انجام دهید. 
خواهید فهمید که دوست شدن با افرادی که عالیق مشترک دارند آسان تر است.

از افرادی در مدرسه یا محل کار که به نظر می رسد به راحتی دوست پیدا 
می کنند، بیاموزید. رفتارشان را زیر نظر بگیرید. آن ها چه کار می کنند که 
چه  آن ها  که  کنید  توجه  کنند؟  آرامش  احساس  دیگران  می شود  باعث 
می گویند، چه می کنند و چه رفتاری دارند. از هر چه که آن ها انجام می دهند 
نسخه برداری نکنید، اما بعضی از روش های آن ها را امتحان کنید. این کار 

کمکتان می کند که سبک اجتماعی خودتان را شکل دهید.
به موضوعاتی فکر کنید که گفت وگویی خوب را شکل می دهند. از آخرین خبرها 
مطلع شوید، به محبوب ترین موسیقی ها گوش دهید، فیلم یا نمایش تلویزیونی 
جالبی ببینید. هرچه قدر حرف بیشتری برای گفتن داشته باشید، افراد تمایل 

بیشتری به گفتگو با شما خواهند داشت.
شنوندة خوبی باشید و بگذارید افراد دربارة خودشان حرف بزنند. سعی نکنید 
با »من، من، من« بر گفت گو مسلط شوید؛ سوال های فراوان بپرسید، به پاسخ ها 
عالقه نشان دهید. این سبب می شود که افراد احساس ویژه بودن پیدا کنند و 

تمایل خواهند داشت که با شما دوست باشند.
و روز دیگر  وّراج،  و  به شناختن کسی می کنید، روزی صمیمی  وقتی شروع 
خجالتی و کم حرف نباشید، یک جور باشید. تداوم ویژگی ای است که مردم در 

دوستان، جستجو می کنند.
اعتماد به نفس داشته باشید. تمام مدت از خودتان انتقاد نکنید. اگر خودتان 
را دوست نداشته باشید، سخت است که باعث شوید دیگران دوستتان داشته 
باشند. به ویژگی های خوبتان و تمام چیزهایی فکر کنید که افراد )به واسطة آن ها( 

در پی دوستی با شما باشند.
به دنبال رفاقتی باشید که واقعاً به دنبال آنید؛ با کسانی که دوستشان دارید، 
به آن ها احترام می گذارید و تحسین شان می کنید. همچنین سعی کنید با افراد 
از  که  بزرگ تری خواهید داشت  گروه  ترتیب،  این  به  کنید.  زیادی مالقات 

بین شان انتخاب کنید و شانس بهتری برای دوست پیدا کردن خواهید یافت.

 متن عمدتاً دربارة چه چیزی بحث می کند؟1. چه کار کنید    776
که زندگی شما جذاب تر شود 2. مشکالت مردمی که ترجیح می دهند. تنها 
زندگی کنند 3. چگونه بر عادات قدیمی دوستی غلبه کنیم 4. چه کار کنیم تا 

دوست پیدا کنیم 
 واژة »it« در بند 2 اشاره دارد به .............. . 1.  نسخه برداری از هر    777

آنچه که دیگران انجام می دهند 2.  امتحان کردن برخی از تکنیک های آن ها 3. شکل 
دادن سبک اجتماعی خودتان 4. دوست پیدا کردن به هر تعدادی که مایل باشید

 چرا نویسنده در بند 4 به »من، من، من« اشاره می کند؟ 1. تا    778
به شما در مقابل یک جانبه شدن صحبت در مکالمه هشدار دهد. 2. تا بر این 
حقیقت تأکید کند که شما واقعاً نیاز دارید بفهمید ویژگی ها شخصیتی شما چه 
هستند 3. تا به شما آموزش دهد هرچه قدر می توانید اطالعاتی در مورد خودتان 
برای دوستتان افشا کنید. 4. تا نقش نادیده گرفتن تمام عالیق شخصی تان را 

نشان دهد برای این که بتوانید با موفقیت دوست پیدا کنید.
 مطابق متن، هیچ یک از موارد زیر سهمی مثبت در ایجاد    779

دوستی تان ندارد به جز ............. . 1. پر حرف بودن 2. با تعداد کمی از مردم 
بودن 3. تمام مدت دمدمی بودن 4.  قادر بودن به اینکه به دیگران اجازه دهید 

نظراتشان را بیان کنند.

کلمات خارج از کتاب:

کلمهمعنیکلمهمعنی

انتقاد از خود-
techniqueتکنیک- روشself- critical خود انتقادی

topicsموضوعات

dominateمسلط شدن

consistantمستمر

consistancyثبات، تداوم

با ثبات )یک جور 
be consistantباش(

qualityکیفیت

کردن-  کردن(-کامل  )تألیف  کردن  گردآوری  لغت-  معنی  کردن  پیدا 
اضافه کردن- بزرگ نمایی کردن

 گزینة صحیح )look up( است. من مقاله ای دارم که لغات زیادی دارد،    780
بنابراین ابتدا باید معنای آن ها را پیدا کنم قبل از این که ترجمه را شروع کنم.

گزینة صحیح compile است. این کتاب تالشی بسیار جالب و جذاب است    781
که به گردآوری مجموعه ای در رابطه با انسان شناسی پرداخته که محوریت و 

دیدگاه آن فلسفة مسیحیت می باشد.
گزینة صحیح complete است. من برای تعلیم او فرستاده شدم و قصد دارم    782

کارم )وظیفه ام( را کامل انجام دهم.
گزینة صحیح magnify است. برخی کارآگاهان از ذره بین استفاده می کنند تا    783

صحنة جنایت را به دقت بررسی کنند.
تا زمانی که آن ها مستقر شوند    784 بتوانیم  گزینة صحیح add می باشد. شاید 

بودجه اشان را کمی اضافه کنیم.

ترک کردن- دوزبانه، مرتب/ تمیز- مقدمات/ ترتیب- پیشنهاد کردن

گزینة صحیح arrangements است. مقدماتی را فراهم کرده ام تا در همین    785
فصل پاییز کارم را رها کنم.

گزینة صحیح neat است. شما همیشه حتی اگر کمی هم تناسب اندامتان بر    786
هم ریخته باشد مرتب و تمیز به نظر می رسید.

گزینة صحیح quit است. الکس والدینش را از دست داده بود و مجبور شد تا    787
برای بزرگ کردن خواهر کوچکترش دانشکده را ترک کند.

 گزینة صحیح bilingual است. شما الزم است دو زبانه باشید اگر می خواهید    788
از مطالب کتیبه ها مطلع شوید.

گزینة صحیح suggest است. آن ها محصوالت دیگری را که ممکن بود مورد    789
عالقة مشتریان باشد را پیشنهاد می کنند.


