کتاب شب امتحان انگلیسی ( )3از  4قسمت اصلی به صورت زیر تشکیل شده است:
 )1آزمونهای نوبت اول :آزمونهای شمارءه  1تا  4این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم میشود:
الف) آزمونهای طبقهبندیشده :آزمونهای شمارءه  1و  2را درس به درس طبقهبندی کردهایم .بنابراین شما به راحتی میتوانید پس از خواندن
هر درس از درسنامه تعدادی سؤال را بررسی کنید .تمام آزمونها  40نمره است .در کنار سؤالهای این آزمونها نکات مشاورهای نوشتهایم .این
نکات به شما در درسخواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک میکند.
ب) آزمون طبقهبندینشده :آزمونهای شمارءه  3تا  4را طبقهبندی نکردهایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت ،ببینید.
 )2آزمونهای نوبت دوم :آزمونهای شمارءه  5تا  12امتحانهای نهایی برگزارشده در سالهای  99 ،98و  1400هستند .این قسمت هم ،خودش به  2بخش
تقسیم میشود:
الف) آزمونهای طبقهبندیشده :آزمونهای شمارءه  5تا  8را که برای نوبت دوم طرح شدهاند هم طبقهبندی کردهایم .با این کار باز هم میتوانید
پس از خواندن هر درس تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهید .هر کدام از این آزمونها هم 40 ،نمره دارند در واقع در این بخش ،شما  4آزمون
کامل را میبینید .این آزمونها هم نکات مشاورهای دارند.
ِ
ب) آزمونهای طبقهبندینشده :آزمونهای شمارءه  9تا  12را طبقهبندی نکردهایم؛ پس ،در این بخش با  4آزمون نوبت دوم ،مشابه آزمون پایان
سال مواجه خواهید شد .این آزمونها به ترتیب امتحانهای نهایی خرداد و شهریور  1400و خرداد و شهریور  99هستند.
 )3پاسخنامءه تشریحی آزمونها :در پاسخ تشریحی آزمونها تمام آنچه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید ،برایتان نوشتهایم.
 )4درسنامءه کامل شب امتحانی :در این قسمت تمام آنچه را که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان انگلیسی ( )3نیاز دارید ،تنها در  11صفحه
آوردهایم ،بخوانید و لذتش را ببرید!
یک راهکار :موقع امتحانهای نوبت اول میتوانید از سؤالهای درسهای اول و دوم آزمونهای  5تا  8هم استفاده کنید.

نوبت صفحءه

صفحءه

آزمون پاسخنامه

آزمون شمارءه 1

(طبقهبندیشده) اول

3

45

آزمون شمارءه 2

(طبقهبندیشده) اول

6

46

آزمون شمارءه 3

(طبقهبندینشده) اول

9

48

آزمون شمارءه 4

(طبقهبندینشده) اول

12

49

آزمون شمارءه  5نهایی خرداد 98

(طبقهبندیشده) دوم

15

51

آزمون شمارءه  6نهایی شهریور 98

(طبقهبندیشده) دوم

18

52

آزمون شمارءه  7نهایی دی 98

(طبقهبندیشده) دوم

21

54

نوبت اول

نوبت دوم -
دی و شهریورماه

Listening

12

12

آزمون شمارءه  8نهایی دی 99

(طبقهبندیشده) دوم

24

56

Vocabulary

6

6

آزمون شمارءه  9نهایی خرداد 1400

(طبقهبندینشده) دوم

28

58

Grammar

6

6

آزمون شمارءه  10نهایی شهریور ( 1400طبقهبندینشده) دوم

32

60

Writing

8

8

آزمون شمارءه  11نهایی خرداد 99

(طبقهبندینشده) دوم

36

61

Reading

8

8

آزمون شمارءه  12نهایی شهریور 99

(طبقهبندینشده) دوم

41

64

جمع کل

40

40

درسنامءه توپ برای شب امتحان

66
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Listening
A.

 هر سؤال سه بار تکرار خواهد شد و پس از شنیدن هر سؤال به شما فرصت داده.دانشآموز عزیز در این قسمت شما شش سؤال را خواهید شنید
. روبهرو را اسکن نماییدQR-Code ، برای دریافت فایل صوتی.خواهد شد که پاسخ خود را برای سؤالهای یک تا شش در پاسخنامه بنویسید

6

. سپس به سؤاالت به شکل خواستهشده پاسخ دهید،دانشآموز عزیز به فایل صوتی به دقت گوش دهید

2



B.

7. What does parenting mean? It means ......................... children.

8. Parents should be sure that their children are ......................... and enjoy life.
9. Every child should grow up in a loving home.

T

F

10. Parents shouldn’t provide a good education for their children.

T

F

. سپس گزینءه صحیح را انتخاب کنید، دانشآموز عزیز به فایل صوتی به دقت گوش دهید1/5

C.

11. He founded the first school for the deaf in ......................... .
a) Tehran

b) UNESCO

c) 1924

d) the capital

12. What happened in 1933?

D.

a) He founded a support group for the deaf children.

b) He came to Tehran to establish his school for the deaf.

c) He passed away.		

d) He published Bababarfi.

. سپس به سؤاالت به شکل خواستهشده پاسخ دهید، دانشآموز عزیز به فایل صوتی به دقت گوش دهید2/5
13. The best way to learn how to use your dictionary is to ......................... .
a) learn the entries

b) read its introduction

c) learn the abbreviations
14. The introduction section explains issues like .................................................. .

A.

Vocabulary

. جمالت زیر را کامل کنید،با توجه به تصاویر

1

! وقت بخیر.سالم
.اول بهتره که به این سؤال که «زبانو چهجوری بخونم؟» جواب بدم
 همهجای کتابو. کتابو از همون اولش معنی کنید:خیلی سادهست
 هرگز لغت رو بدون. معنی رو فقط توی متن یاد بگیرید.بخونید
.متن یا جمله نخونید

15. We can help many people by ......................... what they need. (1 )درس

16. Babak can’t ......................... out what the teacher is talking about. (2 )درس
). یک تعریف اضافی استB  (در ستون. انتخاب کنیدB  یک تعریف از ستونA برای هر کلمءه مشخصشده از ستون

B.
A

2

B

17. The son asked the same questions repeatedly.

in a way that is successful and achieves what you want (2 )درس

18. I’ve tried to forgive him for what he said.

to stop being angry with someone (1 )درس

19. Children have to learn to communicate effectively.

many times (1 )درس

20. He is going to jump into the next part without

an arrangement in a particular order (2 )درس

reading the introduction.

to suddenly decide to do something (2 )درس
). (یک کلمه اضافی است. جمالت زیر را با کلمات دادهشده کامل کنید1/5

C.

به درک مطلبهای کتابتون که رسیدید با دقت و حوصلءه بیشتری اونا
 هر چی آتیشه زیر سر این درک مطلباست! وقتی به معنی.رو بخونید
21. We ......................... Dr. Brown as the best heart specialist in the United States. (1  به راحتی به همءه سؤاالت )درس،درک مطلبهای کتابتون حسابی مسلط بشید
.واژگانی امتحان و حتی کنکورتون جواب میدید
22. Apple Computers, Inc. was ......................... on April 1, 1976 by Steve Jobs and Steve Wozniak. (1)درس
recommended - regard - founded - supposed

23. This book is highly ......................... by teachers to expand the student’s vocabulary. (2 )درس

3
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. جمالت زیر را با کلمهای مناسب از دانش خود کامل کنید1/5
24. We have much to learn from our parents r......................... our heritage, to be proud of our past.
25. If you don’t put on a warm coat in winter, you may c......................... a terrible flu.
26. Try to avoid foods that c......................... a lot of fat.

Grammar
A.

)1 (درس

27. People ......................... Persian in Iran, Tajikistan and Afghanistan. (to speak)

. شکل درست افعال داخل پرانتز را در جای خالی بنویسید

2

 به،برای اینکه معلوم و مجهولتون خوب شه
 طرز-2  معنی جمله-1 :دو مسئله باید دقت کنید
ساختن مجهول زمانهای مختلف

28. Ali’s ......................... his homework, hasn’t he? (to do)

29. His brother ......................... near a park last night. (to find)

30. The students ......................... the questions in English since the class began. (to answer)
B.

.پاسخ درست را از بین گزینههای دادهشده انتخاب کنید
31. A book ......................... to Sina for his birthday this morning.
a) has given
b) gave
c) is going to give
d) was given
32. Penicillin was discovered quite accidentally when Alexander Fleming ......................... on bacteria.
a) was working
b) has been worked
c) works
d) was worked
33. Your sister has passed the exam, ......................... .
a) hasn’t he
b) don’t you
c) hasn’t she
d) hasn’t your sister
34. There is a problem here, ......................... .
a) isn’t it
b) isn’t there
c) there isn’t
d) is there

2

C.

.با هر گروه از کلمات زیر یک جملءه کامل بنویسید

2

)1 (درس

35. doctors / medicine / been / new / cancer / made / to cure / has / a / by / made/. (1 )درس
(2 )درس
36. louder / words / speak / than / actions /.

Writing
A.

 باید هم گرامرتون خوب باشه هم،برای این بخش
 پس تکرار میکنم که معنی جمالت.معنی در متنتون
.و متن کتابو چند بار بخونید

 . کامل کنیدand  وor ،so ،but جمالت زیر را با کلمات ربط

)1 (درس

4

 دربارءه جمالت،1  درسwriting تو قسمت
 به جملهای که بیشتر از یک فاعل.مرکب صحبت کرده
but، or، and و فعل داره و با حروف ربط همپایءه
. جملءه مرکب میگیم، به هم وصل میشنso یا

37. A: “We’ve got a problem with this report.”
B “What’s that?”
A: “It’s too long.”
B: “......................... it needs to be shorter?”
A: “Yes.”
38. I bought two newspapers this morning, ......................... I didn’t read them.

39. Do you want to go out, ......................... you are too tired?

40. I’m hungry, ......................... there is no food in the kitchen.

B.

. به هم وصل کنیدand  وor ،so ،but جمالت زیر را با کلمات ربط

)1 (درس

I stayed at home.

We can eat dinner at home.

We can eat out.

I didn’t have your number.

I wanted to call you.

I made myself a sandwich.

I was feeling hungry.

I watched television.

41. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .
42. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .
43. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .
44. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .

4

4
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Reading
A.

)3( انگلیسی

. متن زیر را بخوانید و به سؤاالت به شکل خواستهشده پاسخ دهید

)1 (درس

4

How can you change the culture in your own house if disrespectful behavior is starting - or is it already a way of life?
Here are some things you can do to start getting respect back from your kids. It’s not about your child liking you or even
thanking you for what you do. It’s important to remember that your child is not your friend - he/she’s your child. Your job
is to coach him to be able to function in the world. This means teaching him to behave respectfully to others, not just you.
When you think your child might be crossing the line, a good rule of thumb is to ask yourself, - Would I let the neighbor
say these things to me? Would I let a stranger? If the answer is no, don’t let your child do it, either. Some day when your
child becomes an adult, your relationship may become more of a friendship, but for now, it’s your job to be his parent: his
teacher, coach and limit setter - not the friend who lets him get away with things.
It’s good to catch disrespectful behavior early if possible. If your child is rude or disrespectful, don’t turn a blind eye. Intervene and
say, - We don’t talk to each other that way in this family. Giving consequences when your kids are younger is going to pay off in the
long run. It’s really important as a parent if you see your child being disrespectful to admit it and then try to nip it in the bud. Also,
if your child is about to enter the teen years (or another potentially difficult phase) think about the future. Some parents I know are
already planning how they will address behavior as their daughter (who is now 11) becomes a teenager. They’re learning skills to
prepare for their interactions with her at a later time. This can only help them as they move forward together as a family.
45. The author has written the text to ......................... .
a) give some advice
b) mention a problem
c) clarify a hard situation d) change a bad habit
46. Which one is more emphasized in the text?
a) Parents should behave as friends toward their children
b) Before everyone else, parents should prevent their children’s bad behavior
c) Parents should let their children learn from their environment
d) When children get older their bad behavior becomes better by itself
47. The word “catch” in the last paragraph is closest in meaning to ......................... .
a) take
b) keep
c) understand
d) stop
48. In the last paragraph, it is stated that the first step to face rudeness and bad behavior of children is to ......................... .
a) know that it is a usual step
b) accept that their children are behaving badly
c) understand that children are like that
d) start telling them to behave correctly
49. Skim the ‘Reading’. Write its main idea.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
50. Generate a question with the following question starter and then answer it.
When

Question: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ?
Answer: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .
B.

 توی درسنامه. اول باید زیاد متن بخونین تا باسواد شین! بعدش هم تکنیکهای متنخونی رو یاد بگیرین،واسه اینکه تو درک مطلب خفن شین
. سواد زبانه! بعدش از تکنیک برای سرعت زیاد استفاده کنید، ولی اول و آخر جوابدادن به سؤالهای درک مطلب،تکنیکاشو گفتم
Even when you are asleep, the body needs energy. The more active a person is, the more energy the body uses. The energy
comes from the chemical “burning” of carbohydrates, fats, proteins, and certain other substances such as alcohol.
The energy value of different foods can be measured by burning them in a special small oven called a calorimeter. Energy in food
is often measured in calories. One kilocalorie, usually written as Kcal or Calorie (with a capital C), is the amount of
energy required to raise the temperature of one kilogram of water by 1 Celsius. In fact the Calorie is a unit of heat, not
energy. In the modern system of measurements, energy is measured in joules (1 Calorie equals 4.2 kilojoules). You can find
the calorie content of almost any food by looking in a health magazine or book.
An adult needs, on average, a little under 3,000 Calories a day. A manual worker would need 4,000 or more, because of the
energy used up in physical activity. Children, who are growing and also very active, need extra Calories as well. As people
become older, they need fewer Calories, partly because they are physically less active and partly because some of their
body tissues become chemically less active.
51. The passage is mainly about “.........................” .
a) Health and Man
b) Energy and Sleep
c) Health and Food
d) Energy and Activity
52. In the modern system, the amount of energy is measured ......................... .
a) in kilocalories		
b) in joules
c) by burning in a calorimeter
d) by raising the temperature
53. Which sentence is NOT true according to the passage?
a) Calorie is a unit of heat, not energy.
b) You can also get energy from alcohol.
d) The calorie content of most food can be found in a health magazine or book.
c) Body needs no energy while sleeping.
54. Which one of the following needs less energy?
a) adult
b) children
c) manual worker
d) old people
GOOD LUCK

5

4
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 سپس، روبهرو را اسکن نموده و به دقت گوش دهیدQR-Code  ابتدا،دانشآموز عزیز لطفاً برای پاسخگویی به سؤاالت این قسمت
.به سؤاالت به شکل خواستهشده پاسخ دهید


.) را انتخاب کنیدFalse( ) یا غلطTrue(  سپس گزینءه صحیح، در این بخش به مکالمءه بین مینا و رویا گوش دهید،دانشآموزان عزیز

A.

1. Roya will go to the gym on Saturday.

a) T

b) F

2. Roya is going to the gym alone.

a) T

b) F

3. Mina won’t go to the gym with Roya.

a) T

b) F

4. Mina prefers less active sports like chess.

a) T

b) F

. سپس گزینءه مناسب را انتخاب کنید، در این بخش به مکالمءه بین امیر و رسول گوش دهید،دانشآموزان عزیز

B.

5. Rasoul and his family didn’t go to the new restaurant last night because ......................... .
a) it was expensive

b) they didn’t want to

2

2

c) the restaurant was too far

6. They had gone to the new restaurant ......................... .
b) the month before

a) last year

c) the weekend before

7. They all ordered ......................... for dinner.
a) fish and chips

b) chicken with chips

c) chicken with rice

8. Rasoul had never tasted their ......................... anywhere else before.
a) special sauce

b) pomegranate sauce

c) expensive sauce

. سپس جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید، در این بخش به یک متن دربارءه محیطزیست گوش دهید،دانشآموزان عزیز

C.

3

The environment means different things to different people. The environment can be water, air, animals, waste, plants,
and other things that are ......................... (9) ......................... us. Also the environment can be the ......................... (10) ........................., physical,
cultural and chemical factors that surround man.
There are two types of environment, like the natural environment that nature provides for example the oceans, .........................

(11) ........................., seas, etc, and the environment that man creates for himself such as houses, technologies and businesses.

The environment is important and we should all ......................... (12) ......................... it. We must avoid bad practices such as polluting
air and water, and also doing any other harmful activities that destroy the environment.
. سپس به سؤاالت دادهشده پاسخ دهید، در این بخش به مکالمءه بین معلم و دانشآموز گوش دهید،دانشآموزان عزیز

D.

13. Promising others can make our world a better place to live in.

a) T

b) F

14. The student thinks that some people speak a lot. 		

a) T

b) F

2

15. If we want to respect others, first we should ......................... to them.
Vocabulary
A.

). (یک جمله اضافی است. جمالت زیر را بخوانید و جملءه مناسب برای هر تصویر را انتخاب کنید،با توجه به تصاویر دادهشده

(16)

(17)

(18)

a. The new light bulbs consume less electricity.
b. I have kept a diary for twelve years.
c. I circled the dictionary entry for the word ‘purpose’.
d. My grandfather feeds the pigeons in the park every morning.
e. The factory has polluted the river.

28

(19)

2
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). (یک کلمه اضافی است. جمالت زیر را با کلمات دادهشده کامل کنید1/5

B.

suppose, use up, distinguished, fossil
20. Oil, coal and natural gas are three common ......................... fuels.

21. Don’t ......................... all the milk, we need some for breakfast.

22. Dr. Gharib was known as a ......................... university professor in our country.
). یک تعریف اضافی استB  (در ستون. انتخاب کنیدB  یک تعریف از ستونA  برای هر کلمءه مشخصشده از ستون1/5

C.

A

B

23. I did not read the introduction and jumped into the next part.

to put things in a neat, attractive, or useful order

24. Mom forgave me for breaking the vase.

to take the place of somebody or something

25. The factory will replace most of its workers with robots.

to stop being angry with someone
to suddenly decide to do something

). حروف کلمءه مورد نظر را کامل کنید، (با توجه به تعداد خطچین.جملءه زیر را با کلمهای مناسب از دانش خود کامل کنید

D.

1

26. Just saying that you will do something doesn’t mean much. You know that “Actions s_ _ _ _ louder than words”.

Grammar
.پاسخ صحیح را از بین گزینههای دادهشده انتخاب کنید

A.
27. Hamid doesn’t say a bad word, .........................?
a) did Hamid 		

b) does he

c) doesn’t Hamid		

d) isn’t he

2

28. A: What did she do last Friday? B: She watched the film ......................... was very interesting.
a) whom		

b) who

c) where		

d) which

29. A: Guess what we have for dinner! B: A fish salad ......................... for dinner by the cook.
a) may be made		

b) will make

c) is making		

d) has made

30. A: I do not have a good job and cannot earn enough money. B: If you had a good job, you ......................... a lot of money.
a) will earn		

b) were earned

c) earned		

d) could earn
.شکل صحیح فعل داخل پرانتز را در جای خالی بنویسید

1

.با هر گروه از کلمات زیر یک جمله بنویسید

3

. کامل کنیدwhich  یاwhom ،who جملءه زیر را با استفاده از ضمیر موصولی مناسب

1

B.
31. They gave me some money back because I ......................... too much. (pay)
C.
32. moved to China/ had already learned/ Chinese/ Joe/ he/ when / . /
33. you/ if/ They/ a house/ would buy/ they were / . /
D.

34. A horse is an animal .................................................................................. .
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Reading
.متن زیر را بخوانید و به سؤاالت دادهشدءه هر قسمت پاسخ دهید

A.

3

A dictionary is a book that explains the meanings of words and expressions. You can find words easily because dictionaries
put them in alphabetical order. The word ‘dictionary’ comes from the Latin ‘dictio’ (‘saying’).
There are several kinds of dictionaries. Dictionaries that explain words and how they are used; dictionaries that translate
words from one language to another; dictionaries of biography that tell about famous people; and technical dictionaries
that explain the meanings of technical words.
Dictionaries that explain what words mean give a clear ‘definition’ of them. A good dictionary also gives more information
about words. For instance, it explains how they are pronounced.
Usually the International Phonetic Alphabet (IPA) is used for this purpose. A complete dictionary also tells you about the
origin of words and the story behind them. For example, the words like ‘pajamas’, ‘bazaar’ and ‘paradise’ entered English
from Persian.
True/ False
35. Words are easily found in dictionaries because dictionaries put them in alphabetical order.

a) T

b) F

36. The word ‘dictionary’ comes from the Latin ‘dictio’.

a) T

b) F

Choose the best answer.
37. What do dictionaries of biography explain?
a) These dictionaries explain the meanings of technical words.
b) Dictionaries of biography explain IPA.
c) They tell about famous people.
d) They translate words from one language to another.
38. What does “them” in the first line of paragraph 3 refer to?
b) words
c) dictionaries
a) pronunciations

d) spellings
.متن زیر را بخوانید و به سؤاالت دادهشدءه هر قسمت پاسخ دهید

B.

The most common type of clean energy is the solar power. Solar energy is produced by the radiation that reaches the earth.
People have used the sun as a heat source for thousands of years.
Iranians, for instance, use special designs and arrangements of windows, balconies and yards to get the most sunshine.
Different kinds of materials might also be used in building the houses. This keeps people warm during cold seasons and
cool during hot days of the year.
Nowadays, solar energy can be converted into other forms of energy, such as heat and electricity. Solar energy might be
used for heating water and air in homes, buildings, or swimming pools.
Maybe you’ve seen buildings or houses with big shiny panels on the roof. These solar collectors collect heat by absorbing
sunlight. Solar energy is used in generating electricity for watches, highway signs, houses and even space stations.
39. According to the passage, solar power is the most common type of clean energy.

a) T

b) F

40. People have used the sun as a source of heat for few years.

a) T

b) F

Choose the best answer.
41. Iranians use special designs of windows and balconies to ......................... .
a) generate electricity		
b) get the most sunshine
c) keep themselves strong		
d) heat water
42. The passage says people use different ......................... in building the houses to keep them warm in winter and cool in
summer.
a) materials

b) seasons

c) pools

Answer the question.
43. How can solar collectors collect heat? ......................... .
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d) signs
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ردیف

نمره

.متن زیر را بخوانید و به سؤاالت دادهشدءه هر قسمت پاسخ دهید

C.

3

For many people, their teenage years – from 13 to 19 – are sometimes the best or worst years of their lives. Sometimes some teenagers
feel that there are many differences between them and their parents. Teenagers often want to show that what they do is correct.
They want to wear different clothes to show that they are free. In some countries, they can drive when they are only 16. Many
young people work at part-time jobs after school and on weekends. So they can buy their own cars. After finishing high school,
some of them live in their own apartments. Still teenagers must know that their parents have a lot to share with them: their life
experiences, their failures, their successes. They should respect and care for their parents as parents are the best support in their lives.
True/ False
44. According to the passage, teenagers are between thirteen and nineteen years old.

a) T

b) F

45. Teenagers at the age 16 can drive in all countries.

a) T

b) F

Choose the best answer.
46. The passage says that parents have a lot to share with ......................... .
b) high schools
c) teenagers
a) people

d) adults

47. Teenagers should respect their parents because they are the best ......................... for teenagers.
a) success
b) generation
c) experience
d) support
Writing
A.
48. We went to the restaurant ......................... ordered food.

.) کامل کنیدbut , and , so , or( هر یک از جمالت زیر را با انتخاب یک کلمءه ربط

1

49. That dictionary is expensive, ......................... I can’t buy it.
.) کامل کنید و یک جملءه مرکب معنادار بنویسیدbut , and , so , or( جملءه زیر را با استفاده از تصویر و یکی از کلمات ربط

B.

50. The book was boring ........................................................ . 

1

(read)
C. ، جمالت را با دقت بخوانید و با توجه به اجزای یک پاراگراف. در پاسخنامه است که شکل درهمریختءه یک پاراگراف است56  تا51 جمالت زیر مربوط به سؤاالت
.جمالت را مرتب کنید
a). In short, communication can depend on technology.

3

b). Most of these cell phones can help you have video calls.
c). The new century has brought big changes in communication.
d). But some people do not have such phones
e). because they are very expensive.
f). Cell phones are important in these changes.
D. ،)Topic Sentence(  پاراگراف باید شامل جمالت. در پاسخنامه بنویسید و از تمام موارد ذیل در آن استفاده کنیدSport یک پاراگراف با عنوان
.) باشدConcluding Sentence( ) وSupporting Sentences(

3

● Different types of sport
● Good physical shape (the body)
● Healthier heart
57. Sport is ........................................................ .

GOOD LUCK

31

جمع نمرات

40

The best way to learn how to use your dictionary effectively is to read
its introduction. This section explains issues like (how entries are
arranged, what information is offered in entries and what abbreviations
)and pronunciation symbols are used throughout the entries.
 (b)1313بهترین روش برای یادگیری نحوۀ استفاده از دیکشنریتان خواندن مقدمه است.

1- How do you respect your parents? By keeping a diary or by
?taking care of them
2- Which dictionary is suitable for foreign students? Learner’s
?dictionary or advanced dictionary
?3- What does a physician do
?4- When were you born
?5- What does I.R stand for
?6- How do you feel when you read about Abbas Babaei
( by taking care of them1-1با مراقبت کردن از آنها)
( learner’s dictionary2-2دیکشنری مخصوص زبانآموزان مبتدی)
( A physician cures the sick.3-3پزشک بیماران را درمان میکند).
( I was born in 2001.4-4در سال  2001متولد شدم).
( Islamic Republic5-5جمهوری اسالمی)
( I feel proud and happy.6-6احساس غرور و خوشحالی میکنم).
Parenting means taking care of children. Good parents are those who do
their duties towards their children well. Good parenting is so important
for shaping a child’s future. This importance in child’s life is highlighted
in some ways as follows: a loving home is every child’s right to grow up
in to become a happy and loving adult. Also parents should meet their
children’s emotional and social needs. In addition, parents should be
certain that their children are healthy and enjoy life. Providing a good
education, both at home and at school is another parents’ responsibility
to children. For instance, by taking them out to parks, museums, etc.,
children learn to love and appreciate their society.
( taking care of7-7معنی ولیبودن چیست؟ به معنی مراقبت کردن از بچهها است).
( healthy8-8والدین باید مطمئن باشند که بچههایشان سالم هستند و از زندگی لذت

1414بخش مقدمه مسائلی مانند نحوءه ترتیب مدخلها ،چه اطالعاتی در مدخلها ارائه
میشود و چه عالئم اختصاری و نمادهای تلفیظی در سرتاسر مدخلها استفاده میشود،
را توضیح میدهد.
 (donating)1515ما میتوانیم به مردم کمک کنیم با اهداکردن آنچه که نیاز دارند.
 (figure)1616بابک نمیتواند بفهمد معلم دربارءه چه چیزی حرف میزند.
 (c)1717پسر همان سؤال را به طور مکرر پرسید .دفعات زیاد
 (b)1818سعی کردهام او را برای آنچه که گفت ،ببخشم .دیگر عصبانینبودن از دست کسی
 (a)1919بچهها باید یاد بگیرند که به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند .به روشی که مؤثر
است و آنچه که میخواهید به دست میآید
 (e)2020او قصد دارد سریع به قسمت بعد برود بدون اینکه مقدمه را بخواند .ناگهان
تصمیم بگیرید کاری را انجام دهید
( regard2121قبول داشتن ،در نظر گرفتن ،کسی /چیزی را به عنوانِ  .....در نظر آوردن)
ما دکتر براون را به عنوان بهترین متخصص قلب در آمریکا قبول داریم.
( founded2222تأسیسکردن) شرکت کامپیوتری اپل در یکم آوریل سال  1976توسط
استیو جابز و استیو وزنیاک تأسیس شد.
( recommended2323توصیهکردن) این کتاب توسط معلمها برای توسعءه  دایرءه 
واژگان دانشآموزان بسیار توصیه میشود.
 regarding2424ما چیزهای زیادی راجع به میراثمان داریم تا یاد بگیریم تا به
گذشتهمان افتخار کنیم.
 catch2525اگر در زمستان یک کت گرم نپوشید ،ممکن است به آنفلوانزای وحشتناکی
مبتال شوید.
 contain2626سعی کنید از غذاهایی که دارای چربی زیادی هستند ،پرهیز کنید.
“speak”2727مردم در ایران ،تاجیکستان و افغانستان به فارسی صحبت میکنند.
بعد از ”( “speakصحبتکردن) که یک فعل گذرا است ،مفعول آمده است؛ بنابراین باید
از وجه معلوم استفاده کنیم نه مجهول .از طرفی هم از زمان حال ساده استفاده میکنیم؛
زیرا این جمله به یک حقیقت اشاره دارد.
 “done”2828علی تکالیفش را انجام داده است ،اینطور نیست؟
چون در قسمت سؤال کوتاه از  hasn’tاستفاده شده است ،به این معنی است که زمان
جمله حال کامل است و باید از قسمت سوم فعل استفاده کنیم.
 “was found”2929برادرش دیشب نزدیک یک پارک پیدا شد.
( findپیداکردن) یک فعل گذرا است و باید با مفعول بیاید ولی بعد از جای خالی خبری
از مفعول نیست؛ پس باید جمله را به شکل مجهول بنویسیم .ضمن اینکه به خاطر قید
زمان گذشتءه  last nightاز مجهول گذشتءه ساده استفاده میکنیم.
 “have answered”3030دانشآموزان از زمانی که کالس شروع شد ،به سؤاالت به
انگلیسی جواب دادند.
چون بعد از فعل گذرای ( answerجوابدادن) ،مفعول آمده است ،باید آن را به شکل

میبرند).
( (True)9-9درست) هر کودکی باید در یک خانۀ با مهر رشد کند.
( (False)1010غلط) والدین نباید آموزش خوبی برای فرزندانشان فراهم کنند.

Listen to this short biography of Jabbar Baghcheban. Then answer
the questions.
He is known as the father of the deaf and hard of hearing in Iran.
He is the founder of the first school for the deaf in the country. He
established the school in the city of Tabriz in 1924 and called his
school Baghche Atfal meaning the children’s garden and actually
that’s why he became known as Baghcheban. Baghcheban came to
Tehran in 1933 to establish his school for the deaf in the capital.
In 1943, he founded a support group for deaf children and in 1944
he published the first newspaper for deaf people. Some of his most
important books are easy alphabet and sign language and he also
had many more books for children including Bababarfi which was
published in 1967. Three years later in 1970, his book Bababarfi
was selected by UNESCO as one of the best books for children.
Baghcheban passed away in 1966.
 (c)1111او اولین مدرسه برای ناشنوایان را در  1924تأسیس کرد.
 (b)1212چه اتفاقی در سال  1933افتاد؟ او برای تأسیس مدرسهاش برای ناشنوایان

معلوم بنویسیم .از طرفی هم  sinceاز عالئم زمان حال کامل است.

 (d)3131امروز صبح یک کتاب به سینا به خاطر تولدش داده شد.
فعل ( giveدادن) نیاز به دو مفعول دارد ،ولی بعد از آن یک مفعول آمده است؛ پس باید
آن را به شکل مجهول بیاوریم.
 (a)3232پنیسیلین کامال ً تصادفی کشف شد وقتی الکساندر فلمینگ در حال کارکردن
روی باکتریها بود.
از لحاظ معنایی جمله به صورت معلوم ترجمه شده است؛ پس آن را به شکل معلوم میآوریم.

به تهران آمد.

45

 (c)3333خواهر شما در امتحان قبول شده است ،اینطور نیست؟
فعل کمکی جمله  hasاست و باید در سؤال کوتاه آن را به صورت منفی مخفف بنویسیم.
از طرفی برای  sisterاز ضمیر فاعلی  sheاستفاده میکنیم.
 (b)3434در اینجا مشکلی وجود دارد ،اینطور نیست؟
وقتی فاعل جملءه اصلی  thereباشد ،باید از خود  thereدر سؤال کوتاه استفاده کنیم.
از طرفی هم جمله مثبت است و سؤال کوتاه باید منفی شود.
35
 35

A new medicine has been made by doctors to cure cancer.

36
 36

Actions speak louder than words.

50
 50

چه زمانی باید جلوی رفتار غیرمحترمانه را بگیریم؟

We should stop it as early as possible.

باید در اسرع وقت جلوی آن را بگیریم.
بدن حتی در هنگام خواب به انرژی نیاز دارد .هر چهقدر فرد فعالتر باشد ،بدنش
انرژی بیشتری مصرف میکند .انرژی از «سوختن» شیمیایی کربوهیدراتها ،چربیها،
پروتئینها و مواد مشخص دیگری مثل الکل به دست میآید.
مقادیر انرژی غذاهای مختلف میتواند با سوزاندن آنها در یک کورءه کوچک مخصوص
به نام کالریمتر اندازهگیری شود .انرژی موجود در غذا اغلب با کالری سنجیده میشود.
یک کیلوکالری که معموال ً به صورت  Kcalیا  Calorieنوشته میشود ،انرژی الزم برای
باالبردن دمای یک کیلوگرم آب به اندازءه یک درجءه سلسیوس است .در واقع کالری
یک واحد گرمایی است نه انرژی .در سیستم جدید اندازهگیری ،انرژی با ژول سنجیده
میشود (یک کیلو کالری برابر است با  4/2کیلو ژول) .شما میتوانید مقدار کالری هر
غذا را با جستوجوکردن در یک مجله یا کتاب تندرستی پیدا کنید.
یک بزرگسال به طور متوسط کمی کمتر از  3000کالری در روز نیاز دارد .یک کارگر
به خاطر انرژی مصرفشده در فعالیت جسمانی به  4000یا بیشتر نیاز خواهد داشت.
کودکانی که در حال رشد هستند و همچنین بسیار فعالاند ،نیز به کالری بیشتری نیاز
دارند .هر چه اشخاص پیرتر میشوند به کالری کمتری نیاز پیدا میکنند .بخشی به دلیل
اینکه از نظر جسمانی کمتر فعال هستند و بخشی به این دلیل که بعضی از بافتهای
بدنشان از نظر شیمیایی غیرفعالتر میشوند.
 (d)5151متن عمدتاً دربارءه انرژی و فعالیت است.
 (b)5252در سیستم مدرن اندازهگیری ،انرژی با ژول سنجیده میشود.
 (c)5353براساس متن ،کدام جمله صحیح نیست؟ در هنگام خواب ،بدن به انرژی نیاز ندارد.
 (d)5454کدامیک به انرژی کمتری نیاز دارد؟ افراد مسن

یک داروی جدید توسط دکترها برای درمان سرطان ساخته شده است.

به عمل کار برآید ،به سخندانی نیست.
( so3737بنابراین) الف« :ما با این گزارش مشکل داریم ».ب« :مشکل چیست؟» الف« :خیلی
طوالنی است ».ب« :بنابراین نیاز به کوتاهترشدن دارد؟» ب« :بله».
( but3838اما) امروز صبح دو روزنامه خریدم ،اما آنها را نخواندم.
( or3939یا) آیا میخواهید بیرون بروید ،یا خیلی خسته هستید؟
( and4040و) من گرسنه هستم و هیچ غذایی در آشپزخانه وجود ندارد.
41
 41

I stayed at home, and (I) watched television.

4242

We can eat out or we can eat dinner at home.

43
 43

I wanted to call you, but I didn’t have your number.

44
 44

I was feeling hungry, so I made myself a sandwich.

?When should we stop disrespectful behavior

در خانه ماندم و تلویزیون تماشا کردم.

میتوانیم بیرون غذا بخوریم یا در خانه شام بخوریم.

میخواستم به شما تلفن کنم ،اما شمارءه شما را نداشتم.

احساس گرسنگی میکردم ،بنابراین برای خودم یک ساندویچ درست کردم.
چهطور میتوانید در خانءه خودتان فرهنگ را تغییر دهید در صورتی که رفتاری غیرمحترمانه
در حال آغازشدن است یا دیگر یک شیوءه زندگی شده است؟ در اینجا کارهایی معرفی
میشود که شما میتوانید برای بازگرداندن احترام در بچههایتان انجام دهید .این مسئله
دربارءه اینکه فرزند شما از شما خوشش میآید یا برای انجام کاری که میکنید تشکر میکند،
نیست .به یاد داشتن اینکه فرزند شما دوست شما نیست بلکه بچءه شماست ،مهم است.
وظیفءه شما این است که او را طوری تربیت کنید که بتواند در این جهان ایفای نقش کند.
این بدان معنی است که به او آموزش دهید نه فقط نسبت به شما بلکه نسبت به دیگران هم
محترمانه رفتار کند .وقتی فکر میکنید که فرزندتان از خط قانون عبور کرده است ،یک قانون
کلی این است که از خودتان بپرسید :آیا به همسایه اجازه میدهم این چیزها را به من بگوید؟
یا حتی به یک غریبه؟ اگر پاسختان منفی است ،به فرزندتان اجازه ندهید این کار را انجام
دهد .روزی که فرزند شما بزرگ میشود ،رابطءه شما بیشتر از یک دوست میشود ،اما در این
زمان ،وظیفءه شما این است که ولی او باشید؛ یعنی معلم ،مربی و تعیینکنندءه محدودیتها
باشید نه یک دوست که بگذارید هر کاری که دلش میخواهد انجام دهد.
خوب است که در اسرع وقت جلوی رفتار غیرمحترمانه گرفته شود .اگر فرزند شما گستاخ یا
بیادب است ،آن را نادیده نگیرید .دخالت کنید و بگویید :ما در این خانواده اینگونه حرف
نمیزنیم .عواقبدادن؛ زمانی که فرزندانتان هنوز کوچک هستند در طوالنیمدت به درد
میخورد .واقعاً به عنوان یک پدر و مادر مهم است که قبول کنید فرزندتان بیادب است
و سپس سعی کنید آن را در نطفه خفه کنید؛ و همچنین ،اگر فرزندتان در حال ورود به
سالهای نوجوانی (یا مرحلءه بالقوه سخت دیگر) است به آینده فکر کنید .بعضی از والدینی
که میشناسم هماکنون در حال برنامهریزی هستند که چه طور با این رفتار برخورد کنند
وقتی دخترشان (که اکنون یازده سالش است) تبدیل به یک نوجوان میشود .آنها در حال
یادگیری مهارتهایی هستند که خودشان را برای روابط متقابل با او برای بعد یا آینده آماده
کنند .این امر میتواند به آنها تا مادامی که به عنوان یک خانواده پیش میروند ،کمک کند.
 (a)4545نویسنده این متن را برای نصیحتکردن نوشته است.
 (b)4646کدامیک در متن مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است؟
قبل از هر کس دیگری ،والدین باید جلوی رفتار بد فرزندانشان را بگیرند.
 (d)4747واژءه « »catchدر پاراگراف آخر از لحاظ معنایی به متوقفکردن نزدیک است.
 (b)4848در آخرین پاراگراف بیان شده است که اولین گام برای مواجهشدن با بیادبی
و رفتار بد کودکان پذیرفتن این است که فرزندانشان بد رفتار میکنند.
4949متن را بخوانید .ایدءه اصلی متن را بنویسید.

?1- What type of information you cannot find in an English dictionary
?Synonyms or poems
?2- Which one is correct? Take temperature or catch temperature
?3- How can we respect our old mother
?4- How do you feel when you read about Hassan Omidzadeh
( poems1-1شعر)
( take temperature2-2اندازهگیری درجۀ تب)
( By taking care of her.3-3با مراقبت کردن از او)
( I feel proud and happy.4-4احساس غرور و شادی میکنم).
Dr. Gharib was born in Tehran in 1288. After receiving his diploma,
he went abroad to study medicine. In 1316 he became a physician
and then came back to his homeland. In 1347 this center was founded
by Dr. Gharib and one of his close friends. Dr. Gharib was also a
generous man. He spared no pains to cure sick children.
 (c)5-5دکتر قریب در سال  1288در تهران متولد شد.
 (d)6-6دکتر قریب در کجا پزشکی خواند؟ در یک کشور خارجی
7-7چه وقت آن مرکز توسط دکتر قریب و دوست صمیمیاش تأسیس شد؟ In 1347

(در سال )1347

Listen to the short story and then answer the questions.
Harry came to his mother one morning while she was having her
breakfast and said to her: “No one at my school likes me, mother. The
teachers don’t, the children don’t. Even the cleaners or the bus drivers
hate me.” “Well Harry”, his mother answered: “perhaps you are not
very nice to them. If a few people don’t like a person, he or she may
not be responsible for them. If a lot of people don’t, there is usually
something wrong and that person really needs to change.” “I’m too
old to change.” Harry said: “I don’t want to go to school.” “Don’t be
too silly Harry.” His mother said: “Go to the garage and get the car
out. You have to go. You are quite well and you still have a lot of
”things to learn and besides that you are the headmaster of the school.

?How to stop disrespectful behavior in children

چهطور رفتار غیرمحترمانه در کودکان را متوقف کنیم؟
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(d) Second, it has a high standard of education for young people.5959

3 متن شنیداری
The environment means different things to different people. The
environment can be water, air, animals, waste, plants, and other
things that are around us. Also the environment can be the social,
physical, cultural and chemical factors that surround man.
There are two types of environment, like the natural environment
that natural provides for example the oceans, land, seas, etc. and
the environment that man creates for himself such as houses,
technologies and businesses.
The environment is important and we should all protect it. We must
avoid bad practices such as polluting air and water, and also doing
any other harmful activities that destroy the environment.

. استاندارد آموزشی باالیی برای افراد جوان دارد،دوم
(d) In addition, there are many chances for them to get a good job.6060
. فرصتهای زیادی برای آنها وجود دارد تا یک شغل خوب پیدا کنند،به عالوه

(e) As a result, many people like to live in Canada.
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. بسیاری از مردم دوست دارند در کانادا زندگی کنند،در نتیجه
62- The Solar System consists of the Sun and different planets. The

sun is at the center of the Solar System and these planets revolve
around it. The sun is the largest and Mercury is the smallest. In order
of distance from the Sun, the planets are Mercury, Venus, Earth,
Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. The Sun is the
largest member of the Solar System.

ِ
)(اطراف
around9-9

  خورشید در مرکز منظومءه.منظومءه شمسی شامل خورشید و سیارات گوناگون است
 خورشید بزرگترین و عطارد.شمسی قرار دارد و این سیارات به دور آن میچرخند
، مریخ، زمین، زهره، سیارات عطارد، به ترتیب فاصله از خورشید.کوچکترین هستند
  خورشید بزرگترین عضو منظومءه. نپتون و پلوتون هستند، اورانوس، زحل،مشتری
.شمسی است

) (اجتماعیsocial1010

) (خشکیland1111

) (محافظتکردنprotect1212
4 متن شنیداری

Teacher: Students, do you know respecting others can make our

world a better place to live in?
Student: Yes, sure. But how can we show our respect to others?
Teacher: Well. There are many helpful tips.
Student: Would you please tell some of them?
Teacher: Yes, certainly. Today I will talk about two of them. First,
you should listen to others when they speak.
Student: But some people speak a lot.
teacher: I know. But again you should listen to them if you want
to respect them. Second, you should value other people’s opinions.

1 متن شنیداری

Roya: We are going to the gym on Friday. Will you come with us,

Mina?
Mina: hmm, I don’t think so.
Roya: You don’t like sport, do you?
Mina: Actually I don’t know. I think it depends on the type of the

sport.
Roya: You prefer team sport, don’t you?

( (نادرست) قولدادن به دیگران میتواند دنیای ما را جای بهتری برایFalse)1313

Mina: Well, it seems to be OK, but honestly I prefer less active sport

.زندگیکردن کند

like chess.

.( (درست) دانشآموز فکر میکند که بعضی از مردم زیاد حرف میزنندTrue)1414

Roya: Oh, I see.

 ابتدا باید به حرف آنها گوش،( اگر ما بخواهیم به دیگران احترام بگذاریمlisten)1515

.( (نادرست) رویا روز شنبه به باشگاه خواهد رفتFalse)1-1

.دهیم

.( (نادرست) رویا به تنهایی به باشگاه میرودFalse)2-2

.( کارخانه رودخانه را آلوده کرده استe)1616

.( (درست) مینا با رویا به باشگاه نخواهد رفتTrue)3-3

.( پدربزرگم هر روز صبح در پارک به کبوترها غذا میدهدd)1717

.( (درست) مینا ورزشهای کمتحرکتری مانند شطرنج را ترجیح میدهدTrue)4-4

.( المپهای جدید برق کمتری مصرف میکنندa)1818

2 متن شنیداری

.” خط کشیدمpurpose” ( دور مدخل فرهنگ لغت برای کلمءهc)1919

Amir: Why didn’t you go to the new restaurant last night?

. گاز طبیعی سه سوخت فسیلی رایج هستند، زغالسنگ،( نفتfossil)2020

Reza: We didn’t want to. We had already tried the food there the

. ما برای صبحانه به مقداری از آن نیاز داریم،) همءه شیر را مصرف نکنuse up(2121

weekend before.

(  دکتر قریب به عنوان یک استاد برجستءه دانشگاه در کشور ماdistinguished)2222

Amir: Really? Did you like the food?

.معروف بود

Reza: That was OK. We all ordered chicken with rice. I had never

 (ناگهان تصمیمگرفتن.( من مقدمه را نخواندم و سریع به بخش بعدی رفتمd)2323

tasted the special sauce anywhere else.

)برای انجام چیزی

Amir: Was it pomegranate sauce?

) (عصبانینبودن از کسی.( مادر من را برای شکستن گلدان بخشیدc)2424

Reza: No, it wasn’t. I had already tasted pomegranate sauce at home.

 (گرفتن جای کسی.( کارخانه بیشتر کارگرانش را با روباتها جایگزین میکندb)2525

Amir: Was it expensive?

)یا چیزی

Reza: I think it was cheaper than the food we had tried in other

 شما.( فقط گفتن اینکه شما کاری را انجام خواهید داد زیاد اهمیت نداردspeak)2626

restaurant.

».میدانید که «به عمل کار برآید به سخندانی نیست

. زیرا نمیخواستند بروند،( رسول و خانوادهاش دیشب به رستوران جدید نرفتندb)5-5

doesn’t  در جملءه اصلی.جملءه اصلی منفی است؛ بنابراین سؤال کوتاه باید مثبت باشد

.( همءه آنها مرغ با برنج سفارش دادندc)7-7

.( آنها آخر هفتءه گذشته به رستوران جدید رفته بودندc)6-6

 اینطور نیست؟،(  حمید حرف بدی نمیزندb)2727

.( رسول هرگز قبال ً سس مخصوص آنها را هیچ جای دیگر امتحان نکرده بودa)8-8

.آمده است؛ پس باید از مثبت آن در سؤال کوتاه استفاده کنیم
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 (d)2828الف :او جمعءه گذشته چ ه کار کرد؟ ب :او فیلمی را تماشا کرد که بسیار جالب بود.
چون قبل از جای خالی ،مرجع غیر انسان ) (the filmآمده است ،از ضمیر موصولی
 whichاستفاده میکنیم.
 (a)2929الف :حدس بزن برای شام چه داریم؟ ب :ساالد ماهی احتماال ً برای شام توسط
آشپز درست میشود.
بعد از فعل گذرای ( makeساختن) ،مفعول نیامده است؛ بنابراین باید آن را به شکل
مجهول بنویسیم.
 (d)3030الف :من شغل خوبی ندارم و نمیتوانم پول کافی دربیاورم .ب :اگر شغل خوبی
داشتم ،میتوانستم پول زیادی دربیاورم.
در قسمت جواب شرط جملءه  شرطی نوع  ،2از زمان آینده در گذشتءه  ساده
(شکل سادءه فعل  )would‚ could‚ might +استفاده میکنیم.
 )had paid(3131آنها مقداری از پول را به من پس دادند ،زیرا پول خیلی زیادی
پرداخت کرده بودم.
از زمان گذشتءه کامل برای بیان عملی استفاده میکنیم که قبل از کار دیگری در گذشته
انجام شده باشد .به کلمءه ربط  becauseهم دقت کنید.
32
 32

الکتریسیته برای تأمین انرژی ساعتها ،تابلوهای بزرگراهها ،خانهها و حتی ایستگاههای

فضایی مورد استفاده قرار بگیرد.
( (True)3939صحیح) براساس متن ،انرژی خورشیدی متداولترین نوع انرژی پاک است.
(  (False)4040نادرست) مردم از خورشید به عنوان منبع گرما برای سالهای اندکی
استفاده کردهاند.
 (b)4141ایرانیان از طرحهای خاص پنجرهها و بالکنها برای گرفتن بیشترین نور آفتاب
استفاده کردهاند.
 (a)4242متن میگوید که مردم از مواد گوناگونی در ساختن خانهها استفاده میکنند تا
آنها در زمستان ،گرم و در تابستان ،خنک نگه دارد.
4343چگونه جمعکنندههای خورشیدی گرما را جمع میکنند؟
Solar collectors collect heat by absorbing sunlight.

جمعکنندههای خورشیدی گرما را با جذب نور آفتاب جمع میکنند.
برای افراد زیادی ،سالهای نوجوانیشان ـ از  13تا  19ـ گاهی بهترین یا بدترین سالهای
زندگیشان است .گاهی بعضی از نوجوانان احساس میکنند که تفاوتهای زیادی بین
آنها و والدینشان وجود دارد .نوجوانان اغلب میخواهند نشان دهند که آنچه که انجام
میدهند درست است .آنها میخواهند لباسهای متفاوت بپوشند تا نشان دهند که آزاد
هستند .در بعضی از کشورها ،آنها وقتی فقط  16سال دارند ،میتوانند رانندگی کنند.
بسیاری از افراد جوان بعد از مدرسه و آخر هفتهها شغلهای پارهوقت انجام میدهند،
بنابراین آنها میتوانند ماشینهای خودشان را بخرند .بعد از اتمام دبیرستان ،بعضی از
آنها در آپارتمانهای خودشان زندگی میکنند .با وجود این ،نوجوانان باید بدانند که
والدینشان چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن با آنها دارند :تجارب زندگیشان،
شکستهایشان ،موفقیتهایشان .آنها باید به والدینشان احترام بگذرانند و مراقب آنها
باشند ،چون والدین بهترین حامی در زندگی آنها هستند.
( (True)4444صحیح) براساس متن ،نوجوانان بین سیزده و نوزده سال هستند.
( (False)4545غلط) نوجوانان در سن  16سالگی میتوانند در همءه کشورها رانندگی
کنند.
 (c)4646متن میگوید که والدین چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن با نوجوانان
دارند.
 (d)4747نوجوانان باید به والدینشان احترام بگذارند ،زیرا آنها بهترین حامی برای
نوجوانان هستند.
 (and)4848ما به رستوران رفتیم و غذا سفارش دادیم.
 (so)4949آن فرهنگ لغت گران است ،بنابراین نمیتوانم آن را بخرم.

Joe had already learned Chinese when he moved to China.

جو قبلش زبان چینی یاد گرفته بود وقتی به چین نقل مکان کرد.
33
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They would buy a house if they were you.

اگر آنها جای شما بودند ،یک خانه میخریدند.
34
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A horse is an animal which can run fast.

اسب حیوانی است که میتواند سریع بدود.
فرهنگ لغت کتابی است که معنی کلمات و اصطالحات را توضیح میدهد .شما میتوانید
لغات را به سادگی پیدا کنید ،چون فرهنگ لغتها آنها را به ترتیب الفبا قرار میدهند.
کلمءه فرهنگ لغت از کلمءه التین ( dictioبه معنی گفتن) میآید.
چندین نوع فرهنگ لغت وجود دارد .فرهنگ لغتهایی که کلمات و نحوءه استفاده از
آنها را شرح میدهند ،فرهنگ لغتهایی که کلمات را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه
میکنند ،فرهنگ لغتهای زندگینامه که دربارءه افراد مشهور صحبت میکنند و فرهنگ
لغتهای فنی که معانی واژههای فنی را توضیح میدهند.
فرهنگ لغتهایی که توضیح میدهند معنی کلمات چیست ،تعریف واضحی از آنها
میدهند .یک فرهنگ لغت خوب همچنین اطالعات بیشتری دربارءه کلمات میدهد.
به طور مثال ،توضیح میدهد که کلمات چگونه تلفظ میشوند .معموال ً الفبای آوایی
بینالمللی ) (IPAبرای این منظور استفاده میشود .یک فرهنگ لغت کامل همچنین
دربارءه ریشءه کلمات و داستانی که در پشت آنها قرار دارد ،میگوید .برای مثال ،کلماتی
مانند پیژامه ،بازار و بهشت از فارسی وارد انگلیسی شدند.
( (True)3535صحیح) کلمات به آسانی در فرهنگ لغتها پیدا میشوند ،زیرا فرهنگ
لغتها آنها را به ترتیب حروف الفبا قرار میدهند.
( (True)3636صحیح) کلمءه «فرهنگ لغت» از واژءه التین “ ”dictioمیآید.
 (c)3737فرهنگ لغتهای زندگینامه چه چیزی را شرح میدهند؟ آنها دربارءه افراد
مشهور حرف میزنند.
 (b) “them”3838در اولین خط پاراگراف  3به چه چیزی اشاره دارد؟ کلمات
متداولترین نوع انرژی پاک ،انرژی خورشیدی است .انرژی خورشیدی به وسیلءه تابشی
که به زمین میرسد ،تولید میشود .مردم به مدت هزاران سال از خورشید به عنوان
منبع گرما استفاده کردهاند .برای مثال ،ایرانیان برای اینکه بیشترین تابش خورشید را
بگیرند از طرحها و آرایشهای خاصی از پنجرهها ،بالکنها و حیاطها استفاده میکنند.
همچنین در ساخت این خانهها ممکن است مواد مختلفی به کار رود .این کار مردم را
در فصول سرد ،گرم و در ایام گرم سال ،خنک نگه میدارد.
امروزه انرژی خورشیدی میتواند به اشکال دیگر انرژی ،مانند گرما و الکتریسیته تبدیل
شود .انرژی خورشیدی ممکن است برای گرمکردن آبوهوای داخل خانهها ،ساختمانها،
یا استخرهای شنا به کار رود .شاید شما ساختمانها یا خانههایی با پنلهای درخشان
بزرگ ،روی سقف دیده باشید .اینها جمعکنندههای خورشیدی هستند که با جذب نور
خورشید و تولید انرژی خورشیدی ،گرما را جمع میکنند .انرژی خورشیدی در تولید
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The book was boring, but he had to read it.

کتاب خستهکننده بود ،اما او باید آن را میخواند.

(c) The new century has brought big changes in communication.5151

قرن جدید ،تغییرات زیادی در ارتباطات به همراه داشته است.

(f) Cell phones are important in these changes.
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موبایلها در این تغییرات مهم هستند.
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 53

(b) Most of these cell phones can help you have video calls.

بیشتر این موبایلها میتوانند در برقراری تماسهای ویدیویی به شما کمک کنند.

(d) But some people do not have such phones.
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اما بعضی افراد چنین تلفنهایی ندارند.

5555

(e) because they are very expensive.

چون خیلی گران هستند.
56
 56

(a) In short, communication can depend on technology.

خالصه اینکه ،ارتباطات میتواند به فناوری وابسته کند.

57- Sport is useful for us. There are different types of sport. Sport
can give us a good physical shape. It also gives us a healthier heart.
So it is good to do some kind of exercise to remain healthy.

ورزش برای ما مفید است .انواع مختلف ورزش وجود دارد .ورزش میتواند به ما تناسب
اندام خوبی بدهد .همچنین به ما قلب سالمتری میدهد؛ بنابراین خوب است که نوعی
ورزش انجام دهیم تا سالم بمانیم.
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طبق آن ،به موجب آن ،از طریق آن ������������������������������������������38. whereby /weərˈbaɪ/ adv.
معنیدار ،قابل فهم ،عمیق ،ارزشمند ،هدفمند ،مهم�������������39. meaningful /ˈmiːnɪŋfəl/ adj.
به جای اینکه ،به جای ،تا ،تا اینکه����������������������������40. rather than /ˈræðər ðæn/ prep.
41. provide /prəˈvaɪd/ v.
فراهمکردن ،تهیهکردن ،مهیاکردن ،تدارکدیدن؛ در اختیار گذاشتن

1. appreciation /əˌpriːʃiˈeɪʃən/ n.

همراه با ،به اضافۀ �������������������������������������������������������������prep.

حقشناسی ،تقدیر ،سپاس؛ شناخت ،درک؛ افزایش ،ترقی

wɪð,/

42. along with /əˈlɒːŋ

مقدار ،اندازه ،کمیت���������������������������������������������������������������������������43. quantity /ˈkwɑːntɪti/ n.

کاهشدادن ،پایینآوردن�������������������������������������������������������������������������������������2. lower /ˈloʊər/ v.

پردازش؛ فرایند ����������������������������������������������������������������������������������������44. process /ˈprɑːses/ n.

افزایشدادن؛ تقویتکردن�������������������������������������������������������������������������������������3. boost /buːst/ v.

45. generate /ˈdʒenəreɪt/ v.

قدرت ،نیرو������������������������������������������������������������������������������������������������������4. strength /strenθ/ n.

تولیدکردن ،به وجود آوردن ،ایجادکردن ،حاصلکردن ،زاییدن

پا به سن گذاشته ،افراد مسن ،سالخوردگان �����������������������������������������5. elderly /ˈeldərli/ adj.

با هم بودن ،با هم همراه بودن�����������������������������������������������46. go together /goʊ tə ˈgeðər/

نوجوان ���������������������������������������������������������������������������������������������������6. teenager /ˈtiːneɪdʒər/ n.

ترکیب ،آمیزش( ،قفل) رمز���������������������������������������47. combination /ˌkɑːmbɪˈneɪʃən/ n.

دما ،حرارت؛ تب؛ شور�������������������������������7. temperature /ˈtemprətʃər, ˈtemprɪtʃ-ər/ n.

ترتیب ،همآیندی������������������������������������������������������������������48. collocation /ˌkɑːləˈkeɪʃən/ n.

پزشک �����������������������������������������������������������������������������������8. physician /fəˈzɪʃən, fɪˈzɪʃən/ n.

از حفظ ،از بر �����������������������������������������������������������������������������������49. by heart /baɪ hɑːrt/ adv.

توجهکردن ،مالحظهکردن؛ به شمار آوردن؛ توجه ،مالحظه���������������9. regard /rɪˈɡɑːrd/ v. ,n.

عمدتاً ،بیشتر ����������������������������������������������������������������������������������������50. mostly /ˈmoʊstli/ adv.

از هیچ کاری مضایقهنکردن�������������������������������������� 10. spare no pains /sper noʊ peɪnz/

اخالقیات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������51. ethics /ˈeθɪks/ n.

برجسته ،نامدار ،درخشان ،ممتاز ،معروف���������������11. distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ adj.

زیاد ،بیشمار ���������������������������������������������������������������������������������52. countless /ˈkaʊntləs/ adj.

جای تعجب نیست که ������������������������������12. not surprisingly /nɑːt sərˈpraɪzɪŋli/ adv.

الهام ،وحی ،تشویق ،گرایش؛ الهامبخش ،منبع الهام�������������53. inspiration /ˌɪnspɪˈreɪʃən/ n.

وطن ،زادگاه���������������������������������������������������������������������������������13. homeland /ˈhoʊmlænd/ n.

نویسنده �������������������������������������������������������������������������������������������������������������54. author /ˈɒːθər/ n.

تأسفآمیز ،اسفبار ،حاکی از پشیمانی���������������������������������������14. regretful /rɪˈɡretfəl/ adj.

راهحل ،چاره ،محلول����������������������������������������������������������������������������55. solution /səˈluːʃən/ n.

گرفتن ،دستگیرکردن ،گیرانداختن ،رسیدن به�����������������������������������������������15. catch /kætʃ/ v.

باهوش ،هوشمند ،زیرک����������������������������������������������������������������������������56. smart /smɑːrt/ adj.

تأسیسکردن ،بنیاننهادن��������������������������������������������������������������������������������16. found /faʊnd/ v.

به طور تصادفی ،تصادفاً���������������������������������������������57. by accident /baɪ ˈæksɪdənt/ adv.

17. dedicated /ˈdedɪkeɪtəd/ adj.

برای مثال ،برای نمونه���������������������������������������������������58. for instance /fɔːr ˈɪnstəns/ adv.

متعهد ،دلسوز ،پایبند ،عالقهمند؛ (کامپیوتر و غیره) اختصاصی

برحسب اتفاق ،تصادفاً ،ناگهان��������������������������������������59. accidentally /æksɪˈdentli/ adv.

راستی ،ضمناً ������������������������������������������������������������������������18. by the way /baɪ ðə weɪ/ adv.

وسیله ،ابزار��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60. tool /tuːl/ n.

کاناپه ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19. sofa /ˈsoʊfə/ n.

معمولی ،ساده ،عادی ��������������������������������������������������������������������61. ordinary /ˈɔːrdəneri/ adj.

غذادادن به ،تأمینکردن��������������������������������������������������������������������������������������������20. feed /fiːd/ v.

ذکرکردن ،بیانکردن ،اشارهکردن�������������������������������������������������������62. mention /ˈmenʃən/ v.

کبوتر ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������21. pigeon /pɪdʒɪn/ n.

63. elicit /ɪˈlɪsət, ɪˈlɪsɪt/ v.

فریادزدن�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22. shout /ʃaʊt/ v.

استخراجکردن ،بیرونکشیدن ،موجب آشکارشدن (چیزی) ،موجبشدن

ناشنوا ،سنگینگوش���������������������������������������23. hard of hearing /hɑːrd ɑːv ˈhɪrɪŋ/ adj.

عالمت ،سیگنال ،اشاره؛ عالمتدادن ���������������������������������������������������64. signal /ˈsɪɡnəl/ v., n.

بغل؛ بغلکردن������������������������������������������������������������������������������������������������������24. hug /hʌɡ/ v., n.

شک ،تردید ،بالتکلیفی ،عدم اطمینان ،بیثباتی ،شبهه�����65. uncertainty /ʌnˈsɜːrtnti/ n.

آغوش ،بغل؛ دور������������������������������������������������������������������������������������������������������������25. lap /læp/ n.

تأییدکردن ،تصدیقکردن�������������������������������������������������������������������66. confirm /kənˈfɜːrm/ v.

منفجرشدن ،از هم بازشدن ،شکفتن؛ شیوع ،انفجار�������������������������������������26. burst /bɜːrst/ v., n.

مرکب؛ ترکیب؛ ترکیبکردن ،آمیختن�����������������67. compound /ˈkɑːmpaʊnd/ adj., v., n.

مکرراً ،به طور مکرر ������������������������������������������������������������������27. repeatedly /rɪˈpiːtɪdli/ adv.

لذتبخش ���������������������������������������������������������������������������������68. enjoyable /ɪnˈdʒɔɪəbəl/ adj.

ناگهان ���������������������������������������������������������������������������������������������������28. suddenly /ˈsʌdnli/ adv.

نتیجه ،حاصل ،اثر؛ نتیجهدادن ،منتجشدن ،منجرشدن����������������������69. result /rɪˈzʌlt/ n., v.

بخشیدن ،عفوکردن ،رحمکردن به������������������������������������������������������������29. forgive /fərˈɡɪv/ v.

امتحاندادن�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70. take a test

به آرامی ،با خونسردی���������������������������������������������������������30. calmly /kɑːmli, kɑːlmli/ adv.

جایگزینکردن ،جابهجاکردن ،عوضکردن ،جای چیزی را گرفتن���71. replace /rɪˈpleɪs/ v.

دفتر خاطرات؛ خاطرات ���������������������������������������������������������������������������������������31. diary /ˈdaɪri/ n.

با وجود این ،با این حال ،اما؛ هنوز�������������������������������������������������������������������������72. yet /jet/ adv.

پاسخ؛ پاسخدادن�����������������������������������������������������������������������������������������32. reply /rɪˈplaɪ/ v., n.

ارث ،میراث ���������������������������������������������������������������������������������������������73. heritage /ˈherɪtɪdʒ/ n.

بعد از مدتی کوتاه��������������������������������������������������������������������������������������� 33. after a little while

متعلقبودن ،تعلقداشتن�������������������������������������������������������������������������������74. belong /bɪˈlɒːŋ/ v.

مکث؛ مکثکردن������������������������������������������������������������������������������������������34. pause /pɒːz/ v., n.

مسئولیت ،مسئولیتپذیری������75. responsibility /rɪˌspɒnsɪˈbɪləti, rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ n.

با محبت ،از روی عشق ،عاشقانه ������������������������������������������������������35. lovingly /ˈlʌvɪŋli/ adv.

یا  ...یا�����������������������������������������������������������������������������������������������76. either … or /ˈiːðər/ conj.

بوس؛ بوسیدن �������������������������������������������������������������������������������������������������������36. kiss /kɪs/ v., n.

بزرگکردن ،پروردن ،بارآوردن��������������������������������������������������������������77. bring up /brɪŋ ʌp/ v.

زمانی ،یک بار���������������������������������������������������������������������������������������������������37. once /wʌns/ adv.
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برای هر نکته یا ایده یک سؤال درست کنید.

مایل ،مشتاق ،خواستار �����������������������������������������������������������������������������78. willing /ˈwɪlɪŋ/ adj.

به سؤاالت پاسخ دهید.

قانون ،قاعده ،دستور���������������������������������������������������������������������������������������������������79. rule /ruːl/ n.
راهنما ،رهنمون ،سرمشق ،دستورالعمل ،خط مشی ������������������80. guideline /ˈɡaɪdlaɪn/ n.

از کلمات پرسشی و پاسخهای احتمالی جدول زیر استفاده کنید:

81. blessing /ˈblesɪŋ/ n.
برکت ،نعمت ،موهبت ،دعای خیر ،نعمت خداداده ،نیکبختی ،استعداد خداداد
بنابراین ،از اینرو ،پس ،بدین جهت ����������������������������������������������������������82. hence /hens/ adv.
نسل؛ تولید�����������������������������������������������������������������������������83. generation /ˌdʒenəˈreɪʃən/ n.
84. share /ʃer/ v., n.
سهم ،قسمت ،بخش؛ تقسیمکردن ،سهیمشدن ،قسمتکردن؛ سهمداشتن در ،شریکشدن در
شکست�������������������������������������������������������������������������������������������������������������85. failure /ˈfeɪljər/ n.
86. deserve /dɪˈzɜːrv/ v.
شایستگیداشتن ،الیقبودن ،استحقاقداشتن ،سزاواربودن ،شایستهبودن
بیقیدوشرط ،بیچونوچرا ،بیشرط
مفتخر�����������������������������������������������������������������������������������������������������88. honored /ˈɑːnərd/ adj.
وظیفه ،مأموریت ،تکلیف ،عوارض گمرکی �������������������������������������������������������89. duty /ˈduːti/ n.
ادارهکردن ،از عهده برآمدن؛ دستزدن به������������������������������������������������90. handle /ˈhændl/ v.
در ،در توی ،در مدت ،در حدود ،در ظرف�����������������������������������������91. within /wɪθˈɪn/ prep.
نبود ،فقدان ،کمبود ،عدم وجود؛ ِ
فاقد  ...بودن ،نداشتن ،بیبهره بودن��������������92. lack /læk/ n., v.
93. grateful /ˈɡreɪtfəl/ adj.

Question: What did the son do when her mother asked him
?for the third time

متشکر ،سپاسگزار ،قدردان ،حقشناس ،خرسند ،مدیون؛ خوشایند
شایان ،شایسته ،الیق ،مستحق؛ ارزشمند ،ارزنده ،درخور���������������94. worthy /ˈwɜːrði/ adj.

Answer: He shouted at his mother, why do you keep asking me
?the same question again and again? Are you hard of hearing

سارق ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������95. robber /ˈrɑːbər/ n.
طوطی ،آدم مقلد؛ طوطیوار گفتن؛ تقلیدکردن از����������������������������96. parrot /ˈpærət/ n., v.

مادر به آرامی از پسرش پرسید« :این چیست؟» پسر پاسخ داد« :این یک کبوتر است».

دزدیدن ،دستبردزدن�����������������������������������������������������������������������������������������������97. steal /stiːl/ v.

بعد از چند دقیقه ،برای بار دوم از پسرش پرسید« ،این چیست؟» پسر پاسخ داد« :مادر،

همین االن به تو گفتم ،کبوتر است ،کبوتر است ».بعد از مدتی کوتاه ،مادر پیر برای بار

جواب سؤاالت سمت چپ را از سمت راست پیدا کنید.

c )1

d )2

سوم از پسرش پرسید« ،این چیست؟» این بار پسر بر سر مادرش فریاد زد« ،چرا به طور
مداوم از من همین سؤال را میپرسی؟ آیا گوشت سنگین است؟»

?1. Who is the man in the picture
2. Can you tell me a little about
?Dr. Gharib
?3. Where was he born
?4. What was he like
a )3

شخص
مفعول ،توصیف یا فرایند
محل
زمان
دلیل
کمیت ،فرایند و توصیف

(چه کسی) who
(چه چیزی ،چه کاری) what
(کجا) where
(چه وقت) when
(چرا) why
(چهطور) how

Example: Read the passage. Generate a question with a
question starter and then answer it.
The mother asked her son quietly, “What is this?” The son
replied: “It is a pigeon”. After a few minutes, she asked her son
for the second time, “What is this?” The son said, “Mom, I have
just told you, “It’s a pigeon, a pigeon”. After a little while, the
old mother asked her son for the third time, “What is this?” This
time the son shouted at his mother, “Why do you keep asking me
”?the same question again and again? Are you hard of hearing

87. unconditionally /ˌʌnkənˈdɪʃənəli/ adv.

a) Tehran.
b) He was very generous.
?c) Oh, don’t you know him
d) He was a famous physician.

پاسخهای احتمالی

کلمات پرسشی

سؤال :پسر چه کار کرد وقتی مادرش برای بار سوم از او سؤال پرسید؟

پاسخ :بر سر مادرش فریاد زد که چرا به طور مداوم همین سؤال را از من میپرسی؟ آیا
گوشت سنگین است؟

روش پرسشیکردن جمالت با کلمات پرسشی:

ابتدای کلمۀ پرسشی را به اول جمله میآوریم.

b )4

جای فعل کمکی و فاعل را با هم عوض میکنیم.

 )1آن مرد در تصویر چه کسی است؟
( )cاوه ،او را نمیشناسی؟
 )2آیا میتوانید کمی بیشتر دربارۀ دکتر قریب به
( )dاو پزشک معروفی بود.
من بگویید؟
( )aتهران.
 )3او در کجا متولد شد؟
( )bآدم بسیار سخاوتمندی بود.
 )4چه جور آدمی بود؟

مورد سؤال را حذف میکنیم.

جملۀ زیر را با چند کلمۀ پرسشی سؤالی کردهایم.

The boys will answer the questions at school tomorrow
morning.
Who: Who will answer the questions at school tomorrow
?morning
?When: When will the boys answer the questions at school
Where: Where will the boys answer the questions tomorrow
?morning
?What: What will the boys do at school tomorrow morning

طرحکردن سؤال ،یک استراتژی در درک مطلب است که از طریق آن سؤاالت معناداری

دربارۀ نکات مهم یا ایدۀ اصلی یک متن مطرح میکنیم .با استفاده از این استراتژی،

زمانیکه از  whoیا هر کلمۀ پرسشی دیگر که فاعل را مورد پرسش قرار میدهد

دانشآموزان سؤاالتی را دربارۀ متن میپرسند و به آنها پاسخ میدهند .برای این کار

استفاده میکنیم ،کافیست این کلمات پرسشی را جای فاعل آورده و جمله پرسشی شود:

از گامهای زیر پیروی کنید:
متن را بخوانید.

The tourists visited Shiraz yesterday.

نکات مهم و ایدۀ اصلی متن را پیدا کنید.

?Who visited Shiraz yesterday
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درس  1سال دوازدهم به ساختار مجهول زمانهای حال ساده ،گذشتۀ ساده و حال کامل
پرداخته است .مجهول سایر زمانها را در درس  3میخوانیم.

به ساختار مجهول زمانهای حال ساده ،گذشتۀ ساده و حال کامل در جدول زیر دقت کنید.

هرگاه دو واژه یا بیشتر با هم بیایند و در کنار هم طبیعی به نظر برسند و به گوشمان

مثال

ساختار مجهول

The letter is
written.
نامه نوشته
میشود.

am / is / are +
p.p.

حال ساده
I write the letter.
من نامه را مینویسم.

2

The letter
was written.
نامه نوشته شد.

was / were +
p.p.

گذشتۀ ساده
I wrote the letter.
من نامه را نوشتم.

3

The letter has
been written.
نامه نوشته شده
است.

have / has +
been + p.p.

عجیب نباشند ،میگوییم این دو واژه با هم همآیند هستند یا قابلیت ترکیبپذیری

دارند .مثال ً میگوییم  fast foodو نمیگوییم  quick foodیا  ،fast mealیا ترکیب

 heavy rainصحیح است ولی ترکیب  strong rainنادرست است ،بنابراین باید

1

حواسمان حسابی جمع باشد که دو واژه را به شکلی بیاوریم که با هم ترکیبپذیری

دارند .برای یادگیری واژگان همآیند باید هنگام خواندن متنهای کتاب ،حواسمان به

واژگانی که در کنار هم آمدهاند ،باشد.

مهمترین همآیندهای کتابتان عبارتاند از:
فستفود
غذای آماده /سریع
باران سنگین
باد شدید
اشتباهکردن
ورزشکردن
روزنامهخواندن
روی کاناپه نشستن
سنگینگوش
داستانگفتن
نمازخواندن
اندازهگرفتن درجۀ تب
در هیچکاری مضایقهنکردن
زیر گریه زدن
در ضمن ،راستی
جای تعجب نیست که
احساس سالمتی کردن
خارجرفتن

fast food
quick meal
heavy rain
strong wind
make a mistake
 do exercise
read a newspaper
sit on the sofa
hard of hearing
 tell a story
say prayers
 take temperature
 spare no pains
burst into tears
by the way
not surprisingly
 feel well
go abroad

زمان

حال کامل (ماضی نقلی
در فارسی)
I have written the
letter.
من نامه را نوشتهام.

جمالت زیر را مجهول کنید( .بعد از مجهولکردن ،پاسختان را با پاسخهای

دادهشده مقایسه کنید).

1. Hamid sells a lot of shirts in Shiraz.
حمید پیراهنهای زیادی در شیراز میفروشد.
2. They close the doors at about 6 o’clock.
آنها حدود ساعت  6درها را میبندند.
3. Reza answered the questions easily.
رضا به آسانی به سؤاالت پاسخ داد.
4. They planned a trip last week.
آنها هفتۀ پیش سفری را برنامهریزی کردند.
5. The teacher has explained the lesson for half an hour.
معلم درس را به مدت نیم ساعت توضیح داده است.
6. They’ve taught English since three years ago.

الگوی ساخت فعل مجهول ()to be + p.p.

آنها از سه سال پیش انگلیسی تدریس کردهاند.

ما فارسیزبانها اکثراً با جمالت معلوم حرف میزنیم؛ یعنی تا فاعل را نگوییم یا نشناسیم

1. A lot of shirts are sold in Shiraz.

خیالمان راحت نمیشود .برایمان مهم است که «چه کسی کار را انجام داده است ».اما

پیراهنهای زیادی در شیراز فروخته میشود.
2. The doors are closed at about 6 o’clock.

انگلیسیزبانها زیاد دنبال انجام دهندۀ کار نیستند .برایشان زیاد هم مهم نیست که
«چه کسی کار را انجام داده است ».بیشتر برایشان این مهم است که «فالن کار انجام

درها حدود ساعت  6بسته میشوند.
3. The questions were answered easily.

شده است».

جالب است که بدانید جمالت معلوم و مجهول فارسی و انگلیسی دقیقاً شبیه هم هستند.

سؤاالت به آسانی پاسخ داده شدند.

دقت کنید:

4. A trip was planned last week.

علی نامه را نوشت: Ali wrote the letter..جملءه معلوم

سفر هفتۀ پیش برنامهریزی شد.
5. The lesson has been explained for half an hour.

نامه نوشته شد: The letter was written..جملءه مجهول
همانطور که در مثال باال دیدید ،برای مجهولکردن جملۀ انگلیسی دقیقاً مانند مجهول

درس به مدت نیم ساعت توضیح داده شده است.
6. English has been taught since three years ago.

فارسی عمل میکنیم.

ابتدا فاعل را حذف میکنیم و مفعول را به ابتدای جمله میآوریم .سپس با توجه به

از سه سال پیش ،انگلیسی تدریس شده است.

زمان جمله از فعل ربطی یا  to beاستفاده میکنیم و در آخر هم از قسمت سوم

فعل یا همان صفت مفعولی استفاده میکنیم .چیزی که در مجهول خیلیخیلی مهم

یادگیری زبان چینی سخت است ،اینطور نیست؟

است ،آوردن یک فعل  to beدرست و حسابی مناسب با زمان جمله است .فعلهای

فکر نکنم امسال باران زیادی داشته باشیم ،مگر نه؟

 to beعبارتاند از:

به حرفم گوش کن ،باشه؟

am, is, are, was, were, be, being, been
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