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این زمان داللت بر انجام کاری می کند که در آینده انجام خواهد شد و بیشتر قول و تصمیم را نشان می دهد. این زمان با افزودن فعل کمکی will به شکل سادۀ 

فعل به دست می آید:
شکل سادۀ فعل )مصدر بدون will  + )to + فاعل

 آیندۀ نزدیک )آیندۀ قصدی(: برای بیان کارهای قطعی و معین در زمان آینده )به خصوص آیندۀ نزدیک( استفاده می شود و برای ساخت آن از
be going to به همراه شکل سادۀ فعل استفاده می شود. دقت کنید که در ترجمۀ این ساختار از عباراتی نظیر »قصد دارم« یا »می خواهم« استفاده می کنیم.

شکل سادۀ فعل )مصدر بدون going to + )to + شکل مناسب فعل to be + فاعل

will و be going to نگاهی به تفاوت های

ری
م گی

می
تص

گر تصمیم از قبل گرفته شده باشد از be going to  استفاده می شود. گر تصمیم لحظه ای )آنی( باشد از will و ا در تصمیم گیری برای آینده، ا
John: I forgot to bring my watch from upstairs. .جان: فراموش کردم ساعتم را از طبقۀ باال بیاورم
Peter: Don’t worry. I will bring it for you. )پیتر: نگران نباش. من آن را برای تو خواهم آورد.   )تصمیم آنی
Helen: Your hands are dirty. .هلن: دستانت کثیف هستند
Rose: Yes, I know. I am going to wash them. )ُرز: بله، می دانم. قصد دارم آن ها را بشویم.  )تصمیم از قبل

نی
ش بی

پی

وقتی پیش بینی ما بر اساس نظرات شخصی است، برای آن از will استفاده می کنیم، اما وقتی وقوع اتفاقی را بر اساس شواهد موجود پیش بینی 
می کنیم، be going to  استفاده می شود.

I think it will be sunny tomorrow.  .فکر می کنم فردا ]هوا[ آفتابی خواهد بود
Look at those dark clouds. It is going to rain tonight. .به آن ابرهای تیره نگاه کن. امشب قرار است باران ببارد

ق
قای

برای صحبت کردن در مورد حقایق یا چیزهایی که قطعاً اتفاق می افتند، از will استفاده می کنیم.ح
My little brother will be two years old next Sunday.  .برادر کوچکم یکشنبۀ بعد دو ساله خواهد شد

 بعد از افعال کمکی will و be going to همواره شکل سادۀ فعل )مصدر بدون to( قرار می گیرد.
شرط  جواب  بخش  در  می روند  کار  به  آینده  در  محتمل  نتیجۀ  یک  و  ممکن  موقعیت(  )یا  شرط  یک  بیان  برای   که  اول  نوع  شرطی  جمالت  در   

)main clause( از آیندۀ ساده )will( استفاده می شود*. 1 

If Clause (Condition) Main Clause (Result)

If + simple present simple future

If you don’t hurry,  ،گر عجله نکنی ا you will miss the bus.  .اتوبوس را از دست خواهی داد  

* توضیحات کامل جمالت شرطی نوع اول در درس 3 سال یازدهم آمده است. 
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 تعدادی از قیدهای زمان که در زمان آیندۀ ساده استفاده می شوند، عبارتند از:

tomorrow )فردا( 

next day /  week /  month /  year )روِز / هفتۀ / ماِه / ساِل بعد(

the day after tomorrow )پس فردا(

an hour later )یک ساعت بعد( / two months later )دو ماه بعد( / 
three weeks later )سه هفته بعد( / four days later )چهار روز بعد( / ...

  

طریقۀ سؤالی کردن با کلمات پرسشی

عل
 فا

 از
ال

سؤ
 

برای این منظور، کلمۀ پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله, جای فاعل قرار می دهیم و بقیۀ جمله را بدون تغییر می نویسیم.
The man ate a big plate of food yesterday. .آن مرد دیروز یک بشقاب بزرگ غذا را خورد
 Who ate a big plate of food yesterday? )چه کسی دیروز یک بشقاب بزرگ غذا را خورد؟  )برای فاعل انسان
The cat was meowing outside the door.    .آن گربه داشت بیرون در میومیو می کرد
 What was meowing outside the door? )چه چیزی داشت بیرون در میومیو می کرد؟  )برای فاعل غیرانسان
Her mother’s painting won the third prize. .نقاشی مادرش جایزۀ سوم را برد
 Whose painting won the third prize? )نقاشی چه کسی جایزۀ سوم را برد؟   )برای مالکیت

عل
رفا

غی
از 

ل 
سؤا

 

ابتدا کلمۀ پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می دهیم و بعد از آن فعل کمکی و به دنبال آن فاعل را می آوریم و سپس بقیۀ جمله را بدون معادل 
گر با whom سؤالی کنیم مفعول  گر با where سؤالی کنیم قید مکان، ا گر با when سؤالی کنیم قید زمان، ا آن ها می نویسیم. منظور از معادل یعنی ا

گر با what سؤالی کنیم مفعول غیرانسان را حذف می کنیم. انسان و ا
The man ate a big plate of food at the restaurant yesterday. .آن مرد دیروز در رستوران یک بشقاب بزرگ غذا را خورد
 What did the man eat at the restaurant yesterday?  آن مرد دیروز در رستوران چه خورد؟
 When did the man eat a big plate of food at the restaurant?  چه زمانی آن مرد یک بشقاب بزرگ از غذا را در رستوران خورد؟
 Where did the man eat a big plate of food yesterday?  آن مرد دیروز یک بشقاب بزرگ غذا را کجا خورد؟
This book has been written by a famous author in Iran recently.  .این کتاب اخیراً توسط یک نویسندۀ مشهور در ایران نوشته شده است
 What has been written by a famous author in Iran recently? چه چیزی اخیراً توسط یک نویسندۀ مشهور در ایران نوشته شده است؟
 Where has this book been written by a famous author recently?  اخیراً این کتاب کجا توسط یک نویسندۀ مشهور نوشته شده است؟
 When has this book been written by a famous author in Iran?  چه زمانی این کتاب توسط یک نویسندۀ مشهور در ایران نوشته شده است؟

 did یا does ،do گر جمله خودش دارای فعل کمکی نباشد، برای سؤالی کردن جمله از  همان طور که در مثال اول این بخش نیز دیدید، ا
به همراه شکل سادۀ فعل )در مثال eat( استفاده می شود.

  

 (Noun Markers) نشانگرهای اسمی

 (a
, a

n,
 th

e)
ف 

ری
 تع

ف
رو

در موارد زیر از حرف تعریف the که برای اسم های شناخته شده )معرفه( به کار می رود، استفاده می کنیم:  ح
 قبل از اسم در جمالت امری در صورتی که اسم برای گوینده و شنونده معلوم و مشخص باشد:

Open the window.   .پنجره را باز کن Close the door.   .در را ببند
کثر اسم هایی که در جهان از آن ها فقط یکی وجود دارد:  قبل از ا

the sun  خورشید the moon  ماه  the earth  زمین   the sky  آسمان
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 (a
, a

n,
 th

e)
ف 

ری
 تع

ف
رو

ح

   صبح  in the morning بعدازظهر  in the afternoon عصر  in the evening قبل از سه قسمت اصلی روز:
 قبل از اسمی که برای بار دوم در جمله آورده شده باشد:

 I saw a car. The car was black.  .من یک ماشین دیدم. ماشین سیاه بود 
He bought a house. The house was so beautiful.  .او یک خانه خرید. خانه بسیار زیبا بود

 قبل از برنامه های مختلف تلویزیون:
the news اخبار  the cartoon کارتون the movie  فیلم  the children’s program برنامۀ کودک

 قبل از قسمت های مختلف خانه در صورتی که اسم برای گوینده و شنونده معلوم و مشخص باشد:
the kitchen آشپزخانه the sitting room نشیمن  the bedroom اتاق خواب

 قبل از صفات عالی و اعداد ترتیبی:
the best بهترین the oldest پیرترین the most بیشترین 
 the first اولین the second دومین  قبل از اسمی که بعد از آن ضمیر موصولی باشد: 
The woman who lives near us is a teacher.  .خانمی که نزدیک ما زندگی می کند یک معلم است 
The book which he bought is in English.   .کتابی که او خرید به زبان انگلیسی است

 قبل از اسمی که بعد از آن of بیاید:
the door of the house  دِر خانه the name of the scientist  ناِم دانشمند

 در موارد زیر حرف تعریف به کار نمی رود:
کثر شهرها، روستاها، کشورها و ...   قبل از اسامی ا

Shiraz Germany  New York Paris Spain
 قبل از روز، ماه، فصل و سال:

on Monday دوشنبه in Septemberدر سپتامبر  in spring در بهار in summer در تابستان
 قبل از اسامی افراد، ضمایر فاعلی، مفعولی و صفات ملکی: 

Ali  Sarah he  her my  me

اره
اش

ی 
ها

ت 
صف

صفت های اشاره برای اشاره به یک یا چند چیز نزدیک یا دور مورد استفاده قرار می گیرند و همواره قبل از یک اسم به کار می روند. برای اشاره به یک چیز 
نزدیک از this، برای اشاره به یک چیز دور از that، برای اشاره به چند چیز نزدیک از these و برای اشاره به چند چیز دور از those استفاده می کنیم. 

This is my friend, Nima. .این دوست من، نیما است
That car which is parked there is Mr. Henry’s. .آن ماشینی که آن جا پارک شده است، متعلق به آقای هنری است
These books were written last year. .این کتاب ها سال گذشته نوشته شدند

لی
عو

مف
یر 

ما
 ض

ی و
لک

ت م
صفا

ر، 
مای

ض

هرگاه بخواهیم در جمله ای مالکیت را بیان کنیم از صفت یا ضمیر ملکی استفاده می کنیم.
 صفت ملکی: کلمه ای است که قبل از یک اسم می آید و مالکیت را می رساند. صفات ملکی عبارتند از:

my / your / his / her / its / our / your / their

That is her car. .آن ماشین اوستThis is my book. .این کتاب  من است
 ضمیر ملکی: کلمه ای است که به تنهایی می آید و جانشین اسم می شود و مالکیت را می رساند. ضمایر ملکی عبارتند از:

mine / yours / his / hers / its / ours / yours / theirs

That book is hers. .آن کتاب مال اوستThis pencil is mine. .این مداد مال من است
گر بعد از اسم, s’ مالکیت بیاید، هم می توانیم بعد از آن یک اسم بیاوریم و هم نیاوریم؛ یعنی s’ هم صفت ملکی و هم ضمیر ملکی   ا

محسوب می شود. مثال:
This book is Julie’s. .این کتاب مال جولی استThis is Julie’s book. .این کتاب جولی است

 ضمیر مفعولی: کلمه ای است که جانشین اسم می شود و در جایگاه مفعول می آید. معموالً ضمیر مفعولی یا بعد از فعل در جایگاه مفعول و یا بعد 
از حروف اضافه می آید. ضمایر مفعولی عبارتند از:

me / you / him / her / it / us / you / them

Learning Chinese is impossible for her.
یادگیری زبان چینی برای او غیرممکن است. 

I gave him the hat.
من کاله را به او دادم. 
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 Choose the best answer.
1 A: “Are you busy?”  

B: “Yes, I’m trying to reserve a hotel room. Next month we ............ to Barcelona.”
1) travel 2) am going to travel 3) are going to travel 4) traveled 

2 Look, ............ apple is getting so expensive! Look, that apple costs more than $10 ............ pound.
1) – / a 2) the / a 3) – / the 4) the / the

3 A: “There is no coffee. Would you like a cup of tea, instead?”
B: “No, thanks. I ............ some orange juice.”
1) drank 2) will drink 3) drink 4) am going drink

4 I don’t have very much money, so I ............ buy ............ bicycle only if it doesn’t cost more than $1,000.
1) will / – 2) am going to / – 3) will / the 4) going to / the 

5 A: “Let’s have a birthday party.” B: “That’s a good idea. We ............ lots of friends.”
1) have invited 2) invite 3) are going to invite 4) will invite

6 A: “I don’t understand ............ this word means.” B: “You need to look it up in ............ dictionary.”
1) which / a 2) what / a 3) which / an 4) what / – 

7 A: “Are you busy this evening?”
B: “Yes, I’m going to meet David at the museum at seven. We ............ together.”
1) were going to study 2) would study 3) have studied 4) are going to study

8 A: “I don’t feel very well today.” 
B: “Well, go to bed early, and you ............ better in the morning.”
1) are feeling 2) will feel 3) feel 4) felt

9 A: “Did you call your cousin?”  B: “No, I forgot. I ............ her now.” 
1) call 2) called 3) will call 4) am going to call 

10 My mother has worked all day long. She must be very tired. In fact, she looks as if she ............ .
1) has passed out 2) would pass out 3) was passing out 4) is going to pass out

11 A: “Excuse me, I need a jacket. May you help me find a good one?”
B: “Sure, I ............ you.”
1) am helping 2) helped 3) will help 4) am going to help 

12 A: “Do you want to go out with your friends?” B: “No, I am going ............ the movie on TV.”
1) to watch  2) watching  3) will watch  4) watch

13 A: “............ will you stay in a hotel?”  B: “For about ten days.”
1) Which 2) When 3) How long 4) Why

14 A: “Where are you going on holiday?” B: “I don’t know yet, maybe ............ to Bulgaria.”
1) I went  2) I will go  3) I am going to go  4) I am going

15 A: “There is a good film about the Persian zebra on channel four tonight.”
B: “ Yes, I know. We ............ it.”
1) watched 2) have watched 3) watch 4) are going to watch 

 Choose the correct sentence with the best order for each of the following series.
16 

1) Some hunters don’t go hunt anymore because they want to save nature.
2) Some hunters don’t go hunting anymore because they want to save nature. 
3) Some hunters don’t go hunt anymore because they want saving nature.
4) Some hunters don’t go hunting anymore because they want saving nature.
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17 

1) When the number of people on Earth increases, they need more places for living.
2) When the number of people on Earth increase, they need more places to living.
3) When the number of people on Earth increase, they need more places for living.
4) When the number of people on Earth increases, they need more places to living.

18 

1) He’s going to made himself a sandwich and get back to work as soon as possible.
2) He’s going to make him a sandwich and got back to work as soon as possible.
3) He’s going to makes himself a sandwich and get back to work as soon as possible.
4) He’s going to make himself a sandwich and get back to work as soon as possible.

19 

1) We are going to buy a small house at the city center when we’ve save money enough.
2) We are going to buy a small house at the city center when we’ve saved enough money.
3) We are going to buy small house at the city center when we’ve saved enough money.
4) We are going to buy a small house at the city center when we’ve saved money enough.

20 

1) A: “Did you post that letter for me?” B: “Oh, I’m sorry. I forgot completely. I am going to do it now.”
2) A: “Do you post that letter for me?”  B: “Oh, I’m sorry. I completely forgot. I am going to do it now.”
3) A: “Do you post that letter for me?”  B: “Oh, I’m sorry. I forgot completely. I will do it now.”
4) A: “Did you post that letter for me?” B: “Oh, I’m sorry. I completely forgot. I will do it now.”

21 

1) If John will go on a trip next month, he won’t have time to finish the project.
2) If John goes on a trip next month, he won’t have time to finish the project.
3) If John goes on a trip next month, he wouldn’t have time to finish the project.
4) If John goes on a trip next month, he won’t have time finishing the project.

22 
1) We are the people who stand by our friends in times of need, and we will do so now.
2) We are the people whom stand by our friends in times of need, and we will do so now.
3) We are the people who stand by our friends in time of need, and we will do so now.
4) We are the people whom stands by our friends in times of need, and we will do so now.

23 
1) If you live in a village, you need to be very careful about the hunters.
2) If you live in a village, you need being very careful about the hunters.
3) If you live in a village, you need to be very carefully of the hunters.
4) If you live in a village, you need being very carefully about the hunters.

24 
1) We are thinking about how teaching people to take care of animals.
2) We are thinking about how to teach people to take care animals.
3) We are thinking about how to teach people to take care of animals.
4) We are thinking about how teaching people to take care animals.

25 
1) There was fire anywhere, and he tried to save his family’s life.
2) There was fire everywhere, and he tried saving his family’s life.
3) There was fire anywhere, and he tried saving his family’s life.
4) There was fire everywhere, and he tried to save his family’s life.
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1

1- قبل از پاسخ گویی به سؤاالت این بخش، واژگان درس اول انگلیسی دهم را از کتابچۀ واژگان )صفحات 32 تا 46( که همراه با این کتاب دریافت کردید، مطالعه نمایید.

 

 Choose the best answer.
26 She must be given all the available information, and she can then take the ............ action.

1) singular  2) common  3) regular  4) appropriate
27 David sat down at his desk and turned his ............ to the file he had in front of him.

1) expression  2) attention  3) intonation  4) protection
28 Experts estimate that, on ............, the world loses a language every two weeks.

1) common  2) simple  3) average  4) correct
29 A good amount of exercise every morning is ............ believed to help you be healthy.

1) recently  2) finally  3) properly 4) commonly 
30 Have you got a certificate to show that you have successfully ............ the course?

1) completed  2) injured  3) endangered  4) destroyed
31 Russia wants to be ............ as a good member of the international community.

1) expressed  2) considered  3) performed  4) increased
32 The earthquake has ............ many homes in the area; the government should definitely do something to help the people.

1) interested  2) destroyed  3) injured  4) endangered
33 The tubes that carry liquid, ............ blood through the body are called vessels.

1) simply 2) regularly  3) especially 4) appropriately
34 It’s ............ how someone can break your heart, but you still love them with all the little pieces.

1) amazing  2) proper  3) complete  4) simple
35 It was a private ............ , and I don’t want to go into details about what was said.

1) expression  2) protection  3) conversation  4) information
36 Unless we do something now, hundreds of plant and animal species will ............ .

1) put out  2) die out  3) take care  4) put down
37 Most people accept the proposition that we have a duty to protect ............ animals.

1) interested  2) destroyed  3) saved  4) endangered
38 ............, we’ll finish the project by the end of this cold season.

1) Especially  2) Properly  3) Wonderfully  4) Hopefully
39 Another world war can be dangerous beyond imagination; some believe that it may even lead to the destruction of 

the entire ............ life on Earth.
1) pilot  2) human  3) hunter  4) relative

40 Even in this age of high technology, activities like fishing and ............ have remained constantly popular.

1) increasing  2) falling  3) hunting  4) interest
41 I don’t like seeing animals in a zoo. I prefer to see them in their ............ surrounding areas.

1) interesting  2) regular  3) proper  4) natural
42 A number of psychologists argue that it is almost impossible to understand the ............ of the human mind because it 

is more complex than previously thought.
1) nature  2) plain  3) lake  4) mountain

43 Although Tom didn’t know swimming very well, he jumped into the river to ............ the little boy.

1) injure  2) destroy  3) hurt  4) save
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44 The average human ............ in the developed countries has increased over the last hundred years.
1) schedule  2) lifespan  3) weather  4) nature

45 The government wants more people to use public transport ............ private cars.
1) in spite of  2) due to 3) instead of 4) because of

46 As doctors say, smoking can ............ the risk of developing heart disease.
1) increase  2) protect  3) destroy  4) injure

47 Passengers were asked to ............ their own suitcases before they were put on the plane.
1) identify  2) consider  3) protect  4) increase

48 The past can ............ . But the way I see it, you can either run from it, or learn from it.
1) injure  2) destroy  3) hurt  4) save

49 These ............ are often used interchangeably, but they do have different meanings.
1) files  2) patterns  3) practices  4) expressions

50 Our program ensures daily opportunities to ............ your study language with native speakers.
1) increase  2) protect  3) attend  4) practice

51 This is Sara’s first ............ job – she usually does temporary work just for the money.
1) interesting  2) regular  3) enough  4) natural

52 Scientists have used genetic engineering to ............ tomatoes against the effects of freezing.
1) identify  2) consider  3) protect  4) increase

53 They used special high-pressure hoses to help them ............ the fires.
1) pick up  2) die out  3) put out  4) take care

54 Bill was among the first to gain entry to Buckingham Palace when it was opened to the public ............ .
1) recently  2) usually  3) commonly  4) properly

55 Because of chemical pollution of rivers, the cost of producing ............ drinking water has increased a lot.
1) amazing 2) safe 3) correct  4) wonderful

56 A large glass container in which fish and other water creatures and plants are kept is called ............ .
1) plain  2) lake  3) ocean  4) aquarium

57 The next thing on my ............ is to telephone my friend and have an appointment.
1) schedule  2) lifespan  3) column  4) nature

58 The most appropriate ............ may simply be to walk away from the problem.
1) future  2) pain  3) strategy 4) chart 

59 Your job won’t take care of you when you are sick. Your friends and family will. ............ in touch.
1) Increase  2) Stay 3) Decrease  4) Follow

60 Each corner had a guard ............, each of which was exactly ten meters in height.
1) museum  2) village  3) safe  4) tower

61 Since retiring from the company, she has done ............ work for a charity.
1) average  2) irregular  3) voluntary  4) endangered

62 The ............ of the airplane had to make an emergency landing because of the very bad weather.
1) pilot  2) guide  3) holder  4) protector

63 The pollution of the forest has seriously affected plant life and, to a lesser extent, ............ .
1) rule 2) wildlife  3) chart  4) strategy

64 New Year time is here. I hope you have a/an ............ New Year. May every day hold happy hours for you.
1) safe  2) amazing  3) hopeful  4) voluntary

65 There is a Chinese proverb which states that you must scale the mountain if you want to view the ............ .
1) plain  2) attention  3) protection  4) future
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t is important that animals such as the polar bear make it onto the endangered species list. Once they are on the list, 
there are laws that 66 .........  these animals from being 67 .........  for food or sport. Agencies also receive money and tools to 
protect the habitat and recover the 68 .........  . The goal of removing the animal from the list is often achievable. 

Since the Endangered Species Act was introduced in the US in 1973, many species have been taken off the list due to 69 .........  
populations. In fact, it is rare for a species to go extinct after it makes it to the list. Sadly, many species do go extinct while 
waiting for 70 .........  .

66 1) make 2) order 3) protect 4) practice 

67 1) saved 2) hunted 3) died 4) damaged

68 1) natures 2) futures 3) species 4) averages

69 1) increased 2) identified 3) destroyed 4) related 

70 1) intonation 2) information 3) expression 4) consideration

oday, gorillas living in the wild face many threats. This is 71 .........  many of the forests in the world are being 
72 .........  . Because the natural habitats of these 73 .........  are being destroyed, gorillas face the threat of extinction 

in the future. To help save the gorillas from 74 .........  some of these animals are bred in captivity in zoos all over 
the world. The Singapore Zoological Gardens obtained its first pair of gorillas in 1983. The two gorillas, 75 .........  names 
were Saul and Goliath, were a gift from the Bristol Zoo in England.

71 1) beacuse 2) before 3) against 4) while

72 1) put out 2) cut down 3) died out 4) taken care of

73 1) creatures 2) expressions 3) wonders 4) lifespans

74 1) attention 2) intonation 3) extinction 4) protection

75 1) which 2) where 3) that 4) whose

ome lions have been known to eat humans. However, this is thought to only have been done by those which are suffering 
from 76 .........  and disabilities that make it difficult for them 77 .........  natural prey and thus pursue humans as they are 
weaker and easier to capture. Another theory is that their natural habitat is 78 .........  and not wanting to starve, 

they attack humans. The thought that lions are predatory towards humans has 79 .........  ignorance and increased the amount 
of hunting by encouraging the extermination of these creatures. Humans have taken over territories once belonging to lions 
and by forcing 80 .........  to leave their natural home have further demolished their habitat and lifestyle, leaving them to suffer.

76 1) damages 2) huntings 3) abilities 4) injuries

77 1) hunted 2) to hunt 3) hunting 4) hunts

78 1) unnatural 2) unavailable 3) inappropriate 4) common

79 1) created 2) identified 3) protected 4) supported 

80 1) their 2) theirs 3) they 4) them
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very species of plant, animal, and insect is threatened by global warming. Nevertheless, groups of concerned 
scientists and environmentalists, 81 .........  the World Wildlife Fund, often study large carnivores in order to 
assess the health of an ecosystem. The Arctic food chain 82 .........  the polar bear. In addition, donations are 

more 83 .........  offered for the protection of large animals such as bears or elephants. People in general are less interested in 
conservation efforts that protect small species, such as plants or insects. However, by using donor money to protect the 
habitats of larger animals 84 .........  reforestation and similar programs, entire ecosystems 85 .........  .

81 1) so 2) such as 3) besides 4) as
82 1) relies on 2) puts out 3) dies out 4) keeps on
83 1) commonly 2) wonderfully 3) nearly 4) amazingly
84 1) between 2) among 3) through 4) without
85 1) with many threatened can be saved or endangered species 

2) with many threatened or endangered species can be saved
3) by many threatened can be saved or endangered species 
4) by many threatened or endangered species can be saved

ave you ever seen a small lizard in a garden? How about a giant lizard? In the rainy, island country of 
Indonesia, there are between 4,000 and 5,000 giant lizards called Komodo dragons.
They are called Komodo dragons because one of the five islands they live on is called Komodo Island. They are 

the largest species of lizard in the world. Adult Komodos can grow to more than three meters long and weigh about 70 
kilograms. The largest Komodo ever was an amazing 166 kilograms!

European scientists discovered them in 1910, and the first two Komodos were kept at the London Zoo in 1927. When 
Hollywood producers heard about the giant lizards, they made a movie in 1933 about a giant gorilla called “King Kong.” 
The Komodos can live for about forty or even fifty years. They eat almost anything they can catch; for example, birds, 
bird eggs, monkeys, deer, and horses. Sometimes they even eat other, smaller Komodos, and sometimes (but not often) even 
people. They especially like to eat dead and dying animals which they can smell from many kilometers away. 

There are only about fifty Komodo dragons in zoos around the world, located mostly in Indonesia, Europe, and 
North America. Because there are so few of them living in the wild, a park called Komodo National Park was opened in 
Indonesia to protect them from hunters. It had forty-five thousand visitors in 2010.

86 Which of the following is NOT true about Komodo dragons?
1) Some of them can grow more than 3 meters long.
2) They were discovered by some European scientists in 1910 in England.
3) The Hollywood producers made a movie based on them in the first half of the twentieth century.
4) They have been in danger of extinction in recent years.

87 According to the passage, why did people make Komodo National Park?
1) The Komodo dragons are dangerous. 2) It is easier for people to see Komodo dragons.
3) Some people kill Komodo dragons. 4) Many people want to visit these amazing animals.

88 The underlined word “they” in paragraph 2 refers to ............ .
1) people 2) smaller Komodos 3) Komodos 4) dead animals 

89 There is enough information in the passage to answer all of the following questions EXCEPT ............ .
1) How many Komodo dragons are there in Indonesia? 2) Why are some giant lizards called Komodo dragons?
3) Where were the first two Komodos kept? 4) When was the Komodo National Park opened in Indonesia?
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n spring 2008, the polar bear was placed on the endangered species list. According to the USA’s Endangered 
Species Act, an endangered species is an animal, plant, or any other kind of wildlife that is likely to face 
extinction in its natural habitat. Polar bears had already been categorized as a “threatened” species which the 

ESA defines as one that is likely to become “endangered” in the foreseeable future.
The polar bear is the first animal that has been classified as endangered due primarily to global warming. Global 

warming is a form of climate change caused by increased levels of carbon dioxide and other greenhouse gases that 
become trapped in the atmosphere. Oil and gas heaters, engines using oil or petrol (or gasoline), and coal-powered 
electricity plants all require fossil fuels that lead to global warming. Renewable energy sources or renewables that don’t 
cause global warming include solar, wind, and hydro-electricity power. These alternative forms of power, as well as the 
science of climate change, have been strongly attacked by many of the world’s biggest companies in order to protect 
the huge profits they make from fossil fuels. They do this even though they’re fully aware of how much fossil fuels are 
damaging our planet and endangering many of the species we share it with.

90 Which of the following is defined in the passage?
1) polar bear 2) the ESA 3) global warming 4) electricity plants

91 What is the main purpose of the second paragraph?
1) to introduce the polar bear as an endangered animal
2) to emphasize the role of global warming in the extinction of animals
3) to describe the importance of renewable energy sources
4) to explain the coal-powered electricity plants

92 According to the passage, all of the following factors cause global warming EXCEPT ............ .
1) oil and gas heaters  2) using gasoline 
3) hydro-electricity power  4) coal-powered electricity plants

93 The word “primarily” in paragraph 2 is closest in meaning to ............ . 
1) commonly 2) flexibly 3) appropriately 4) mainly 

n many ways, the cheetah is built for speed. Even though this animal is a cat, its paws are much more like a 
dog’s paws. The paws allow the cheetah to grip the ground when it makes quick turns. A cheetah also has long 
legs that help it take big steps. It can jump as far as 20 feet in one leap! Even the cheetah’s backbone helps it 

move quickly. Its backbone twists and turns, letting the cheetah zigzag across the ground easily. The backbone acts as 
a spring, moving the cheetah forward with sudden bursts of energy. Although the cheetah can run fast, it cannot run 
for long distances. It uses its energy quickly and becomes tired. If the cheetah cannot catch its dinner in a hurry, it will 
have to rest awhile before trying again.

A cheetah is also made to be a great hunter. It has sharp eyesight. A cheetah can see other animals up to three miles 
away. Good eyesight helps the cheetah find its prey, so it can plan an attack. A cheetah’s coat is also very useful. The coat 
is tan with black spots. This coloring allows a cheetah to blend in with the tall, brown grass in Africa. Other animals do 
not see it hiding, so a cheetah can sneak up on rabbits, birds, and other animals.

Today, there are many threats to the cheetah. Parts of Africa are being turned into farms and ranches. This change 
forces the cheetah and other animals to find new places to live, which is not always easy. Cheetahs are also being hunted 
by other animals such as lions and hyenas. However, zookeepers and wildlife experts are trying to save the cheetah. 
Maybe with their help, cheetahs will grow larger in number.

94 According to the passage, the cheetah’s coat is very useful because it ............ .
1) keeps the cheetah cool after a long run 2) lets the cheetah move with great speed
3) helps the cheetah hide in the grass 4) protects the cheetah from the sun

95 Cheetah’s backbone is like a spring because of the ............ .
1) shape 2) size 3) way it moves  4) way it feels
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A: »سرت شلوغ است؟« B: »بله، دارم تالش می کنم یک اتاق هتل را رِزرو کنم. قصد داریم ماه بعد به بارسلونا سفر کنیم.« 1  3
 برای اشاره به انجام کاری در زمان آینده با قصد و برنامه ریزی قبلی، از be going to استفاده می شود که شکل مناسب آن برای we در گزینۀ )3( آمده است.

ببین، سیب دارد خیلی گران می شود! ببین، هر پوند )واحد وزن معادل 454 گرم( از آن سیب بیشتر از 10 دالر قیمت دارد. 2  1
 برای اشاره به اسامی عام به صورت کلی )مانند apple در جای خالی اول(، از حروف تعریف استفاده نمی شود. دقت کنید که در جای خالی دوم، pound را به 
عنوان واحد وزن داریم و طبق مفهوم جمله در این جا اسم به  صورت مفرد و نکره مدنظر است؛ بنابراین در این مورد پیش از pound از حرف تعریف a استفاده می شود.

A: »قهوه نیست. به جای آن یک لیوان چای دوست داری؟« B: »نه، ممنون. من مقداری آب پرتقال می نوشم.« 3  2
 با توجه به این که در این تست، تصمیم گویندۀ جمله آنی و لحظه ای است و از قبل قصدی برای نوشیدن آب پرتقال نداشته است، جمله با زمان آیندۀ ساده 

)شکل سادۀ فعل + will( کامل می شود. 
من پول خیلی زیادی ندارم، بنابراین تنها در صورتی دوچرخه را خواهم خرید ]که[ قیمت آن بیشتر از 1000 دالر نشود. 4  3

 bicycle )دوچرخه( در جای خالی دوم، یک اسم عام است که در این تست با توجه به مفهوم جمله به یک دوچرخۀ خاص اشاره دارد؛ بنابراین پیش از این 
اسم به حرف تعریف معین the نیاز داریم و فقط یکی از گزینه های )3( یا )4( می تواند صحیح باشد. دقت کنید که going to در گزینۀ )4( از نظر ساختاری ناقص 

است و پیش از آن باید از am استفاده می شد.
A: »بیا جشن تولد بگیریم.« B: »ایدۀ خوبی است. دوستان زیادی را دعوت خواهیم کرد.« 5  4

 با توجه به این که در این تست، تصمیم گویندۀ جمله آنی و لحظه ای است و از قبل قصدی برای برگزاری جشن تولد وجود نداشته است، جمله با زمان آیندۀ 
ساده )شکل سادۀ فعل + will( کامل می شود. 

A: »نمی فهمم این لغت چه معنایی دارد.« B:  »تو باید در یک فرهنگ لغت به دنبال آن بگردی.«  6  2
 dictionary ،کدام، کدام یک(. در بخش دوم تست( which کامل می شود، نه )چه چیزی، چه( what طبق مفهوم جمالت، بخش اول تست با کلمۀ پرسشی 

)فرهنگ لغت(، یک اسم عام مفرد و نکره است و در نتیجه پیش از آن به حرف تعریف نامعین a نیاز داریم.
A: »آیا امروز عصر مشغول هستی؟« B: »بله، قصد دارم ساعت هفت دیوید را در موزه ببینم. قصد داریم با یک دیگر مطالعه کنیم.« 7  4

 برای اشاره به انجام کاری در زمان آینده با قصد و برنامه ریزی قبلی، از be going to استفاده می شود که در این تست شکل مناسب آن در گزینۀ )4( آمده است.
A: »امروز حالم خیلی خوب نیست.« B: »ُخب، زود بخواب و صبح احساس بهتری خواهی داشت.« 8  2

 برای پیش بینی آینده بر اساس نظرات شخصی خودمان، از زمان آیندۀ ساده )شکل سادۀ فعل + will( استفاده می کنیم. 
A : »به دخترخاله ات زنگ زدی؟« B: »نه، فراموش کردم. االن به او زنگ می زنم.« 9  3

 با توجه به این که در این تست، تصمیم گویندۀ جمله آنی و لحظه ای است و از قبل قصدی برای زنگ زدن در این زمان نداشته است، جمله با زمان آیندۀ ساده 
)شکل سادۀ فعل + will( کامل می شود.

مادرم تمام روز کار کرده است. او باید خیلی خسته باشد. در واقع، به نظر می رسد از حال خواهد رفت.« 10  4
 برای انجام پیش بینی آینده بر اساس شواهد موجود، از be going to استفاده می کنیم که در این تست شکل مناسب آن در گزینۀ )4( آمده است.

A: »ببخشید من یک ُکت الزم دارم. ممکن است به من کمک کنید یک ]ُکت[ خوب پیدا کنم؟« B: »حتماً، به شما کمک می کنم.« 11  3
 با توجه به این که در این تست، تصمیم گویندۀ جمله آنی و لحظه ای است و از قبل قصدی برای کمک کردن نداشته است، جمله با زمان آیندۀ ساده )شکل 

سادۀ فعل + will( کامل می شود.
A: »آیا شما می خواهید با دوستانتان بیرون بروید؟« B: »نه، من قصد دارم در تلویزیون فیلم ببینم.« 12  1

 با توجه به این که قبل از جای خالی، am going به کار رفته است، با ساختار be going to سرو کار داریم و جمله با »شکل سادۀ فعل + to« کامل می شود. 
A: »چه مدت در هتل اقامت خواهید کرد؟« B: »به مدت حدوداً ده روز.« 13  3

4( چرا 3( چه مدت  2( چه زمانی، کی  1( کدام یک، کدام 
 how برای جواب دادن به این تست کافی بود جمله و گزینه ها را به درستی ترجمه می کردید. در واقع با توجه به این که برای پرسش در مورد طول مدت از 

long استفاده می شود، گزینۀ )3( صحیح است.
A : »تعطیالت قصد داری کجا بروی؟« B: »هنوز نمی دانم، شاید به بلغارستان بروم.«  14  2

 با توجه به این که در این تست، قصد و برنامه ریزی قبلی برای انجام فعل در آینده وجود ندارد، جمله با زمان آیندۀ ساده )شکل سادۀ فعل + will( کامل می شود.
A : »امشب در شبکۀ چهار فیلمی خوب دربارۀ گورخر ایرانی هست.« B: »بله، می دانم. ما قصد داریم آن را تماشا کنیم.« 15  4

 برای اشاره به انجام کاری در زمان آینده با قصد و برنامه ریزی قبلی، از be going to استفاده می شود که در این تست شکل مناسب آن در گزینۀ )4( آمده است.
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بعضی از شکارچی ها دیگر به شکار نمی روند، زیرا آن ها می خواهند طبیعت را نجات دهند. 16  2
 to خواستن( را به صورت مصدر با( want دار به کار می رود. اما فعل بعد ازing برای بیان بعضی از افعال تفریحی و حرکتی، فعل به صورت go بعد از فعل 

به کار می بریم. 
وقتی تعداد افراد روی زمین افزایش یابد، آن ها برای زندگی به مکان های بیشتری نیاز دارند. 17  1

 the number of )تعداِد( فاعل سوم شخص مفرد به حساب می آید و در نتیجه برای آن به فعل سوم شخص مفرد )در این تست increases( نیاز داریم. 
با توجه به مفهوم جمله، در انتهای جمله به »فعل ingدار + for« نیاز داریم. دقت کنید که بعد از to مصدری، فعل را به شکل ساده به کار می بریم، نه ingدار.

او قصد دارد برای خودش یک ساندویچ درست کند و در اسرع وقت به سرکار برگردد. 18  4
 بعد از be going to فعل اصلی جمله به شکل ساده به کار می رود؛ بنابراین فعل make را به شکل ساده نیاز داریم. عالوه بر این، به دلیل کاربرد کلمۀ 

همپایه ساز and، فعل دوم پس از آن )get back( را هم به شکل ساده نیاز داریم. 
ما قصد داریم زمانی که پول کافی پس انداز کردیم خانه ای کوچک در مرکز شهر بخریم. 19  2

 house یک اسم قابل شمارش مفرد و نکره است و در نتیجه پیش از آن به حرف تعریف نامعین a نیاز داریم )دلیل نادرستی گزینۀ 3(. در زمان حال کامل، بعد 
گر بخواهیم همراه enough )کافی، به اندازۀ  از have / has به قسمت سوم فعل نیاز است و در نتیجه کاربرد save در گزینۀ )1( صحیح نیست. دقت کنید که ا

کافی( از اسم )در این تست money( استفاده کنیم، اسم پس از enough قرار می گیرد )دلیل نادرستی گزینه های 1 و 4(.
A: »آن نامه را برای من پست کردی؟« B: »اوه متأسفم. کامالً فراموش کردم. االن آن ]کار[ را انجام می دهم.« 20  4

 با توجه به مفهوم جمالت، جملۀ سؤالی در زمان گذشتۀ ساده است و برای آن باید از فعل کمکی did استفاده شود، نه فعل کمکی do. در مورد آخرین جملۀ 
تست دقت کنید که چون در این تست، تصمیم گویندۀ جمله آنی و لحظه ای است و از قبل قصدی برای پست کردن نامه در این زمان نداشته است، جمله با زمان 

آیندۀ ساده )شکل سادۀ فعل + will( کامل می شود.
گر جان ماه بعد به سفر برود، زمان ]کافی[ برای تمام کردن پروژه نخواهد داشت. 21 ا  2

 در جمالت شرطی نوع یک، بند شرط در زمان حال ساده )در این تست goes( و بند جواب شرط در زمان آیندۀ ساده )در این تست wonʼt have( به کار 
می رود. دقت کنید که بعد از اسم time )در معنی زمان، وقت(، فعل به صورت مصدر با to به  کار می رود.

ما مردمی هستیم که در زمان نیاز در کنار دوستانمان می مانیم و االن نیز این چنین خواهیم کرد. 22  1
 people )افراد؛ مردم( فاعل انسان و stand )ایستادن( فعل است؛ بنابراین در بین این دو کلمه به ضمیر موصولی فاعلی برای انسان )who / that( نیاز داریم. 
 in times of need سوم شخص مفرد برای آن صحیح نیست. نکتۀ آخر این که s اشاره دارد، به کار بردن )people( به فاعل جمع stand عالوه بر این، چون

)در زمان نیاز( دارای شکل ثابتی است و در نتیجه نمی توان times را به صورت مفرد به کار برد.
گر در یک روستا زندگی می کنید، باید بسیار مراقب شکارچیان باشید. 23 ا  1

 )careful از صفت )در این تست to be به کار می رود. دقت کنید که بعد از فعل to در معنی مدنظر این تست، فعل دوم به صورت مصدر با need بعد از فعل 
استفاده می شود، نه قید حالت )carefully(. نکتۀ آخر این که بعد از careful، کاربرد هر دو حرف اضافۀ of و about صحیح است.

ما داریم دربارۀ ]این[ فکر می کنیم که چگونه به افراد آموزش دهیم تا از حیوانات مراقبت کنند. 24  3
 بعد از کلمات پرسشی )مانند how در این تست(، فعل به  صورت مصدر با to به کار می رود. دقت کنید که take care در معنی به کار رفته در این تست، 

حتماً به حرف اضافۀ of نیاز دارد.
همه جا آتش بود و او تالش کرد جان خانواده اش را نجات دهد. 25  4

 از every و مشتقات آن )مانند everywhere( در جمالت خبری استفاده می شود، در حالی که any و مشتقات آن )مانند anywhere( در جمالت منفی 
گر این  گر فعل try در معنی »سعی کردن، تالش کردن« باشد، فعل دوم پس از آن مصدر با to خواهد بود. در صورتی که ا و پرسشی به کار می روند. دقت کنید که ا

فعل به معنی »امتحان کردن« باشد، فعل دوم را ingدار می کنیم. در این تست، طبق مفهوم جمله، بعد از try به مصدر با to نیاز داریم.
تمامی اطالعات موجود باید به او داده شود و او آن گاه می تواند اقدام مناسب را انجام دهد. 26  4

4( مناسب، درخور 3( منظم؛ معمولی؛ دائمی  2( متداول؛ مشترک؛ عادی  1( مفرد،  تک؛ فوق العاده 
 take the appropriate action:اقدام مناسب را انجام دادن 

دیوید پشت میزش نشست و توجهش را به فایلی که در مقابلش داشت معطوف کرد. 27  2
2( دّقت، توجه 1( بیان؛ عبارت، اصطالح؛ ]چهره، نگاه[ حالت 

4( محافظت؛ پشتیبانی  3( زیر و بمی صدا، آهنگ ]صدا[  
 turn one s̓ attention to sb/sth: توجه خود را به کسی/ چیزی معطوف کردن 
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متخصصانتخمینمیزنندکه،بهطورمتوسط،جهانهردوهفتهیکزبانراازدستمیدهد. 28 3
4(درست،صحیح 3(میانگین،متوسط 2(ساده،آسان 1(متداول؛مشترک؛عادی

onaverage:بهطورمتوسط،رویهمرفته
معموالًباوربرایناستکهمیزانمناسبیورزش]در[هرصبحبهشماکمکمیکندسالمباشید. 29 4

4(معموالً،بهطورعادی 3(بهطورشایسته،درست 2(درنهایت،باالخره 1(اخیراً،بهتازگی
آیامدرکیداریدکهنشاندهدشماباموفقیتدورهراتمامکردهاید؟ 30 1

4(خرابکردن،ویرانکردن 3(]کسییاچیزیرا[درخطرقراردادن 2(زخمیکردن؛آسیبرساندنبه 1(کاملکردن؛تمامکردن
روسیهمیخواهدبهعنوانعضویخوبازجامعۀبینالمللیدرنظرگرفتهشود. 31 2

2(توجهکردنبه؛فرضکردن؛درنظرگرفتن  1(بیانکردن،ابرازکردن
4(افزایشدادن؛افزایشیافتن  3(انجامدادن؛اجراکردن

زمینلرزهخانههایبسیاریرادرمنطقهویرانکردهاست؛قطعاًدولتبایدکاریبرایکمکبهمردمانجامدهد. 32 2
2(خرابکردن؛ویرانکردن 1(توجه...راجلبکردن؛عالقهمندکردن

4(]کسییاچیزیرا[درمعرضخطرقراردادن  3(زخمیکردن؛آسیبرساندنبه
مجراهاییکهمایعات،بهخصوصخون،رادربدنجابهجامیکنندرگنامیدهمیشود. 33 3

4(بهنحویشایسته 3(بهخصوص،بهویژه،خصوصاً 2(بهطورمنظم؛اغلب  1(بهآسانی
حیرتآوراست]که[چگونهکسیمیتواندقلبشمارابشکند،ولیشماهنوزاوراباتمامتکههایکوچک]قلبتان[دوستدارید. 34 1

4(ساده،آسان 3(کامل 2(درخور،مناسب 1(حیرتآور،شگفتانگیز
آنیکگفتوگویخصوصیبودومننمیخواهمراجعبهآنچهگفتهشدواردجزئیاتشوم. 35 3

2(محافظت،پشتیبانی 1(بیان؛عبارت،اصطالح؛]چهره،نگاه[حالت
4(اطالعات  3(گفتوگو،مکالمه

صدهاگونۀگیاهوحیوانمنقرضخواهندشدمگراینکهمااالنکاریانجامدهیم. 36 2
2(منقرضشدن 1(بیرونگذاشتن؛]شمع،آتش،سیگار[خاموشکردن

4(زمینگذاشتن؛یادداشتکردن  3(مراقبتکردن،مواظبتکردن
بیشترمردماینموضوعرامیپذیرندکهماوظیفهایبرایمحافظتکردنازحیواناتدرمعرضخطرداریم. 37 4

4(درمعرضخطر 3(نجاتیافته 2(ویرانشده،تخریبشده  1(عالقهمند
امیداستکهماپروژهراتاانتهایاینفصلسردتمامکنیم. 38 4

4(امیداستکه،بهنحوامیدوارکنندهای 3(بهطرزشگفتانگیزی 2(بهطورشایسته 1(بهخصوص،خصوصاً،بهویژه
کباشد؛برخیمعتقدندکهآنحتیمیتواندمنجربهنابودیکلحیاتبشررویزمینشود. 39 ]یک[جنگجهانیدیگرمیتواندفراترازتصورخطرنا 2

4(قوموخویش،فامیل 3(شکارچی 2(انسان،بشر  1(خلبان
حتیدراینعصرتکنولوژیپیشرفته،فعالیتهاییمانندماهیگیریوشکارهمچنانمحبوبباقیماندهاند. 40 3

4(عالقه،دلبستگی 3(شکار 2(سقوط؛افت 1(افزایش،ازدیاد
مندیدنحیواناترادرباغِوحشدوستندارم.ترجیحمیدهمآنهارادرمناطقطبیعیپیرامونخودشانببینم. 41 4

4(طبیعی؛ذاتی 3(مناسب،درخور 2(منظم؛معمولی؛دائمی  1(جالب
تعدادیازروانشناسهااستداللمیکنندکهدرکذاتذهنانسانتقریباًغیرممکناستزیراپیچیدهترازآنیاستکهقبالًانگاشتهمیشد. 42 1

4(کوه 3(دریاچه 2(دشت،جلگه 1(طبیعت؛ذات
باوجوداینکهتامشناکردنراخیلیخوببلدنبود،بهدرونرودخانهپریدتاپسربچهرانجاتدهد. 43 4

2(خرابکردن؛ویرانکردن  1(زخمیکردن؛آسیبرساندنبه
4(نجاتدادن؛ذخیرهکردن؛پساندازکردن 3(زخمیکردن؛آسیبرساندنبه؛ناراحتکردن

درصدسالگذشتهمیانگینطولعمربشردرکشورهایتوسعهیافتهافزایشیافتهاست. 44 2
4(طبیعت؛ذات 3(آبوهوا 2(طولعمر 1(جدولزمانی،برنامه
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دولت می خواهد افراد بیشتری به  جای خودروهای شخصی از حمل ونقل عمومی استفاده کنند. 45  3
4( به دلیِل، به علِت 3( در عوِض، به جای  2( به علِت، در نتیجۀ  1( علی رغم؛ با وجودِ 

همان طور که دکترها می گویند، سیگار کشیدن می تواند خطر ابتال به بیماری قلبی را افزایش دهد. 46  1
2( محافظت کردن از؛ پشتیبانی کردن از 1( افزایش دادن؛ افزایش یافتن  

4( زخمی کردن؛ آسیب رساندن به 3( ویران کردن، خراب کردن  
از مسافرها خواسته شد چمدان های خود را پیش از ]این که[ آن ها در هواپیما قرار داده شوند، شناسایی کنند. 47  1

2( توجه کردن به؛ فرض کردن؛ در نظر گرفتن 1( شناسایی کردن؛ هویِت ... را تأیید کردن 
4( افزایش دادن؛ افزایش یافتن 3( محافظت کردن از؛ پشتیبانی کردن از  

گذشته می تواند  ]شما را[ ناراحت کند. ولی از نظر من، شما یا می توانید از آن فرار کنید، یا از آن یاد بگیرید. 48  3
2( ویران کردن، خراب کردن 1( زخمی کردن؛  آسیب رساندن به  

4( نجات دادن؛ ذخیره کردن؛ پس انداز کردن  3( زخمی کردن؛ آسیب رساندن به؛ ناراحت کردن 
این عبارات اغلب به جای یک دیگر استفاده می شوند ولی آن ها معانی متفاوتی دارند. 49  4

2( الگو؛ طرح  1( فایل؛ پرونده؛ پوشه  
4( بیان؛ عبارت، اصطالح؛ ]چهره، نگاه[ حالت 3( تمرین؛ عمل  

برنامۀ ما فرصت های روزانه را برای تمرین کردن زبان مورد مطالعۀ شما با سخنگوهای بومی تضمین می کند. 50  4
2( محافظت کردن از؛ پشتیبانی کردن از 1( افزایش دادن؛ افزایش یافتن  

4( تمرین کردن ؛ عمل کردن به 3( حاضر شدن در  
این اولین کار دائمی سارا است؛ او معموالً تنها برای ]کسب[ پول، کار موقت انجام می دهد.  51  2

4( طبیعی؛ ذاتی 3( کافی  2( منظم؛ معمولی؛ دائمی  1( جالب  
دانشمندان از مهندسی ژنتیک به منظور محافظت کردن از گوجه فرنگی ها در برابر اثرات انجماد استفاده کرده اند. 52  3

2( توجه کردن به؛ فرض کردن؛ در نظر گرفتن 1( شناسایی کردن؛ هویِت ... را تعیین کردن 
4( افزایش دادن؛ افزایش یافتن 3( محافظت کردن از؛ پشتیبانی کردن از  

آن ها از شلنگ های مخصوِص فشار باال استفاده کردند تا به آن ها کمک کنند آتش سوزی ها را خاموش کنند. 53  3
2( منقرض شدن؛ نابودن شدن؛ از بین رفتن 1( ]از زمین[ برداشتن؛ ]مسافر[ سوار کردن؛ ]لهجه، عادت[ پیدا کردن 

4( مراقبت کردن؛ مواظبت کردن 3( بیرون گذاشتن؛ ]شمع، آتش، سیگار[ خاموش کردن 
کینگهام به روی عموم باز شد، بیل در میان اولین ]افرادی[ بود که اجازۀ ورود یافتند. 54 هنگامی که اخیراً کاخ با  1

4( به نحو مناسبی  3( معموالً، به طور عادی  2( معموالً  1( اخیراً، به تازگی 
به  خاطر آلودگی شیمیایی رودخانه ها، هزینۀ تولید آب آشامیدنی سالم خیلی افزایش یافته است. 55  2

4( عجیب، شگفت انگیز؛ فوق العاده 3( درست  2( امن؛ سالم  1( تعجب آور، حیرت آور 
کواریوم نامیده می شود. 56 یک محفظۀ بزرگ شیشه ای که ماهی ها و دیگر موجودات و گیاهان آبی در آن نگهداری می شوند آ  4

کواریوم 4( آ 3( اقیانوس  2( دریاچه  1( دشت، جلگه 
کار بعدی در برنامۀ من تلفن زدن به دوستم و قرار مالقات گذاشتن است. 57  1

4( ذات؛ طبیعت 3( ستون  2( طول عمر  1( جدول زمانی، برنامه 
ممکن است مناسب ترین استراتژی صرفاً شانه خالی کردن از زیر مشکل باشد. 58  3

4( نمودار 3( استراتژی، راهکار  2( درد، رنج؛ دردسر  1( آینده  
هنگامی که بیمار هستید کارتان از شما مراقبت نخواهد کرد. دوستان و خانوادۀ شما ]از شما مراقبت[ خواهند کرد. ]با آن ها[ در ارتباط بمانید. 59  2

2( ماندن؛ باقی ماندن  1( افزایش دادن؛ افزایش یافتن  
4( به دنباِل ... آمدن؛ تعقیب کردن؛ پیروی کردن 3( کاهش دادن؛ کاهش یافتن  

 stay in touch :در ارتباط ماندن، در تماس بودن 
هر گوشه یک برج نگهبانی داشت، ]که[ ارتفاع هر کدام از آن ها دقیقاً ده متر بود. 60  4

4( برج 3( امن؛ سالم  2( دهکده، روستا  1( موزه  
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او از زمان بازنشستگی از شرکت، برای یک مؤسسۀ خیریه کار داوطلبانه انجام داده است. 61  3
4( در معرض خطر 3( داوطلبانه، اختیاری  2( نامنظم؛ بی قاعده؛ ]سطح[ ناهموار   1( متوسط، میانگین 

خلبان هواپیما به خاطر آب و هوای بسیار بد مجبور بود فرود اضطراری داشته باشد. 62  1
4( محافظ، نگهبان 3( صاحب؛ مالک  2( راهنما  1( خلبان  

آلودگی جنگل، به صورت جدی بر زندگی گیاهی و، به میزان کم تری، ]بر[ حیات وحش تأثیر گذاشته است. 63  2
4( استراتژی 3( نمودار  2( حیاتِ وحش  1( قاعده؛ قانون 

سال نو فرا رسیده است. امیدوارم سال نوی فوق العاده ای داشته باشید. امیدوارم هر روز ساعات خوشی را برای شما ]به همراه[ داشته باشد. 64  2
4( داوطلب؛ داوطلبانه 3( امید بخش؛ امیدوار  2( حیرت آور؛ فوق العاده  1( امن؛ سالم 

گر می خواهی دشت را ببینی باید از کوه باال بروی. 65 یک ضرب المثل چینی وجود دارد که بیان می کند ا  1
4( آینده 3( محافظت؛ پشتیبانی  2( دقت، توجه  1( دشت، جلگه 

مهم است که حیواناتی مانند خرس قطبی وارد لیست گونه های در معرض خطر شوند. هنگامی که آن ها وارد این لیست شوند، قوانینی وجود دارد که 
از این حیوانات در برابر شکار شدن برای غذا یا تفریح محافظت می کند. سازمان ها نیز پول و ابزار دریافت می کنند تا از زیست گاه ]این حیوانات[ محافظت 

کنند و گونه ها را بازگردانند. هدِف خارج کردن حیوان از لیست، اغلب قابل دستیابی است. از زمانی که قانون گونه های در معرض خطر در سال 1973 در ایاالت 
متحده معرفی شد، گونه های بسیاری به خاطر افزایش جمعیت ]آن ها[ از لیست خارج شده اند. در حقیقت، پس از این که گونه ای در لیست قرار بگیرد، منقرض 

شدن آن نادر است )به  ندرت اتفاق می افتد(. متأسفانه، گونه های بسیاری در حالی که منتظر رسیدگی هستند منقرض می شوند.

2( دستور دادن به؛ سفارِش ... دادن 66 1( ساختن؛ ]غذا، قهوه و غیره[ درست کردن   3
4( تمرین کردن؛ عمل کردن به 3( محافظت کردن؛ پشتیبانی کردن   

4( خسارت رساندن به؛ آسیب رساندن به 67 3( ُمردن  2( شکار کردن  1( نجات دادن؛ پس انداز کردن   2
4( میانگین، متوسط 68 3( گونه   2( آینده  1( طبیعت؛ ذات   3
2( شناسایی کردن؛ شناختن 69 1( افزایش دادن؛ افزایش یافتن   1

4( ربط دادن 3( خراب کردن، ویران کردن   
2( اطالعات  70 1( آهنگ ]صدا[؛ زیر و بمی صدا   4

4( مالحظه؛ رسیدگی، بررسی؛ تأمل 3( بیان؛ عبارت، اصطالح؛ ]چهره، نگاه[ حالت   

امروزه، گوریل هایی که در حیات وحش زندگی می کنند با تهدیدات بسیاری روبه رو هستند. این ]موضوع[ به دلیل ]این واقعیت است که[ بسیاری از 
جنگل ها در جهان در حال قطع شدن هستند. از آن جایی که زیست گاه های طبیعی این موجودات در حال تخریب شدن است، گوریل ها در آینده با خطر 

انقراض روبه رو هستند. به منظور کمک به نجات گوریل ها از انقراض، تعدادی از این حیوانات در اسارت در باغ وحش هایی در سرتاسر جهان پرورش داده می شوند. 
باغ های جانورشناسی سنگاپور، اولین جفت از گوریل های خود را در سال 1983 به دست آوردند. این دو گوریل، که نام آن ها ساول و گولیاث بود، هدیه ای از باغ 

وحش بریستول در انگلستان بودند.

4( هنگامی که، در حالی که، با وجود این که 71 3( مخالِف؛ مقابلِ  2( قبل از، پیش از  1( زیرا، به دلیلِ   1
2( ]درخت[ قطع کردن، انداختن؛ تقلیل دادن 72 1( بیرون گذاشتن؛ ]شمع، آتش، سیگار[ خاموش کردن   2

4( مراقبت کردن از، مواظبت کردن از 3( منقرض شدن؛ نابودن شدن، از بین رفتن   
2( بیان؛ عبارت، اصطالح؛ ]چهره، نگاه[ حالت 73 1( موجود، مخلوق    1

4( طول عمر 3( تعجب، شگفتی؛ اعجاز    
4( محافظت؛ پشتیبانی 74 3( انقراض  2( آهنگ ]صدا[؛ زیر و بمی صدا  1( دقت، توجه   3
4  با توجه به این که در این تست، ضمیر موصولی برای بیان مالکیت به کار می رود و اسم موجود بعد از جای خالی )names( به اسم پیش از آن  75

)gorillas( تعلق دارد، در این مورد whose را انتخاب می کنیم.

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



150

برخی شیرها به خاطر خوردن انسان ها شناخته شده اند. با وجود این، گمان می رود که این ]کار[ تنها توسط آن هایی انجام شده باشد که از جراحت ها و 
ناتوانی هایی رنج می برند که شکار کردن صیدهای طبیعی را برای آن ها دشوار می کند و بنابراین انسان ها را دنبال می کنند چرا که آن ها ضعیف تر هستند 

و گرفتن آن ها آسان تر است. فرضیۀ دیگر این است که زیست گاه طبیعی آن ها خارج از دسترس است و ]از آنجا که آن ها[ نمی خواهند گرسنگی بکشند، به 
انسان ها حمله می کنند. این تفکر که شیرها نسبت به انسان ها شکارگر هستند )یعنی انسان ها را طعمۀ خود می بینند(، نادانی ]و بی خبری[ به وجود آورده است 
و با تشویق نابودی این موجودات، میزان شکار ]آن ها[ را افزایش داده است. انسان ها قلمروهایی را که زمانی متعلق به شیرها بودند به زور گرفته اند و با مجبور 

کردن آن ها به ترک خانۀ طبیعی خودشان، زیست گاه و سبک زندگی آن ها را بیشتر تخریب کرده اند ]و[ آن ها را در رنج رها کرده اند.

4( جراحت، آسیب 76 3( توانایی، قابلیت  2( شکار  1( آسیب، خسارت   4
کثر صفات )مانند difficult در این تست( فعل به صورت مصدر با to به کار می رود. 77 2  بعد از ا
4( مشترک؛ عمومی؛ متداول 78 3( نامناسب، ناشایست  2( خارج از دسترس، ناموجود  1( غیرطبیعی؛ غیرمعمول   2
2( شناسایی کردن، شناختن 79 1( ایجاد کردن، به وجود آوردن؛ باعِث ... شدن   1

4( حمایت کردن از؛ پشتیبانی کردن از 3( محافظت کردن    
4  با توجه به این که در این تست، ضمیر در جایگاه مفعول جمله به کار رفته است، جمله با ضمیر مفعولی )در این مورد them( کامل می شود. 80

هر گونۀ گیاه، حیوان و حشره با گرمایش جهانی تهدید می شود. با این وجود، گروه هایی از دانشمندان و طرفداران محیط زیست نگران، مانند صندوق جهانی 
حیاتِ وحش، اغلب به منظور ارزیابی سالمت یک زیست بوم، گوشت خواران بزرگ را مطالعه می کنند. زنجیرۀ غذایی قطب شمال به خرس قطبی متکی است. عالوه بر 

این، کمک های مالی به طور معمول بیشتر برای حفاظت از حیوانات بزرگ مانند خرس ها یا فیل ها ارائه می شود. در کل، افراد به تالش های حفاظتی که از گونه های کوچک، 
مانند گیاهان یا حشرات، محافظت می کنند کم تر عالقه دارند. با این  حال، با استفاده از کمک های مالی اهدایی به منظور محافظت کردن از زیست گاه های حیوانات بزرگ تر 

از طریق احیای جنگل ها و برنامه های مشابه، کل زیست بوم ها به همراه بسیاری از گونه های تهدید شده یا در معرض خطر می توانند نجات داده شوند.

4( هنگامی که؛ چون که 81 3( در کناِر؛ به عالوه، گذشته از این  2( مانندِ  1( پس؛ بنابراین   2
2( بیرون گذاشتن؛ ]سیگار، آتش و غیره[ خاموش کردن 82 1( متکی بودن به، وابسته بودن به   1

4( ]به کاِر/ راِه خود[ ادامه دادن 3( منقرض شدن؛ نابود شدن، از بین رفتن   
4( به  طور شگفت آوری 83 3( تقریباً  2( به طرز عجیبی  1( معموالً، به  طور معمول   1
4( بدوِن 84 3( از طریِق؛ از میاِن؛ سرتاسرِ  2( میانِ  1( بیِن؛ میانِ   3
85 endan� تهدید شده( و( threatened دقت کنید که .)به وسیلۀ، از طریِق( by کامل می شود، نه )با، به همراِه( with 2  طبق مفهوم متن، جمله با

gered )در معرض خطر(، هر دو نقش صفت را برای species )گونه ها( دارند و در انگلیسی، صفت پیش از اسم قرار می گیرد.

تا به حال یک مارمولک کوچک را در یک باغچه دیده اید؟ یک مارمولک بزرگ را چه طور؟ در کشور بارانی ]و[ جزیره ای اندونزی، بین 4000 تا 5000 
مارمولک غول پیکر به نام اژدهای کومودو وجود دارد. آن ها اژدهای کومودو نامیده می شوند زیرا یکی از پنج جزیره ای که در

 آن زندگی می کنند جزیرۀ کومودو نامیده می شود. آن ها بزرگ ترین گونۀ مارمولک در جهان هستند. کومودو های بالغ می توانند تا طول بیش از سه متر رشد کنند 
کنون یک ]کومودوِی[ حیرت آور 166 کیلوگرمی بود! و حدود 70 کیلوگرم وزن داشته باشند. بزرگ ترین کومودو ]ی دیده شده[ تا

دانشمندان اروپایی آن ها را در سال 1910 کشف کردند و دو کومودوِی اول در سال 1927 در باغِ وحش  لندن نگه  داشته  می شدند. هنگامی که تولیدکنندگان 
]سینمایی[ هالیوود دربارۀ این مارمولک های غول پیکر شنیدند )از وجود آن ها با خبر شدند(، در سال 1933 فیلمی در مورد یک گوریل غول پیکر به نام »کینگ 
کونگ« ساختند. کومودوها می توانند حدود چهل یا حتی پنجاه سال زندگی کنند. آن ها تقریباً هر چیزی را که بتوانند به چنگ بیاورند می خورند؛ برای مثال 
پرنده ها، تخم پرنده ها، میمون ها، گوزن ها و اسب ها. گاهی اوقات آن ها حتی کومودوهای کوچک تر دیگر و گاهی اوقات )اما نه اغلب( حتی انسان ها را می خورند. 

آن ها خصوصاً دوست دارند که حیوانات مرده و در حال مردن را بخورند، که آن ها )کومودوها( می توانند از چندین کیلومتر دورتر بو کنند.
تنها حدود پنجاه اژدهای کومودو در باغِ وحش های سرتاسر جهان وجود دارد که بیشتر در اندونزی، اروپا و آمریکای شمالی قرار دارند. از آن جایی که تعداد 
بسیار کمی از آن ها در حیاتِ وحش زندگی می کنند، پارکی به نام پارک ملی کومودو در اندونزی افتتاح شد تا از آن ها در برابر شکارچیان محافظت کند. آن ]پارک[ 

در سال 2010، چهل و پنج هزار بازدیدکننده داشت.
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کدام یک از ]جمالت[ زیر در مورد اژدهای کومودو درست نیست؟ 86  3
1( برخی از  آن ها می توانند ]تا[ طول بیشتر از 3 متر رشد کنند.

2( آن ها توسط تعدادی از دانشمندان اروپایی در سال 1910 در انگلیس کشف شدند.
3( تهیه کنندگان ]سینمایی[ هالیوود در نیمۀ اول قرن بیستم، بر اساس آن ها فیلمی ساختند.

4( در سال های اخیر آن ها در خطر انقراض بوده اند.
بر اساس متن، چرا انسان ها پارک ملی کودومو را ساختند؟ 87  3

ک است.  1( اژدهای کومودو خطرنا
2( دیدن اژدهای کومودو برای افراد آسان تر است.

3( برخی افراد اژدهای کومودو را می کشند.
4( افراد بسیاری می خواهند از این حیوانات حیرت آور بازدید کنند.

گراف 2 زیر آن خط کشیده شده به “Komodos” اشاره دارد.  88 کلمۀ “they” که در پارا  3
4( حیوانات مرده 3( کومودوها  2( کومودوهای کوچک تر  1( افراد  

در متن اطالعات کافی برای پاسخ دادن به تمامی پرسش های زیر وجود دارد، به جز ............ . 89  4
2( چرا برخی مارمولک های غول پیکر، اژدهای کومودو نامیده می شوند؟ 1( چند اژدهای کومودو در اندونزی وجود دارد؟ 

4( چه زمانی پارک ملی کومودو در اندونزی افتتاح شد؟ 3( دو کومودوی اول در کجا نگهداری می شدند؟ 

در بهار 2008، خرس قطبی در لیست گونه های در معرض خطر قرار داده شد. بر اساس قانوِن گونه های در معرض خطر ایاالت متحدۀ آمریکا، گونۀ در 
معرض خطر، یک حیوان، گیاه یا هر نوع دیگر از جانداران وحشی است که احتمال دارد در زیست گاه طبیعی خود منقرض شود. خرس های قطبی پیش تر 

به عنوان یک گونۀ »تهدید شده« دسته بندی شده بودند، که ESA )قانون گونه های در معرض خطر( آن را به عنوان گونه ای تعریف می کند که ممکن است در 
آیندۀ نزدیک، به ]گونۀ[ »در معرض خطر« تبدیل شود.

خرس قطبی اولین حیوانی است که در اصل به خاطر گرمایش جهانی به عنوان ]گونه ای[ در معرض خطر دسته بندی شده است. گرمایش جهانی شکلی از 
کسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای است که در اتمسفر به دام می افتند. بخاری های نفتی و گازی، موتورهایی که از نفت  تغییر اقلیم ناشی از افزایش میزان دی ا
یا بنزین )یا گازوییل( استفاده می کنند و نیروگاه های برق با سوخت زغال سنگ همگی نیازمند سوخت های فسیلی هستند که منجر به گرمایش جهانی می شود. 
منابع انرژی تجدید پذیر یا تجدیدپذیرهایی که باعث گرمایش جهانی نمی شوند شامل انرژی خورشیدی، بادی و هیدروالکتریسیته هستند. این اشکال جایگزین 
انرژی ]و[ هم چنین علم تغییر اقلیم، توسط بسیاری از بزرگ  ترین شرکت های جهان به شدت مورد حمله قرار گرفته اند تا از سودهای عظیمی ]که[ آن ها از 
گاه هستند ]که[ سوخت های فسیلی چه قدر به  سوخت های فسیلی به دست می آورند محافظت شود. آن ها این ]کار[ را انجام می دهند با وجود این که کامالً آ

سیارۀ ما آسیب می زنند و بسیاری از گونه هایی که ما آن )زمین( را با آن ها شریک هستیم به خطر می اندازند.

کدام یک از ]موارد[ زیر در متن تعریف شده است؟ 90  3
2( ESA )قانون گونه های در معرض خطر( 1( خرس قطبی  

4( نیروگاه های برق 3( گرمایش جهانی  
گراف دوم چیست؟ 91 مقصود اصلی پارا  2

کید بر نقش گرمایش جهانی در انقراض حیوانات 2( تأ 1( معرفی کردن خرس قطبی به عنوان یک حیوان در معرض خطر 
4( توصیف نیروگاه های برق با سوخت زغال سنگ  3( تشریح اهمیت منابع انرژی تجدیدپذیر 

بر اساس متن تمامی عوامل زیر باعث گرمایش جهانی می شوند به جز ............ . 92  3
4( نیروگاه های برق با سوخت زغال سنگ 3( انرژی هیدروالکتریسیته  2( استفاده از گازوییل  1( بخاری های نفتی و گازی 

گراف 2 نزدیک ترین معنی را به “mainly” دارد. 93 کلمۀ “primarily” )در اصل، اساساً( در پارا  4
4( عمدتاً؛ اساساً 3( به طور مناسب  2( با انعطاف  1( به طور مشترک 
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از بسیاری جهات، یوزپلنگ برای سرعت ساخته شده است. با وجود این که این حیوان یک گربه سان است، پنجه هایش بسیار بیشتر شبیه به پنجه های سگ 
هستند. پنجه ها به یوزپلنگ این امکان را می دهند تا در زمانی که سریعاً می چرخد، زمین را محکم بگیرد. یوزپلنگ هم چنین پاهای بلندی دارد که به آن کمک

می کند گام های بزرگی بردارد. آن می تواند در یک پرش تا 20 فوت بپرد! حتی ستون فقرات یوزپلنگ به آن کمک می کند ]تا[ به سرعت حرکت کند. ستون فقرات آن 
گ بر روی زمین حرکت کند. ستون فقرات به  عنوان یک فنر عمل می کند ]و[ یوزپلنگ  پیچ و تاب می خورد ]و[ به یوزپلنگ اجازه می دهد به آسانی به صورت زیگزا
گهانی انرژی به جلو حرکت می دهد. با وجود این که یوزپلنگ می تواند به سرعت بدود، ]اما[ نمی تواند برای مسافت های طوالنی بدود. آن به سرعت  را با انفجارهای نا
گر یوزپلنگ نتواند شام )غذای( خود را به سرعت به چنگ بیاورد، پیش از تالش مجدد باید اندکی استراحت کند.  از انرژی خود استفاده می کند و خسته می شود. ا

هم چنین یوزپلنگ برای این ساخته شده است تا یک شکارچی عالی باشد. آن بینایی ]حساس و[ تیزی دارد. یوزپلنگ می  تواند دیگر حیوانات را تا فاصلۀ 
سه مایل دورتر ببیند. بینایی خوب به یوزپلنگ کمک می کند شکار خود را پیدا کند، از این رو می تواند یک حمله را طرح ریزی کند. پوشش یوزپلنگ نیز بسیار 
مفید است. پوشش به رنگ برنزی با نقاط سیاه است. این رنگ بندی به یوزپلنگ این امکان را می دهد تا با علفزارهای بلند ]و[ قهوه ای در آفریقا در هم بیامیزد. 

دیگر حیوانات آن را در حالی که پنهان است نمی بینند، از این رو یوزپلنگ می تواند به صورت پنهانی به خرگوش ها، پرندگان و دیگر حیوانات نزدیک شود.
امروزه تهدیدات زیادی برای یوزپلنگ وجود دارد. بخش هایی از آفریقا به مزارع و دامداری تبدیل می شوند. این تغییر، یوزپلنگ و دیگر حیوانات را مجبور 
می کند تا مکان های جدید برای زندگی پیدا کنند، که همیشه آسان نیست. یوزپلنگ ها هم چنین توسط دیگر حیوانات مانند شیر ها و کفتارها شکار می شوند. با 

وجود این، مأموران باغِ وحش و متخصصین حیاتِ وحش در تالش برای نجات یوزپلنگ هستند. شاید با کمک آن ها، تعداد یوزپلنگ ها بیشتر شود.

بر اساس متن، پوشش یوزپلنگ بسیار مفید است زیرا آن ............ . 94  3
2( به یوزپلنگ امکان می دهد با سرعت زیادی حرکت کند 1( بعد از یک دویدن طوالنی، یوزپلنگ را خنک نگه می دارد 

4( یوزپلنگ را از آفتاب محافظت می کند 3( به یوزپلنگ کمک می کند تا در علفزار مخفی شود 
ستون فقرات یوزپلنگ به خاطر ............ مانند یک فنر است. 95  3

4( حس آن 3( نحوۀ حرکت آن  2( اندازه  1( شکل  
کشاورزان مشکلی برای یوزپلنگ ها هستند زیرا آن ها ............ . 96  1

2( دیگر حیوانات را به نزدیکی یوزپلنگ ها آوردند 1( یوزپلنگ ها را مجبور کردند تا مکان هایی جدید برای زندگی پیدا کنند 
4( از شکارچیان خواستند تا یوزپلنگ ها را به دام بیندازند 3( یوزپلنگ ها را گرفته و آن ها را به باغِ وحش ها فرستادند 

این مقاله برای فردی که می  خواهد ............ بیشترین فایده را خواهد داشت. 97  1
2( پی ببرد چند یوزپلنگ در باغِ وحش ها زندگی می کنند 1( حقایقی را دربارۀ یوزپلنگ ها در آفریقا بداند 

4( بداند چگونه یوزپلنگ  شبیه دیگر حیوانات آفریقایی است  3( روش هایی برای نجات دادن یوزپلنگ ها از دیگر حیوانات یاد بگیرد 

طبیعت گران بهاترین و با ارزش ترین هدیه از طرف خداوند به ما است تا این که بتوانیم در این جا بر روی زمین زندگی مان را بکنیم. طبیعت با فراهم 
آوردن تمامی منابع مورد نیاز برای زندگی روزانه، زندگی ما را آسان می کند. ما باید از طبیعتمان برای کمک کردن، توجه کردن و پرورش دادن ما مثل یک 

گر صبح زود با آرامش در باغ بنشینیم می توانیم از صدا و چشم انداز دلنشین طبیعت لذت ببریم. طبیعت ما با بسیاری از زیبایی های  مادر متشکر باشیم. ما ا
دیدنی تزیین شده است که ما می توانیم هر زمانی ]از آن ها[ لذت ببریم. زمین زیبایی جغرافیایی دارد و با عنوان شهرِ باغ یا بهشت شناخته می شود. ولی مایۀ 

تأسف است بگوییم که چنین هدایای زیبایی از طرف خداوند به خاطر پیشرفت تکنولوژیکی و غفلت زیاد انسان ها، روز به روز در حال زوال هستند. 
طبیعت همانند مادر واقعی ما است که هرگز به ما آسیب نمی رساند بلکه همیشه ما را می پروراند. قدم زدن در آغوش طبیعت در صبح زود ما را سالم و قوی 
می کند و ما را از بسیاری از بیماری های کشنده مانند دیابت، بیماری های مزمن قلبی، فشار خون باال، مشکالت کبدی، بیماری های سیستم گوارش، عفونت ها، 
بیماری های مغزی و مانند آن دور نگه می دارد. شنیدن صدای لطیف پرندگان، ِخس ِخس نسیم، صدای هوای تازۀ در حال حرکت، صدای آب در جریان در 

رودخانه و مانند آن در صبح زود برای سالمت ما خوب است.

بهترین عنوان برای متن چیست؟ 98  1
4( فناوری و طبیعت 3( چگونه در طبیعت زیبایی را بیابیم  2( تخریب زمین  1( طبیعت و خصوصیات حیرت آورش 

گراف 1 به “beauty” اشاره دارد.  99 کلمۀ “which” در پارا  4
4( زیبایی 3( باغ  2( طبیعت  1( چشم انداز 
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20Lesson 2: Wonders of Creation دقیقه325

20Lesson 2: Wonders of Creation دقیقه425
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20Lesson 4: Traveling the World دقیقه825

آزمون جامع پایۀ دهم )1(20 دقیقه925
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آزمون 1
)Lesson 1( سطح یک

25 تست 
20

دقیقه

1. A: “Would you prefer tea or coffee?”   B: “I ............... some coffee, please.” 

1) will have 2) am going to have 3) am having 4) have

2. The ............... over there want to meet ............... sons.

1) woman – her 2) women – their 3) women – her 4) woman – their 

3. I have bought some wood because I ............... a bookcase for my apartment.

1) have built 2) build 3) am going to build 4) built

4. Which of the following is NOT grammatically correct?

1) Who teaches you math every Saturday? 2) Why are you going to wear that coat?

3) When banks open in your country? 4) Where do you live nowadays?

5. Rescue workers have found a baby ............... and well, three days after the deadly earthquake that struck the Iran-Iraq border.

1) dead 2) simple 3) alive 4) extra

6. The forest fire that started in Iran’s Golestan National Park was brought under control on Thursday after ............... 

100 hectares of forest.

1) destroying 2) hunting 3) saving 4) moving

7. Until quite ..............., people in developed countries didn’t care much about the environment.

1) hopefully 2) normally 3) properly 4) recently

8. Before they were protected as an endangered species, the cheetah population greatly decreased by ..............., who killed 

the cats for their fur.

1) leopards 2) wolves 3) lions 4) hunters

9. Tom and Mary were speaking in French, so I had no ............... what they were talking about.

1) hope 2) idea 3) gulf 4) plan

10. I can’t understand why they’re such good friends. They have hardly anything in ............... .

1) common 2) general 3) particular 4) recent

11. Unfortunately, there are not enough doctors to provide ............... care for children in Afghanistan. 

1) natural 2) proper 3) interesting 4) average

12. She hoped Daniel could stay all weekend. ..............., he has to leave on Saturday.

1) Especially 2) However 3) Commonly 4) Properly

Dinosaurs were the biggest animals in the world. They lived on 13  and in water millions of years ago. 

There 14  over seven hundred different types of dinosaur. Some were taller than a house. Some were smaller 

than a dog. The tallest dinosaurs were the Seismosaurus and the Argentinosaurus. They lived in America 15  

150 million years ago. The seismosaurus was over 40 meters long from nose to tail. It had a long neck like a 

16  . It didn’t have any horns. It walked on four legs. It didn’t eat meat. It ate leaves, grass and 17  .
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13. 1) hill 2) land 3) nature 4) zoo

14. 1) has 2) was 3) be 4) were

15. 1) about 2) near 3) of 4) for

16. 1) tiger 2) panda 3) giraffe 4) wolf

17. 1) animals 2) plants 3) hunters 4) goats

What is a fruit? What is a vegetable? Both fruits and vegetables grow from plants. They are both very healthy. 

But how can we tell them apart? 

A fruit is usually very sweet. An apple is a fruit, and it is very sweet. A strawberry is a fruit, and it is very sweet. 

An orange is a fruit, and it is very sweet. But not all fruits are very sweet. A tomato is a fruit, but it is not very sweet. 

So what is a fruit? A fruit grows from a flower, and it contains seeds inside of it. An apple grows from the flower 

of an apple tree, and it contains seeds. A strawberry grows from the flower of a strawberry bush, and it contains 

seeds. An orange grows from the flower of an orange tree, and it contains seeds. A tomato grows from the flower of 

a tomato plant, and it contains seeds. All of these grow from flowers and contain seeds. That is why they are fruits. 

Now let’s talk about vegetables. A vegetable usually isn’t sweet. Broccoli is a vegetable, and it is not sweet. 

Lettuce is a vegetable, and it is not sweet. Radish is a vegetable, and it is not sweet. But not all vegetables are not 

sweet. A sweet potato is a vegetable, and it is very sweet. 

So what is a vegetable? A vegetable grows from the earth, and it does not contain seeds inside it. Broccoli grows 

from the earth, and it does not contain seeds. Lettuce grows from the earth, and it does not contain seeds. A radish 

grows from the earth, and it does not contain seeds. A sweet potato grows from the earth, and it does not contain 

seeds. All of these grow from the earth and do not contain seeds. That is why they are vegetables. 

So, next time you see a red, round tomato, maybe you’ll think twice about calling it a vegetable. Although it may 

look like an apple, you’ll find it’s quite different! 

18. According to the passage, why is tomato a fruit? 

1) It grows from the earth and is not sweet. 

2) It is red and round like an apple, which is also a fruit. 

3) It is very healthy and very sweet. 

4) It grows from a flower and contains seeds.
19. Based on the information in the passage, which of these is a vegetable? 

1) a pumpkin, which contains seeds and grows from a flower 
2) a squid, which is an animal that comes from the ocean 
3) a carrot, which does not contain seeds and grows from the earth 
4) a hamburger, which comes as a product of livestock

20. According to the passage, which sentence is NOT true about vegetables? 

1) They are very sweet.   2) They do not grow from flowers. 

3) They do not contain seeds.  4) They are very healthy. 

21. What is the main purpose of this passage? 

1) to show why some fruits are sweet and some are not  2) to explain the difference between fruits and vegetables 

3) to prove that a tomato is a fruit  4) to tell us how to pick out a healthy snack

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



268

As humans, we are active during the day and sleep at night. Many animals are the same, but some animals are 

nocturnal. They sleep during the day and are active at night. One creature you may encounter at night is a bat. 

Most bats sleep during the day and wake up hungry at night. Once it is dark, they find food to eat. Most bats eat 

insects like moths. Some bats eat fruit or nectar from flowers. A bat that eats fruit is called a fruit bat. One bat, 

called the vampire bat, bites its prey and drinks its blood.

Many people believe bats are blind, but bats can see at night. This is one of the reasons they like the dark, but they 

actually find their food by using their ears. They listen for their prey using echoes from the world around them. 

They send a sound into the world with their mouth. The sound bounces off of an object like a moth’s wing. The 

echo returns to the bat. Now they can swoop in to find the moth. This special type of listening is called echolocation. 

There are other animals that also use echolocation like dolphins, whales, and shrews.

22. Which statement is FALSE?

1) Bats are the only animals that use echolocation. 2) Bats use echolocation to find their food.

3) Bats usually wake up hungry at night. 4) Bats can see easily at night.

23. According to the passage, which of the following is TRUE?

1) All bats sleep during the day and eat at night.

2) The fruit bat drinks its prey’s blood.

3) Everyone believes that bats can’t see.

4) Bats find their prey by using echoes from the world around them.

24. Echolocation is probably ............... . 

1) a sound a moth makes  2) a smell coming from far away

3) a way of listening to sounds bouncing off an object 4) a moth’s wing

25. Which of the following has been defined in the passage?

1) fruit bat 2) echo 3) creative 4) moth

1 
2 
3
4
5 

6
7 
8
9 

10 

11
12
13
14
15

16
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18
19
20

21
22
23
24
25 

آزمون 2
)Lesson 1( سطح دو

25 تست 
20

دقیقه

26. Too much coffee ............... you a headache. Don’t drink so much.

1) is going to give 2) is giving 3) will give 4) gave

27. A: “The alarm’s gone off. It’s making an awful noise.”

B: “OK, I ............... it off.”

1) will switch 2) switch 3) am switching  4) am going to switch
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28. If you take a look at these graphics, you can see that the economy ............... worse very soon.

1) would get 2) gets 3) got 4) is going to get

29. Which sentence is CORRECT?

1) I buy new computer next week because a computer in my office is broken.

2) I’m going to buy a new computer next week because the computer in my office is broken.

3) I buy the new computer next week because computer in my office is broken.

4) I’m going to buy a new computers next week because the computer in my office is broken.

30. Only the Caspian ............... in Iran receives more than 1000 mm of rain each year because two mountain ranges affect 

the climate.

1) schedule 2) building 3) rule 4) plain

31. It’s important to note that such ...............-seeking behavior is a normal part of a child’s development.

1) information 2) attention 3) practice 4) advice

32. He was supposed to stay here and help us move things. ..............., he went off to play golf.

1) In order 2) Despite 3) Instead 4) Anymore

33. Some shopping centers have ............... designed trolleys to answer the needs of parents with children.

1) naturally 2) honestly 3) selfishly 4) especially

34. Take up a job which interests you and work harder to make things work in a better way. Always remember things 

take time, but if you are ............... enough, nothing can stop you.

1) upset 2) hardworking 3) careless 4) interesting

35. I would like to ............... a meeting with you at your office to introduce myself and to discuss our projects. Please let 

me know what day and time is best for you.

1) explain 2) capitalize 3) divide 4) schedule

36. Animal protection, ............... when it comes to endangered species is vital to mankind’s existence.

1) simply 2) especially 3) appropriately 4) properly

37. “............... the rain will end and you’ll be able to celebrate your kid’s birthday,” Jack’s mother said.

1) Hopefully 2) Especially 3) Recently 4) Regularly

Humans are the only cause of plants and animals becoming 38  or extinct. An endangered species has so 

few members that the species may 39  . If we don’t 40  an endangered species, we will not have any more 

of that kind of plant or animal on Earth. The most dangerous thing humans do to endangered animals is 41  

their habitat or homes. This is usually because we do not pay very close 42  . When there is an area of land we 

want to use, we don’t notice what is already living there. Hopefully, people will become more aware of the problem. 

38. 1) hardworking 2) especial 3) endangered 4) amazing

39. 1) die out 2) put out 3) find out 4) take care

40. 1) increase 2) attack 3) protect 4) find

41. 1) making 2) dividing 3) attending 4) destroying

42. 1) attention 2) function 3) schedule 4) information
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Insect-eating plants don’t have claws or sharp teeth, but they do “eat” living creatures. That ability makes these 

plants some of the most interesting and remarkable plants on earth.

Insect-eating plants have bright colors, smells, and flowers to attract insects. Insects are then trapped by the 

plants and become prey, or food for the plants.

Insect-eating plants, also known as carnivorous plants, do not chew or swallow prey. Instead, they release juices 

that break down the captured insect. Then the plant can start digestion by soaking up parts of the insect. 

Most species of carnivorous plants are smaller plants that can reach up to 12 inches in height. Some taller species 

look like vines and can grow to the height of 3 feet.

Just like other plants, carnivorous plants also obtain energy in the process of photosynthesis. They absorb sunlight 

and carbon dioxide from the atmosphere to create this energy.

These carnivorous plants live throughout the world. About 40 kinds, or species, live in North America. North 

America’s carnivorous plants include six general types: the Venus flytrap, sundews, butterworts, bladderworts, 

the California pitcher plant, and eastern pitcher plants.

Each type has its own special way to trap insects. And each type has its own unique look. For example, the Venus 

flytrap can sense when a moving insect is in between its leaves and will very quickly snap shut to capture its prey. 

If the prey is too small and escapes, the trap will reopen within 12 hours. If the prey moves around and can’t get 

out, the trap tightens and the plant will begin digestion.

43. The passage intends to ............... .

1) describe the life and feeding habits of insects 

2) describe the life and feeding habits of insect-eating plants

3) explain how the Venus flytrap catches insects

4) understand where insect-eating plants are found

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

1) Insect-eating plants have bright colors. 2) Venus flytrap has sharp teeth.

3) Carnivorous plants break down and digest insects. 4) Venus flytrap will reopen if its prey escapes.

45. What happens if a Venus flytrap catches an insect that is too small?

1) The insect can escape and the trap will reopen.

2) The trap will get tighter so that the insect won’t escape.

3) The trap will not be able to open again.

4) The insect will call for help and more insects will be trapped.

46. What is the process of photosynthesis?

1) trapping an insect to be used as food 

2) absorbing sunlight and carbon dioxide to create energy

3) releasing juices to break down a captured insect

4) a plant growing taller like a vine
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Giant pandas are beautiful creatures. They are very large. They look like American bears. But their fur is dif-

ferent. Instead of being brown, their fur is black and white. They have white heads, with black fur around their 

eyes and ears. They also have black hair on their shoulders and legs. But the rest of their fur is white. Their fur is 

very thick. It keeps them warm in the winter. 

Giant pandas live on the other side of the world. They live in forests in China. They cannot be found in America. 

Unless, of course, you see one at a zoo. Sometimes you can see one at a zoo. 

Giant pandas mainly eat plants. Their favorite plant to eat is the bamboo plant. They can eat bamboo for 12 hours 

every day. That’s a lot of bamboo! But they sometimes eat other things. Sometimes they will eat small animals. And 

they can sometimes eat fish. But they like plants the most. And their favorite plant is always the bamboo. 

There are a couple of interesting things about giant pandas. One interesting thing is that they have six fingers instead 

of five. Their sixth finger helps them eat bamboo. Another interesting thing is that they are very good at climbing trees. 

They can do this because they have very strong legs. They can climb high up big trees to look for food. 

Giant pandas are wonderful animals, but they are very hard to find. There are very few of them. There are 

many more American bears than giant pandas. This is because giant pandas are dying out. They are sometimes 

not able to find enough food. When this happens, they die. Because there are not many giant pandas left, scientists 

say they are endangered. This means they are in danger of dying and disappearing. It also means we need to take 

very good care of them. If we do not, they might disappear from the earth. 

47. What is the main purpose of the final paragraph? 

1) to show that the giant pandas are in danger 
2) to explain that giant pandas can die 
3) to emphasize that giant pandas need to eat bamboo 
4) to say that sometimes animals can disappear from the earth 

48. In this passage, the author talks about ............... .

1) what giant pandas are like first, then how they are in danger 
2) what giant pandas eat first, then how they are in danger 
3) how giant pandas are in danger first, then how they behave 
4) what giant pandas do first, then where they can be seen 

49. Which sentence from the passage describes the main idea? 

1) “Giant pandas are beautiful creatures.” 
2) “There are a couple of interesting things about giant pandas.” 
3) “Giant pandas are wonderful animals, but they are very hard to find.” 
4) “Because there are not many giant pandas left, scientists say they are endangered.” 

50. In this passage, we learn that the giant pandas is “endangered.” Which of these animals is also endangered? 

1) the golden frog, which uses bright colors to warn away its enemies 
2) the Labrador Retriever, which is one of the most popular dogs in the world 
3) the bottlenose dolphin, which survives by eating small fish 
4) the Sumatran tiger, which is in danger of dying out and disappearing

26 
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پاسخ تشریحی آزمون 1

ب: »کمی  قهوه می خورم، لطفاً.« 1 الف: »چای را ترجیح می دهی یا قهوه را؟«     1

 برای تصمیم های یهویی، از زمان آیندۀ ساده )will( استفاده می کنیم.   

آن زنانی که آن جا هستند می خواهند پسرانشان را ببینند. 2  2
 چون فعل want آمده است، فاعل باید جمع باشد و ضمن این که بعد از جای خالی دوم اسم آمده است و باید از صفت ملکی استفاده کنیم نه ضمیر ملکی. 

گر قرار بود از اسم مفرد استفاده کنیم، wants در جمله می آمد. ا
من مقداری چوب خریده ام چون قصد دارم برای آپارتمانم یک قفسۀ کتاب بسازم. 3  3

 برای انجام کاری در آینده که از قبل طرح و برنامه چیده ایم، از be going to استفاده می کنیم. 

کدام یک از موارد زیر از لحاظ گرامری صحیح نیست؟ 4  3
 عموماً برای پرسشی کردن جمالت با کلمات پرسشی )whدار(، پس از کلمۀ پرسشی ابتدا فعل کمکی و سپس فاعل و فعل می آید. گزینۀ )3( این ویژگی را 

ندارد. برای این که گزینۀ )3( درست از آب درآید باید به صورت زیر باشد: 
 When do banks open in your country? بانک ها در کشور شما چه زمانی باز می کنند؟ 
دقت کنید who در گزینۀ )1( از این قاعده مستثنا است چرا که وقتی با what یا who در مورد فاعِل یک جمله می پرسیم خود فعل مستقیماً بعد از کلمۀ 

پرسشی می آید تا جمله به حالت پرسشی دربیاید و دیگر به فعل کمکی و فاعل برای پرسشی کردن نیازی نیست.

امدادگران سه روز پس از زلزلۀ مرگباری که در مرز ایران ـ عراق اتفاق افتاد یک نوزاد را زنده و سالم پیدا کرده اند. 5  3
4( اضافی 3( زنده  2( ساده  1( مرده 

آتش سوزی جنگل که در پارک ملی گلستان ایران آغاز شد بعد از ویران کردن 100 هکتار جنگل، روز پنج شنبه تحت کنترل در آمد. 6  1
4( جابه جا کردن 3( نجات دادن  2( شکار کردن  1( ویران کردن 

تا همین اواخر، مردم در کشورهای توسعه یافته، توجه زیادی به محیطِ زیست نمی کردند. 7  4
4( اخیراً، اواخر 3( به درستی  2( معموالً به طور عادی  1( امیدوارانه 

قبل از این که یوزپلنگ به عنوان یک گونۀ در معرض خطر محافظت شود، جمعیت آن ها تا حد زیادی توسط شکارچی هایی که این گربه سانان را  8  4
برای پوست خزشان می کشتند، کاهش یافت. 

4( شکارچی 3( شیر  2( گرگ  1( پلنگ 
تام و ماری به زبان فرانسوی صحبت می کردند، بنابراین من هیچ ایده ای از آن چه که آن ها درباره اش صحبت می کردند، نداشتم. 9  2

4( برنامه، طرح؛ نقشه 3( خلیج  2( ایده  1( امید 
نمی توانم درک کنم چرا آن ها این قدر دوستان خوبی هستند. آن ها به سختی چیز مشترکی با هم دارند. 10  1

4( اخیر، جدید 3( خاص، ویژه   2( عمومی، همگانی   1( رایج؛ مشترک 
 have )sth( in common )with(: )چیز( مشترک داشتن )با( 

متأسفانه، پزشک کافی برای مراقبت مناسب از کودکان در افغانستان وجود ندارد. 11  2
4( متوسط، معمولی؛ میانگین 3( جالب  2( مناسب، درست  1( طبیعی 

او امیدوار بود ]که[ دنیل می توانست تمام آخر هفته بماند. اما، او باید شنبه برود. 12  2

4( به درستی 3( به طور متداول  2( اما، با وجود این  1( به ویژه 
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دایناسورها بزرگ ترین حیوانات در جهان بودند. آن ها میلیون ها سال پیش در خشکی و آب زندگی می کردند. بیش از هفتصد نوع مختلف دایناسور 
وجود داشت. بعضی از یک خانه بلند تر بودند. بعضی از یک سگ کوچک تر بودند. سایزموسور و آرژانتیناسور بلندترین دایناسورها بودند. آن ها حدود 150 
میلیون سال پیش در آمریکا زندگی می کردند. طول سایزموسور از بینی تا دم بیش از 40 متر بود. آن مثل زرافه گردنی دراز داشت. هیچ شاخی نداشت. 

روی چهار پا راه می رفت. گوشت نمی خورد. برگ ها، علف و گیاهان را می خورد.

4( باِغ وحش 13 3( طبیعت  2( خشکی  1( تپه   2
4  چون types جمع است، بعد از there باید از فعل جمع استفاده کنیم. 14
4( برای، به مدِت 15 3( از  2( نزدیک  1( حدود   1
4( گرگ 16 3( زرافه  2( پاندا  1( ببر   3
4( بز 17 3( شکارچی  2( گیاه  1( حیوان   2

میوه چیست؟ سبزی چیست؟ میوه ها و سبزیجات هر دو از گیاهان می رویند. هر دوی آن ها بسیار سالم )مفید( هستند. اما چگونه می توانیم تفاوت های 
بین آن ها را تشخیص دهیم؟

یک میوه معموالً بسیار شیرین است. سیب یک میوه است و بسیار شیرین است. توت فرنگی یک میوه است و بسیار شیرین است. پرتقال یک میوه 
است و بسیار شیرین است. اما همۀ میوه ها خیلی شیرین نیستند. گوجه فرنگی یک میوه است، اما خیلی شیرین نیست. 

پس میوه چیست؟ میوه از یک گل می روید و حاوی دانه هایی در درون خود است. سیب از شکوفۀ درخت سیب می روید و حاوی دانه هایی است. 
توت فرنگی از شکوفۀ بوتۀ توت فرنگی می روید و حاوی دانه هایی است. پرتقال از شکوفۀ درخت پرتقال می روید و حاوی دانه هایی است. گوجه فرنگی از 

شکوفۀ گیاه گوجه فرنگی می روید و حاوی دانه هایی است. همۀ این ها از شکوفه می رویند و دانه دارند. به خاطر همین آن ها میوه هستند. 
کنون بیایید دربارۀ سبزیجات حرف بزنیم. سبزی معموالً شیرین نیست. بروکلی یک سبزی است و شیرین نیست. کاهو یک سبزی است و شیرین  ا

نیست. تربچه یک سبزی است و شیرین نیست. اما همۀ سبزیجات غیرشیرین نیستند. سیب زمینی شیرین یک سبزی است و بسیار شیرین است.
بنابراین سبزی چیست؟ سبزی از زمین می روید. و حاوی دانه هایی در درون خود نیست. بروکلی از زمین می روید و حاوی دانه نیست. کاهو از زمین 
می روید و حاوی دانه نیست. تربچه از زمین می روید و حاوی دانه نیست. سیب زمینی شیرین از زمین می روید و حاوی دانه نیست. همۀ این ها از زمین 

می رویند و دانه ندارند. به خاطر همین آن ها سبزی هستند.
گرچه ممکن است شبیه  بنابراین، دفعۀ بعد که یک گوجه فرنگی قرمز و گرد را می بینید، شاید در مورد نامیدن آن ]به عنوان[ سبزی دقت بیشتری کنید. ا

یک سیب باشد، اما پی خواهید برد ]که[ آن کامالً متفاوت است.

بر اساس متن، چرا گوجه فرنگی میوه است؟ 18  4
2( مثل سیب، که ]آن[هم یک میوه است، قرمز و گرد است. 1( از زمین می روید و شیرین نیست.  

4( از شکوفه می روید و دانه دارد. 3( بسیار سالم و شیرین است.  
بر اساس اطالعات در متن، کدام یک از این ها سبزی است؟ 19  3

2( ماهی مرکب، که یک حیوان است که از اقیانوس می آید 1( کدو، که دانه دارد و از شکوفه می روید 
4( همبرگر، که به عنوان یک محصول دامی عرضه می شود 3( هویج، که دانه ندارد و از زمین می روید 

بر اساس متن، کدام جمله دربارۀ سبزیجات صحیح نیست؟ 20  1
4( آن ها بسیار سالم هستند. 3( آن ها حاوی دانه نیستند.  2( آن ها از شکوفه رشد نمی کنند.  1( آن ها بسیار شیرین هستند. 

هدف اصلی این متن چیست؟  21  2
1( تا نشان دهد که چرا بعضی از میوه ها شیرین هستند و بعضی ]شیرین[ نیستند 

2( تا تفاوت بین میوه ها و سبزیجات را توضیح دهد
3( تا ثابت کند که گوجه فرنگی یک میوه است

4( تا به ما بگوید که چرا یک میان وعدۀ سالم انتخاب کنیم
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ما به عنوان انسان، در طول روز فعال هستیم و در شب می خوابیم. حیوانات بسیاری همین طور هستند، اما بعضی از حیوانات شبگرد هستند. آن ها 
با آن برخورد  کنید، خفاش است. بیشتر خفاش ها در طول روز  در طول روز می خوابند و در شب فعال هستند. یک موجود که ممکن است در شب 
می خوابند و در شب گرسنه از خواب بیدار می شوند. زمانی که ]هوا[ تاریک می شود، آن ها غذا برای خوردن پیدا می کنند. بیشتر خفاش ها حشراتی مانند 
شاپرک می خورند. برخی از خفاش ها میوه یا شهد گل ها را می خورند. خفاشی که میوه می خورد، خفاش میوه  خوار نامیده می شود. یک خفاش ]که[ خفاش 

خون آشام نامیده می شود، شکار خود را گاز می گیرد و خونش را می خورد.
افراد بسیاری معتقدند که خفاش ها نابینا هستند، اما خفاش ها می توانند در شب ببینند. این یکی از دالیلی است که آن ها تاریکی را دوست دارند، 
ک های جهان اطرافشان به صدای شکارشان گوش می دهند.  ولی در واقع غذایشان را با استفاده از گوش هایشان پیدا می کنند. آن ها با استفاده از پژوا
ک آن به خفاش برمی گردد.  آن ها با دهانشان صدایی را به دنیای پیرامونشان می فرستند. صدا به شیئی مانند پر شاپرک برخورد می کند و برمی گردد. پژوا
کی نام دارد. جانوران دیگری هم مانند دلفین ها، وال ها و جانوران  کنون می توانند برای یافتن شاپرک حمله کنند. این نوع خاص از شنوایی، سویابی پژو ا ا

کی استفاده می کنند. حشره خوار وجود دارند که از سویابی پژو ا

کدام جمله نادرست است؟ 22  1
2( خفاش ها از سویابی پژوا کی برای یافتن غذایشان استفاده می کنند. کی استفاده می کنند.  1( خفاش ها تنها جانورانی هستند که از سویابی پژو ا

4( خفاش ها به راحتی می توانند در شب ببینند. 3( خفاش ها معموالً گرسنه در شب از خواب بیدار می شوند. 
براساس متن، کدام یک از موارد زیر درست است؟ 23  4

2( خفاش میوه خوار خون شکارش را می خورد. 1( همۀ خفاش ها در طول روز می خوابند و در شب غذا می خورند. 
ک هایی از دنیای پیرامونشان پیدا می کنند. 4( خفاش ها شکارشان را با استفاده از پژوا 3( همه معتقدند که خفاش ها نمی توانند ببینند. 

کی احتماالً ............... است. 24 سویابی پژو ا  3
2( بویی که از فاصلۀ دور می آید 1( صدایی که شاپرک ایجاد می کند  

4( پر شاپرک  3( شیوۀ گوش دادن به صداهایی که به یک شیء برخورد می کنند و باز می گردند 
کدام یک از موارد زیر در متن معنی شده است؟ 25  1

4( شاپرک 3( خالق  ک  2( پژو ا 1( خفاش  میوه خوار 

پاسخ تشریحی آزمون 2

قهوۀ خیلی زیاد باعث سردردت خواهد شد. آن قدر زیاد ]قهوه[ نخور.  26  3

 برای پیش بینی بر اساس نظر و عقیده، یا دانش و تجربۀ گذشتۀ خودمان، از will استفاده می کنیم. 

ب: »بسیار خب، خاموشش می کنم.« 27 الف: »زنگ هشدار ]ساعت[ به صدا در آمده. صدای بدی می  دهد.«    1
 چون یهو تصمیم گرفته است که آن را خاموش کند، از will استفاده می کنیم.

گر به این نمودارها نگاه کنید، می توانید ببینید که اقتصاد خیلی زود بدتر خواهد شد. 28 ا  4

 برای پیش بینی کردن برخی مسائل، زمانی  که به اندازۀ کافی شواهد و مدرک دال بر وقوع آن ها وجود دارد، از be going to استفاده می کنیم.

در این تست graphics )نمودارها( شواهد کافی برای استفاده از be going to را به ما می دهد.
قصد دارم هفتۀ آینده یک کامپیوتر جدید بخرم چون کامپیوتر دفترم شکسته است. 29  2

 به خاطر قصد و هدف از قبل، از be going to استفاده می کنیم و چون computer یک اسم قابل شمارش و مفرد است، باید حتماً با حرف تعریف همراه شود. 
 دلیل اشتباه بودن سایر گزینه ها  

گزینه های )1( و )3(: چون از قید next week استفاده شده، فعل باید به صورت آینده )will buy یا am going to buy( باشد.
گزینۀ )4(: بعد از حرف تعریف a اسم باید به صورت مفرد باشد.
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فقط دشت خزر در ایران هر ساله بیش از 1000 میلی متر باران دریافت می کند چون دو رشته کوه بر آب و هوا تأثیر می گذارند. 30  4
4( دشت 3( قاعده؛ قانون  2( ساختمان  1( برنامه 

مهم است در نظر داشته باشیم که چنین رفتار جلب توجه کننده ای یک بخش طبیعی از رشد کودک است. 31  2
4( نصیحت، توصیه 3( تمرین  2( دقت، توجه  1( اطالعات 

attention-seeking behavior: رفتار جلب توجه کننده 
قرار بود که او این جا بماند و به ما در جابه جا کردن وسایل کمک کند. به جایش رفت گلف بازی کند. 32  3

4( ]در جمالت منفی[ دیگر، بیش از این 3( به جایش، در عوض  2( علی رغمِ  1( به ترتیب 

کز خرید، برای برآورده کردن نیازهای والدین دارای بچه های کوچک، چرخ دستی های دارای طراحی ویژه دارند. 33 بعضی از مرا  4

4( به ویژه، ویژه 3( با خودخواهی  2( صادقانه  1( به طور طبیعی 
گر  34 شغلی داشته باش که تو را عالقه مند کند و سخت تر کار کن تا باعث شوی کارها بهتر انجام شود. همیشه یادت باشد که کارها زمان می برند اما ا  2

به اندازۀ کافی پرتالش باشی، هیچ چیز نمی تواند تو را متوقف کند.
4( جالب 3( بی دقت  2( پرتالش، سخت کوش  1( غمگین، ناراحت 

دوست دارم جلسه ای را با شما در دفتر کارتان برنامه ریزی کنم تا خودم را معرفی کنم و دربارۀ پروژه هایمان بحث کنم. لطفاً به من اطالع دهید که  35  4
چه روز و زمانی برای شما مناسب ترین است.

4( برنامه ریزی کردن 3( تقسیم کردن  2( با حرف بزرگ نوشتن  1( توضیح دادن 
محافظت از حیوانات، به ویژه هر وقت صحبت از گونه های در معرض خطر در میان باشد، برای هستی بشر حیاتی است. 36  2

4( به درستی 3( به طور مناسب  2( به ویژه  1( به سادگی 
مادر جک گفت: »انشاءالله باران پایان می یابد و شما خواهید توانست روز تولد کودکتان را جشن بگیرید.« 37  1

4( به طور منظم 3( اخیراً، به تازگی  2( به ویژه  1( امیدوارم که، انشاءالله 

انسان ها تنها دلیل در معرض خطر قرار گرفتن یا منقرض شدن گیاهان و حیوانات هستند. تعداد اعضای یک گونۀ در معرض خطر آن قدر کم است که 
ک ترین  گر ما از یک گونۀ در معرض خطر محافظت نکنیم، آن نوع گیاه یا حیوان را دیگر روی زمین نخواهیم داشت. خطرنا ممکن است منقرض شود. ا
کاری که انسان ها برای حیوانات در معرض خطر انجام می دهند، ویران کردن زیستگاه ها یا خانه هایشان است. این عموماً به این علت است که ما توجه 
کنون آن جا زندگی  خیلی زیادی نمی کنیم. وقتی ناحیه ای از خشکی وجود دارد که می خواهیم از آن استفاده کنیم، متوجه نمی شویم ]که[ چه چیزی هم ا

گاه تر شوند. می کند. امیدواریم که مردم نسبت به این مسئله آ

4( حیرت آور 38 3( در معرض خطر  2( ویژه  1( پرتالش   3
4(مراقبت کردن 39 3( فهمیدن، درک کردن  2( خاموش کردن  1( منقرض شدن   1
40  3

4( پیدا کردن،  یافتن 3( محافظت کردن،  مراقبت کردن  2( حمله کردن  1( افزایش دادن / یافتن 
41  4

4( ویران کردن، نابودن کردن 3( شرکت کردن در، حضور یافتن در  2( تقسیم کردن  1( ساختن، باعِث ... شدن 
4( اطالعات 42 3( برنامه  2( کارکرد، عملکرد  1( دقت، توجه   1

و  جالب ترین  از  برخی  به  را  گیاهان  این  توانایی،  آن  »می خورند«.  را  زنده  موجودات  آن ها  اما  ندارند،  تیز  دندان های  یا  پنجه  حشره خوار  گیاهان 
فوق العاده ترین گیاهان روی زمین تبدیل می کند. 

گیاهان حشره خوار دارای رنگ های روشن، بوها و گل هایی برای جذب حشرات هستند. سپس حشرات توسط گیاهان به دام می افتند و تبدیل به طعمه 
یا غذایی برای این گیاهان می شوند.

گیاهان حشره خوار که به عنوان گیاهان گوشت خوار هم شناخته می شوند، نه طعمه را می جوند و نه قورت می دهند. در عوض شیره هایی ]از خود[ ترشح 
می کنند که حشرۀ به دام افتاده را تجزیه می کند. سپس گیاه می تواند با به درون کشیدن بخشی از ]بدن[ حشره شروع به هضم آن کند.
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بیشتر گونه های گیاهان گوشت خوار، گیاهان کوچک تری هستند که ارتفاع آن ها می تواند تا 12 اینچ برسد. بعضی از گونه های بلندتر شبیه درخت انگور 
هستند و می توانند تا ارتفاع 3 فوت رشد کنند.

کسید  درست مانند گیاهان دیگر، گیاهان گوشت خوار نیز در فرایند فتوسنتز انرژی به دست می آورند. برای تولید این انرژی، آن ها نور خورشید و دی ا
کربن جو را جذب می کنند.

این گیاهان گوشت خوار در سرتاسر جهان زندگی می کنند. حدود 40 نوع یا گونه در آمریکای شمالی زندگی می کنند. گیاهان گوشت خوار آمریکای شمالی 
شامل شش نوع کلی هستند: ونوس مگس خوار، شبنم آفتابی، علف َکره ای، علف انبانی، گیاه کوزه ای کالیفرنیا و گیاهان کوزه ای شرقی.

هر نوع ]گیاه[ روش خاص خود را برای به دام انداختن حشرات دارد؛ و هر نوع ظاهر منحصربه فرد خودش را دارد. برای مثال، ونوس مگس خوار وقتی که 
یک حشرۀ در حال حرکت، در بین برگ هایش است، می تواند ]آن را[ احساس کند و خودش را بسیار سریع خواهد بست تا طعمه اش را به دام بیندازد. 
گر طعمه به اطراف حرکت کند و نتواند بیرون بیاید، تله تنگ تر  گر طعمه خیلی کوچک باشد و فرار کند، تله در عرض 12 ساعت دوباره باز خواهد شد. ا ا

می شود و گیاه هضم را آغاز خواهد کرد.

متن قصد دارد ............... .  43  2
2( زندگی و عادت های غذایی گیاهان حشره خوار را شرح دهد  1( زندگی و عادت های غذایی حشرات را شرح دهد  

4( پی ببرد گیاهان حشره خوار در کجا یافت می شوند  3( شرح دهد ونوس مگس خوار چگونه حشرات را می گیرد  
)منظور نویسنده( کل این متن دربارۀ انواع و اقسام گیاهان حشره خوار است و هم چنین به روش ها و عادات غذایی آن ها اشاره دارد. 

بر اساس متن، کدام یک از موارد زیر درست نیست؟  44  2
2( ونوس مگس خوار دندان های تیزی دارد.  1( گیاهان حشره خوار رنگ های روشن دارند. 

گر طعمۀ ونوس مگس خوار فرار  کند دوباره باز می شود.  4( ا 3( گیاهان گوشت خوار حشرات را تجزیه و هضم می کنند. 
)سؤال جزئی( در متن هیچ اشاره ای به دندان ونوس مگس خوار نشده است. جملۀ اول متن هم اشاره می کند که این گیاهان پنجه یا دندان های تیز ندارند. از طرفی در پاراگراف )3( گفته شده 

که آن ها نه غذا را می جوند و نه قورت می دهند که همین امر نشان دهندۀ بی دندانی ونوس مگس خوار هم هست.
گر یک ونوس مگس خوار حشره ای را بگیرد که خیلی کوچک است چه اتفاقی می افتد؟  45 ا  1

2( تله تنگ تر خواهد شد تا این که حشره فرار نکند.  1( حشره می تواند فرار  کند و تله دوباره باز خواهد شد.  
4( حشره تقاضای کمک خواهد کرد و حشرات بیشتری به دام خواهند افتاد.  3( تله نمی تواند دوباره باز شود.   

)سؤال جزئی( در پاراگراف آخر به گزینۀ )1( 1شاره می شود. 
فرایند فتوسنتز چیست؟  46  2

کسید کربن برای تولید انرژی  2( جذب نور خورشید و دی ا 1( به دام انداختن یک حشره برای استفاده شدن به عنوان غذا  
4( گیاهی که مثل درخت انگور بلندتر می شود  3( ترشح شیره هایی برای تجزیۀ یک حشرۀ اسیر  

پانداهای غول پیکر موجودات زیبایی هستند. آن ها خیلی بزرگ اند. آن ها شبیه به خرس های آمریکایی هستند. اما موی آن ها متفاوت است. موی آن ها 
به جای قهوه ای بودن، سیاه و سفید است. آن ها سرهای سفید با موی مشکی در اطراف چشم و گوش هایشان دارند. آن ها هم چنین موی مشکی روی 

شانه ها و پاهایشان دارند. اما باقی موی آن ها سفید است. موی آن ها بسیار ضخیم است. آن ها را در زمستان گرم نگه می دارد. 
پانداهای غول پیکر در آن سوی جهان زندگی می کنند. آن ها در جنگل هایی در چین زندگی می کنند. آن ها را نمی توان در آمریکا یافت. البته مگر این که 

یکی ]از آن ها[ را در باغ وحش ببینید. گاهی شما می توانید یکی ]از آن ها[ را در باغ وحش ببینید.
پانداهای غول پیکر عمدتاً گیاه می خورند. گیاه محبوب آن ها برای خوردن، گیاه بامبو است. آن ها می توانند هر روز 12 ساعت بامبو بخورند. بامبوی زیادی 
است! اما گاهی چیزهای دیگری ]هم[ می خورند. گاهی حیوانات کوچک را می خورند؛ و گاهی می توانند ماهی بخورند. اما آن ها گیاهان را بیشتر ]از همه[ 

دوست دارند؛ و گیاه محبوب آن ها همیشه بامبو است.
چند چیز جالب در مورد پانداهای غول پیکر وجود دارد. یک مسئلۀ جالب این است که آن ها به جای پنچ انگشت، شش انگشت دارند. انگشت ششم شان 
به آن ها کمک می کند بامبو بخورند. چیز جالب دیگر این است که آن ها در باال رفتن از درخت بسیار ماهر هستند. آن ها می توانند این ]کار[ را انجام دهند 

زیرا پاهایی بسیار قوی دارند. آن ها می توانند برای جست وجوی غذا از درختان بزرگ باال بروند. 
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پانداهای غول پیکر حیوانات شگفت انگیزی هستند، اما پیدا کردنشان بسیار دشوار است. تعداد خیلی کمی  از آن ها وجود دارد. خرس های آمریکایی 
خیلی بیشتری نسبت به پانداهای غول پیکر وجود دارد. این به این خاطر است که پانداهای غول پیکر در حال انقراض هستند. آن ها گاهی نمی توانند غذای 
کافی پیدا کنند. وقتی این مسئله اتفاق می افتد، آن ها می میرند. چون که پانداهای غول پیکر زیادی باقی نمانده است، دانشمندان می گویند که آن ها در 
معرض خطر هستند. این بدان معناست که آن ها در معرض خطر مردن و ناپدید شدن هستند. هم چنین به این معناست که ما باید از آن ها خوب محافظت 

گر این کار را نکنیم، آن ها ممکن است از روی زمین ناپدید شوند. کنیم. ا

گراف آخر چیست؟ 47 هدف اصلی پارا  1
2( توضیح دادن این که پانداهای غول پیکر می توانند بمیرند 1( نشان دادن این که پانداهای غول پیکر در معرض خطر هستند 

4( گفتن این که گاهی حیوانات می توانند از روی زمین ناپدید شوند کید کردن بر این که پانداهای غول پیکر باید بامبو بخورند  3( تأ
)منظور نویسنده( در پاراگراف آخر، نویسنده به این اشاره کرده است که تعداد آن ها کم شده است و در معرض خطر مردن و ناپدید شدن هستند.

در این متن، نویسنده دربارۀ ............... حرف می زند. 48  1
1( ابتدا ]این که[ پانداهای غول پیکر چگونه اند، سپس  ]این که[ چگونه در معرض خطر هستند 

2( ابتدا ]این که[ پانداهای غول پیکر چه چیزی می خورند، سپس ]این که[ چگونه در معرض خطر هستند
3( ابتدا ]این که[ پانداهای غول پیکر چه طور در معرض خطر هستند، سپس ]این که[ چه طور رفتار می کنند

4( ابتدا ]این که[ پانداهای غول پیکر چه کار می کنند، سپس ]این که[ آن ها کجا قابل دیدن هستند
)سؤال استنباطی( نویسنده در چند پاراگراف اول در بارۀ ویژگی های پانداها حرف می زند و در پاراگراف آخر به »در معرض خطر بودن« آن ها اشاره می کند. دقت کنید که خورد و خورا ک در گزینۀ )2( 

خیلی جزئی است و پاراگراف های اول، دوم و چهارم را پوشش نمی دهد. 
کدام جمله از متن ایدۀ اصلی ]متن[ را شرح می دهد؟  49  3

1( »پانداهای غول پیکر موجودات زیبایی هستند.«
2( »چند چیز جالب در مورد پانداهای غول پیکر وجود دارد.«

3( »پانداهای غول پیکر حیوانات شگفت انگیزی هستند، اما پیدا کردنشان بسیار دشوار است.«
4( »از آن جا که پانداهای غول پیکر زیادی باقی نمانده است، دانشمندان می گویند که آن ها در معرض خطر هستند.«

)عنوان متن( تمام متن تا قبل از پاراگراف آخر در مورد ویژگی های شگفت انگیز پانداها است. اما پاراگراف آخر در مورد نادر بودن این حیوانات صحبت می کند.
در این متن، پی می بریم که خرس پاندای غول پیکر »در معرض خطر« است. کدام یک از حیوانات زیر نیز در معرض خطر هستند؟ 50  4

1( قورباغۀ طالیی، که از رنگ های روشن برای دور کردن دشمنانش استفاده می کند 
2( البرادور رتریور، که یکی از محبوب ترین سگ ها در جهان است 
3( دلفین پوزه بطری، که با خوردن ماهی های کوچک زنده می ماند 

4( ببر سوماترایی، که در خطر انقراض و از بین رفتن قرار دارد
واژۀ endangered به معنی »در معرض خطر« است که ببر سوماترایی هم در معرض خطر انقراض قرار دارد.

پاسخ تشریحی آزمون 3

ماشین های ژاپنی از بیشتر ماشین های آمریکایی بسیار بهتر هستند. آن ها به خاطر کیفیت، اطمینان و ارزششان معروف هستند. 51  1
 خب، ماشین های ژاپنی با ماشین های آمریکایی مقایسه می شوند؛ یعنی مقایسۀ بین دو گروه که این نشان دهندۀ صفت »برابری« یا »برتری« است. صفت 

good برای تبدیل به صفت »برتری« به better تبدیل می شود.

 صفت برتری )تفضیلی(   
گر صفت یک بخشی یا دوبخشی yدار باشد، از فرمول 1 استفاده می کنیم و  صفت برتری، برای مقایسۀ برتری یک صفت، بین دو نفر یا دو چیز است. ا

در صورتی که چند بخشی باشد، از فرمول 2 استفاده می کنیم. 
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مبحث آزمون زمان پیشنهادی تعداد تست آزمون 

کنکور ریاضی 98 20 دقیقه3425

کنکور تجربی 98 20 دقیقه3525

کنکور انسانی 98 20 دقیقه3625

کنکور هنر 98 20 دقیقه3725

کنکور ریاضی خارج 2098 دقیقه3825

کنکور انسانی خارج 2098 دقیقه3925

زبان 20 دقیقه4025
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آزمون 39
کنکور انسانی )خارج( 98

25 تست 
20

دقیقه

Part A: Grammar and Vocabulary

Directions: Questions 951-962 are incomplete sentences. Beneath each sentences you will see four words or phrases marked 

(1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

951. The students were told to make sure ............... during the examination time at school.

1) their time to not waste  2) not to waste their time

3) that do not waste their time 4) not wasting their time

952. Since she ................ the proper lens for her camera, she wasn’t able to take pictures of the unusual scene.

1) was not bringing  2) has not brought

3) had not brought  4) would not bring

953. The modern train appeared to be going as fast as, perhaps even faster than, ............... .

1) a car the fastest  2) fastest cars

3) a car is the fastest  4) the fastest car

954. The two friends planned to leave their home country ............. September 15th, 2020.

1) on 2) at 3) in 4) for

955. The police are asked to take immediate action to .............. further road accidents.

1) save 2) defend 3) prevent 4) surround

956. Stress can cause a variety of physical ............... ranging from headaches to stomach ulcers. 

1) combination 2) disorders 3) patients 4) notices

957. In my opinion, anyone with ............. values would do everything possible to avoid war.

1) brave 2) moral 3) favorite 4) hospitable

958. The photos Paul takes are almost always the same and boring, but his new collection of photos are ............. exciting 

and attractive.

1) unexpectedly 2) suddenly 3) invisibly 4) willingly

959. Whenever I want to read an English story, I first .............. the meaning of new words in a dictionary and only then 

begin reading the story.

1) stand for 2) check in 3) pass away 4) look up

960. Having been a nurse a few years ago was a .............. for Victoria as a mother; it actually allowed her to take better 

care of her baby.

1) demand 2) function 3) blessing 4) souvenir

961. The old man down the street always ............. to himself. I just realized I don’t even know his name.

1) keeps 2) cares 3) gives up 4) gets away
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962. Mary: This watch is for your birthday, Pam.

Pam: Thank you, but this watch looks cheap, so I don’t know if I’m going to wear it.

Pam’ mother: ............... .

1) The early bird catches the worm

2) Actions speak louder than words

3) Don’t look a gift horse in the mouth

4) Don’t count your chickens before they hatch

Part B: Cloze Test

Directions: Questions 963-967 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), 

(2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

Recent advances in the fields of medicine and biotechnology 963  in situations that could not be even 

964  only a generation ago. Battery-operated plastic hearts can be implanted into people. People 965  be 

kept alive indefinitely by machines. 966  of animals can be made. While such scientific achievements may  

ultimately help 967 , they have also created complex legal and ethical issues.

963. 1) will result 2) was resulting 3) had resulted 4) have resulted

964. 1) replaced 2) imagined 3) compared 4) required

965. 1) can 2) should 3) must 4) are going to

966. 1) Exactly copies  2) Copies exactly 3) Exact copies 4) Copy exact

967. 1) ethics 2) behavior 3) heritage 4) humankind

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer 

the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

For thousands of years, people have tried to find ways to keep food for longer. In the past, this was important as 

people needed to save fresh food for times when it was hard to find, such as the winter. Today, there are still many 

places without electricity and people living in these places need to preserve food in ways that don’t use refrigerators. 

They need to make food last as long as possible.

Drying is the oldest type of food preservation. If water is removed from food, the bacteria can’t grow. In ancient 

times in hot countries, people simply left fruit and meat outside to dry in the sun and the wind until all its natural 

water was gone. This made the fruit last a very long time. Drying fruit sometimes results in a completely new product. 

For example, grapes turn into raisins and plums turn into prunes. Drying food in the sun does not work in cooler or 

wetter climates, but people have other methods to preserve food in cold places.
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968. The word “preserve” in paragraph 1 is closest in meaning to ............. .

1) need 2) find 3) last 4) save

969. What is the subject of paragraph 2?

1) How food preservation prevents the growth of bacteria

2) Types of food that can be preserved

3) Importance of food preservation

4) A food preservation technique

970. In paragraph 2, what is the role of the example of “grapes turn into raisins and plums turn into prunes”?

1) To describe an unusual event

2) To support an earlier statement

3) To describe a food preservation mechanism

4) To emphasize the function of fruit as a food source in the past 

971. The passage is most likely to continue with a discussion of .............. .

1) different ways used by people in cold regions to prepare food stuff

2) why drying was first used in hot countries

3) some other food preservation methods

4) how people in cold places found food

One single person cannot be named as the one responsible for the invention of the cinema. In fact, Lots of 

people played a part in the development of the cinema. A man called Muybridge made the first moving picture 

in 1878. 

It was a film of a horse running and it was only a few seconds long. By 1895, other people had invented various 

machines for showing moving pictures, but many of these could only be watched by one person at a time. 

The development of machines that could project films onto a screen was important. Thomas Edison was one of 

the first to show very short films to audiences of 20 or more people. His films showed acrobats performing or  

everyday events like a man eating!

At first, films were only a few minutes long. They were black and white and silent. They were usually  

documentaries about different places or news events, or comedies showing people falling over and making 

funny faces. Later they became longer stories, but there was still no sound. Instead, there might be a musician 

playing a piano in the hall while the film was shown.

Musicals were probably the most popular kind of film throughout the 1930s and 1940s. A very famous 

actress and singer at that time was Shirley Temple - she was a five-year-old girl everyone loved watching 

perform on stage.

972. What question is paragraph 1 mainly intended to answer?

1) Who invented films?  2) What did early films look like?

3) Why were early films short and simple? 4) How long did the cinema take to become popular?
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973. The word “they” in paragraph 2 refers to .............. .

1) films  2) documentaries

3) funny faces  4) places or news events, or comedies

974. The passage refers to all of the following as scenes in films EXCEPT ............. .

1) Someone singing on stage

2) a man eating some sort of food

3) someone doing acrobatic movements

4) a musician playing a musical instrument

975. Which of the following can be concluded about films in the 1930s and 1940s?

1) They were still watched by a few people at a time.

2) They were not only visual but also audio.

3) They still did not have any storyline.

4) They were musicals only.
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دقیقه

Part A: Grammar and Vocabulary

Directions: Questions 976-987 are incomplete sentences. Beneath each sentences you will see four words or phrases 

marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your 

answer sheet.

976. The tour guide warned the people who relied on him .............. in the park when the night falls.

1) they do not  2) not to walk

3) that they not walk  4) not walking

977. The newly employed girl is more efficient ............... they have ever had.

1) than any other secretary  2) any other secretary than

3) secretary than any other  4) any other than secretary

978. While skiing, the young boy broke his leg and ............... to the hospital immediately.

1) would be taken  2) had to be taken

3) had taken  4) took
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979. ............... in a short time, especially when you are a true beginner, is something almost impossible to do.

1) A language to learn  2) You learn a language

3) Learning a language  4) A language which you learn

980. The electricity they ............... is not enough to meet their country’s needs.

1) achieve 2) collect 3) require 4) generate

981. Michael Mann, a/an ............... professor of atmospheric science, has been invited to give a speech about the dangerous 

effects of global warning.

1) offered 2) donated 3) identified 4) distinguished

982. The man wrote a book based on the events he had recorded in a/an ............... that he kept during the war between his 

country Japan and China.

1) loss 2) diary 3) mission 4) imagination

983. Can you two just .............. your differences for now and get this done together, please?

1) put aside 2) keep on 3) call back 4) get away

984. Based on the belief that our worldview is influenced by the language we speak, it is often concluded that language 

is like a pair of eyeglasses through which we “see” the world in a/an ............... way.

1) decorative 2) intermediate 3) particular 4) monolingual

985. With all his energy ............... already, the jogger was not able to take one more step ahead and so sat down to rest.

1) turned off 2) passed away 3) used up 4) given up

986. The war was very depressing but gave to the community a greater ............... of togetherness.

1) sense 2) device 3) factor 4) notice

987. A: “We’ve got my boss, his boss, the assistant manager, an advisor, and the head of IT all involved in this project, 

and it’s turning into a complete failure!”

B: “Well, ............... , after all!”

1) birds of a feather fly together  2) practice makes perfect

3) two heads are better than one 4) too many cooks spoil the broth

Part B: Cloze Test

Directions: Questions 988-992 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), 

(2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

It’s difficult to say. Lots of people played a part in the development of the cinema. A man called Muybridge 

988  the first moving picture in 1878. It was a film of a horse running and it was only a few seconds long. By 

1895, other people 989  various machines for showing moving pictures, but many of these could only 990  

by one person at a time. The development of machines that could project films onto a screen was important. 

Thomas Edison was one of the first to show very short films to audiences of 20 or 991  people. His films 

showed acrobats and dancers performing or everyday 992  like a man eating!
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988. 1) he made 2) to make 3) making 4) made

989. 1) were inventing 2) would invent 3) have invented 4) had invented

990. 1) watch 2) be watching 3) be watched 4) been watched

991. 1) few 2) more 3) the most 4) a few

992. 1) events 2) customs 3) images 4) conditions

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer 

the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

It is said that most people have no more than 30 friends at any given time, and 400 over the whole of their 

lives. However, on social networking sites, most users have about 150 friends. If these numbers are correct, then 

friendship means different thing in different situations.

One of the reasons people have more online friends than real friends at any particular point in time is that  

online friendship do not require much time and energy: it is easy to make Internet friends and keep them  

forever. Another possibility is that it is difficult to say “no” when somebody asks us to be their friend online, even 

if we feel we don’t really know them. The fact that they ask us suggests that they do consider us a friend, which is 

a nice feeling. Alternatively, they may be “collectors” of online friends and simply want to use us to get a higher 

number of friends and appear to be popular.

Online friendships are quite easy, but in the real world things are much more difficult. There are no rules about 

friendship. There are no guidelines about how to make friends, how to keep friendships going, and how to finish 

friendships if we want to move on. People also have very different opinions about friendship: some people would die 

for their friends and value them more than family. Others feel that friends are temporary, only there to help each 

other until they are no longer needed. If people with such different views become friends, this can lead to problems.

993. It can be understood from the passage that ............. .

1) people turn to the Internet to make friends because they no longer value friendships

2) the situation in which people make friends influences the actual nature of their friendship

3) online friendships last longer than real friendships that were a mark of past relationships

4) the Internet has made people so close that people pay more attention to their friends than to their family members

994. Which of the following best describes the function of paragraph 2 in relation to paragraph 1?

1) Paragraph 2 explains why the claim made in paragraph 1 is true.

2) Paragraph 2 brings in some reasons to question the position taken in paragraph 1.

3) Paragraph 2 discusses the effect of the change in friendship explained in paragraph 1.

4) Paragraph 2 expands one of the reasons mentioned in paragraph 1 about why people nowadays have more friends.
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995. What does paragraph 3 mainly discuss?

1) Why making friends online is not difficult

2) People’s opinions about the role of friends in their lives

3) What makes making friendships offline in the real world harder

4) The reasons why it is necessary to change the way people make friends online

996. The word “this” in paragraph 3 refers to ............... .

1) the link between people becoming weak 2) trying to find as many friends as possible

3) having different views towards friendship 4) people with different views becoming friends

Both men and women are living longer these days in the industrialized countries. However, women, on the  

average, live longer. In general, they can expect to live six or seven years more than men. The reasons for this are 

both biological and cultural.

One important biological factor that helps women live longer is the difference in hormones between men and 

women. Hormones are chemicals which are produced by the body to control various body functions. Between 

the ages of about 12 and 50, women produce hormones that are involved in fertility. These hormones also have 

a positive effect on the heart and the blood flow. In fact, women are less likely to have high blood pressure or to 

die from heart attacks.

The female hormones also protect the body in another way. They help the body to defend itself against some 

kinds of illness. This means that women generally get sick less often and less seriously than men. The common 

cold is a good example, women on average, get fewer colds than men.

Women are also helped by their female genes. Scientists are still not exactly sure how genes influence aging, 

but they believe that they do. Some think that a woman’s body cells age more slowly than a man’s. Others think 

that a man’s body cells age more quickly. Recent research seems to support both of these possibilities.

997. What is the main purpose of the passage?

1) To explore reasons for a fact

2) To compare and contrast two different findings

3) To follow the historical line of a new development

4) To show the role of medical advancement in people’s life expectancy

998. How many biological factors does the passage mention as having an effect on women’s living longer them men?

1) One 2) Two 3) Three 4) Four

999. What is the purpose of the example mentioned in paragraph 3?

1) To emphasize the role of illnesses in reducing people’s hope of living long

2) To prove that hormones can in fact help women in more than two ways

3) To support the claim made for the role of the female hormones

4) To refer to the most important illness influencing women
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1000. Which of the following statements is supported by the passage?

1) Not all men live shorter lives than women do.
2) Men used to live longer than women before the world became industrialized.
3) Scientists believe that genes are more effective than hormones to help women live long.
4) Scientists agree with one another about how genes make women age more slowly than men.
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