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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی جتربی
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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1 صفحهآزمون عمومی

Part A: Grammar & Vocabulary
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence 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.

76. The first rugs ……… by hand, and the finest ones are still handmade.

1) made  2) were made

3) had made  4) have made

77. Stars in our universe vary ……… temperature, color, brightness, size, and mass.

1) in 2) of 3) by 4) for

78. The medicine of ancient people probably consisted of scientific practices, and religious ……… .

1) beliefs 2) believes 3) they believe 4) believing

79. In human beings, hairs around the eyes and ears and in the nose, ……… dust, insects, and other matter from 

entering these body parts.

1) prevent  2) they prevent

3) by preventing  4) to prevent

80. Which farmers and which ……… will be the first users of the new technology in developing countries?

1) customs 2) distances 3) regions 4) equivalents

81. Australia has its own cultural ………, which is very different from that of Britain.

1) issue 2) identity 3) knowledge 4) observatory

82. When you ……… something such as a report, book, or program, you produce it by collecting and putting 

together many pieces of information.

1) relate 2) exchange 3) absorb 4) compile

83. There have been ……… problems on the freeway because of an accident.

1) elementary  2) endangered

3) unexpected  4) unchangeable

84. Shiva’s mother is not ……… in English and cannot use technology, so Shiva is responsible for getting all of the 

children logged into their online classrooms before starting her own online work meetings.

1) sociable 2) careful 3) ordinary 4) fluent

85. Tell him you realize he meant well but in future, he should make sure you’re happy with plans that influence 

you so ……… .

1) directly  2) actually

3) suddenly  4) incomprehensibly

86. He talked and talked. At one point I thought he would ……… all night.

1) care for 2) keep on 3) figure out 4) stick to

87. Like many other girls, Anna always sought guidance from her mother as she knew ……… .

1) practice makes perfect 

2) too many cooks spoil the broth

3) two heads are better than one

4) birds of a feather flock together

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



2 صفحهآزمون عمومی

Part B: Cloze Test
Directions: Questions 88-92 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.

In the 1990s when the Internet was new, the most popular password was “12345”. According to a (88) ……… 
study, 20 percent of Internet users still choose a very simple password. The top favorite now is “123456”. Other 
popular passwords are “abc123,” “iloveyou,” and “password.”

In terms of data protection, passwords like these are not very (89) ……… . According to computer security 
specialists, this is like leaving a house key under the mat at the front door. It is very easy to discover.

Most people should know by now (90) ……… is not a good idea. This is not a new issue and there have been 
lots of stories in the media about Internet security. From the very beginning, the Web (91) ……… under attack 
by hackers looking for ways to make trouble or money. They enter e-mail or other accounts, steal personal 
information, (92) ……… it to empty bank accounts or credit cards.
88. 1) tiny 2) recent 3) dedicated 4) visible
89. 1) generous 2) cheerful 3) effective 4) intermediate
90. 1) and an easy password that 2) an easy password that

 3) a password and that an easy 4) that an easy password
91. 1) to be 2) being 3) had been 4) has been
92. 1) they use 2) and use 3) and have used 4) so they use

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.

PASSAGE 1:
A few decades ago, professional footballers spent their nights partying. Now, they are much more aware of 

the benefits of a good night’s sleep.
The change began in the mid-1990s, when mattress salesman Nick Littlehales contacted the manager of the 

Manchester United football team, Alex Ferguson, asking whether he had ever considered how sleep affected 
performance on the football field. Interested, Ferguson arranged for Littlehales to give a presentation to his 
team. Before long, the whole team had new mattresses and pillows, and Littlehales soon became football’s 
leading mattress advisor. In 1998, he supplied mattresses  for England’s World Cup team, and at the 2004 Euros, 
he created individual sleep routines for every player.

Gradually, club managers began to pay more attention to scientific sleep research, and for good reason. In 
2011, a sleep specialist discovered that increasing sleep to 8-10 hours per night massively increased the speed 
and shot accuracy of basketball players. Other research shows that a single night of inadequate sleep can 
increase the risk of injury, and 64 hours of bad sleep reduces strength, power and balance, and can even cause 
the body to eat its own muscles! 

93. What does the passage mainly discuss?

1) A complete change in sleeping habits 2) Club managers and their decisions

3) The importance of sleep in professional sports 4) The relationship between sleep and sports injury

94. According to the passage, Alex Ferguson ……… .

1) was attracted to Littlehales’ idea 2) was amazed by his players’ partying

3) had a strange experience in the mid-1990s 4) asked Littlehales to create sleep routines for his players
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3 صفحهآزمون عمومی

95. The word “supplied” in paragraph 2 is closest in meaning to ……… .

1) ordered 2) chose 3) donated 4) provided

96. Which of the following best describes the function of the last sentence in paragraph 3?

1) It introduces the topic of the next paragraph.

2) It corrects a wrong belief which was described in the previous sentence.

3) It adds more information to support what was stated earlier in the paragraph.

4) It explains that the argument given in the previous sentence is not based on facts.

PASSAGE 2:
If you think of the jobs robots could never do, you would probably put doctors and teachers at the top of the list. 

It is easy to imagine robot cleaners and factory workers, but some jobs need human connection and creativity. 

But are we underestimating what robots can do? In some cases, they already perform better than doctors at 

diagnosing illness. Also, some patients might feel more comfortable sharing personal information with a machine 

than a person. Could there be a place for robots in education after all?

Education expert Anthony Seldon thinks so. And he even has a date for the robot takeover of the classroom: 

2027. He predicts robots will do the main job of transferring information and teachers will be like assistants. 

Intelligent robots will read students’ faces, movements and maybe even brain signals. Then they will adapt the 

information to each student. It is not a popular opinion and it is unlikely robots will ever have empathy and the 

ability to really connect with humans like another human can.

One thing is certain, though. A robot teacher is better than no teacher at all. In some parts of the world, there 

are not enough teachers and 9-16 per cent of children under the age of 14 do not go to school. That problem 

could be partly solved by robots because they can teach anywhere and will not get stressed, or tired, or move 

somewhere for an easier, higher-paid job. 

97. What does the passage mainly discuss?

1) Robots in education  2) How robots connect with humans

3) Different types of robot teachers 4) How education will change in 2027

98. The word “diagnosing” in paragraph 1 is closest in meaning to ……… .

1) avoiding 2) warning 3) consuming 4) identifying

99. It is suggested in paragraph 2 that Anthony Seldon’s prediction about robots ……… .

1) does not seem to come true 2) has not been explained properly

3) has made human teachers worried 4) has supporters all around the world

100. Which of the following statements is TRUE according to paragraph 3?

1) 9-16% of children younger than 14 want to work, but not go to school.

2) Human teachers are not available in some parts of the world.

3) Robots can help human teachers feel less stressed or tired.

4) Most of the teachers are not paid enough money.
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نمی تواند - 84 او  و  نیست  روان  شیوا  مادر  انگلیسی   
از فناوری استفاده کند، به همین خاطر شیوا، قبل از شروع جلسات 
کاری آنالین خودش، مسئولیت انجام کارهای مربوط به ورود بچه ها 

به کالس های آنالینشان را بر عهده دارد.
 اجتماعی؛ خونگرم  مواظب، محتاط

 معمولی، عادی  ]زبان[ روان، فصیح

است - 85 بوده  خیر  نیتش  می فهمی  که  بگو  او  به   
ولی او در آینده باید اطمینان حاصل کند که تو از برنامه هایی که 

مستقیماً روی تو اثر خواهد گذاشت، رضایت داری.
 مستقیماً   عمالً

 ناگهان   به شکلی نامفهوم

او ُمدام حرف می زد. در یک مقطعی فکر کردم - 86  
که او تمام شب ]به حرف زدن[ ادامه خواهد داد.

 مراقبت کردن از  ادامه دادن به
 فهمیدن، پی بُردن  چسبیدن به

از - 87 همیشه  آنا  دیگر،  دخترهای  از  خیلی  مثل   
مادرش راهنمایی می گرفت، چون می دانست هر سری عقلی دارد.

 کار نیکو کردن از پُرکردن است
 آشپز که دوتا شد، آش یا شور می شود یا بی نمک

 هر سری عقلی دارد
 کبوتر با کبوتر، باز با باز

 کلوز تست
در دهءه نوِد قرن بیستم، وقتی که اینترنت تازه آمده بود، محبوب ترین 
از  درصد   2۰ اخیر،  مطالعءه  یک  طبق  بود.   »12345« عبور  کلمءه 
کاربران اینترنت هنوز کلمءه عبور خیلی ساده ای را انتخاب می کنند. 
کلمات  دیگر  است.   »123456« عبور[  ]کلمءه  محبوب ترین  اکنون 
عبور محبوب »abc123« و »iloveyou« و »password« است. 

مؤثر  خیلی  این ها  مانند  عبوری  کلمات  داده ها،  از  محافظت  نظر  از 
نیستند. به گفتءه متخصصان امنیت رایانه، این مثل گذاشتن کلید خانه 

زیر پادری مقابل درِ جلویی است. پیداکردن آن خیلی آسان است.
بیشتر مردم احتماالً تا حاال فهمیده اند که یک کلمءه عبور ساده فکر 
خوبی نیست. این یک مسئلءه جدید نیست و داستان های زیادی در 
همان  از  است.  داشته  وجود  رسانه ها  در  اینترنتی  امنیت  با  ارتباط 
برای  راه هایی  دنبال  که  است  بوده  اول، وب تحت حملءه هکر هایی 
یا  ای میل  وارد  آن ها  پول  درآوردن هستند.  یا  دردسر درست کردن 
سرقت  به  را  اطالعات شخصی  می شوند،  کاربری  حساب های  دیگر 
یا کارت های  بانکی  تا حساب های  از آن استفاده می کنند  و  می برند، 

اعتباری را خالی کنند.
88 - 

 خیلی کوچک  اخیر، تازه
 متعهد، فداکار  مرئی

»اولین قالی ها با دست درست شدند، و بهترین هایشان - 76  
هنوز هم دستباف است.«

 درست کردند  درست شدند
 درست کرده بودند  درست کرده اند

این یک تست ساده از مبحث معلوم و مجهول است و معنی گزینه ها 
به اندازءه کافی گویا است.

»ستاره های جهان ما از نظر دما، رنگ، روشنی، - 77  
اندازه و ِجرم متفاوت هستند.«

در  است.  درسی  کتاب های  محتوای  از  خارج  متأسفانه،  تست،  این 
 vary فعل  برای   in اضافءه  به حرف  از کتاب های درسی  هیچ کدام 

اشاره نشده است.

از - 78 بود  متشکل  احتماالً  باستان  مردمِ  »طِب   
طبابت های علمی و باورهای مذهبی.«

 باورها   باور دارد
 آن ها باور دارند  باورداشتن

را  اسم  یک  باید  پس  دارد؛  وجود  صفت  یک  خالی،  جای  از  قبل 
انتخاب کنیم تا یک ترکیب وصفی معنی دار ساخته شود.

و - 79 گوش  و  چشم  اطراف  موهای  انسان ها،  »در   
این  به داخل  مواد  و دیگر  ورود گردوغبار، حشرات  از  بینی،  داخل 

اعضای بدن جلوگیری می کنند.«
 جلوگیری می کنند  آن ها جلوگیری می کنند

 با جلوگیری کردن  جلوگیری کردن
بعد از فاعل، به فعل  زمان دار نیاز داریم؛ ولی طراح محترم به اشتباه، 
بعد از فاعل جمله یک ویرگول قرار داده است که آدم را گیج می کند.

کدام کشاورزان و کدام مناطق اولین کاربران این - 80  
فناوری جدید در کشورهای در حال توسعه خواهند بود؟

 ُسنت، رسم   فاصله، مسافت
 منطقه، ناحیه  معادل، برابر

استرالیا هویت فرهنگی خود را دارد، که خیلی با - 81  
هویت فرهنگی بریتانیا متفاوت است.

 مسئله، موضوع  هویت
 دانش، آگاهی، اطالع  رصدخانه

وقتی چیزی از قبیل یک گزارش، کتاب، یا برنامه - 82  
قراردادن  کنار هم  و  با جمع آوری  را  آن  ]یعنی[  تدوین می کنید،  را 

تکه های زیادی از اطالعات تولید می کنید.
 ربط دادن؛ گفتن، گزارش دادن  مبادله کردن

 جذب کردن   تدوین کردن، تألیف کردن

به خاطر یک تصادف، مشکالت غیرمنتظره ای در - 83  
بزرگراه وجود داشته است.

 ابتدایی   در معرض خطر
 غیرمنتظره   تغییرناپذیر

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



5

طبق متن، الکس فرگوسن .............. .- 94  
 به ایدءه لیتل هیلز عالقه مند شد 

 از مهمانی  رفتن های بازیکنانش شگفت زده بود
 در اواسط دهءه نوِد قرن بیستم، تجربه ای عجیب داشت

 از لیتل هیلز درخواست کرد برای بازیکنانش برنامءه خواب تدوین کند

معنی - 95 نظر  از   2 پاراگراف  در  »تهیه کردن«  کلمءه   
بسیار شبیه است به .............. .

 سفارش دادن؛ مرتب کردن؛ دستوردادن
 انتخاب کردن

 اهداکردن 
 تأمین کردن

کدام یک از موارد زیر نقش آخرین جملءه پاراگراف 3- 96  
را به بهترین شکل توصیف می کند؟

 موضوعی را برای پاراگراف بعدی ارائه می دهد. 
 باور نادرستی را که در جملءه قبلی توصیف شد، اصالح می کند.

 اطالعات بیشتری اضافه می کند تا از آن چه قبالً در آن پاراگراف 
گفته شد، پشتیبانی کند.

مبنای  بر  قبلی  جملءه  در  ارائه شده  ادعای  که  می دهد  توضیح   
حقایق نیست.

متن دوم
اگر به کارهایی فکر کنید که ربات ها هرگز نمی توانند انجام دهند، 
احتماالً پزشکان و معلمان را در اول این فهرست قرار می دهید. تصوِر 
ربات های نظافتچی یا ربات های کارگر کارخانه آسان است، اما برخی 
انسانی و خالقیت دارند. ولی آیا ما داریم  ارتباط  از مشاغل نیاز به 
انجام دهند، دست کم می گیریم؟ در  آن چه را که ربات ها می توانند 
بعضی موارد، آن ها در حال حاضر عملکرد بهتری نسبت به پزشکان 
از بیماران ممکن  در تشخیص دادن بیماری دارند. هم چنین، برخی 
با یک ماشین  است در به اشتراک گذاشتن اطالعات شخصی خود 
راحت تر باشند تا با یک شخص. آیا باالخره ممکن است جایی برای 

ربات ها در آموزش وجود داشته باشد؟
حتی  او  و  می کند.  فکر  طور  این  سلدون،  آنتونی  آموزش،  کارشناس 
است:  گرفته  نظر  در  ربات ها  توسط  تصاحب کالس ها  برای  را  تاریخی 
را  اطالعات  انتقال  اصلی  کار  ربات ها  که  می کند  پیش بینی  او   .2۰27
انجام خواهند داد و معلمان مانند دستیار خواهند بود. ربات های هوشمند 
چهره، حرکات و شاید حتی سیگنال های مغزی دانش آموزان را خواهند 
خواند. سپس اطالعات را با هر دانش آموز تطبیق خواهند داد. این نظر 
برقراری  توانایی  و  ربات ها هرگز همدلی  بعید است  و  نیست  پرطرفدار 

ارتباط واقعی با انسان را مانند انسان دیگری داشته باشند.
ولی یک چیز ُمسّلم است. یک معلم ربات بهتر از بی معلمی است. در 
بعضی از نقاط جهان، معلم کافی وجود ندارد و 16-۹ درصد کودکان 
حدودی  تا  می تواند  مشکل  این  نمی روند.  مدرسه  به  14سال  زیر 
درس  جایی  هر  در  می توانند  آن ها  چون  شود،  ربات ها حل  توسط 
برای  یا  شد،  نخواهند  خسته  یا  گرفت،  نخواهند  استرس  و  بدهند 

کاری راحت تر و پُردرآمدتر به جایی دیگر نقل مکان نخواهند کرد.

89 - 
 سخاوتمند؛ سخاوتمندانه  شاد، سرحال؛ شادی آور

 مؤثر، کارآمد   متوسط

90 - 
 و یک کلمءه عبور ساده که  یک کلمءه عبور ساده که
 یک کلمءه عبور و آن یک ساده  که یک کلمءه عبور ساده

91 - 
 وجودداشتن   وجودداشتن

 وجود داشت   وجود داشته است
با توجه به عبارت زمانی »از همان اول« از زمان حال کامل استفاده 
می کنیم تا نشان بدهیم وضعیت از گذشته تا حال وجود داشته است.

92 - 
 آن ها از آن استفاده می کنند 

 و از آن استفاده می کنند
 و از آن استفاده کرده اند 

 بنابراین آن ها از آن استفاده می کنند

متن اول
چند دهه پیش، فوتبالیست های حرفه ای شب های خود را به مهمانی 
بسیار  شبانه  خوِب  خواِب  مزایای  از  آن ها  اکنون،  می گذراندند. 

آگاه ترند.
نیك  که  زمانی  آغاز شد،  بیستم  قرن  نوِد  دهءه  اواسط  از  تغییر  این 
لیتل ِهیلز، فروشندءه تشک، با سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد، 
الکس فرگوسن تماس گرفت و از او پرسید که آیا او تا به حال در 
نظر داشته است که خواب چه تأثیری روی عملکرد در زمین فوتبال 
لیتل هیلز  تا  کرد  هماهنگ  بود،  عالقه مند شده  که  فرگوسن  دارد؟ 
برای تیمش صحبت کند. طولی نکشید که ُکل تیم تشک و بالش 
جدید داشتند و لیتل هیلز خیلی زود به مشاور اصلی ]انتخاب[ تشک 
در فوتبال تبدیل شد. او در سال 1۹۹8 تشک های تیم انگلستان را 
در جام جهانی تهیه کرد و در یورو 2۰۰4، برای هر بازیکن برنامءه 

خواب اختصاصی تدوین کرد.
علمی  تحقیقات  به  بیشتری  توجه  تدریج،  به  باشگاه ها،  سرمربیان 
مربوط به خواب نشان دادند، و البته دلیل خوبی هم داشتند. در سال 
2۰11، یک متخصص خواب کشف کرد که افزایش خواب به 8-1۰ 
ساعت در شب، سرعت و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال را به شدت 
افزایش می دهد. تحقیقات دیگری نشان می دهد که یک شب خواب 
ساعت   64 و  دهد،  افزایش  را  آسیب دیدگی  خطر  می تواند  ناکافی 
خواِب بد باعث کاهش قدرت، توان و تعادل می شود، و حتی می تواند 

باعث شود بدن ماهیچه های خودش را بخورد!
این متن بیشتر راجع به چه چیزی بحث می کند؟- 93  

 تغییری کامل در عادات خواب
 سرمربیان باشگاه ها و تصمیماتشان

 اهمیت خواب در ورزش های حرفه ای
 رابطءه بین خواب و آسیب دیدگی ورزشی
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این متن بیشتر راجع به چه چیزی بحث می کند؟- 97  
 ربات ها در آموزش 

 چه طور ربات ها با انسان ها ارتباط برقرار می کنند
 انواع مختلف معلم های رباتی 

 چه طور آموزش در سال 2۰27 تغییر خواهد کرد

کلمءه »تشخیص دادن« در پاراگراف 1 از نظر معنی - 98  
بسیار شبیه است به .............. .

 پرهیزکردن از  هشداردادن به
 مصرف کردن   شناسایی کردن

پیش بینی - 99 که  می شود  برداشت   2 پاراگراف  از   
آنتونی سلدون در مورد ربات ها .............. .

 به نظر نمی رسد محقق شود 
 درست توضیح داده نشده است

 معلم ها را نگران کرده است 
 در تمام جهان طرفدارانی دارد

100 - 3 پاراگراف  مطابق  زیر  جمله های  از  کدام یک   
صحیح است؟

 ۹-16 درصد از بچه های زیر 14سال می خواهند کار کنند، ولی 
به مدرسه نروند.

 در بعضی از نقاط جهان، معلم وجود ندارد.
 ربات ها می توانند به معلم ها کمک کنند که کم تر دچار استرس 

یا خستگی شوند.
 به بیشتر معلمان پول کافی پرداخت نمی شود.
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی رياضی
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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1 صفحهآزمون عمومی

Part A. Grammar and Vocabulary
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence 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.

76. After she ……… the body of her husband, the police asked her to collect his personal things.

1) had identified  2) has identified

3) was identified  4) was identifying

77. In some species of fish, the male, not the female, does the task of ……… .

1) for caring the young  2) the young for caring

3) caring for the young  4) the caring young for

78. Most of the suggestions ……… were made at the meeting were not very helpful.

1) as 2) they 3) which 4) which they

79. Because drawing was so closely related to communication, it was probably ……… art form to develop.

1) early  2) earlier

3) as early as  4) the earliest

80. On August 26, he returned to his laboratory and the following day began his ……… on his electric light bulb.

1) generations  2) experiments

3) combinations  4) inventions

81. The shop also sells artwork like ………, glass and home decor made by over 80 artists.

1) pottery 2) treasure 3) crops 4) tools

82. What better way of finding ……… for your own garden than by visiting others.

1) solution  2) inspiration

3) experience  4) imagination

83. The Fire Chief ……… his team and said that they had done everything possible to save the girl’s life.

1) defended  2) consumed

3) warned  4) transmitted

84. Items on the menu ……… from Chinese food like hotpot and dumplings to Italian pasta dishes.

1) range 2) choose 3) expand 4) generate

85. Many parents feel that in some way they can offer a more ……… education at home.

1) honest 2) physical 3) suitable 4) repeated

86. What schools teach in a certain subject or at a particular grade level still varies ……… among states and 

countries.

1) suddenly 2) actually 3) gradually 4) widely

87. Ed met most of his friends at the gym. Now once a week, they all meet up and exercise together by going for 

bike rides around the city. As the saying goes, ……… .

1) practice makes perfect 

2) easy come, easy go

3) birds of a feather flock together

4) two heads are better than one
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2 صفحهآزمون عمومی

Part B. Cloze Test
Directions: Questions 88-92 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.

When you are going to give a book talk, you need to prepare it carefully. First, you should choose a book that 

you enjoyed (88) ……… well. You will give a better talk if you feel (89) ……… talking about it. After you (90) ……… 

on the book, make notes about what you want to say. Use small note cards or pieces of paper. Then practice 

talking from the notes until you can talk without reading the notes and without many (91) ……… . At this point, 

you should time yourself to make sure your talk is not too long or (92) ……… . If necessary, adjust your talk so 

that it takes the right amount of time. Finally, practice your talk with a friend or record it so you can listen to it.

88. 1) because you understood 2) and that you understood

3) or you should understand 4) which you should understand

89. 1) renewable  2) voluntary 3) distinguished 4) comfortable

90. 1) decide that 2) had decided 3) are deciding 4) have decided

91. 1) definitions 2) reasons 3) pauses 4) tips

92. 1) too short 2) as short 3) shorter than 4) the shortest

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.

PASSAGE 1:
I am a big fan of trying to save the environment, and this month is the WWF (World Wide Fund for Nature) 

annual Earth Hour. Earth Hour is an event where you turn off all non-essential lights and power between 8-9 
pm; things like your TV, computer and console. However, you do not just sit at home in the dark for an hour. 
Instead, people gather in groups and have fun without using power. Things like dancing, fireworks and musical 
performances are popular and it is very fun to take part.

Many celebrities also take part in Earth Hour and this year is very important as it is the tenth year of the 
project. Earth Hour is not just about saving energy; people involved in Earth Hour have also planted a forest in 
Uganda, built solar panels in India and passed a law to protect the sea in Argentina.

I have taken part in Earth Hour every year for the last five years and I have been part of lots of activities at 
school and at university. Last year, for example, my university had an outdoor cycle cinema. At the cycle cinema, 
the only way to keep watching the film is to keep pedaling your bike, if everyone stops, then the screen turns 
off! Luckily, there were many of us to help keep the movie going and we took turns. Although it was very cold 
outside at night, we had hot chocolate and blankets for the people who were not cycling. Everyone who was 
there had a lot of fun.
93. What is the author’s main purpose in the passage?

1) To introduce a particular event 2) To compare some fun activities
3) To trace the origin of Earth Hour 4) To describe some ways of saving energy

94. According to the passage, people who take part in Earth Hour ……… .
1) are especially interested in protecting nature in Uganda, India and Argentina
2) must not stay away from home between 8 and 9 p.m.
3) use less electricity for a certain period of time
4) turn off all lights for one hour
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3 صفحهآزمون عمومی

95. It is suggested in the passage that at the cycle cinema ……… .

1) the screen turned off a few times 2) not everyone knew how to ride a bike

3) the author had to pedal his/her bike nonstop 4) cold did not make anyone feel uncomfortable

96. Which of the following best describes the author’s attitude towards Earth Hour?

1) Annoyed 2) Uncertain 3) Surprised 4) Amused

PASSAGE 2:
How many planets are there in our galaxy? That is a tricky question to answer. Are there other planets 

that support life? That is exactly what the Kepler mission hopes to discover. NASA launched the Kepler space 

telescope, designed to find habitable planets, in 2009. So far it has discovered five new Earth-sized planets 

beyond our solar system. These planets are hotter than the Earth - much too hot for life as we know it. The 

Kepler team predict that they will need at least three years (and possibly longer) to find an Earth-like planet.

The simplest requirement for a planet to have life (carbon-based life like on Earth) is for there to be liquid 

water (not frozen or gas) so the distance from the planet’s sun and therefore temperature are important. There 

also needs to be the correct amount of air. If a planet is as small as Mars (half the size of Earth) its weak gravity 

means that it cannot hold on to air molecules. If a planet is Neptune sized (four times bigger than Earth) it has 

very strong gravity and too much air. So size matters too.

The cost of the mission is approximately six hundred million dollars. It is scheduled to observe until 2013 but 

this could be extended. Will we be sad if we discover we are alone in our galaxy or happy if we find that we 

share it with other life forms?

97. What does the passage mainly discuss?

1) Features of five new Earth-sized planets 2) An endeavor to find Earth-like planets

3) Our solar system and its planets 4) Making a space telescope

98. The passage suggests that the Kepler mission ……… .

1) was inspired by another space mission

2) was not finished immediately after it started

3) did not seem to be as successful as other space missions

4) found planets with the same temperature as that of the Earth

99. Which of the following best describes the function of the underlined sentence in paragraph 2?

1) It describes a situation where the condition mentioned in the previous sentence cannot be met.

2) It provides the definition of a word mentioned in the previous sentence.

3) It provides a solution to a problem described in the previous sentence.

4) It draws a conclusion from the previous sentence.

100. There is enough information in the passage to answer which of the following questions?

1) How many planets are there in our galaxy?

2) How can NASA reduce the cost of the Kepler mission?

3) What characteristics does a planet need to have in order to be able to support life?

4) Will we be sad if we discover we are alone in our galaxy or happy if we find that we share it with other life forms?
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رئیس آتش نشانی از گروه خود دفاع کرد و گفت - 83  
آن ها هرچه برای نجات دادن جان دختر ممکن بود، انجام داده اند. 

 دفاع کردن از  مصرف کردن  هشداردادن  انتقال دادن

از - 84 است؛  گسترده  منو  این  در  موجود  غذاهای   
غذاهای چینی نظیر هات پات و دامپلینگ گرفته، تا غذاهای پاستای 

ایتالیایی.
 گسترده بودن؛ متغیر بودن  انتخاب کردن

 گسترش دادن  تولید کردن

نوعی - 85 به  می کنند  احساس  والدین  از  خیلی   
می توانند آموزش مناسب تری در خانه ارائه بدهند.

 صادق؛ صادقانه  بدنی، جسمی
 مناسب   تکرارشده

آن چه مدارس در یک درس خاص یا در یک پایءه - 86  
درسی به خصوص تدریس می کنند باز هم در ایاالت و کشورها به 

طور گسترده ای متفاوت است.
 ناگهان   عمالً

 به تدریج   به طور گسترده ای

اِد با بیشتر دوستانش در باشگاه آشنا شد. حاال - 87  
هفته ای یک بار همگی برای ورزش دور هم جمع می شوند و در شهر 

دوچرخه سواری می کنند. به قول معروف، کبوتر با کبوتر، باز با باز.
 کار نیکوکردن از پُرکردن است

 بادآورده را باد می برد
 کبوتر با کبوتر، باز با باز

 هر سری عقلی دارد

 کلوز تست
وقتی قرار است در مورد یک کتاب ارائه بدهید، الزم است با دقت 
لذت  آن  از  که  کنید  انتخاب  را  کتابی  باید  اول  کنید.  آماده  را  آن 
بردید و آن را خوب فهمیدید. اگر با حرف زدن در مورد کتاب راحت 
باشید، ارائءه بهتری انجام خواهید داد. بعد از این که در مورد کتاب 
تصمیم گرفتید، در مورد آن چه می خواهید بگویید یادداشت بردارید. 
کاغذ  کوچک  تکه های  یا  یادداشت  مخصوص  کوچک  کارت های  از 
استفاده کنید. سپس، با خواندن از روی یادداشت ها تمرین کنید، تا 
زمانی که بتوانید بدون خواندن یادداشت ها و بدون مکث زیاد حرف 
که  شوید  مطمئن  تا  کنید  زمان گیری  باید  مرحله،  این  در  بزنید. 
ارائه تان خیلی بلند یا خیلی کوتاه نباشد. در صورت لزوم، ارائه تان را 
طوری تنظیم کنید که میزان درستی از زمان طول بکشد. نهایتاً، ارائءه 
خود را در حضور یک دوست تمرین، یا آن را ضبط کنید تا بتوانید 

به آن گوش بدهید.
88 - 

بردید[ چون  لذت  آن  از  که  کنید  انتخاب  را  کتابی  باید  ]اول   
]خوب[ فهمیدید

 ]اول باید کتابی را انتخاب کنید که از آن لذت بردید[ و آن را 
]خوب[ فهمیدید

»بعد از این که جنازءه همسرش را شناسایی کرده - 76  
بود، پلیس از زن خواست وسایل شخصی او را تحویل بگیرد.«
 شناسایی کرده بود  شناسایی کرده است

 شناسایی شد  داشت شناسایی می کرد
با استفاده از گذشتءه کامل نشان می دهیم که بعد از این که فاعل در 
گذشته عملی را کامل کرد، عمل دیگری را انجام داد. در این تست، 
او  از  آن  از  بعد  و  داد،  انجام  را  »شناسایی کردن«  عمل  فاعل  ابتدا 

»خواستند« تا وسایل شخصی همسرش را تحویل بگیرد.

نه - 77 نر،  ماهی  ماهی  ها،  گونه های  از  بعضی  »در   
ماده، عمل مراقبت کردن از بچه ها را انجام می دهد.«

سپس  و  از(  )مراقبت کردن   care for فعل  ابتدا  باید  تست  این  در 
شود.  حفظ  جمله  ساختار  تا  بیاوریم  را   )the young( آن  مفعول 
به عالوه، با توجه به حضور حرف اضافءه of قبل از جای خالی، فعلمان 

باید به شکل اسم مصدر نوشته شود.

شد، - 78 ارائه  جلسه  در  که  پیشنهاد هایی  »بیشتر   
چندان مفید نبودند.«

جملءه نیمه کارءه were made at the meeting یک جملءه وصفی 
suggestions آمده است.  حرف ربط  برای توصیف  است که 
است و نمی تواند به عنوان ضمیر موصولی، اسم قبل از خود را توصیف 
کند.  که اصالً ضمیر موصولی ندارد. مشکل  هم این است 
ذکر   they فاعلی  در شکل ضمیر  دوباره  را  توصیف  مورد  اسم  که 

کرده است.

بود، - 79 مرتبط  ارتباطات  به  خیلی  نقاشی  »چون   
احتماالً اولین شکل هنری بود که به وجود آمد.«

فقط  کنیم،  مقایسءه صفات حل  بحث  از  را  تست  این  بخواهیم  اگر 
 form که  است  این  اصلی  نکتءه  بگذاریم.  کنار  را  می توانیم  
یک اسم  مفرد است و نمی تواند بدون وابستءه پیشین به کار برود. 

به همین خاطر، گزینه های  و  حذف می شوند و فقط 
می تواند پاسخ صحیح این تست باشد.

در 26 اوت، او به آزمایشگاه خود برگشت و روز - 80  
بعدش آزمایش هایش را بر روی المپ برقی اش شروع کرد.

 نسل؛ تولید  آزمایش  ترکیب  اختراع

این مغازه آثاری هنری مانند سفال، شیشه آالت  - 81  
را  هنرمند   ۸0 از  بیش  توسط  ساخته شده  خانگِی  دکوراسیون  و 

می فروشد.
 سفال  گنج؛ موهبت  محصول  وسیله

82 -  
از  بهتر  راهی  چه  باغچه تان،  ]تزئین کردن[  الهام گرفتن جهت  برای 

دیدن بقیه باغچه ها.
 راه حل   الهام؛ منبع الهام

 تجربه   تصور، خیال
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در  دوچرخه ای  سینمای  یک  من  دانشگاه  پارسال  مثال،  عنوان  به 
فضای باز داشت. در سینمای دوچرخه ای، تنها راه برای ادامءه تماشای 
فیلم این است که دوچرخءه خود را رکاب بزنید، اگر همه دست از 
رکاب زدن بکشند، آن  موقع است که صفحة نمایش خاموش می شود! 
خوشبختانه خیلی از ما بودند که کمک کنند که پخش فیلم ادامه 
پیدا کند و ما به نوبت کار می کردیم. گرچه بیرون، شب  هوا خیلی 
سرد بود، ما برای افرادی که دوچرخه سواری نمی کردند شکالت داغ 

و پتو داشتیم. به همءه کسانی که آن جا بودند بسیار خوش گذشت.
هدف اصلی نویسنده در این متن چیست؟- 93  

 معرفی کردن یک رویداد به خصوص
 مقایسه کردن چند فعالیت ُمفرح

 دنبال کردن ریشءه ]شکل گیری[ ساعت زمین
 توصیف کردن چند راه برای صرفه جویی در انرژی

زمین شرکت - 94 متن، کسانی که در ساعت  طبق   
می کنند ............... .

و  هند  اوگاندا،  در  زیست  محیط  از  حفاظت  به  خاصی  عالقءه   
آرژانتین دارند

 نباید بین ساعت ۸ تا 9 شب بیرون از خانه بمانند
 برای مدت زمان خاصی از برق کمتری استفاده می کنند

 تمام چراغ ها را به مدت یک ساعت خاموش می کنند 

95 - 
از متن برداشت می شود که در سینمای دوچرخه ای ............... .

 صفحءه نمایش چند بار خاموش شد
 بعضی ها بلد نبودند دوچرخه سواری کنند

 نویسنده مجبور بود دوچرخه اش را بی وقفه رکاب  بزند
 سرما باعث نشد کسی احساس ناراحتی کند

نگرش - 96 بهترین شکل  به  زیر  موارد  از  کدام یک   
نویسنده را نسبت به ساعت زمین توصیف می کند؟

 آزرده  ُمردد  متعجب  ُخرسند

متن دوم
برای  پیچیده  سؤالی  این  دارد؟  وجود  ما  کهکشان  در  سیاره  چند 
پشتیبانی  حیات  از  که  هستند  دیگری  سیارات  آیا  است.  پاسخ دادن 
امیدوار است  این دقیقاً همان چیزی است که مأموریت کپلر  کنند؟ 
برای  که  را،  کپلر  فضایی  تلسکوپ  در سال 2009،  ناسا  کند.  کشف 
یافتن سیارات قابل سکونت طراحی شده بود، به فضا پرتاب کرد. این 
تلسکوپ تاکنون پنج سیارءه جدید هم اندازءه زمین در خارج از منظومءه 
شمسی خودمان کشف کرده است. این سیارات داغ تر از زمین هستند؛ 
خیلی داغ تر از آن که حیات به شکلی که ما می شناسیم بتواند وجود 
داشته باشد. تیم کپلر پیش بینی می کند که برای یافتن سیاره ای شبیه 

زمین حداقل به سه سال )و احتماالً بیشتر( وقت نیاز خواهند داشت.
ساده ترین شرط برای این که حیات )حیات بر پایءه کربن، مانند زمین( 
روی یک سیاره وجود داشته باشد، این است که آن جا آب مایع )نه 
منجمد یا گازی( وجود داشته باشد، بنابراین فاصلءه سیاره از خورشید 

 ]اول باید کتابی را انتخاب کنید که از آن لذت بردید[ یا باید 
]خوب[ بفهمید

 ]اول باید کتابی را انتخاب کنید که از آن لذت بردید[ که شما 
باید ]خوب[ بفهمید

89 - 
 تجدیدپذیر؛ قابل تمدید  داوطلب؛ داوطلبانه

 برجسته؛ مشخص؛ مشهور  راحت، آسوده

که - 90 می کنند  اشاره  عملی  به  انگلیسی ها  وقتی   
مدتی است شروع شده و هنوز کامل نشده است، از زمان حال کامل 

استفاده می کنند:
Call me when you have finished your lunch.

وقتی ناهارت را تمام کردی، به من زنگ بزن. 
این کاربرد مستقیماً در کتاب درسی مورد بحث قرار نگرفته است و 
همان طور که می بینید ما در زبان فارسی، در این موارد، از گذشتءه 
ساده استفاده می کنیم. در  کلمءه that اضافی است.  به زمان 
گذشتءه کامل تعلق دارد و نمی تواند در کنار جملءه بعدی، که امری 
است و به آینده تعلق دارد، قرار بگیرد.  استمراری است و با حرف 
ربط after  اصالً جور در نمی آید:  »بعد از این که دارید در مورد کتاب 

تصمیم می گیرید!«.

91 - 
 معنی، شرح   دلیل

 مکث   راهنمایی، پند، نصیحت

92 - 
 خیلی کوتاه   به همان اندازه کوتاه

 کوتاه تر از   کوتاه ترین

متن اول
من طرفدار پروپاقرص تالش برای نجات محیط زیست هستم و این 
ماه، ]رویداد[ ساالنءه ساعت زمین است که توسط WWF )صندوق 
است  رویدادی  زمین  ساعت  می شود.  برنامه ریزی  طبیعت(  جهانی 
تمام چراغ های غیرضروری  بین ساعت 9-۸ شب  که طی آن شما 
و  رایانه  تلویزیون،  مانند  چیزهایی  می کنید؛  خاموش  را  برق  و 
در  تاریکی  در  ساعت  یک  فقط  شما  حال،  این  با  بازیتان.  کنسول 
به صورت گروهی دور هم جمع  افراد  نمی نشینید. در عوض،  خانه 
می شوند و بدون استفاده از برق به تفریح   می پردازند. چیزهایی مانند 
رقصیدن، آتش بازی و اجراهای موسیقی پرطرفدار است و شرکت در 

آن ها بسیار سرگرم کننده است.
بسیاری از افراد مشهور نیز در ساعت زمین شرکت می کنند و امسال بسیار 
مهم است زیرا دهمین سال این برنامه است. ساعت زمین فقط مربوط به 
صرفه جویی در مصرف انرژی نیست، افراد دخیل در ساعت زمین جنگلی 
هم در اوگاندا کاشته اند، پنل های خورشیدی در هند ساخته اند و قانونی 

برای محافظت از دریا در آرژانتین به تصویب رسانده اند.
پنج سال گذشته هرساله در ساعت زمین شرکت کرده ام  من طی 
داشته ام.  سهمی  دانشگاه  و  مدرسه  در  فعالیت ها  از  بسیاری  در  و 
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و به تبع آن، دما مهم است. هم چنین باید مقدار صحیح هوا وجود 
اندازءه نصف زمین(  اگر سیاره ای به کوچکی مریخ )به  باشد.  داشته 
باشد، گرانش ضعیف آن به این معنی است که نمی تواند مولکول های 
برابر زمین(  نپتون )چهار  اندازءه  به  اگر یک سیاره  دارد.  نگه  را  هوا 
باشد، گرانشی بسیار قوی و هوایی بیش از حد خواهد داشت. بنابراین 

اندازه نیز مهم است.
هزینءه این مأموریت تقریباً شش صدمیلیون دالر است. این برنامه قرار 
است تا سال 2013 به رصد خود ادامه دهد اما این ]زمان[ ممکن 
تنهاییم،  خود  کهکشان  در  که  بفهمیم  اگر  آیا  شود.  تمدید  است 
غمگین خواهیم شد، یا اگر ببینیم که آن را با دیگر شکل های حیات 

سهیم هستیم، خوشحال خواهیم شد؟
این متن بیشتر راجع به چه چیزی بحث می کند؟- 97  

 خصوصیات پنج سیارءه جدید هم اندازءه زمین
 تالشی برای یافتن سیاراتی شبیه زمین

 منظومءه شمسی ما و سیاراتش 
 ساختن یک تلسکوپ فضایی

از متن برداشت می شود که مأموریت کپلر ............... .- 98  
 از یک مأموریت فضایی دیگر الهام گرفته شد
 بالفاصله بعد از این که شروع شد، تمام نشد

 به نظر نمی رسید که به اندازءه دیگر مأموریت های فضایی موفقیت آمیز 
باشد

 سیاراتی یافت که دمایشان به اندازءه دمای زمین بود 

کدام یک از موارد زیر نقش جمله ای را که در پاراگراف 2- 99  
زیرش خط کشیده شده است، به بهترین شکل توضیح می دهد؟

 وضعیتی را توصیف می کند که مطابق آن شرایط ذکر شده در 
جملءه قبلی نمی تواند برآورده شود.

 تعریفی برای یک کلمءه ذکرشده در جملءه قبلی ارائه می دهد. 
 راه حلی برای مشکِل توصیف شده در جملءه قبلی ارائه می دهد.

 از جملءه قبلی نتیجه  گیری می کند.

به - 100 پاسخ دادن  برای  این متن اطالعات کافی  در   
کدام یک از سؤاالت زیر وجود دارد؟

 چند سیاره در کهکشان ما وجود دارد؟ 
 ناسا چه طور می تواند هزینءه مأموریت کپلر را کاهش دهد؟

 برای این که یک سیاره بتواند از حیات پشتیبانی کند، الزم است 
چه خصوصیاتی داشته باشد؟

خواهیم  غمگین  تنهاییم  کهکشان خود  در  که  بفهمیم  ما  اگر   
شد، یا اگر دریابیم که آن را با دیگر شکل های حیات سهیم هستیم، 

خوشحال خواهیم شد؟
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی انسانی
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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1 صفحهآزمون عمومی

Part A. Grammar and Vocabulary
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence 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.

76. Wow! Look at the prices! We wouldn’t be able to buy anything if we ……… a large income.

1) not have  2) hadn’t had

3) wouldn’t have  4) didn’t have

77. He isn’t ……… some of my friends, but what he says is often more original than you normally hear.

1) talkative  2) more talkative

3) as talkative as  4) the most talkative

78. ……… are about 350 species of sharks, and although they all eat meat, only a few species will attack people.

1) They 2) There 3) Those 4) That they

79. The eastern bluebird is ……… attractive bird native to this continent by many bird-watchers.

1) considered more  2) considering more

3) considered the most  4) considering the most 

80. There’s not much in the way of ……… in this town – just the cinema and a couple of coffee houses.

1) entertainment  2) arrangement

3) relationship  4) destination

81. Besides that, getting the right amount of nutrients can help the body fight against infection and various ……… .

1) diseases  2) sections 3) identities 4) devices

82. At each visit, children were ……… and details of their health, diet and home environment were recorded.

1) decided 2) weighed 3) respected 4) supplied

83. They failed to provide the information ……… of them.

1) achieved 2) demanded 3) surrounded 4) regarded

84. I left the meeting feeling worried, and ……… about what to do next.

1) uncertain  2) unhelpful

3) unchangeable  4) incomprehensible

85. Sara hopes that her professional life will be mostly back to normal a year from now – no more Covid-19 

patients; no more masks which slow communication with customers who may be confused or ……… of hearing.

1) lazy 2) poor 3) weak 4) hard 

86. Firefighters have been called to ……… the fire in the city center. 

1) grow up 2) put out 3) check in 4) give off

87. Samantha: He tells me he loves me every day. But he didn’t do anything for my birthday, and he still doesn’t 

want to meet my parents.

Claire: Careful, ……… .

1) two heads are better than one

2) out of sight, out of mind

3) actions speak louder than words

4) birds of a feather flock together
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2 صفحهآزمون عمومی

Part B. Cloze Test
Directions: Questions 88-92 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.

People tend to have definite opinions about texting. There are those (88) ………, and those who hate it. Among 
the haters, some have expressed their opinion in very strong terms. One journalist said that “texters are doing to 
our language what Genghis Khan (89) ……… to his neighbors 800 years ago. They are (90) ……… our punctuation, 
our sentences, and our vocabulary. And they must be stopped.”

This is not the first time people have said that technology was bad for language. In the 15th century, some 
scholars opposed the (91) ……… of the printing press. Common people shouldn’t read books, these scholars 
argued, or the language might begin to (92) ……… their common ways of thinking and speaking.
88. 1) that love them 2) they love it 3) who love it 4) whom they love
89. 1) was done 2) had done 3) was doing 4) did
90. 1) informing 2) wondering 3) seeking 4) destroying
91. 1) stage 2) diary 3) invention  4) pollution
92. 1) reflect 2) remind 3) boost 4) attend

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.

Passage 1:
 Brainstorm a list of all the things that make you happy. Just write whatever comes into your mind without 

thinking about it too much. Now look at that list and tick all the ones that are fun or enjoyable. Probably most of 
them, right? So, if you could spend most of your time doing all this fun stuff, you would be really happy, surely?

Well, maybe not. For most people, only doing things for fun is not enough for long-term happiness. That is 
because, according to author of Happiness by Design Paul Dolan, your happiness depends on a ‘pleasure-purpose 
balance’. If most of the things on your list of what makes you happy fall under the category of ‘pleasure,’ then 
that might be what you think makes you happy. But what will actually make you happy is balancing them out 
with activities that give your life purpose.

We tend to know straight away if something is enjoyable, but knowing what brings meaning and value 
requires more thought. For example, most people will say that air pilots have jobs with clear purpose. They are 
responsible for hundreds of people and fly all over the world. But in reality, their day-to-day work might involve 
spending time in boring hotels or stuck in airports waiting for flights, and routine actions they have performed 
hundreds of times. Those activities might not feel very meaningful – and they are probably not fun either. Just 
like everyone else, the pilot needs balance in their work and life to be happy.
93. The author’s main purpose in the passage is to discuss ……… .

1) why doing fun activities is enough for our happiness 2) what actually makes people happy
3) the reasons for happiness 4) the effects of happiness

94. According to the passage, in Happiness by Design, Paul Dolan ……… .
1) answers a question  2) describes an experiment
3) supports an old way of thinking 4) provides interesting examples

95. The word “requires” in paragraph 3 is closest in meaning to ……… .
1) needs 2) receives 3) makes 4) depends
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3 صفحهآزمون عمومی

96. It is suggested in paragraph 3 that air pilots’ work ……… .

1) never makes them want to give up

2) does not involve the repetition of certain tasks

3) may not be as meaningful as people commonly think

4) is considered to be both fun and purposeful by pilots themselves

Passage 2:
Netball is particularly popular in the UK, Australia and New Zealand and I have played this wonderful game 

since I was at primary school. It is a team sport which is similar to both basketball and handball. There are seven 

players on each team and they each wear a bib which shows the name of the position they play. Players must 

throw the ball to one another and the aim of the game is to pass the ball to the ‘Goal Shooter’ or ‘Goal Attack’ 

who can shoot the ball into the net to score a goal. However, the key aspects of netball are that you cannot 

bounce the ball and you cannot move your feet when you have the ball. This is called the footwork rule and it 

can be quite difficult to grasp for young children playing the game! A full match lasts for one hour and in a single 

match often about 100 goals are scored which shows what a fast-paced and exciting game netball is!

Netball is typically played by women and girls. However, at many universities, there are mixed netball leagues 

in which teams must have both male and female players. In the UK, there are many different schemes to try to 

inspire people to play netball. One such scheme is called ‘Back to Netball’ which encourages women who have 

not played netball since they were at school to rediscover their love for the sport and get back on the court! 

Walking netball is another variation of the sport aimed at older women and those who want to exercise in a 

gentler way. So, why not watch a video of netball online and then have a go for yourself?

97. What is the author’s main purpose in the passage?

1) To explain the rules of netball

2) To compare netball and walking netball

3) To give information about a specific sport

4) To explain the reasons for the popularity of a particular sport

98. The word “this” in paragraph 1 refers to which of the following?

1) That you cannot bounce the ball

2) That the aim of the game is passing the ball to the ‘Goal Shooter’

3) That you are not allowed to move your feet when you have the ball

4) That it can be quite difficult to grasp for young children playing the game

99. It is stated in the passage that ‘Back to Netball’ is a plan that ……… .

1) is about a gentler way of exercising 

2) makes online videos of netball available

3) motivates UK women to try netball again

4) supports both male and female netball players in the UK

100. There is NOT sufficient information in the passage to answer which of the following questions?

1) How long does a full netball match take?

2) Which sports can netball be compared to?

3) How do netball players show their position in the match?

4) Why is walking netball safer than all the other variations of netball?
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آنهانتوانستنداطالعاتیراکهازآنهادرخواست- 83 
شدهبودفراهمکنند.

تقاضاکردن؛درخواستکردن بهدستآوردن
تلقیکردن  احاطهکردن

جلسهراترککردم،درحالیکهنگرانوُمردد- 84 
بودمکهبایدبعدشچهکارکنم.

بهدردنخور؛بیفایده نامطمئن،ُمردد
نامفهوم  تغییرناپذیر

باید- 85 معنیجمله، از فارغ اینتست، برایحل 
ترکیبhardofhearingرابلدمیبودید.

آتشسوزی- 86 خاموشکردن برای آتشنشانان 
مرکزشهرفراخواندهشدهاند.

بزرگشدن
خاموشکردن

]هتل[اتاقگرفتن؛]فرودگاه[تحویلدادنبار
بیروندادن،ساطعکردن

سامانتا:اوهرروزمیگویدکهدوستمدارد.ولیهیچ- 87 
کاریبرایتولدمنکرد،وهنوزنمیخواهدکهوالدینمرامالقاتکند.

کلر:مواظبباش،بهعملکاربرآیدبهسخندانینیست.
هرسریعقلیدارد

ازدلبرودهرآنکهازدیدهرود
بهعملکاربرآیدبهسخندانینیست

کبوترباکبوتر،بازباباز

 کلوز تست
کسانی دارند. پیامکدادن مورد در قطعی نظراتی معموالً مردم
هستندکه آن را دوست دارند،وکسانیکهازآنمتنفرند.درمیان
متنفران،بعضینظرخودرابهشکلیبسیارشدیدابرازکردهاند.یک
روزنامهنگارگفتکه»پیامکدهندگاندارندکاریبازبانمامیکنند
که۸۰۰سالپیش،چنگیزخانباهمسایگانشانجام داد.آنهادارند
نقطهگذاریمارا،جمالتمارا،ودایرءهواژگانیمارانابود می کنند.و

بایدجلویشانگرفتهشود.«
ایناولینبارینیستکهاشخاصگفتهاندکهفناوریبرایزبانبدبود.
درقرن1۵،بعضیازاساتیددربرابراختراعدستگاهچاپایستادند.این
اساتیداستداللمیکردندکهعوامنبایدکتاببخوانند،وگرنهممکن

استزبان،کمکمنحوءهعامیانءهتفکروگفتارآنهاراانعکاس بدهد.
ضمیرthoseکهقبلازجایخالیآمدهاست،- 88 

استفاده فاعلی ازضمیرموصولی باید loveاست؛پس فعِل فاعِل
میگذاریم. کنار را  و  گزینههای خاطر، همین به کنیم.
مفرِد اسمِ برای them جمع ضمیر از که است این  مشکل

textingاستفادهکردهاست.

»اوه!قیمتهاراببین!اگردرآمدزیادینداشتیم،- 76 
نمیتوانستیمهیچچیزیبخریم.«

wouldدرقسمتجوابشرط،گزینءهگذشتءه بهحضور توجه با
سادهراانتخابمیکنیمتاساختارشرطینوعدومکاملشود.

نیست؛- 77 پُرحرف ازدوستانم بعضی اندازءه به »او 
ولیآنچهمیگویداغلبدستاولترازچیزهاییاستکهمعموالً

میشنوی.«
بعدازجایخالی،طرِفدوممقایسهقراردارد؛پسبایدعاملیباشد
کهاصالً کهطرفاولمقایسهرابهطرفدوممتصلکند.در
 یکthanکماست،ودر مقایسهایصورتنگرفتهاست؛در

همبایدحرفاضافهایمانندofیاamongبهکارمیرفت.

گرچه- 78 و دارد، وجود کوسه گونه 3۵۰ »حدود 
انسان به گونهها از تعدادکمی فقط آنهاگوشتمیخورند، همءه

حملهمیکنند.«
آنهاحدود3۵۰گونهکوسههستند
حدود3۵۰گونهکوسهوجوددارد

آنهاحدود3۵۰گونهکوسههستند
اینکهآنهاحدود3۵۰گونهکوسههستند

اصلی فاعل و میگیرد قرار جمله ابتدای در there معرف فاعل
منتقلمیکند. فعل از بعد به نامعین اسم یک درشکل را جمله
و »بودن« بهشکل tobe فعل با there ترکیب فارسی، زبان در

»وجودداشتن«ترجمهمیشود.

پرندهنگرها- 79 از بسیاری توسط »کبودمرغشرقی 
جذابترینپرندءهبومیاینقارهتلقیمیشود.«

birdراکنارمیگذاریم،چونبرایاسممفرد و گزینههای
همبهشکلمعلومصرفشده وابستءهپیشینبهکارنبردهاند.
استواگرآنراانتخابکنید،انگارگفتهاید:»کبودمرغداردتلقی

میکند!«

ازنظرسرگرمی،چیززیادیدراینشهروجود- 80 
ندارد؛فقطآنسینماوچندتاقهوهخانه.

ترتیب؛چیدمان  سرگرمی
مقصد  رابطه

مغذی- 81 مواد کافی مقدار دریافت آن، بر عالوه 
میتواندبهبدنکمککندتادربرابرعفونتوبیماریهایمختلف

مبارزهکند.
بخش،قسمت  بیماری

وسیله  هویت

جزئیات- 82 و میشدند وزن بچهها ویزیت، هر در 
مربوطبهسالمت،برنامءهغذاییومحیطخانهشانثبتمیشد.

وزنکردن تصمیمگرفتن؛تعیینکردن
تأمینکردن احترامگذاشتن
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هدفاصلینویسندهدراینمتنایناستکه- 93 
درمورد...............بحثکند.

اینکهچراانجامدادنکارهایمفرحبرایشادیماکافیاست
آنچهعمالًمردمراشادمیکند

دالیلشادی
آثارشادی

طبقمتن،پالُدالندر]کتاب[»شادیازروی- 94 
برنامه«................

بهیکسؤالجوابمیدهد
آزمایشیراتوصیفمیکند

ازیکَسبکتفکرقدیمیحمایتمیکند
مثالهایجالبیرادراختیارقرارمیدهد

کلمءه»محتاجبودن«درپاراگراف3ازنظرمعنی- 95 
شبیهاستبه................

دریافتکردن  نیازداشتن
وابستهبودن  ساختن

اینطوربرداشتمیشودکهکاِر- 96 پاراگراف3 از 
خلبانانهواپیما................

هرگزباعثنمیشودکهبخواهندکارشانراترککنند
شاملتکراربعضیکارهانیست

ممکناستبهآناندازهکهمردمعموماًفکرمیکنند،معنیدار
نباشد

ازنظرخودخلبانان،هممفرحاست،همهدفمند

متن دوم
نتبالخصوصاًدرانگلستان،استرالیاونیوزیلندمحبوباستومناز
زماندبستاناینبازیفوقالعادهراانجامدادهام.نتبالورزشیگروهی
استکههمشبیهبسکتبالوهمشبیههندبالاست.درهرتیمهفت
بازیکنوجودداردوهریکازآنهاکاوریمیپوشندکهنامپُستیرا
کهبازیمیکندنشانمیدهد.بازیکنانبایدتوپرابهسمتیکدیگر
پرتابکنندوهدفازاینبازیپاسدادنتوپبه»پرتابگرهدف«یا
تا پرتابکند تور رابهسمت »حملءههدف«استکهمیتواندتوپ
گلبهثمربرساند.بااینحال،جنبههایکلیدینتبالایناستکه
شمانمیتوانیدتوپرابهزمینبزنیدووقتیتوپرادراختیاردارید
نامیده پا قانوِنحرکت این بدهید. راحرکت پاهایخود نمیتوانید
میشودوممکناستیادگرفتنآنبرایکودکانکمسنوسالکهاین
بازیرامیکنند،بسیاردشوارباشد!یکمسابقءهکاملیکساعتطول
میکشدودرهرمسابقهغالباًحدود1۰۰گلبهثمرمیرسدکهنشان

میدهدنتبالچهبازیپُرسرعتوهیجانانگیزیاست!
نتبالمعموالًتوسطزنانودخترانانجاممیشود.بااینحال،در
در که دارد وجود مختلط نتبال لیگهای دانشگاهها، از بسیاری
باشند. داشته زن بازیکن هم و مرد بازیکن هم باید تیمها آنها
دارد تالش که دارد وجود بسیاری مختلف طرحهای انگلستان در
»بازگشت اینطرحها از یکی کند. تشویق نتبال بازی به را مردم
بهنتبال«نامداردکهزنانیراکهازمدرسهبهبعدبازینکردهاند،

89 -
انجامدادهبود  انجامشد

انجامداد داشتانجاممیداد
باتوجهبهحضورقیدزمان»۸۰۰سالپیش«،زمانگذشتءهساده
راانتخابمیکنیمتانشانبدهیمکاریدرزمانگذشتهانجامشد

وبهپایانرسید.

90 -
مطلعمیکنند

میخواهندبدانند؛تعجبمیکنند
دنبالچیزیمیگردند؛سعیمیکنند

نابودمیکنند

91 -
خاطرات؛دفترخاطرات مرحله؛صحنه

آلودگی  اختراع

92 -
بهیادکسیبیندازد انعکاسبدهد؛فکرکند
در...شرکتکند ارتقابدهد،باالببرد

متن اول
شما شادی باعث که چیزهایی تمام از فهرستی فکری، طوفان با
میرسد ذهنتان به هرچه است کافی فقط کنید. تهیه میشود،
آن به حاال کنید. فکر آن به حد از بیش اینکه بدون بنویسید،
فهرستنگاهکنیدوهمءهمواردُمفرحیالذتبخشراعالمتبزنید.
بیشتر میتوانستید اگر بنابراین، است؟ درست آنها، اکثر احتماالً
وقتخودراصرفانجاماینکارهایُمفرحکنید،واقعاًشادمیبودید،

غیرازایناست؟
بهِصرف اینکهفقط افراد، بیشتر برای نباشد. اینطور ُخب،شاید
نیست. کافی بلندمدت شادی برای بدهند، انجام کارهایی تفریح
دلیلشایناستکه،بهگفتءهنویسندءهکتاب»شادیازرویبرنامه«
به»موازنءهلذت-هدف«بستگیدارد. پالُدالن،شادیشما توسط
ذیل میکند شادتان آنچه فهرسِت در موجود موارد بیشتر اگر
دستهبندی»لذت«قرارمیگیرد،پسممکناستاینهمانچیزی
واقع در آنچه اما میکند. شادتان میکنید گمان شما که باشد
شادتانمیکند،موازنءهآنهابافعالیتهاییاستکهبهزندگیشما

هدفمیبخشد.
مامعموالًبالفاصلهمیفهمیمکهآیاچیزیلذتبخشهست]یانه[،
امادانستناینکهچهچیزیمعنیوارزشبههمراهدارد،محتاِجتأمل
بیشتریاست.بهعنوانمثال،بیشترمردممیگویندخلبانانهواپیما
شغلیباهدفمشخصدارند.آنهامسئول]جان[صدهانفرهستندو
درسراسرجهانپروازمیکنند.امادرواقعیت،کارروزمرءهآنهاممکن
استشاملگذراندنوقتدرهتلهایخستهکنندهیاگیرافتادندر
فرودگاههادرانتظارپروازوکارهاییعادیوتکراریباشدکهصدها
نباشند، معنیدار خیلی است ممکن فعالیتها آن دادهاند. انجام بار
برای بقیه،خلبانها]هم[ نیستند.درستمثل ُمفرحهم احتماالً و

شادبودننیازمندموازنهدرکاروزندگیخودهستند.
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تشویقمیکندتاعشقخودرابهاینورزشدوبارهپیداکنندوبه
زمینبازیبرگردند!نتبالپیادهروینوعیدیگرازاینورزشاست
کهگروههدفآنزنانُمسنوکسانیاستکهمیخواهندبهشکلی
سبُکترورزشکنند.بنابراین،چرارویاینترنتیکفیلمازنتبال

تماشانکنیدوسپسخودتانامتحانشنکنید؟
هدفاصلینویسندهدراینمتنچیست؟- 97 

توضیحدادنقوانیننتبال
مقایسهکردننتبالبانتبالپیادهروی

دادناطالعاتدرموردیکورزشبهخصوص
توضیحدادندالیلمحبوبیتیکورزشخاص

کلمءه»این«درپاراگراف1بهکدامیکازموارد- 98 
زیراشارهدارد؟

اینکهنمیتوانیدتوپرابهزمینبزنید
اینکههدفاینبازیپاسدادنتوپبه»پرتابگرهدف«است

اینکهوقتیتوپرادراختیاردارید،اجازهنداریدپاهایخود
راحرکتبدهید

اینکهیادگرفتنآنبرایبچههایکمسنوسالیکهاینبازیرا
انجاممیدهندممکناستدشوارباشد

درمتنبیانشدهاستکه»بازگشتبهنتبال«- 99 
برنامهایاست....

دربارءهشکلسبُکتریازورزش
کهفیلمهایآنالیننتبالرادردسترسقرارمیدهد

انگلستانراتشویقمیکندکهدوبارهنتبالراامتحان کهزنان
کنند

کههمازبازیکنانمردوهمازبازیکنانزننتبالدرانگلستان
حمایتمیکند

زیر،- 100 سؤاالت از یک کدام به پاسخدادن برای 
اطالعاتکافیدرمتنوجودندارد؟

یکبازیکاملنتبالچهمدتطولمیکشد؟
نتبالمیتواندباکدامورزشهامقایسهشود؟

بازیکناننتبالچگونهپُستخودرادربازینشانمیدهند؟
چرانتبالپیادهرویازتمامدیگرانواعنتبالکمخطرتراست؟
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی زبان
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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1 صفحهآزمون عمومی

Part A. Grammar and Vocabulary
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence 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.

76. As soon as we got on the plane, the pilot told every one of us on board ……… again.

1) we get off  2) that get off

3) to get off  4) get off

77. During the 17th century, more and more people began to realize that they could test their scientific ideas by 

designing a relevant experiment ……… .

1) and seeing what happened 2) to see what was happened

3) and what happened to see 4) for seeing happened what

78. He was very helpful and gave me ……… useful advice about buying a car.

1) a 2) an 3) many 4) some

79. The couple before her had found a way to make it work ……… their differences.

1) so 2) despite 3) although 4) while had

80. Suddenly, someone shouted, “Help! This man is going to kill me,” and the man ……… got on a motorbike.

1) carefully  2) directly

3) immediately  4) unexpectedly

81. Fortunately, the needs of the whole community, and not just the wealthy, are ……… by our public health-care 

system.

1) fed 2) kept 3) made 4) met

82. A: Why do you think Ted is emotional?

B: Because all his friends are so.

A: Oh, yeah. ……… .

1) Actions speak louder than words 2) Birds of a feather flock together

3) Too many cooks spoil the broth 4) Practice makes perfect

83. While taking part in the science experiment, students will ……… answers about why bacteria grow quicker 

in damp areas.

1) seek 2) require 3) achieve 4) exercise

84. We’ll ……… how to do the project when we’re all together.

1) look for  2) depend on

3) figure out  4) make up

85. There were ……… everywhere in the park saying, “Keep off the grass.”

1) sites 2) notices  3) demands 4) images

86. The city and its suburbs are so interesting, with ……… attractions and art museums.

1) recreational 2) bilingual 3) invisible 4) wild

87. The homeowners want to ……… the closed-in garage to a third bedroom for their son.

1) dedicate  2) transmit

3) exchange  4) convert
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2 صفحهآزمون عمومی

Part B. Cloze Test
Directions: Questions 88-92 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.

Della had a sad experience (88) ……… driving home last night. She traveled along the dark, winding road (89) 

……… toward her home. She was only two miles from her house when she saw a glimmer of light in the road. 

The next thing she knew, she heard a sickening sound and realized she had (90) ……… an animal. The light, she 

realized, had been its eyes (91) ……… in her car’s headlights. Della stopped the car and ran back to see what she 

had hit. It was a handsome cocker spaniel with blond fur and long ears. As she looked more (92) ……… at the still 

form, she realized there was nothing to be done. The dog was dead.

88. 1) for 2) by 3) during 4) while

89. 1) led 2) that led 3) to lead 4) which it led

90. 1) lost 2) caught 3) hit 4) quit

91. 1) endangered 2) generated 3) reflected 4) informed

92. 1) carefully 2) safely 3) widely 4) accidentally

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.

PASSAGE 1:
For some of us, playing computer games can be considered a ‘guilty pleasure’ which we may feel embarrassed 

by or feel we can’t discuss properly. Unfortunately, gaming has had this unnecessary stigma ever since arcade 
machines. Some of us just don’t understand why video games are so attractive. But have we ever asked why or 
even tried explaining our love for the art beyond the simple fact that it’s fun? Isn’t there more to it than that?

The short answer to this, is ‘challenge’. Have you ever watched a film or listened to a piece of music? Of course 
you have, who hasn’t! Our enjoyment from these comes from the stories, the music, the lyrics, the characters, 
the twists and the turns along with how we respond to them on an emotional level. A big reason why watching 
a film or listening to a song is so common for us is because it’s easy! Push a button, plug in your headphones and 
you’re away. Media in this sense is given to us as one without any input from ourselves.

Now imagine if you were watching a film and it suddenly stopped. You as the viewer are then tasked with 
controlling the world, pushing characters along, resolving conflicts, making the important decisions and finally 
progressing the story to a conclusion. Sound fun? Well, that’s ultimately what a game is. We are in charge of 
the story.
93. What does the passage mainly discuss?

1) Why playing computer games seems interesting
2) Effects of computer games on people playing them
3) Positives and negatives of people playing video games
4) Differences between watching TV and playing video games

94. What is the function of the first paragraph in relation to the whole passage?
1) It introduces the question which the passage seeks to provide an answer to.
2) It summarizes the views of those people against computer games, as discussed in the passage.
3) It gives a brief explanation about the beginnings of a popular event the passage generally discusses.
4) It generally describes an art form that resulted in computer games later discussed in detail in the passage.
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3 صفحهآزمون عمومی

95. Why does the author mention “a film” and a “piece of music” in paragraph 2?

1) To explain why they are so popular

2) To show how they were replaced by computer games

3) To prove that whatever engages our senses is attractive

4) To use examples to try to explain the main point of the passage

96. What is the main purpose of the phrase “Sound fun?” in paragraph 3?

1) To ask the reader for help

2) To get the reader’s agreement

3) To make the reader a bit confused

4) To make the reader change his/her mind

PASSAGE 2:
OK, I’m going to talk about the influence of nature versus nurture. And I’d like to begin by stating that, as I 

see it, by far the strongest influence has to be ‘nurture’. The reason I think this is that I believe the way we’re 

trained in the home environment will have a much stronger influence on how we behave than anything that’s 

in our genes. I mean, some people will argue that our abilities are determined pretty much exclusively by our 

genes, so if your father was a great scientist with a natural ability for mathematics, then there’s a pretty good 

chance that you might inherit that same ability.  

Personally, I think it’s not acceptable to suggest this. I think that when a parent has a particular strength, 

or interest, or achieves something wonderful in a particular field, then the chances are that when they have 

children, they will try to transfer to the children the same kind of interest; they will pass on their knowledge, 

their passion for the subject, and so they are quite likely to engage the child in activities related to that field, 

perhaps for quite a lot of the child’s time. And it’s as a result of this that the child may also develop strengths or 

abilities in the same field. I absolutely deny the idea that nature endows us with these inborn abilities. I mean, 

you can be born with the best natural musical ability in the universe, but if you don’t practice the piano, then 

nothing will come of it. On the other hand, I think you can teach people to do just about anything, so long as 

you dedicate time and give the child the right kind of encouragement, or put them in the right situation.

97. Which of the following words or phrases is the word “nurture”, as it is used in the passage, closest in 

meaning to?

1) Pre-determined ability  2) Interest in learning new skills 

3) The abilities stored in our genes 4) Learning through training and experience

98. Which of the following best describes the author’s attitude towards the belief of those people who argue 

that our abilities are determined pretty much exclusively by our genes? 

1) Praise 2) Agreement 3) Doubt 4) Disapproval

99. What does the phrase “that field” in the passage refer to?

1) What interests the child  2) What a parent is good at

3) What is inborn in a child 4) What is needed to make a child successful

100. According to the author, if a baby girl is born with an excellent ability to play the piano, she ......... .
1) will for sure turn out to be a great pianist 

2) needs her parents’ emotional support, more than anything else, to succeed

3) has one of the necessary conditions to become a great pianist, but this is not enough

4) could then transfer this inner ability to other fields only and only if those fields are art-related
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آشپزکهدوتاشد،آشیاشورمیشود،یابینمک
کارنیکوکردنازپُرکردناست

حیِنشرکتدراینآزمایشعلمی،دانشآموزان- 83 
بهدنبالپاسخهاییهستنددرمورداینکهچراباکتریهادرنواحی

مرطوبسریعتررشدمیکنند.
نیازداشتنبه بهدنبالچیزیبودن

تمرینکردن؛ورزشکردن بهدستآوردن

وقتیهمهدورهمجمعشدیم،یکراهیبرای- 84 
انجامدادناینپروژهپیدامیکنیم.

گشتنبهدنبال
وابستهبودنبه

فهمیدن؛]راهحلومانندآن[پیداکردن
ساختن؛شکلدادن

85 -
»واردچمن بود: نوشته تابلوهاییوجودداشتکه پارک همهجای

نشوید.«
تابلو،عالمت؛آگهی،اعالن محل،مکان؛وبسایت

تصویر درخواست،تقاضا

و- 86 تفریحی جاذبههای با حومهاش، و شهر این 
موزههایهنریکهدارد،بسیارجذاباست.

وحشی نامرئی دوزبانه تفریحی

87 -
مالکانخانهمیخواهندپارکینگُمسقفرابهیکاتاقخوابسوم

برایپسرشانتبدیلکنند.
منتقلکردن اختصاصدادن
تبدیلکردن  تبادلکردن

 کلوز تست
دالشبگذشتههنگامرانندگیبهسمتخانهتجربهایغمانگیزداشت.
اودرامتدادجادهایتاریکوپُرپیچوخمکهبهخانهاشمنتهی می شد
میراند.اوفقطدومایلباخانهاشفاصلهداشتکهیکبارقءهنوررادر
جادهدید.ناگهانصدایآزاردهندهایشنیدوفهمیدکهبهیکحیوان
زده است.اومتوجهشدکهآننور،چشمهایحیوانبودکهتوسط
چراغهایجلویخودرویشمنعکس شده بود.دالماشینرامتوقفکرد
ودواندوانبرگشتتاببیندبهچهزدهاست.حیوانیک]سگ[کوکر
اسپانیلزیباباموهایبوروگوشهایبلندبود.وقتیبا دقتبیشتری
بهآنموجوِدبیحرکتنگاهکرد،فهمیدکارینیستکهبشودکرد.

سگُمردهبود.
88 -

هنگام طی توسط برای
دقتکنیدکهدرجملءهدومحذفصورتگرفتهاست:

Dellahadasadexperiencewhile)shewas(driving
homelastnight.

»بهمحضاینکهسوارهواپیماشدیم،خلبانبه- 76 
همءهمامسافرانداخلهواپیماگفتدوبارهپیادهشویم.«

فعلtellجزءفعلهاییاستکهبایدبعدازآنازمصدراستفادهکنیم.
دقتکنیدکهبینفعلtoldومصدرtogetoffیکمفعولبلندقرار
everyoneofusonboard. گرفتهاستتاکارشماراسختترکند:

»طیقرن17،افرادبیشتروبیشتریبهتدریج- 77 
یک طراحیکردن با را خود علمی نظرات میتوانند که فهمیدند

آزمایشمرتبطودیدناینکهچهاتفاقیمیافتد،امتحانکنند.«
تنهاگزینءهمعنیدارکهترتیبصحیحجملهرارعایتکردهاست،
است.دراینگزینه،بااستفادهازحرفربطهمپایهسازandدو
جملءهمستقلبههممتصلشدهاستوبخشزیادیازجملءهدوم

بهقرینهحذفشدهاست:
…theycouldtesttheirscientificideasbydesigning
a relevant experiment and )they could test their
scientificideasby(seeing what happened.

خودرو- 78 خرید مورد در و کرد کمک خیلی »او 
توصیءهسودمندیبهمنکرد.«

اسمadviceغیرقابلشمارشاست؛پسنمیتوانیمآنراباسه
گزینءهاولبهکارببریم.

راهی- 79 تفاوتهایشان، وجوِد با او، از قبل »زوِج 
برایدرستکردناوضاعپیداکردهبودند.«

حرفربطهستندوبعدازخودبهجملهنیاز و و گزینههای
)theirdifferences(دارند؛درحالیکهبعدازجایخالییکاسم
یکحرفاضافهاستوبهاسمیاعبارتاسمی نشستهاست.

میچسبد.

مرد- 80 این »کمک! زد: فریاد نفر یک ناگهان، 
میخواهدمنرابکشد،«ومردبالفاصلهسوارموتورسیکلتشد.

مستقیماً بااحتیاط،بادقت
بهطورغیرمنتظرهای  بالفاصله

فقط- 81 نه و جامعه، ُکل نیازهای خوشبختانه، 
ثروتمندان،توسطنظامخدماتسالمتعمومیمابرآوردهمیشود.

خوراندن
نگهداشتن

ساختن
]درترکیبباneeds[برآوردهکردن

الف:چرافکرمیکنیتِداحساساتیاست؟- 82 
ب:چونهمءهدوستانشاینطوریهستند.

الف:آها،درستاست.کبوترباکبوتر،بازباباز.
بهعملکاربرآیدبهسخندانینیست

کبوترباکبوتر،بازباباز

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



5

اثراتبازیهایرایانهایبرکسانیکهآنهارابازیمیکنند
نکاتمثبتومنفیکسانیکهبازیهایویدیوییانجاممیدهند

تفاوتهایبینتماشایتلویزیونوانجامبازیهایویدیویی

متن- 94 کل با ارتباط در اول پاراگراف عملکرد 
چیست؟

آن برای جوابی دارد سعی متن که میکند عرضه را سؤالی 
فراهمکند.

نظراتآندستهازافرادمخالفبازیهایرایانهایرا،طوریکه
درمتنموردبحثقرارگرفتهاست،خالصهمیکند.

دررابطهباشکلگیرییکرویدادمحبوبکهمتنعموماًبهآن
میپردازد،توضیحمختصریمیدهد.

عموماًیکگونءههنریراتوصیفمیکندکهمنجربه]پیدایش[
پرداخته آن به جزئیات با متن در بعداً که رایانهایشد بازیهای

میشود.

و- 95 فیلم« »یک به 2 پاراگراف در نویسنده چرا 
»یکقطعءهموسیقی«اشارهمیکند؟

تاتوضیحبدهدکهچراآنهاچنینمحبوبهستند
رایانهای بازیهای توسط چهطور آنها که بدهد نشان تا 

جایگزینشدند
اثباتکندهرچهکهحواسمارادرگیرخودکند،جذاب تا 

است
تاتالشکندبااستفادهازمثالنکتءهاصلیمتنراتوضیحبدهد

نظر- 96 به »سرگرمکننده عبارت از اصلی هدف 
نمیرسد؟«درپاراگراف3چیست؟

درخواستکمکازخواننده
جلبموافقتخواننده

تاخوانندهراکمیگیجکند
تاخوانندهراواداردکهنظرشراعوضکند

متن دوم
ُخب،منقصددارمتأثیرطبیعتراباتأثیرتربیتمقایسهکنم.و
میخواهمابتدابابیاناینشروعکنمکه،آنطورکهمنمیبینم،
»تربیت«بایدبااختالفقویترینتأثیرراداشتهباشد.دلیلاینکه
مناینطورفکرمیکنمایناستکهمعتقدمنحوهایکهمادرمحیط
خانهآموزشمیبینیم،بسیارقویترازهرآنچهکهدرژنهایما
است،بررفتارماتأثیرخواهدگذاشت.منظورمایناستکهبرخی
تاحدزیادیمنحصراً تواناییهایما افراداستداللمیکنندکه از
دانشمند شما پدر اگر بنابراین میشود، تعیین ما ژنهای توسط
بزرگیباتواناییذاتیدرریاضیاتمیبود،پساحتمالشخیلیزیاد

استکهشمانیزهمینتواناییرابهارثببرید.
شخصاًفکرمیکنمارائءهاینمطلبقابلقبولنیست.منفکرمیکنم
زمینءه یک در یا دارد، خاصی عالقءه یا قدرت والدین از یکی وقتی
نایلمیشود،پساحتمالشهستکه خاصبهچیزیشگفتانگیز
وقتیبچهدارمیشوند،سعیخواهندکردهماننوععالقهرابهبچهها
را، موضوع آن به خود اشتیاق و را، خود دانش آنها کنند. منتقل

 کهاصالًبهمعنیجملهنمیخورند،ولی و گزینههای
چنداننادرستنیست.

درجایخالیبهیکجملءهوصفینیازداریمکه- 89 
ایناستکهاسمتوصیفشده اسمroadراتوصیفکند.مشکل

رادوبارهدرشکلضمیرفاعلیitتکرارکردهاست.

90 -
گمکردهاست؛باختهاست

گرفتهاست
به...زدهاست،به...برخوردکردهاست

ترککردهاست،کنارگذاشتهاست

91 -
تولیدشده درمعرضخطر

مطلع  منعکسشده

92 -
صحیحوسالم؛بااطمینان  بادقت

بهطورتصادفی بهطورگسترده

متن اول
همراه »لذتی میتواند رایانهای بازیهای انجام ما، از بعضی برای
باشیم آنشرمنده از است ممکن که تلقیشود گناه« احساس با
بزنیم. حرف آن مورد در درستی به نمیتوانیم کنیم احساس یا
اززماندستگاههایبازیآرکِیدتاکنون،بازیکردناین متأسفانه،
ازمانمیتوانیمدرک بدنامیبیموردراهمراهداشتهاست.بعضی
کنیمکهچرابازیهایویدیوییاینقدرجذابهستند.اماآیاتابه
این به را یاحتیسعیکردهایمعشقمان حالپرسیدهایمکهچرا
هنر،فراترازاینواقعیتسادهکهسرگرمکنندهاست،توضیحدهیم؟

آیااینبازیهاچیزیبیشترازایندرخودندارند؟
فیلم بهحالیک تا آیا است. این]سؤال[،»چالش« به کوتاه پاسخ
دیدهایدیابهیکقطعءهموسیقیگوشدادهاید؟البتهکهاینکاررا
کردهاید،چهکسینکردهاست!لذتبردنماازاینچیزهابهخاطر
نحوءه همچنین و فرازوفرودها شخصیتها، شعر، موسیقی، داستان،
پاسخگوییمابهآنهادریکسطحاحساسیاست.یکدلیلبزرگ
برایاینکهچراتماشایفیلمیاگوشدادنبهیکآهنگچنیندر
دهید، فشار را دکمه یک است! آن آسانبودن است، رایج ما میان
هدفونخودرابگذاریدودیگرآنجانیستید.رسانه،درایننوعش،به
شکلیبهماعرضهمیشودکههیچورودیایازجانبماوجودندارد.
متوقف ناگهان و میکردید تماشا را فیلمی اگر کنید تصور حال
میشد.بعدبهعنوانبیننده،شماوظیفهمیداشتیدجهانراکنترل
راحلکنید،تصمیمات ببرید،مشکالت راجلو کنید،شخصیتها
مهمرابگیریدودرنهایتداستانرابهنتیجهبرسانید.سرگرمکننده
بازیها که است چیزی همان نهایتاً این خب، نمیرسد؟ نظر به

هستند.اینماهستیمکهداستانراکنترلمیکنیم.
اینمتنبیشترراجعبهچیزیبحثمیکند؟- 93 

چراانجامبازیهایرایانهایجالببهنظرمیرسد

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



6

منتقلخواهندکردوبنابراینکامالًاحتمالداردکهکودکرادرگیر
فعالیتهایمربوطبهآنزمینهکنند،چهبسابیشتروقتکودکرا.و
درنتیجءهاینامراستکهممکناستکودکدرهمانزمینه،قدرتها
این ما به طبیعت که را نظر این من کند. پیدا نیز تواناییهایی یا
تواناییهایذاتیراعطامیکند،کامالًانکارمیکنم.منظورمایناست
کهشمامیتوانیدبابهترینتواناییموسیقیذاتیجهانمتولدشوید،
امااگرپیانوتمریننکنید،دیگرچیزیازآنحاصلنخواهدشد.از
طرفدیگر،منفکرمیکنمشمامیتوانیدتقریباًهمءهکارهارابهمردم
یادبدهید،بهشرطیکهوقتبگذاریدوکودکرابهشکلدرستش

تشویقکنید،یاآنهارادرموقعیتمناسبقراربدهید.
آن- 97 از متن در که آنطور »تربیت«، کلمءه معنی 

استفادهشدهاست،بهکدامیکازکلماتیاعباراتزیرنزدیکتراست؟
توانایِیازپیشتعیینشده

عالقهبهیادگیریمهارتهایجدید
تواناییهایذخیرهشدهدرژنهایما
یادگیریازطریقآموزشوتجربه

نگرش- 98 شکل، بهترین به زیر موارد از کدامیک 
نویسندهرانسبتبهباورآنهاییکهاستداللمیکنندتواناییهایماتا

حدزیادیمنحصراًتوسطژنهایمانتعیینمیشوند،توصیفمیکند؟
مخالفت تردید موافقت تحسین

عبارت»آنزمینه«درمتنبهچهچیزیاشاره- 99 
دارد؟

آنچهکودکبهآنعالقهمنداست
آنچهیکیازوالدیندرآنتبحردارد

آنچهدرذاِتکودکاست
آنچهنیازاستتاکودکرابهموفقیتبرساند

بهگفتءهنویسنده،اگریکنوزاددخترباتوانایی- 100 
فوقالعادءهنواختنپیانومتولدشود،او................

قطعاًیکنوازندءهبزرگپیانوازآبدرخواهدآمد
بهحمایتعاطفی برایموفقشدن ازهرچیزدیگری، بیشتر 

والدینشنیازخواهدداشت
یکیازشروطالزمرابرایتبدیلشدنبهیکنوازندءهبزرگپیانو

دارد،ولیاینکافینیست
میتوانداینتواناییذاتیرابهدیگرزمینههامنتقلکند،اگرو

فقطاگرکهآنزمینههامرتبطباهنرباشند
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی هنر
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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1 صفحهآزمون عمومی

Part A: Grammar & Vocabulary
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence 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.

76. His plan was to buy pieces of chocolate ……… them to his classmates for two cents a piece.

1) who resold  2) and resell

3) but resold  4) by reselling

77. Lisa would never love him again after hearing all the wrong he had done to her, ………?

1) had he 2) would she 3) hadn’t he 4) wouldn’t she

78. As soon as the teacher turned her back to write a question on the board, the children ……… talking with one 

another at the same very moment.

1) started 2) had started 3) were starting 4) have started

79. You could tell by the look on his face that something terrible ……… .

1) have happened  2) was happened

3) has been happened  4) had happened

80. The things you should do in my absence are not in any ……… of importance, so you can begin with any one 

of them that you want to.

1) range 2) fact 3) rule 4) order

81. Of course you found a $10 on the street and ……… spent it – easy come, easy go!

1) carefully 2) gradually 3) luckily 4) immediately

82. Julie always says she’ll ……… the school, and she never does, so I doubt she will this year. Actions speak 

louder than words, after all.

1) donate to 2) consist of 3) depend on 4) provide with

83. Modern ……… are often lined with layers of absorbent material and sheets of plastic to prevent pollutants 

from going into the soil and water.

1) liquids 2) landfills 3) fossil fuels 4) air conditioners

84. The man who ……… this company a hundred years ago never thought it would one day become so great in 

size and importance.

1) compiled 2) caused 3) founded 4) achieved

85. Jane and I talk about lots of things, but I just can’t remember what we were discussing on that ……… time 

that you have in mind.

1) fresh  2) confused

3) particular  4) distinguished

86. The project has been a great success, thanks to our ……… staff. I’d like to thank you for all the hard work you 

have put into it.

1) dedicated  2) systematic

3) elementary  4) magnifying

87. If you want to make friends, you can’t ……… to yourself all the time. Start meeting people!

1) hang 2) leave 3) shut 4) keep
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2 صفحهآزمون عمومی

Part B: Cloze Test
Directions: Questions 88-92 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.

The chart gives data about the differences in the annual number of men and women of three age groups 

who (88) ……… heart attacks in Europe. It is clear that as people (89) ……… older, the risk for heart attack increas-

es; and it can also be seen from the chart that heart attacks often happen (90) ……… men rather than women.

At the age of 29 to 44, 123 thousand female patients have heart attacks, (91) ……… the figure for women is 

only 3 thousand. Remarkably, from 45 to 64 years old, there are 424 thousand men who undergo heart attacks 

and 136 (92) ……… was the number of women suffering from the same medical situation.

88. 1) burst into 2) make up 3) identify with 4) suffer from

89. 1) grow 2) cure 3) convert 4) consider

90. 1) to 2) for 3) at 4) with

91. 1) as 2) while 3) no matter 4) whether or not

92. 1) heart attacks 2) thousand 3) difference 4) years

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.

PASSAGE 1:
A team of social psychologists has spent six years studying the reactions of people in cities around the world 

to different situations. The results show that cities where people have less money generally have friendlier 
populations. Rio de Janeiro in Brazil, which is often known for its crime, comes out top, and the capital of 
Malawi, Lilongwe, comes third. But what makes one city friendlier than another?

The researchers[!] who did the study say it has got more to do with environment than culture or nationality. 
They carried out a study into the way locals behaved towards strangers in 23 cities around the world. The team 
conducted their research through a series of tests, where they dropped pens or pretended they were blind and 
needed help crossing the street. The study concludes that people are more helpful in cities with a more relaxed 
way of life such as Rio. While they were there, researchers received help in 93 percent of cases, and the percentage 
in Lilongwe was only a little lower.

However, richer cities such as Amsterdam and New York are considered the least friendly. Inhabitants of 
Amsterdam helped the researchers in 53 percent of cases and in New York just 44 percent. The psychologists 
found that, in these cities, people tend to be short of time, so they hurry and often ignore strangers. 
93. What is the best title for the passage?

1) The World’s Friendliest Cities 2) Psychology of Friendly People
3) Friendliness in Different Cultures 4) Friendliness: A Common Human Behavior 

94. According to the passage, if you are unable to see but need help, where are you the least likely to get help 
from people when you need it?
1) Rio  2) Lilongwe
3) New York  4) Amsterdam

95. The word “it” in paragraph 2 refers to ……… .
1) study  2) behavior
3) environment  4) friendliness
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3 صفحهآزمون عمومی

96. The passage provides enough information to answer which of the following questions?

1) How did the researchers manage to measure people’s wealth in the cities studied?

2) What method did the researchers use to collect data for their experiment?

3) How many cities were excluded from the study reported in the passage?

4) What kind of people are more likely to get the help they ask for?

PASSAGE 2:
What’s the most useful way of learning a language? Is it writing essays or doing grammar exercises? The 

answer is clear – whatever you like doing. Evidence shows that the most successful language learners are those 

who find something they like to do with their chosen language and do it again and again. And it doesn’t really 

matter what the activity is.

Some of the clearest evidence of this has come through research into reading. Stephen D. Krashen, a 

well-known second language researcher, decided to look at how well language learners who read for fun did in 

grammar tests. He discovered that they did better than people who went on courses and it wasn’t important 

what books they read.

To prove this, he gave students books from a series called Sweet Valley High. These are popular books about 

teenage life. Although the books’ literary quality may not have been high, the readers made good progress in 

vocabulary, reading, and speaking tests. In a separate case study, a girl improved her writing so much that her 

angry teacher accused her of copying. The only explanation she had was that she’d started reading regularly. 

97. What is the primary purpose of the passage?

1) To introduce a researcher and his recent findings

2) To prove the inaccuracy of a commonly held view

3) To answer a question related to learning a language

4) To describe one of the most important research findings

98. It can be concluded from the passage that the people who took part in Krashen’s study ......... .
1) spoke English as their native language

2) had already learned a second language fully

3) liked to read books with a high literary quality

4) were interested in reading in a foreign language

99. Why has the author mentioned “a separate case study” in paragraph 3?

1) To argue that reading is useful for girls as well as boys

2) To show that practice in reading affects one’s progress in other language-related areas

3) To prove that giving learners practice in writing is as effective as giving them practice in reading

4) To conclude that writing in a foreign language can make people turn to reading text more regularly

100. Which of the following statements is supported by the passage?

1) If second language learners find something fun to do in each of the four language skills, they soon realize 

that reading is the most enjoyable language skill.

2) Language learners learn best when their teachers focus on one basic language skill most of the time.

3) People can learn a language faster if and only if they read passages as often as possible.

4) The best strategy to follow to learn a language may vary from person to person.
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محل های دفن زبالءه امروزی اغلب با الیه هایی از - 83  
مواد جاذب و صفحاتی از پالستیک عایق می شود تا از ورود آالینده ها 

به خاک و آب جلوگیری کند.
 مایع   محل دفن زباله

 سوخت فسیلی  دستگاه تهویءه مطبوع

مردی که این شرکت را صد سال پیش تأسیس - 84  
کرد، هرگز فکر نمی کرد که یک روز شرکت از نظر اندازه و اهمیت 

این قدر بزرگ شود.
 گردآوری کردن  باعث شدن

 تأسیس کردن  به دست آوردن

من و جین دربارءه خیلی چیزها حرف می زنیم، - 85  
ولی من اصالً نمی توانم به خاطر بیاورم که در آن زمان به خصوص که 

در ذهن شما است، ما داشتیم در مورد چه چیزی بحث می کردیم.
 تازه   گیج

 خاص، به خصوص  برجسته، مشهور

یک - 86 متعهدمان،  کارکنان  لطف  به  پروژه،  این   
که  تالشی  تمام  بابت  دارم  دوست  من  است.  بوده  بزرگ  موفقیت 

صرف آن کرده اید، از شما تشکر کنم.
 متعهد، فداکار  منظم

 ابتدایی   بزرگ کننده

اگر می خواهی دوست پیدا کنی، نمی شود دائم - 87  
سرت توی الک خودت باشد. شروع کن به مالقات مردم!

در این تست از ترکیب keep to oneself استفاده شده است.

 کلوز تست
این جدول داده هایی در مورد تفاوت تعداد ساالنءه مردان و زنان از 
سه گروه سنی در اروپا ارائه می دهد که از حملءه قلبی رنج می برند. 
واضح است که هرچه افراد پیرتر می شوند، خطر حملءه قلبی افزایش 
می یابد؛ و هم چنین می تواند در جدول دیده شود که حمالت قلبی 

اغلب برای مردان اتفاق می افتد، تا زنان.
در سن 29 تا 44 سالگی، 123هزار بیمار زن ]![ دچار حملءه قلبی 
می شوند، در حالی که این رقم برای زنان فقط 3هزار نفر است. به طور 
قابل توجهی، 424هزار مرد، بین سنین 45 تا 64 سال، وجود دارند 
که دچار حملءه قلبی می شوند و 136هزار تعداد زنانی بود که از همان 

وضعیت پزشکی رنج می بردند.
88 - 

 ناگهان طوری  می شوند
 می سازند؛ تشکیل  می دهند

 با ... شناسایی می کنند
 رنج می برند از؛ دچار هستند به

89 - 
 می شوند؛ بزرگ می شوند  درمان می کنند

 تبدیل می کنند  در نظر می گیرند

برنامءه او این بود که شکالت بخرد و آن ها را به - 76  
ازای 2 سنت برای هر قالب، دوباره به همکالسی هایش بفروشد.

از نظر دستوری نادرست است، بقیءه گزینه ها مشکل  به ُجز  که 
گرامری ندارند، ولی معنی جمله را به هم می ریزند.

 برنامءه او این بود که شکالت بخرد ولی آن ها را به ازای 2 سنت 
برای هر قالب، دوباره به همکالسی هایش فروخت.

 برنامءه او این بود که از طریق دوباره فروختن آن ها به ازای 2 سنت
برای هر قالب به همکالسی هایش، شکالت بخرد!

لیزا، پس از شنیدن تمام کارهای بدی که او در - 77  
حقش کرده بود، هرگز دیگر او را دوباره دوست نمی داشت، مگر نه؟

پایه )هسته( را مالک قرار  باید جملءه  تأییدی  برای ساخت پرسش 
از  استفاده  با  پایه  would می رویم. جملءه  فعل  بدهیم؛ پس سراغ 
never منفی شده است؛ پس باید پرسش تأییدی را به شکل مثبت 

. در بیاوریم؛ یعنی 

تا - 78 برگرداند  را  رویش  معلم  این که  محض  به   
سؤالی را روی تخته بنویسد، بچه ها دقیقاً همان لحظه شروع کردند 

به حرف زدن با یکدیگر.
با توجه به حضور قید زمان as soon as )به محض این که( از فعل 
گذشتءه ساده استفاده می کنیم تا نشان بدهیم که دو عمل بالفاصله 

به دنبال هم انجام شده است.

چیز - 79 که  بفهمی  حالت چهره اش  از  می توانستی   
وحشتناکی اتفاق افتاده بود.

گزینه های  و  شکل مجهول دارند و نادرست اند، چون فعل 
happen یک فعل ناگذر است و به شکل مجهول صرف نمی شود. 
 هم که با استفاده از فعل کمکی have  ساخته شده، شکل جمع 
دارد؛ در حالی که فاعل جمله )something( مفرد است و باید با 

فعل کمکی has  می آمد.

به - 80 بدهی  انجام  من  غیاب  در  باید  که  کارهایی   
ترتیب اهمیت نیست، پس می توانی با هرکدام از آن ها که می خواهی 

شروع کنی.
 مجموعه؛ طیف، محدوده؛ انواع  واقعیت، حقیقت

 قانون، مقررات  نظم، ترتیب

البته تو 10 دالر در خیابان پیدا کردی و بالفاصله - 81  
آن را خرج کردی؛ بادآورده را باد می برد!

 با دقت  به تدریج  خوشبختانه  بالفاصله

ژولی همیشه می گوید که به مدرسه ]پول[ اهدا - 82  
دارم  بنابراین من شک  نمی کند،  را  کار  این  هرگز  و  کرد،  خواهد 
او امسال این کار را بکند. هرچه باشد، به عمل کار برآید، به  که 

سخندانی نیست.
 اهداکردن به   تشکیل شدن از

 وابسته بودن به  از نظر ... تأمین کردن
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طبق متن، اگر قادر به دیدن نباشید، ولی به کمک - 94  
نیاز داشته باشید، کجا کم ترین احتمال را دارد که کمک دریافت کنید، 

وقتی که به آن نیاز دارید؟
 ریو  لیلونگوه  نیویورک  آمستردام

کلمءه »این« در پاراگراف 2 برمی گردد به ............... .- 95  
 مطالعه   رفتار

 محیط   ]رفتار[ دوستانه

این متن برای پاسخ دادن به کدام یک از سوال های - 96   
زیر اطالعات کافی فراهم می کند؟

مورد  شهرهای  در  را  افراد  ثروت  توانستند  محققان  چه طور   
مطالعه اندازه گیری کنند؟

 محققان برای جمع آوری اطالعات ]الزم[ برای آزمایش خود از 
چه روشی استفاده کردند؟

 چند شهر از مطالعءه ذکرشده در متن، کنار گذاشته شد؟
می خواهند  که  را  کمکی  دارد  احتمال  بیشتر  افرادی  نوع  چه   

دریافت کنند؟

متن دوم
مفیدترین راه یادگیری زبان چیست؟ آیا نوشتن مقاله است یا انجام 
دارید  دوست  که  هرآن چه  است:  روشن  پاسخ  گرامری؟  تمرینات 
انجام بدهید. شواهد نشان می دهد که موفق ترین زبان آموزان کسانی 
هستند که کاری را که دوست دارند با زبان انتخابی خود انجام دهند 
پیدا می کنند و آن را بارها و بارها انجام می دهند. و واقعاً مهم نیست 

که آن فعالیت چه باشد.
برخی از روشن ترین شواهد این امر از تحقیق روِی خواندن به دست 
زبان  حوزءه  در  مشهور  محققی  که  کراشن،  دی  استیون  است.  آمده 
دوم است، تصمیم گرفت بررسی کند زبان آموزانی که برای سرگرمی 
می خوانند در آزمون های گرامر تا چه اندازه خوب عمل می کنند. او پی 
برد که عملکرد آن ها از عملکرد افرادی که در دوره های درسی شرکت 

کرده بودند بهتر بوده است و مهم نبود چه کتاب هایی خوانده باشند.
نام به  مجموعه ای  از  را  کتاب هایی  او  موضوع،  این  اثبات   برای 

کتاب هایی  کتاب ها،  این  داد.  زبان آموزان  به  های«  ولی  »سوئیت 
کیفیت  است  ممکن  اگرچه  است.  نوجوانان  زندگی  مورد  در  مشهور 
ادبی این کتاب ها باال نبوده باشد، خوانندگان در آزمون های واژگانی، 
خوانداری و گفتاری پیشرفت خوبی داشتند. در یک مطالعءه موردی 
ُجداگانه، دختری چنان مهارت نوشتاری خود را بهبود بخشید که معلم 
توضیحی که دختر  تنها  کرد.  متهم  ُکپی برداری  به  را  او  عصبانی اش 

داشت این بود که شروع به مطالعءه منظم کرده بود.
هدف اصلی این متن چیست؟- 97  

 معرفی کردن یک محقق و یافته های اخیرش
 ثابت کردن نادرستِی نظری که عموماً مورد قبول است

 پاسخ دادن به سوالی در رابطه با زبان آموزی
 توصیف کردن یکی از مهم ترین یافته های تحقیقاتی 

90 - happen to sb برای حل این تست باید ترکیب  
)اتفاق افتادن برای کسی( را از قبل می دانستید. این ترکیب یک بار در 
صفحءه 20 کتاب کار دهم، و یک بار هم در صفحءه ۸3 کتاب دوازدهم 

به کار رفته است.

91 - 
 چون؛ وقتی   وقتی؛ در حالی که
 فارغ از این که  چه... چه نه؛ که آیا

به  و  است  شده  مرتکب  بزرگ  اشتباه  یک  محترم  طراح  متأسفانه 
 female ترکیب  مرد(،  )بیماران   male patients ترکیب  جای 
patients )بیماران زن( را به کار برده است که معنی جمله را به هم 

می ریزد و در نتیجه این تست را به هوا می فرستد!

92 - 
 حملءه قلبی  هزار  تفاوت  سال

متن اول
تیمی از روان شناسان اجتماعی شش سال را صرف مطالعءه واکنش 
مردم شهرهای سراسر جهان نسبت به شرایط مختلف کرده اند. نتایج 
کلی  طور  به  دارند  کم تری  پول  مردم  که  شهرهایی  می دهد  نشان 
دارای جمعیت دوستانه تری هستند. ریودوژانیرو در برزیل، که اغلب 
و  قرار دارد،  به جرم و جنایت شناخته می شود، در جایگاه نخست 
را  یک شهر  ولی چه چیزی  است.  ماالوی، سوم  پایتخت  لیلونگوه، 

نسبت به شهر دیگر دوستانه تر می کند؟
به  بیشتر  این  می گویند  داده اند،  انجام  را  مطالعه  این  که  محققانی 
جهان،  شهر   23 در  آن ها  ملیت.  یا  فرهنگ  تا  دارد،  ربط  محیط 
غریبه ها  با  مواجهه  در  محلی  مردم  رفتار  نحوءه  مورد  در  مطالعه ای 
انجام دادند. این گروه تحقیقات خود را از طریق یک سری آزمایش 
انجام داد، که طی آن خودکار زمین می انداختند یا وانمود می کردند 
این  دارند.  نیاز  کمک  به  خیابان  از  عبور  برای  و  هستند  نابینا  که 
مطالعه به این نتیجه رسید که مردم در شهرهایی مانند ریو که سبک 
زندگی آرام تری دارد، دلسوزتر هستند. محققان، در طی مدتی که 
آن جا بودند، در 93 درصد از موارد کمک دریافت کردند و این درصد 

در لیلونگوه فقط کمی کم تر بود.
آمستردام  مانند  ثروتمندتری  شهرهای  دوستانه،  رفتار  نظر  از  ولی 
ساکنان  می شوند.  گرفته  نظر  در  سطح  پایین ترین  در  نیویورک  و 
آمستردام در 53 درصد از موارد، و در نیویورک فقط در 44 درصد 
]از موارد[ به محققان کمک کردند. روان شناسان دریافتند که در این 
شهرها، مردم معموالً دچار کمبود وقت هستند، بنابراین عجله دارند 

و اغلب غریبه ها را نادیده می گیرند.
بهترین عنوان برای این متن چیست؟- 93  

 دوستانه ترین شهرهای جهان
 روان شناسی آدم های صمیمی

 صمیمیت در فرهنگ های مختلف 
 صمیمیت: یک رفتار مشترک انسانی
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می تواند از متن نتیجه گیری شود که افرادی که - 98  
در مطالعءه کراشن شرکت کردند ............... .

 انگلیسی را به عنوان زبان مادری خود صحبت می کردند
 قبالً یک زبان دوم را به طور کامل یاد گرفته بودند

 دوست داشتند کتاب هایی با سطح باالی ادبی بخوانند
 به خواندن به یک زبان خارجی عالقه مند بودند

مطالعءه - 99 »یک  به   3 پاراگراف  در  نویسنده  چرا   
موردی جداگانه« اشاره کرده است؟

 تا استدالل  کند که خواندْن هم برای دختران مفید است، هم 
برای پسران.

در  پیشرفت شخص  روی  خوانداری  تمریِن  که  بدهد  نشان  تا   
دیگر حوزه های مرتبط با زبان هم تأثیر می گذارد.

به  زبان آموزان  به  نوشتاری  تمرین های  دادِن  که  کند  اثبات  تا   
اندازءه دادن تمرین های خوانداری موثر است.

 تا نتیجه بگیرد که نوشتن به یک زبان خارجی می تواند باعث 
شود افراد هرچه بیشتر به متن خواندن روی بیاورند.

کدام یک از جمله های زیر توسط متن پشتیبانی - 100  
می شود؟

 اگر کسانی که یک زبان دوم را یاد می گیرند در هر یک از چهار 
پیدا کنند، خیلی زود  انجام دادن  برای  را  زبانی چیز جالبی  مهارت 

متوجه می شوند که خواندن لذت بخش ترین مهارت زبانی است.
تمرکز  پایه  زبانی  اوقات روی یک مهارت  بیشتر  معلم ها  وقتی   

کنند، زبان آموزان بهتر یاد می گیرند.
 مردم می توانند یک زبان را سریع تر یاد بگیرند؛ اگر و تنها اگر تا 

حد ممکن متن بخوانند.
 بهترین راهبردی که برای یادگرفتن یک زبان باید دنبال کرد از 

شخصی به شخص دیگر متفاوت است.  
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4

گروه آزمايشی رياضیـ  جتربیـ  هنرـ  زبان
آزمـــون عمومی
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1 صفحهآزمون عمومی

Part A. Grammar and Vocabulary
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence 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.

76. The police decided to put speed cameras along the road because ……… seven deadly accidents in the past 

year.

1) they had been  2) there had been

3) there have been  4) they have been

77. A language family is a group of languages ……… and similar vocabulary, grammar, and sound systems.

1) with a common origin 

2) they are a common origin

3) and an origin common 

4) are an origin that common

78. We spent a week in Istanbul, and then a month in a village. The villagers ……… were very welcoming.

1) they 2) them 3) themselves 4) who they

79. Penicillin acts both by killing bacteria ……… their growth.

1) so preventing 2) or to prevent 3) and by preventing 4) and it prevents

80. Living in a cold or damp home increases your chance of suffering from coughs and chest ……… .

1) habits 2) attacks 3) varieties 4) infections

81. Show an elephant a mouse and it will keep on moving, but angry bees could drive a whole ……… to run away.

1) herd 2) tool 3) plain 4) region

82. The child may ……… into tears if an unknown person hugs him or if left even momentarily in the care of an 

unfamiliar person.

1) figure 2) burst 3) convert 4) measure

83. 80% of parents think that television is ……… to society and especially to children.

1) strange 2) domestic 3) powerful 4) harmful

84. To learn to speak a language ………, you have to live in the country where that language is spoken.

1) increasingly 2) interestingly 3) properly 4) probably

85. “Do you remember much about the accident?” “No, it all happened so ……… .”

1) calmly 2) carefully 3) suddenly 4) voluntarily

86. Then there is the view that caring about the environment is not necessary because this is something that 

will ……… itself, which is not true.

1) look after 2) make up 3) consist of 4) stand for

87. My old friends promised they’d call me every day after I moved away, and that we’d stay as close as ever. But 

it’s been a few months since I left, and I haven’t heard from them at all. I guess it’s true when they say ……… . 

1) easy come, easy go 

2) practice makes perfeet

3) out of sight, out of mind

4) don’t count your chickens before they hatch

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



2 صفحهآزمون عمومی

Part B. Cloze Test
Directions: Questions 88-92 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.

Research suggests that the best way to carry out certain kinds of projects is to have a number of people 

working together on a team. The main reason why a team is (88) ……… a single person is that a group of people 

has a wider (89) ……… of knowledge and skills. In addition, with more hands and minds focused on the project, 

it (90) ……… more quickly. Moreover, studies show that working as a team also has an effect on creativity. People 

who work in a group tend to take more risks than people working alone. Each person in the group feels freer 

to experiment with a variety of solutions because the group as a whole is (91) ………, and not the individuals 

in it. (92) ………, the group can solve problems better.

88. 1) good for 2) as good as 3) the best of 4) better than

89. 1) circle  2) range  3) purpose 4) section

90. 1) completed can usually be 2) can usually complete 

3) can usually be completed  4) can complete and usually

91. 1) valuable 2) exact 3) general 4) responsible

92. 1) However 2) As a result 3) Although 4) Whereas

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.

PASSAGE 1:
Vegans can be hard to cook for. Like vegetarians, they do not eat meat. But they also rule out other animal 

products, like eggs, milk and sometimes even honey. There are different reasons people choose to be vegan, like 

animal welfare or as a way to eat healthier. But there is another reason that has been getting a lot of attention 

recently. Last month, a big study came out looking into the effect our food has on the environment. And it found 

that eating less meat is one of the most important things we can do to help the planet. You see, a huge amount 

of the earth’s resources go into raising livestock for meat. In some places, forests are cleared to make space for 

animals and to grow their food. They also use a lot of water. And these ones in particular create a lot of carbon 

emissions. Cows are responsible for about 16 per cent of the world’s greenhouse gas emissions. The study says, 

to prevent permanent damage to our planet, the average world citizen needs to eat 75 per cent less beef, and 

50 per cent fewer eggs. Of course, not everyone is going to go vegan or give up eating meat completely. But 

swapping your beef for beans or your chicken for chickpeas every so often might not be such a bad idea.

93. What does the passage mainly discuss?

1) Some animal products  2) The importance of eating less meat

3) Common interests of vegans and vegetarians 4) The relationship between our food and our health

94. Based on the information in the passage, which of the following is NOT one of the reasons why people 

choose to be vegan?

1) They want to be unique. 2) They want to support animals.

3) They want to have a healthier diet. 4) They want to help protect the environment.

95. The word “they” in the passage refers to ……… .

1) animals 2) forests 3) resources 4) carbon emissions
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3 صفحهآزمون عمومی

96. It is suggested in the passage that raising animals for food ……… .

1) cannot be prevented because it is a moneymaking business

2) is as important as growing beans and chickpeas

3) is not a bad idea despite what studies say

4) has harmful effects on our planet

PASSAGE 2:
Avocado’s recent popularity growth is hard to ignore. As I have recently discovered from my recent trips 

around Europe, avocado is enjoying popularity beyond my native country. It is now on offer in most cafés and 

restaurants, especially when paired with poached eggs to create a delicious breakfast/ lunch. On my recent trip 

to Berlin I was delighted by avocado chocolate cake which seemed like a healthier and more nutritious option 

than the normal version. I bought it in a vintage bike café. I tried it and it was delicious. Another day I went to 

a coffee place where the menu also offers avocado in all shapes and forms. My combination of toast, avocado, 

tomato jam and hummus was fantastic. It got me thinking: is this avocado craze explained by scientific facts? So 

I decided to do a bit of research: what health benefits does avocado have to offer?

Well, there are quite a few reasons why avocado is described as a ‘superfood’. Avocado is packed full of 

important vitamins and minerals. It has numerous health benefits. In many ways it helps us stay beautiful. It 

helps our digestive system which means it aids weight loss. It keeps our skin looking healthier and younger and 

our hair strong. It also has positive impact on the inside of our bodies! It helps prevent heart disease because 

it helps us maintain low cholesterol levels. It also strengthens bones and helps our blood sugar levels stay at a 

healthy level. 

97. What does the passage mainly discuss?

1) An interesting incident  

2) Different types of avocado in Europe

3) A popular fruit and its advantages for health

4) Why a type of fruit is described as a superfood

98. Which of the following best describes the author’s attitude towards avocado?

1) Emotional  2) Positive 3) Balanced 4) Concerned

99. According to the passage, the writer ……… .

1) went on a trip to do research about avocado

2) tried avocado only in his/her favorite place

3) decided to collect information about avocado

4) introduced new combinations of avocado to other people on his/her trips around Europe

100. According to paragraph 2, which of the following is NOT TRUE about avocado?

1) It keeps our blood sugar at a safe level.

2) It contains important vitamins and minerals.

3) The inside and the outside of our bodies are influenced by it.

4) It cures heart disease by controlling cholesterol levels.
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شخص - 82 یک  اگر  بزند  گریه  زیر  کودک  شاید   
ناشناس او را بغل کند، یا حتی برای لحظه ای برای مراقبت به یک 

شخص ناآشنا سپرده شود.
در این تست از ترکیب burst into tears که در درس )1( دوازدهم 

با آن آشنا شدید، سؤال طرح شده است.

۸0 درصد از والدین معتقدند که تلویزیون برای - 83  
جامعه و مخصوصاً برای کودکان مضر است.

 عجیب   داخلی؛ خانگی؛  اهلی
 قدرتمند   مضر

به - 84 صحبت کردن  صحیح  شکلی  به  این که  برای   
صحبت  زبان  آن  به  که  کشوری  در  باید  بگیرید،  یاد  را  زبان  یک 

می شود زندگی کنید. 
 به طور فزاینده ای  جالب این که

 به شکلی صحیح  احتماالً

الف: »آیا چیز زیادی از تصادف به خاطر داری؟«- 85  
ب: »نه، تمامش خیلی ناگهانی اتفاق افتاد.«

 آرام، با خونسردی  با دقت
 ناگهان، ناگهانی  داوطلبانه

نیست - 86 دارد که الزم  نظر هم وجود  این  بعد،  و   
حواسمان به محیط زیست باشد چون ]محیط زیست[ چیزی است 

که از خودش مراقبت می کند، که صحیح نیست.
 مراقبت کردن از  ساختن؛ تشکیل دادن
 تشکیل شدن از  مخفف چیزی بودن

این که - 87 از  بعد  که  دادند  قول  قدیمی ام  دوستان   
مثل  ما  این که  و  بزنند،  زنگ  من  به  روز  هر  کردم  مکان  نقل  من 
همیشه با هم صمیمی بمانیم. ولی چند ماه از وقتی که من رفته ام، 
گذشته است و هیچ خبری از آن ها نداشته ام. فکر می کنم این درست 

است که می گویند از دل برود هر آن که از دیده رود.
 بادآورده را باد می برد

 کار نیکوکردن از پُرکردن است
 از دل برود هرآن که از دیده رود

 جوجه را آخر پاییز می شمارند

 کلوز تست
تحقیقات نشان می دهد که بهترین راه برای انجام دادن بعضی انواع 
پروژه ها به کار گماردن تعدادی افراد در کنار هم در یک تیم است. 
دلیل اصلی این که چرا یک تیم بهتر از یک شخص واحد است، این 
است که یک گروه از افراد طیف وسیع تری از دانش و مهارت دارند. 
متمرکز  پروژه  روی  بیشتری  ذهن های  و  دست ها  وقتی  عالوه،  به 
باشد، پروژه معموالً می تواند سریع تر کامل شود. عالوه بر آن، مطالعات 
تأثیر  نیز  تیمی روی خالقیت  به شکل  نشان می دهد که کارکردن 
افرادی که گروهی کار می کنند خطرپذیرتر از افرادی  دارد. معموالً 
هستند که به تنهایی کار می کنند. هر شخص داخل یک گروه برای 
آزمایش کردن انواع راه حل ها آزادی بیشتری احساس می کند، چون 

دوربین - 76 جاده  طول  در  گرفت  تصمیم  »پلیس   
وجود  مرگبار  تصادف  هفت  گذشته،  سال  در  چون  بگذارد  سرعت 

داشت )اتفاق افتاده بود(.«
طبق درس )3( دوازدهم، برای نشان دادن علت عملی که در گذشته 
را  اگر   می کنیم.  استفاده  کامل  گذشتءه  زمان  از  افتاده،  اتفاق 
انتخاب کنید، انگار گفته اید: »چون آن ها هفت تصادف مرگبار بودند!«

از - 77 گروهی  از  است  عبارت  زبانی  خانوادءه  »یک   
نظام های  و  واژگانی و دستورزبان  با ریشءه مشترک، و دایرءه  زبان ها 

آوایی شبیه هم.«
مشکل  این است که بدون حضور حرف ربط یا ضمیر موصولی، 
اضافی   and ، هم یک  در  است.  کرده  را شروع  جملءه جدیدی 
وجود دارد، هم جای اسم و صفت برعکس شده است.  هم که 

کامالً بی معنی است.

»ما یک هفته را در استانبول و بعد، یک ماه را در - 78  
یک روستا گذراندیم. خوِد روستاییان خیلی خوش برخورد بودند.«

در این جمله با استفاده از ضمیر تأکیدی فاعلی، روی فاعل جمله 
)روستاییان( تأکید می کنیم. ضمایر تأکیدی فاعلی می توانند بالفاصله 
 بعد از فاعل، یا در اواخر جمله بیایند. اما چرا گزینه های  و  را
از ضمیر  از فاعل  کنار می گذاریم؟ چون اجازه نداریم بالفاصله بعد 
با  را که  اگر   این که  باالخره  و  استفاده کنیم.  یا مفعولی  فاعلی 
ضمیر موصولی ساخته شده است، انتخاب کنید، معنی جمله ناتمام 

می ماند: »روستاییانی که خیلی خوش برخورد بودند!«

»پنی سیلین هم از طریق کشتن باکتری ها عمل - 79  
می کند، هم از طریق متوقف کردن رشد آن ها.«

البته  که  است  شده  طرح  دوتایی  ربط  حروف  گرامر  از  تست  این 
ترکیب  از  بارها  ولی  نیست،  درسی  کتاب های  مستقیم  موضوع 
both… and… )هم... هم...( در کتاب های درسی استفاده شده 
است. با توجه به این ترکیب، باید روی گزینه های  و  تمرکز 
کنیم. مشکل  این است که ساختار قبلی )by + gerund( را 
تکرار نکرده است و یک جملءه جدید آورده است که به این ترتیب 

حضور both بی فایده می شود.

زندگی کردن در یک خانءه سرد یا مرطوب احتمال - 80  
مبتالشدن شما به سرفه و عفونت های قفسه سینه را افزایش می دهد.

 عادت  حمله  تنوع؛ انواع  عفونت

فیل - 81 و  بدهید  نشان  فیل  یک  به  را  موش  یک   
می رود که می رود، ولی زنبورهای خشمگین می توانند ُکل یک گّله را 

فراری بدهند.
 گّله، دسته   ابزار، وسیله

 دشت   ناحیه، منطقه
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 عالیق مشترک گیاه خواران مطلق و گیاه خواران
 ارتباط بین غذای ما و سالمت ما

برمبنای اطالعاِت متن، کدام یک از موارد زیر یکی - 94  
از دالیل این که مردم تصمیم می گیرند گیاه خوار مطلق شوند، نیست؟

 می خواهند منحصربه فرد باشند. 
 می خواهند از حیوانات حمایت کنند.

 می خواهند برنامءه غذایی سالم تری داشته باشند.
 می خواهند به حفظ محیط زیست کمک کنند.

کلمءه »آن ها« در متن به ............... برمی گردد.- 95  
 حیوانات   جنگل ها

 منابع   انتشار کربن

پرورش - 96 که  فهمید  می شود  این طور  متن  از   
حیوانات برای غذا ............... .

 غیر قابل اجتناب است، چون تجارت پول سازی است
 به اندازءه پرورش لوبیا و نخود مهم است

 باوجود آن چه مطالعات می گویند، فکر بدی نیست
 اثرات زیان باری روی سیاره مان دارد

متن دوم
نادیده گرفتن این که محبوبیت آووکادو اخیراً زیاد شده است، دشوار 
اروپا  سراسر  به  اخیرم  سفرهای  از  تازگی  به  من  که  آن طور  است. 
بهره  من  مادری  سرزمین  از  فراتر  محبوبیتی  از  آووکادو  دریافته ام، 
می برد. اکنون در اکثر کافه ها و رستوران ها ارائه می شود، به خصوص 
وقتی برای خلق یک صبحانه/ ناهار لذید کنار تخم مرغ های بدون  
کیک  از  برلین،  به  اخیرم  سفر  در  می گیرد.  قرار  آب پزشده  پوست 
شکالتی آووکادو خوشم آمد، که به نظر می رسید گزینه ای سالم تر 
و مغذی تر نسبت به نوع معمولی آن باشد. من آن را در یک کافه 
دوچرخه قدیمی خریداری کردم. امتحانش کردم و خوشمزه بود. یک 
روز دیگر به یک قهوه فروشی رفتم که منوی آن جا هم آووکادو را به 
انواع شکل ها و فرم ها در خود داشت. ترکیبی که من از نان تُست، 
آووکادو، مربای گوجه فرنگی و ُحُمص خوردم، خارق العاده بود. باعث 
شد به این فکر بیفتم که: آیا این اشتیاق زیاد برای آووکادو با حقایق 
علمی قابل توضیح است؟ بنابراین تصمیم گرفتم کمی تحقیق کنم: 

آووکادو چه مزایایی برای سالمت دارد؟
یک  عنوان  به  را  آووکادو  چرا  که  دارد  وجود  بسیاری  دالیل  خب، 
»اَبَرغذا« توصیف می کنند. آووکادو سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی 
مهم است. فواید زیادی برای سالمت دارد. از بسیاری جهات به حفظ 
که  می کند،  ما کمک  گوارش  دستگاه  به  می کند.  ما کمک  زیبایی 
و  سالم تر  را  ما  پوست  ظاهر  می کند.  کمک  وزن  کاهش  به  یعنی 
تأثیر  نیز  ما  بدن  بر داخل  نگه می دارد.  را قوی  و مویمان  جوان تر، 
چون  می کند،  کمک  قلبی  بیماری   از  جلوگیری  به  دارد!  مثبت 
کمکمان می کند سطح کلسترول را پایین نگه داریم. هم چنین باعث 
ما در  استخوان ها می شود و کمک می کند سطح قند خون  تقویت 

سطحی سالم باقی بماند.

گروه به عنوان یک کل مسئول ]پروژه[ است، و نه افراد داخل آن. در 
نتیجه، گروه می تواند مشکالت را بهتر حل کند.

88 - 
 خوب برای   به همان خوبِی

 بهتریِن   بهتر از 

89 - 
 حلقه   مجموعه؛ طیف
 قصد   بخش، قسمت

هیچ - 90 و  است  نادرست  در   کلمات  ترتیب   
صرف  معلوم  شکل  به  هم  و   گزینه های   ندارد.  مفهومی 
اما در  ترتیب  شده اند و می گویند »پروژه می تواند کامل کند«. 
اجزای جمله به درستی رعایت شده است و فعل جمله هم مجهول 

است: »پروژه می تواند کامل شود«. 

91 - 
 ارزشمند  دقیق  عمومی  مسئول

92 - 
 با این وجود   در نتیجه

 اگرچه   در حالی که

متن اول
آشپزی کردن برای گیاه خواران مطلق ممکن است سخت باشد. آن ها 
حیوانی  محصوالت  سایر  ولی  نمی خورند.  گوشت  گیاه خواران  مانند 
مانند تخم مرغ، شیر و حتی گاهی عسل را هم کنار می گذارند. دالیل 
مختلفی وجود دارد که افراد گیاه خواری مطلق را انتخاب می کنند، 
اما  سالم تر.  تغذیءه  برای  راهی  عنوان  به  یا  حیوانات  آسایش  مانند 
قرار  بسیاری  توجه  مورد  اخیراً  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  دلیل 
غذای  تأثیر  مورد  در  وسیع  مطالعءه  یک  گذشته ،  ماه  است.  گرفته 
دریافت که خوردِن گوشت کم تر  و  انجام شد.  زیست  بر محیط  ما 
کرءه  به  کمک  برای  می توانیم  که  است  کارهایی  مهم ترین  از  یکی 
زمین انجام بدهیم. ببینید، مقدار زیادی از منابع زمین صرف پرورش 
پاکسازی  تهیءه گوشت می شود. در بعضی جاها، جنگل ها  برای  دام 
می شوند تا فضایی برای حیوانات و برای پرورش غذای آن ها فراهم 
شود. آن ها هم چنین از آب زیادی استفاده می کنند. و این ها به ویژه 
باعث انتشار یک عالمه کربن می شوند. گاوها باعث انتشار حدود 16 
درصد از گازهای گلخانه ای جهان هستند. این مطالعه می گوید، برای 
از آسیب دائمی به سیاره مان، یک شهروند عادی در هر  جلوگیری 
کجای جهان باید 75 درصد گوشت گاو کم تر و 50 درصد تخم مرغ 
البته قرار نیست همه گیاه خوار مطلق شوند، یا کامالً  کم تر بخورد. 
خوردِن گوشت را کنار بگذارند. اما شاید فکر چندان بدی نباشد که 
به جای گوشت مرغ، نخود  یا  لوبیا  به جای گوشت گاو،  هرازگاهی 

مصرف کنید.
این متن بیشتر در مورد چه چیزی بحث می کند؟- 93  

 بعضی از محصوالت حیوانی 
 اهمیت خوردِن گوشِت کم تر
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این متن بیشتر در مورد چه چیزی بحث می کند؟- 97  
 یک رویداد جالب

 انواع مختلف آووکادو در اروپا
 یک میوءه پُرطرفدار و مزایایش برای سالمت   

 چرا یک نوع میوه با عنوان اَبَرغذا توصیف می شود

کدام یک از موارد زیر به بهترین شکل، نگرش - 98  
نویسنده را نسبت به آووکادو توصیف می کند؟

 احساساتی  مثبت  متعادل  نگران

طبق متن، نویسنده ............... .- 99  
 برای تحقیق در مورد آووکادو به سفر رفت

 فقط در محِل موردعالقه اش آووکادو را امتحان کرد
 تصمیم گرفت در مورد آووکادو اطالعات جمع کند

 در طول سفرهایش به اروپا، ترکیب های جدیدی از آووکادو را به 
آدم های دیگر معرفی کرد

طبق پاراگراف 2، کدام یک از موارد زیر در مورد - 100  
آووکادو درست نیست؟

 قند خون ما را در سطحی بی خطر نگه می دارد.
 ویتامین ها و مواد معدنی مهمی در خود دارد.

 داخل و خارج بدن هایمان تحت تأثیر آن قرار می گیرد.
 با کنترل سطح کلسترول، بیماری قلبی را درمان می کند.
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی انسانی
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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1 صفحهآزمون عمومی

Part A: Grammar & Vocabulary
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence 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.

76. Fire blight, a common disease of apple trees, ……… with an antibiotic spray.

1) can sometimes be controlled

2) can sometimes control

3) by controlling, it can sometimes

4) it sometimes can be controlled

77. You’re always tired. If you didn’t go to bed so late every night, you ……… tired all the time.

1) weren’t 2) wouldn’t be 3) hadn’t been 4) haven’t been

78. Basal body temperature is ……… temperature of a healthy person during waking hours.

1) low 2) as low 3) the lowest 4) lower than

79. On nights when the sky is clear ………, the earth’s surface radiates heat into the atmosphere.

1) and the air calm 2) or the air as calm 3) that the calm air 4) and calm is the air

80. I was surprised by the ……… of the choices that were available.

1) notice 2) variety 3) access 4) introduction

81. People are hungry for anything which gives their lives shape and sense of ……… .

1) purpose 2) emotion 3) ethics 4) symbol

82. After years of research, scientists have ……… the virus that is responsible for the disease.

1) founded 2) injured 3) appreciated 4) identified

83. The book ……… a 28-day workout plan that women can do at home or in the gym.

1) weaves 2) achieves 3) contains 4) imagines

84. Readers of the magazine said they wanted more stories about ……… people and fewer stories about the rich 

and famous.

1) useful 2) elderly 3) advanced 4) ordinary

85. ………, until recently little attention has been paid to reducing the vast quantity of food that is thrown away 

every year.

1) Correctly  2) Immediately

3) Surprisingly  4) Accidentally

86. The region where we go for our holidays is becoming ……… popular.

1) increasingly  2) generously

3) emotionally  4) primarily

87. She isn’t used to working for her own money; her husband gives her everything that she wants. She has 

even crashed her new car. I guess it’s a case of ……… .

1) easy come, easy go 

2) practice makes perfect

3) actions speak louder than words

4) don’t count your chickens before they hatch
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2 صفحهآزمون عمومی

Part B: Cloze Test
Directions: Questions 88-92 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 is possible that sleep plays an important role in health, but scientists are not yet sure what it is. Some 
psychologists argue that it allows the brain (88) ……… and store information. However, (89) ……… for scientists 
to study sleep effectively because they have no way to find out exactly what is going through a person’s head 
while he or she is asleep. What people remember afterward may (90) ……… accurate or complete. However, in 
recent years, (91) ……… have been carried out with new technology that has made it possible to learn a great 
deal more about sleep. Scientists placed special equipment on the heads of sleeping people to (92) ……… the 
electrical activity of the brain. Based on the results of these studies, the scientists now think that sleep may 
serve a number of purposes for the brain and the body.
88. 1) rest 2) resting 3) to rest 4) that it rests
89. 1) difficult 2) that difficult 3) there is difficult 4) it is difficult
90. 1) be not 2) not be 3) do not be 4) not being
91. 1) products 2) solutions 3) temperatures 4) experiments
92. 1) exist 2) respect 3) measure 4) prevent

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.

PASSAGE 1:
A Plastic Ocean is a film to make you think. Think, and then act. We need to take action on our dependence 

on plastic. We have been producing plastic in huge quantities since the 1940s. Drink bottles, shopping bags, 

toiletries and even clothes are made with plastic. We live in a world full of plastic and only a small proportion is 

recycled. What happens to all the rest? This is the question the film A Plastic Ocean answers. It is a documentary 

that looks at the impact that plastic waste has on the environment. The impact is devastating.

The film begins as a journey to film the largest animal on the planet, the blue whale. But during the journey 

the filmmakers make the shocking discovery of a huge, thick layer of plastic floating in the middle of the Indian 

Ocean. This prompts them to travel around the world to look at other areas that have been affected. In total, 

they visited 20 locations around the world during the four years it took them to make the film.

It is very clear that a lot of research went into the film. There are beautiful shots of the seas and marine life. 

These are contrasted with scenes of polluted cities and dumps full of plastic rubbish. We see how marine species 

are being killed by all the plastic we are dumping in the ocean. The message about our use of plastic is painfully 

obvious.

93. What is the author’s main purpose in the passage?

1) To compare several filmmakers 2) To suggest a solution to a problem

3) To explain the causes of plastic dumping 4) To provide details about a documentary

94. The phrase “the rest” in paragraph 1 refers to ……… .

1) plastic that is not recycled

2) the world which is full of plastic

3) the question A Plastic Ocean answers

4) a small amount of plastic which is not reused
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3 صفحهآزمون عمومی

95. According to the passage, the filmmakers who are shown in A Plastic Ocean ……… .

1) are against blue whale hunting 2) do not plan to make a film about plastic pollution at first

3) spend over 4 years working in the Indian Ocean 4) do not film locations which are far away

96. According to the passage, which of the following statements about A Plastic Ocean is TRUE?

1) It is based on extensive research. 2) It takes attention away from marine life problems.

3) It mostly contains scenes of polluted cities. 4) It is hard for nonscientists to understand.

PASSAGE 2:
Culture shock begins with the “honeymoon stage”. This is the period of time when we, travelers, first arrive in 

a foreign country. In this stage, everything about the new culture is strange and exciting. We may be suffering 

from “jet lag” but we are thrilled to be in the new environment, seeing new sights, hearing new sounds and 

language, eating new kinds of food. This honeymoon stage can last for quite a long time because we feel we are 

involved in some kind of great adventure.

Unfortunately, the second stage of culture shock can be more difficult. After we have settled down into our 

new life, working or studying, buying groceries, doing laundry, or living with a home-stay family, we can become 

very tired and begin to miss our homeland and our family, friend, pets. All the little problems that everybody 

in life has seem to be much bigger and more disturbing when you face them in a foreign culture. This period 

of cultural adjustment can be very difficult and lead to the new arrival rejecting or pulling away from the new 

culture. This “rejection stage” can be quite dangerous because the visitor may develop unhealthy habits 

(smoking too much, being too concerned over food or contact with people from the new culture). This can, 

unfortunately, lead to the person getting sick or developing skin infections or rashes which then makes the person 

feel even more scared and confused and helpless. This stage is considered a crisis in the process of cultural 

adjustment and many people choose to go back to their homeland or spend all their time with people from 

their own culture speaking their native language.

97. What does the passage mainly discuss?

1) Who suffers most in the first and second stages of culture shock

2) Culture shock and success in a foreign country

3) Difficulties of moving to a foreign country

4) The first two stages of culture shock

98. It is suggested in paragraph 1 that in the honeymoon stage hearing new sounds and language ……… .

1) has a positive influence on travelers

2) sometimes makes travelers confused

3) is the most important source of entertainment for travelers

4) is more enjoyable for travelers than eating new kinds of food

99. The word “that” in paragraph 2 refers to ……… .

1) life 2) problems 3) everybody 4) culture

100. Which of the following statements about a person in the rejection stage is NOT supported by the informa-

tion in paragraph 2?

1) They may experience homesickness.

2) They may develop physical problems.

3) They may feel they are wasting their kinetic energy.

4) They may develop habits that are harmful to their health.
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بعد از سال ها تحقیق، دانشمندان ویروسی را که - 82  
مسبب این بیماری است، شناسایی کرده اند.

 تأسیس کردن  مجروح کردن
 قدردانی کردن؛ درک کردن  شناسایی کردن

2۸روزه - 83 ورزشی  برنامة  یک  حاوی  کتاب  این   
است که زنان می توانند در خانه یا در باشگاه انجام بدهند.

 بافتن   به دست آوردن
 حاوی چیزی بودن  تصورکردن

بیشتری - 84 داستان های  گفتند  مجله  خوانندگان   
و  ثروتمندان  دربارءه  کم تری  داستان های  و  معمولی  آدم های  دربارءه 

سرشناسان می خواهند.
 مفید، سودمند  سالخورده

 پیشرفته   معمولی، عادی

در کمال تعجب، تا همین اواخر به کاهش میزان - 85  
وسیع غذایی که هر سال دور ریخته می شود، چندان توجهی نمی شده 

است.
 به درستی   بالفاصله

 در کمال تعجب  تصادفاً

منطقه ای که ما برای تعطیالت می رویم دارد به - 86  
طور فزاینده ای محبوب می شود.

 به طور فزاینده ای  به شکلی سخاوتمندانه
 از نظر عاطفی  در درجءه اول، اساساً

برای درآوردن خرج خودش - 87 ندارد که  او عادت   
او حتی  او می دهد.  به  بخواهد  او  که  را  کار کند؛ شوهرش هر چه 
خودروی تازه اش را در تصادف از بین برده است. به نظرم این جا است 

که باید گفت بادآورده را باد می برد.
 بادآورده را باد می برد

 کار نیکو کردن از پُرکردن است
 به عمل کار برآید به سخندانی نیست

 جوجه را آخر پاییز می شمارند

 کلوز تست
ممکن است خواب نقشی مهم در سالمت داشته باشد، اما دانشمندان 
از روان شناسان  این نقش چیست. برخی  هنوز مطمئن نیستند که 
استدالل می کنند که خواب به مغز امکان می دهد که استراحت کند 
و اطالعات را ذخیره کند. با این حال، برای دانشمندان دشوار است 
که به شکلی موثر روی خواب مطالعه کنند، چون راهی ندارند که 
بفهمند وقتی شخص خواب است، دقیقاً چه اتفاقی در سرش می افتد. 
یا  دقیق  است  ممکن  می آورند،  یاد  به  خواب  از  پس  مردم  آن چه 
کامل نباشد. با این حال، در سال های اخیر آزمایش هایی با استفاده 
از فناوری جدید انجام شده است که امکان یادگیری چیزهای خیلی 
برای  دانشمندان  است.  کرده  فراهم  خواب  مورد  در  را  بیشتری 
اندازه گرفتن فعالیت الکتریکی مغز، تجهیزات ویژه ای را روی سر افراد 

سیب، - 76 درختان  رایِج  بیماری  یک  »آتشک،   
می تواند گاهی با اسپری آنتی بیوتیک کنترل شود.«

گزینه های  و  ضمیر فاعلی it را بی جهت تکرار کرده اند؛ پس 
آن ها را کنار می گذاریم. مشکل  این است که فعل آن به شکل 

معلوم صرف شده است و می گوید: »آتشک می تواند کنترل کند!«

دیر - 77 این قدر  شب ها  اگر  خسته ای.  همیشه  »تو   
نمی خوابیدی، تمام مدت خسته نبودی.«

این تست، یک جملءه شرطی است که در قسمت شرط از فعل گذشتءه 
 would ساده استفاده شده است. پس باید در قسمت جواب شرط از

استفاده کنیم تا ساختار شرطی نوع دوم شکل بگیرد.

»دمای پایءه بدن پایین ترین دمایی است که یک - 78  
شخص سالم در طول ساعات بیداری دارد.«

اگر بخواهید این تست را با توجه به مبحث مقایسءه صفات حل کنید، 
باید حتماً فیزیولوژی بلد باشید! چون نمی شود  یا حتی  را به 
راحتی کنار گذاشت! اما اگر این نکتءه گرامری را از درس )1( دهم به 
یاد داشته باشید که اسم مفرد باید حتماً با یک وابستءه پیشین به کار 
برود، می توانید تمام گزینه ها، به جز  را کنار بگذارید. چون این سه 
گزینه برای اسم مفرد temperature هیچ وابستءه پیشینی نیاورده اند.

»در شب هایی که آسمان صاف است و هوا آرام، - 79  
سطح زمیْن گرما را به داخل جَو ساطع می کند.«

در این تست، با توجه به هم پایه ساز بودن حرف ربط and و قابلیت 
، حذف شده  حذف مشترکات، فعل is در گزینءه صحیح، یعنی 
نظر  از  بیندازیم:   نگاهی  گزینه ها  تمام  به  بگذارید  اما  است. 
 that نادرست است، چون مشخص نیست ضمیر موصولی  گرامری 
دارد چه اسمی را توصیف می کند. اگر هم that را حرف ربط در نظر 
بگیریم، فعلی بعد از آن به کار نرفته است که یک جملءه پیرو را شکل 
بدهد. مشکل  به حضور or برمی گردد که به مفهوم کلی جمله 
نمی خورد: »در شب هایی که آسمان صاف است یا هوا، به همان اندازه 
آرام ]است[«. ولی  هم صحیح است و فقط به خاطر تقدم صفت، 

جنبءه ادبی تری دارد.

من از تنوع انتخاب هایی که موجود بود شگفت زده - 80  
شدم.

 آگهی، اعالن؛ تابلو، عالمت  تنوع؛ انواع
 دسترسی   مقدمه؛ معرفی

مردم شیفتءه هر چیزی هستند که به زندگی شان - 81  
شکل و حس هدفمندی بدهد.

 قصد، هدف؛ ]در ترکیب با sense[ هدفمندی
 احساس؛ عاطفه

 اخالقیات
 نشان، نماد
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دریایی توسط آن  همه پالستیکی که ما در اقیانوس می ریزیم از بین 
می روند. پیام ]فیلم[ در مورد استفادءه ما از پالستیک به طرز دردناکی 

واضح است.
قصد اصلی نویسنده در این متن چیست؟- 93  

 مقایسه کردن چندین فیلم ساز  
 پیشنهادکردن راه حلی برای یک مشکل

 توضیح دادن علل تلنبارشدن زباله های پالستیکی 
 فراهم کردن جزئیاتی در مورد یک فیلم مستند

کلمءه »بقیه اش« در پاراگراف 1 اشاره دارد به ............... .- 94  
 پالستیکی که بازیافت نمی شود 
 جهانی که پر از پالستیک است

 سؤالی که »اقیانوسی از پالستیک« به آن پاسخ می دهد
 میزان اندکی از پالستیک که مجدداً از آن استفاده نمی شود

از - 95 »اقیانوسی  در  که  فیلم سازانی  متن،  طبق   
پالستیک« نشان داده می شوند ............... .

 مخالف شکار نهنگ آبی هستند
پالستیک  از  ناشی  آلودگی  دربارءه  فیلمی  ندارند  قصد  اولش   

بسازند
 بیش از 4 سال را به کار در اقیانوس هند می گذرانند

 از مکان هایی که خیلی دور باشند فیلم برداری نمی کنند

مورد - 96 در  زیر  از جمله های  کدام یک  متن،  طبق   
»اقیانوسی از پالستیک« صحیح است؟

 براساس تحقیقاتی وسیع ]ساخته شده[ است.
 توجه را از مشکالت حیات دریایی منحرف می کند.

 بیشتر حاوی صحنه هایی از شهرهای آلوده است.
 درک آن برای غیردانشمندان دشوار است.

متن دوم
شوک فرهنگی با »مرحلءه ماه عسل« آغاز می شود. این همان دوره  ای 
از زمان است که ما، مسافران، برای اولین بار وارد یک کشور خارجی 
می شویم. در این مرحله، همه چیز در مورد فرهنگ جدید، عجیب و 
مهیج است. ممکن است ما دچار »پرواززدگی« شده باشیم، اما از بودن 
در محیط جدید، دیدن مناظر جدید، شنیدن صداها و زبان جدید، 
و خوردن انواع جدید غذا بسیار هیجان زده هستیم. این مرحلءه ماه 
عسل می تواند مدت زمانی طوالنی ادامه داشته باشد، چون احساس 

می کنیم درگیر نوعی ماجراجویی بزرگ هستیم.
بعد  باشد.  دشوارتر  می تواند  فرهنگی  شوک  دوم  مرحلءه  متأسفانه، 
از این که در زندگی جدید خود، کار یا تحصیل، خرید مواد غذایی، 
پانسیون[ در کنار یک خانواده،  ]به شکل  زندگی  یا  لباس،  شستن 
جا افتادیم، ممکن است بسیار خسته شویم و کم کم دلتنگ وطن و 
خانواده، دوست، و حیوانات خانگی خود شویم. تمام مشکالت کوچکی 
که همه در زندگی دارند، وقتی در یک فرهنگ بیگانه با آن ها روبه رو 
می شوید، بسیار بزرگ تر و نگران کننده تر به نظر می رسد. این دورءه 
تطابق فرهنگی می تواند بسیار دشوار باشد و منجر به این شود که 

در حالت خواب قرار دادند. براساس نتایج این مطالعات، دانشمندان 
اکنون فکر می کنند که خواب ممکن است چندین کارکرد برای مغز 

و بدن داشته باشد.
فعل allow جزء فعل هایی است که فعل بعد از - 88  

خود را به شکل مصدر درمی آورد. متأسفانه در گرامر درس )3( یازدهم 
به فعل allow  هیچ اشاره ای نشده است و گویا طراح محترم به اشتباه 

از درس )4( سال یازدهم نظام قدیم این سؤال را طرح کرده است.

نقش - 89 مصدر  یک  است  قرار  که  جمله هایی  در   
فاعل را بازی کند، می توانیم جمله را با ضمیر it شروع کنیم و مصدر 
)to study( را به انتهای جمله منتقل کنیم. این گرامر مربوط به 
درس )2( سال یازدهم نظام قدیم است و طراح به اشتباه آن را به 

بچه های نظام جدید سوال داده است.

برای - 90 و  است  وجهی  فعل  یک    may فعل   
منفی کردن آن باید not را به خودش اضافه کنیم. به عالوه، بعد از 

فعل های وجهی از فعل ساده استفاده می کنیم، نه اسم مصدر. 

91 - 
 محصول   راه حل؛ محلول

 دما   آزمایش

92 - 
 وجودداشتن   احترام گذاشتن
 اندازه گرفتن   جلوگیری کردن

متن اول
»اقیانوسی از پالستیک« فیلمی است که شما را به فکر فرو می برد. 
]به این که[ فکر کنید، و سپس اقدام کنید. ما باید در مورد وابستگی 
خود به پالستیک اقدامی انجام دهیم. ما از دهءه چهل قرن بیستم 
کرده ایم.  تولید  پالستیک  زیادی  بسیار  مقادیر  پیوسته  تاکنون، 
بطری های نوشیدنی، کیسه های خرید، لوازم بهداشتی و حتی لباس ها 
از پالستیک زندگی  پُر  از پالستیک ساخته می شوند. ما در جهانی 
می کنیم و فقط بخش کمی از آن بازیافت می شود. چه اتفاقی برای 
بقیه اش می افتد؟ این سؤالی است که فیلم »اقیانوسی از پالستیک« 
به آن پاسخ می دهد. این فیلم مستندی است که به تأثیر زباله های 
پالستیکی بر محیط زیست نگاهی می اندازد. این تأثیر ویرانگر است.

فیلم به عنوان سفری برای فیلم برداری از بزرگ ترین حیوان روی کرءه 
زمین، نهنگ آبی، آغاز می شود. ولی در طول این سفر، فیلم سازان 
ضخیم  و  عظیم  الیءه  یک  می دهند:  انجام  تکان دهنده ای  کشف 
پالستیک شناور در وسط اقیانوس هند. این امر آن ها را وادار می کند 
قرار  تحت  تأثیر  دیگری که  مناطق  به  تا  کنند  دنیا سفر  دور  به  تا 
که  سالی  چهار  طی  مجموع،  در  آن ها،  بیندازند.  نگاهی  گرفته اند، 
ساخت فیلم طول کشید، از 20 مکان در سراسر جهان بازدید کردند.

انجام شده است.  فیلم  برای  زیادی  واضح است که تحقیقات  کامالً 
نماهای زیبایی از دریاها و حیات دریایی ]در فیلم[ وجود دارد. این ها 
ضایعات  از  پر  زباله  دفن  محل های  و  آلوده  شهرهای  با صحنه های 
پالستیکی در برابر هم قرار گرفته اند. ما می بینیم که چگونه گونه های 
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شخِص تازه وارد فرهنگ جدید را پس بزند یا از آن دوری کند. این 
است  زیرا ممکن  باشد،  بسیار خطرناک  »مرحلءه پس زدن« می تواند 
از حد، نگرانی  ناسالم )سیگار کشیدن بیش  مسافر دچار عادت هایی 
بیش از حد در مورد غذا یا تماس با افرادی از فرهنگ جدید( شود. 
متأسفانه، این می تواند منجر به بیمار شدن فرد یا ایجاد عفونت ها یا 
بثورات پوستی شود که در نتیجءه آن، فرد احساس ترس و گیجی و 
درماندگی حتی بیشتری می کند. در روند تطابق فرهنگی، این مرحله 
یک بحران تلقی می شود و بسیاری از افراد تصمیم می گیرند که به 
وطن خود برگردند یا تمام وقتشان را با افرادی از فرهنگ خود که به 

زبان مادری شان صحبت می کنند، بگذرانند.
این متن بیشتر در مورد چه چیزی بحث می کند؟- 97  

 کسانی که در مرحلءه اول و دوم شوک فرهنگی بیشترین آسیب 
را می بینند

 شوک فرهنگی و موفقیت در یک کشور خارجی
 مشکالت نقل مکان به یک کشور خارجی

 دو مرحلءه اول شوک فرهنگی

از پاراگراف 1 برداشت می شود که در مرحلءه ماه - 98  
عسل، شنیدن صداها و زبان جدید ............... .

 تأثیری مثبت روی مسافران دارد 
 گاهی مسافران را گیج می کند

 مهم ترین منبع سرگرمی برای مسافران است
 برای مسافران دلپذیرتر از خوردن انواع جدید غذا است

کلمءه »که« در پاراگراف 2 به چه چیزی برمی گردد؟- 99  
 زندگی  مشکالت  همه  فرهنگ

در - 100 فردی  مورد  در  زیر  جمله های  از  کدام یک   
مرحلءه پس زدن، توسط اطالعاِت پاراگراف 2 پشتیبانی نمی شود؟

 ممکن است آن ها غم  غربت را تجربه کنند.
 ممکن است آن ها دچار مشکالت جسمی شوند.

 ممکن است آن ها احساس کنند که دارند انرژی جنبشی خود 
را هدر می دهند.

 ممکن است آن ها دچار عادت هایی شوند که برای سالمتشان مضر 
است.
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