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 ها به ازای خدمات شرکت درخواست کردند، هشت ميليون دالر بود.پولی را که آن «:»گزينه  -67

 شود.عدد قبل از اسم جمع بسته نمی 

 ها سابقاً در چنين محيطی بزرگ شده اند. بدتر از همه اين که، آناز گفتن چنين چيزی متاسفم، اما «: »گزينه  -77

 شود. استفاده می the worst thingاز « بدترين چيز»برای بيان صفت عالی با معنی  

 چنين کشوری است که کاغذ، ابريشم و باروت را اولين بار توليد کرد.«: »گزينه  -77

ول شود که به علت نبودن اين دو از موصاستفاده می in whichيا   whereبرای بيان کلمه موصول برای يک مکان از  

that  شود. استفاده می 

 برد.تيم  به آسانی بازی را میچين اعتقاد دارد که اعضای «: »گزينه  -77

 ?Jane believes …., doesn’t she   آوريم: میدر سوال ضميمه، اگر جمله مثبت باشد، قسمت انتهايی را منفی  

دهند، به خاارر  مان انجام میوالدينتوانيم انجام بدهيم، بخشيدن اشتباهاتی است که ها میهمه چيزی که ما بچه   80-

 اين که هيچ انسانی کامل نيست. 

 ( مبادله کردن4 ، فکرکردن( فرض کردن3  بخشيدن( 2  احترام گذاشتن  (1

-81 ها خيلی باالست.باشد. به همين دليل است که قيمتتر از تقاضا میعرضه کاالها پايين  

 ( تخفيف4    ( تقاضا3   ( هزينه2   اسکناس (1

-82 باشند.است راضی میک( که در اين روزها در دانشکده داشتهپدر و مادر تام کامالً از پيشرفت تحصيلی )آکادمي   

  ( ماهر بودن در4 بخش بودن برای ( لذت3  ( راضی بودن از2  در دسترس بودن (1

چه تر تحت تاثير آنها بيشاند. در حقيقت، آن)زيادی( به تلويزيون وابستهای اين روزها مردم در حد فزآينده   83-

  هستند.بينند در آنجا می

 ( اميدوارانه4  رور فزآينده( به3  رور آرام( به2  رور ناگهانیبه (1

-84 شان تبديل به يک مرکز آموزشی بزرگ بشود. ها اميدوارند که کارگاه آموزشی فعلیآن     

  ( دريافت کردن4  ( منعکس کردن3 ( بزرگنمايی کردن2  تبديل شدن به (1

ما هميشه به خارر نداريم که اين موهبت بزرگی است که همه در خانواده ما احساس خوبی دارند. ماا هماه باياد       85-

 ارج بگذاريم.اين را 

  ( موهبت، برکت4   ( ميراث3   ( هويت2   سرگرمی (1
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-87 آيند.اند( و هنوز هم با هم کنار میاند )زندگی کردهسال با هم بوده بيش از پنجاهپدربزرگ و مادربزرگ من،    

 از هيچ تالشی دريغ نکردن( 4  ( ادامه دادن3  ( با هم کنار آمدن2  مراقبت کردن (1

  

اند. اين به وضوح بيانگر نبودهتماس در ام با من م، هيچ يک از دوستان قديمیاز وقتی که من نقل مکان کرد    86-

 باشد.می« از دل برود هرآنکه از ديده برفت»المثل(: )ضرب 

 

 (:clozeترجمه متن کلوز )

که « فليکس»آلبرت تاسيس شد و گريس دونر در مراسم يادبود پسرشان توسط  The Run For it Foundation موسسه

 در سن يازده سالگی درگذشت.  5891شد و در سال  قربانی سرطان مغز

نفر در سال  955نفر به باالی  15اسيس شد، به تدريج از حيث اندازه، تقريباً از ت 5891اين موسسه که در سال 

-کند. امسال، سازمانآوری پول از افراد خيّر برگزار میاست. هرساله اين موسسه را جهت جمعگذشته افزايش يافته 

شود دهی میتوسط داوطلبان سازمان آوری کنند. همان طور که مراسمدهندگان اميدوارند که حتی پول بيشتری را جمع

 شود. جامعه اهدا کنندگان پشتيبانی میو توسط 

شود که جهت پشتيبانی از تحقيقات سرطان و تالش جهت ها واريز میبچهآوری شده مستقيماٌ به بيمارستان جمع 5هر پنی

 شود. هايی که سرطان دارند میزندگی بچهبهبود 

-88   حيح می باشد.صساختار مجهول گذشته جواب    

-89 ( به تدريج4 ( اميدوارانه3 ( صبورانه2 ( در حد گسترده5    

-90  .کنيماستفاده می toبرای بيان منظور و هدف از انجام کاری از مصدر با   

-91 ( صحيح است.is organizedهوم جمله، ساختار مجهول حال ساده )با توجه به مف  

-92 ( بهتر کردن، بهبود بخشيدن4 گردن( مرتب 3 شناسايی کردن( 2 ( درمان کردن5  

 

 (:Passage Iمتن اول )

انهد، يعنهی   مواجهه چهره به چهره با يک مشکل جدّی يافتهه  فرستند، خودشان را دراشيا را به فضا میهمه کشورهايی که 

ههای از  مهاهواره ها، بالاستفاده از پرتابهای ها، بقايای قسمتهايی از راکتعبارتست از بخش« زباله»زباله فضايی. 

جها ممکهن اسهت نهيم     رده خارج شده و ساير اقالم توليدی که در فضا وجود دارند و اصالً هيچ کاربردی ندارنهد. در آن 

نتظهار داشهته باشهيد، همهه     اميليون ضايعات خطرناک در مهدار وجهود داشهته باشهد. همهانطور کهه شهما ممکهن اسهت          

هسهتند کهه ايهن مهواد     ههايی  حلها در حال کار کردن بر روی راهنيا نگران هستند. بسياری از اين کشورکشورهای د

 زائد را از بين ببرند.

پيکر و شبکه آلومينيومی، تقريباً بهه عهر    غولاست. اين فوالد الکترومغناطيسی ساختهآژانس فضايی ژاپن يک محفظه 

باشد، شبکه که پر از زائدات می کند. اينکند را جذب میطی مسير میچرخد و قطعات فلزی را مینيم مايل در فضا 

ی ايهن شهبکه کارسهاز    سوزند. اگر ايهده آوری شده در )فرآيند( ورود مجدد میقطعات جمعشود. در جوّ زمين رها می

 کند. ريزی میشود، ژاپن برای ساختن يک شبکه خيلی بزرگتر برنامه

                                                           
1
 Penny واحد پول خرد انگليسی 
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فضاپيمايی را طراحی کهرده اسهت کهه بهه عنهوان يهک       کرده است. آن يک متفاوتی را پيشنهاد پاسخ يک شرکت سوئيسی 

اين ابزار سوئيسی در داخهل اتمسهفر   کند. )درست( شبيه شبکه ژاپنی، مضرّ میآوری زائدات ابزار بزرگ برای جمع

 برد. از بين میافتد و محتويات آن را در اين فرآيند زمين می

-93 «نوع جديدی از زائدات»موضوع متن چيست؟   

-94 «مواد زائد الکترومغناطيس»کدام يک از موارد زير در متن تعريف شده است؟   

هاای  در تماام جنباه  اخته شده توسط آژانس فضايی ژاپن و وسيله ساخته شده توسط شزکت سوئيسی وسيله س   95-

 بسوزانند.اند تا مواد زائد را از مسير زمين ها رراحی شدهزير به هم شبيه هستند به غير از اين که آن

-97  «شبکه»در پاراگراف دوم به چه چيزی اشاره دارد؟  one کلمه  

 

 (:Passage IIمتن دوم )

از صهحراهای خيلهی داد در آفريقها و    هها  از محهيط  ایفکر کنيد که مردم قهادر هسهتند در تنهوع گسهترده     ستشما ممکن ا

های باهوشی هسهتيم، در  ما به خاطر اين که گونهخاورميانه گرفته تا سرمای زياد سيبری و شمال کانادا زندگی کنند. 

-مان در اقليماستفاده از آتش برای گرم نگه داشتنمان در شرايط سرد و بعدها از تهويه هوا برای خنک نگه داشتن

هايی زندگی کنند که هيچ ها وجود دارند که قادرند در محيطای از ارگانيسماما تنوع گستردهايم. های گرم کار کرده

 ها(. تواند زندگی کند، مثلِ موجودات غير هوازی )اکستروموفيلنسانی نمیا

مهاهی  اپينولوريکوس سينزيا که يک موجود کوچک است که حدود يک ميليمتر طول دارد و کمی شبيه ژلهبه عنوان مثال، 

کسهينن  د بهدون ا رسهد قهادر باشه   است. اين حيوان که اخيراً يافت شده، به طور خاصی جالب است، چون به نظر مهی 

ههايی  ها حاوی ميتوکنهدری های بيشتر ارگانيسمسلولی غيرهوازی است. سلولزندگی کند و بنابراين، يک موجود تک

هههای اپينولوريکههوس سههينزيا حههاوی کههه سههلولباشههند، در حههالیمههیهسههتند کههه حههاوی اکسههينن بههرای توليههد انههرژی 

دسهت  انهد، ميکهروب هسهتند و بهرای بهه     تهاکنون کشهف شهده   باشند. بيشتر موجوداتِ غيرهوازی که ميتوکندری نمی

رونهد  کنند. برخی از موجودات غيرههوازی در صهورت وجهود اکسهينن از بهين مهی      آوردن انرژی از تخمير استفاده می

 ميرند(.  )می

-96 «توليد نوع خاصی از مخلوقات»ف اصلی متن چيست؟ هد  

ها قادر به آن»شود؟ غيرهوازی توسط متن حمايت میهای ی ارگانيسمک از عبارات زير دربارهکدام ي   98-

 «باشند.های خالی از اکسينن میزندگی کردن در محيط

-99 اشاره دارد.« هاميتوکندری»در پاراگراف دوم به  whichکلمه   

-100 «توصيف روابط علت و معلولی»های منطقی در اين متن استفاده نشده است؟ کدام از از تکنيک  

 




