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 آناهیتا اصغری تاری

. از متن می تواند استنباط شود که ببر و کرگدن تک شاخ گونه هایی از حیوانات هستند که اگر محافظت نشوند ممکن است 651

 منقرض شوند.

 . چادویک وقتی از ماشین پیاده شد تا مقداری استراحت کند به چه چیزی با وحشت نگاه کرد؟651

 حیوان وحشی که در حال حمله  به او و کسانی که او را همراهی می کردند، بود. به یک 

 کیلومتر بر ثانیه بدود اشاره می کند؟ 04چرا نویسنده به این حقیق که یک کرگدن می تواند با حداکثر سرعت . 651

 کرد. برای توضح اینکه چرا محافظ به جای اینکه سوار ماشین شود، جلوی کرگدن به زمین شلیک 

. کدام یک از موارد زیر واکنش سه بچه کرگدن را در واکنش به حضور استیو وینتر و داگالس چادویک و محافظشان توصیف 651

 می کند؟ 

 «بی تفاوتی»به معنای  ”indifference“کلمه  

 درست است؟ 3. کدام یک از موارد زیر در مورد کرگدن ماده ذکر شده در پاراگراف 614

 ه سمت خارج مسیر کنار زد.او جیپ را ب 

 در پاراگراف یک به چه جیزی اشاره دارد؟ ”it“. کلمه 616

 ایده ی فرهنگ غیر انسانی 

از متن می توان فهمید که این باور که بعضی از گونه های حیوانی فرهنگ دارند، کامال جدید نبود قبل از توافق نامه ی ملل . 611

 همتحد در کنفراس گونه های مهاجرت کنند

 ذکر می کند؟ 3، ای او ویلسون، را در پارگراف )زیست شناس اجتماعی(تی. چرا نویسنده سوسیوبیولوِژس613

 مطرح شد اعتبار دهد. 1تا به نکته ای که در پارگراف  

 گروه های منعطف اجتماعی از افراد که تجربه خود را منتقل می کنند، نشات می گیرند. 0با توجه به پاراگراف . 610

. احتماال متن با موضوع بعضی از متغیرهایی ک تاثیری بر روی رابطه ی بین وجود فرهنگ غیر انسانی و تاثیرات تهدید های 615

 انسانی)توسط انسان( دارند، ادامه خواهد یافت.

 . هدف اصلی متن چیست؟611

 اصالح یک سو برداشت

 را بیان می کند؟ 6نسبت به پاراگراف  به بهترین نحو عملکرد پاراگراف دو. کدام یک از موارد زیر 611

 غالبا به نحوی خنثی می شود. EUنشان می دهد که حتی مقررات پیشگیرانه  1پاراگراف  

 جایگزین شود.  )بازداشتن، پیشگیری کردن( ”deter“)در بهترین حالت( می تواند با  ”stave off“. عبارت 611

سوپرفودهایی که مفید ادعا شده خوردن مقدار زیادی از  باشید که جلوی سرطان را با شما می توانید امیدوار 0. با توجه به متن 611

 اند بگیرید.

 تاثیر مثبتی که گفته می شود آنتی اکسیدان ها دارند را توصیف می کند؟. کدام یک از موارد زیر تفکر نویسنده در مورد 614

 شک و تردید 




