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 مولف: علی عاشوری –(زبان1آزمون )

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 employees …………. to the manager as soon as they occurred realized that they were more 

easily and quickly solved. 

 1) reported the problems  2) who reported the problems 

 3) that the problems they reported 4) whom the problems reported 

77. It is important for every single individual living in this world …………. hard to protect the 

environment. 

 1) to work 2) for working 3) and works 4) that works 

78. Tired …………. the careless employee’s endless mistakes, the boss sent him to another department. 
 1) about 2) with 3) for 4) of 

79. I …………. a game of tennis with Mike when Sue …………. . 
 1) finished/ had arrived 2) had finished/ arrived 3) finished/ has arrived 4) have finished/ arrived 

80. Port Aransas is a city in which the people’s income is entirely dependent on tourism. That is why 

they do whatever …………. to make the city attractive for them. 
 1) exact 2) immediate 3) necessary 4) serious 

81. The mother asked the teacher to kindly keep her …………. her child’s progress at school. 
 1) informed of 2) interested in 3) careful about 4) friendly towards 

82. William Faulkner once stated that the man who …………. a mountain begins by carrying away 

small stones. 
 1) cross 2) defend 3) measure 4) climb 

83. Muslims always …………. their shoes before entering a mosque or other holy places. 
 1) take off 2) turn off 3) make up 4) call up 

84. Some people believe that if we try to …………. our feeling openly, it can enhance our health. 
 1) express 2) involve 3) lower 4) state 

85. Sometimes a higher price does not …………. mean that the service you are buying is of high 

quality. 
 1) commonly 2) carefully 3) publicly  4) necessarily 

86. She said that she was not …………. to answer any question then and asked the journalists to leave 

quickly. 
 1) willing 2) aware 3) nervous 4) reasonable 

87. The students have all studied hard; I expect them all to …………. well on the exam. 
 1) inform 2) restate 3) perform 4) express 

 

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. 

There is concern over the fact that many animals and plants are in danger of dying out, or 

becoming extinct. But ever ……(88)…… life began, animals and plants have died out, to be replaced 

by others. This ……(89)…… is part of nature. As the conditions on Earth change, some living things 

cannot adapt; they eventually become extinct. Scientists believe that 99 percent of all the different 

plants and animals that ever lived have died out ……(90)…… . In prehistoric times there 

……(91)…… mass extinctions when hundreds of different things died out together. These extinctions 

were often due to significant changes in climate. About 225 million years ago 90 percent of all the 
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living things in the sea died out. Today animals and plants are dying out ……(92)…… because 

humans damage and destroy the areas where they live. 
88. 1) for 2) since 3) when 4) during 

89. 1) relation 2) method 3) attempt 4) process 

90. 1) actually 2) hardly 3) naturally 4) immediately 

91. 1) were 2) made 3) had 4) did 

92. 1) the most quick 2) more quick 3) the most quickly 4) more quickly 

 

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. 

Reading 1: 

For many years people have been trying to create a simple universal language that would serve all 

over the world as a common means of communication. In the last three hundred years, more than 

seven hundred such languages have been suggested. The most successful and the most popular of these 

is a language called Esperanto. It was invented by Ludwig Zamenhof, who lived in Poland. When he 

was growing up, he saw that people from different backgrounds who lived in Poland had lots of 

difficulties communicating with each other. This often led to disagreements. Ludwig felt that a 

common language would help them understand each other better and agree with each other. So he 

began working on a common international language. He started his work while he was still at school! 

In 1887, he published some information about his new language. He did not use his real name. He used 

the name Dr. Esperanto (which means “one who hopes”). Soon people from all over the world became 

interested in his language, called Esperanto. Today, Esperanto is spoken by about eight million people 

throughout the world. Many governments and international organizations recognize it in many ways. 

Esperanto is often used on radio broadcasts from official government stations. 

93. What is the reading mainly about? 
 1) the life of a Polish school boy. 2) invention of a universal language 

 3) how Esperanto has helped people 4) how people often do not understand each other 

94. What does the word “these” ion line 4 refer to?  
 1) years 2) means 3) people 4) languages 

95. Which of the following statements is TRUE? 
 1) Ludwig was afraid of people, so he changed his name. 

 2) Ludwig started to work on his idea when he was very young. 

 3) Esperanto has been widely used for the last three hundred years. 

 4) Many people did not understand Ludwig, so they disagreed with him. 

96. What do we understand about Ludwig Zamenhof? 
 1) he was hopeful that his invention would become successful one day. 

 2) he had difficulty communicating with people when he was growing up. 

 3) he spoke to eight million people in Esperanto. 

 4) he worked at an official radio station. 

 

Reading 2: 

Leonardo da Vinci was born in 1452 in the area of Florence, Italy. He did many things. He was a 

scientist, inventor, musician, mathematician, and architect. He knew about animals and plants, too. He 

could do many things well. Leonardo was famous for his painting. He painted the Mona Lisa and The 

last Supper. They are his most famous paintings, and many people know about them. He started 

working on the last Supper in 1495 in Milan and finished it in 1498. He started working on Mona Lisa 

in 1503 in Italy and finished it a short time before he died. It is now in France. Leonardo’s paintings 

were very good. He understood how human bodies worked. Besides, he knew how happy or sad people 

looked because he knew how emotion looked on people’s faces. Since he understood nature, light, and 

shadow, his paintings looked real. Leonardo had many ideas for inventions. He drew plans for a 
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helicopter as well as a tank. He even had an idea for a calculator. He had an idea for making solar 

power, which is power that comes from the sun. Leonardo lived at the same time as Michele Angelo 

and Raphael. He was 27 years older than Michele Angelo and 31 years older than Raphael. Leonardo 

died in 1591. 

97. According to the reading, which of the following was Leonardo NOT good at? 
 1) art 2) biology 3) chemistry 4) psychology 

98. What does the word “them” in line 4 refer to? 
 1) many people  2) animals and plants 

 3) all Leonardo’s painting 4) Mona Lisa and The last Supper 

99. Which of the following can be concluded from the reading? 
 1) Mona Lisa took a longer time to finish than The last Supper 

 2) Leonardo painted Mona Lisa when he was still young. 

 3) Leonardo finished Mona Lisa in a short time. 

 4) Leonardo painted Mona Lisa in France. 

100. Which of the following do we understand about Leonardo? 
 1) he never thought of invention something that could be used during war time. 

 2) he was interested in finding ways of obtaining energy from the sun. 

 3) he was aware of all natural elements when he made an invention. 

 4) he died when the famous artist Michele Angelo was only 27. 
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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. If the TV was built  into the ceiling, you …………. there while watching your favorite programme. 
 1) could lie 2) had lain 3) lay 4) have lain 
77. We would love to come to your wedding party, …………. we will be away that weekend. 

 1) and 2) so 3) but 4) or 

78. There are more ………….. animals in a  beautiful zoo near their village, aren’t there? 

 1) of eight hundred 2) than eight hundreds 3) about eight hundred 4) than eight hundred 
79. They …………… much time for sport since they started their researches into lung disease. 

 1) won’t have 2) haven’t had 3) don’t have 4) hadn’t had 
80. She pointed to her watch as a/an …………. that it was getting late and she left  the meeting 

immediately. 

 1) absence 2) sign 3) alternative 4) achievement 
81. The school has used a combination of modern and …………. methods for teaching reading to all 

students. 

 1) mental 2) impossible 3) emotional  4) traditional 
82. I’m absolutely sure that  the house is big enough to …………. everyone who will come to the party 

tomorrow. 

 1) contain 2) collect 3) confirm 4) combine 
 83. Peter has bought a model of a red London bus as a ………….. of his trip to London. 

 1) discovery 2) solution  3) souvenir  4) member 

84. We should thank them for their donation. It was very generous  of them. The underlined word 

means …………. . 

 1) openhanded 2) creative 3) regular 4) probable 

85. A …………… car is a vehicle with an engine that uses both petrol and another type of energy, 

usually electricity. 

 1) simple 2) gradual 3) hybrid 4) portable 
86. The company …………. that it is not responsible for the pollution in the river, but the villagers 

didn’t think so. 

 1) claims  2) refers 3) provides 4) expands 

87. I want to …………. for what I said. I didn’t mean it, and I’m sorry if it hurt your feelings. 

 1) promise 2) apologize 3) revolve 4) appreciate  
 

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. 

Renewable energy is produced using natural resources that are .....88.... replaced and never run out. 

Just as there are many natural sources of energy, there are many renewable energy technologies. Solar 

is one of the most …….89……. , wind power is one of the most widespread and hydropower is one of 

the oldest. Other renewable technologies harness  bioenergy or ocean energy to produce ........90......... 

or electricity. 

Equally exciting are new enabling technologies that help to manage renewable energy so it ....91....... 

day and night while strengthening the electricity grid. These enabling technologies .....92......  battery-

storage, supply prediction and smart grid technologies. 
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88. 1) constantly 2) probably 3) orally 4) unfortunately 

89. 1) entertaining 2) cultural 3) well known 4) sociable 

90. 1) hot 2) heat 3) to heat 4) heater 

91. 1) produced 2) can produce 3) produces 4) can be produced 

92. 1) include 2)carry 3) recognize 4) cause 

 

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. 

Reading 1: 

Marie Curie was one of the most famous  scientists in history. Together with her husband, Pierre, 

she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium and other 

radioactive substances. Pierre and Marie’s friendly collaboration later helped to unlock the secrets of 

the atom. 

Marie was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an 

early age, she displayed a brilliant mind and a happy personality. Her great excitement for learning 

prompted her to continue with her studies after high school. She became dispel  acid, however, when 

she learned that the university in Warsaw was closed to women. Determined to receive a higher 

education, she defiantly left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she 

earned her master’s degree and doctorate in physics. 

Marie was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day, 

one of whom was Pierre Curie. Marie and Pierre were married in 1895 and spent many productive 

years working together in the physics laboratory. A short time after they discovered radium, Pierre 

was killed by a horse-drawn wagon in 1906. Sadly she recalled their close relationship and the joy that 

they had shared in scientific research. 

She was the first woman to be given a professorship at the world-famous university. In 1911 she 

received the Nobel Prize in chemistry for isolating radium. Although Marie Curie eventually suffered 

a fatal illness from her long exposure to radium, she never became dissatisfied about her work. 

Regardless of the consequences, she had dedicated herself to science and to revealing the mysteries of 

the physical world. 
 

93. When  Marie learned that she could not attend the university in Warsaw,  …………. 

 1) she left Sorbonne University  2) she received higher education 

 3) she left her hometown  4) she decided to stay in Poland 

94. According to the passage Marie ………….  

 1) was the first person who was given a professorship  

 2) spared no pain to reveal the mysteries of the physical world 

 3) received the Nobel Prize in the  19
th
 century 

 4.was ill from her childhood 
95. The word ‘collaboration’ in line 4 is closest in meaning to …………. 

 1) acting together 2) taking care 3) finding solution 4) having access  
96. Even though Marie  became fatally ill from working with radium, she was never _________. 

 1) troubled 2) worried 3) disappointed 4) suc cessful 
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Reading 1: 
Obesity is a medical condition in which excess body fat has accumulated to the extent that it may 

have an harmful effect on health, leading to reduced life expectancy and increased health problems. It  

increases the likelihood of various diseases, particularly heart disease, type 2 diabetes, breathing 

difficulties during sleep and certain types of cancer. Obesity is most commonly caused by a 

combination of excessive dietary calories, lack of physical activity, and genetic weakness. Evidence to 

support the view that some obese people eat little yet gain weight due to a slow metabolism is limited; 

on average obese people have a greater energy expenditure than their thin counterparts due to the 

energy required to maintain an increased body mass.  

The primary treatment for obesity is dieting and physical exercise. To supplement this, or in case of 

failure, anti-obesity drugs may be taken to reduce appetite or inhibit fat absorption. In severe cases, 

surgery is performed. 

Obesity is a leading preventable cause of death worldwide, with increasing prevalence in adults and 

children, and authorities view it as one of the most serious public health problems of the 21st century. 

Many people  in most parts  of the modern world hate obesity (particularly in the Western world), 

though it was widely perceived as a symbol of wealth and fertility at other times in history, and still is 

in some parts of the world. 

97. According to the passage ………….  

 1) Although obesity is widespread, it is preventable 

 2) obesity increases life expectancy 

 3) obesity will decrease our health problems 

 4) doing physical exercise is a  preventable cause of death 
98. The word ‘it’ in line 2 refers to ………….  

 1) life 2) life expectancy 3) health 4) obesity 
99. We understand from the passage that ………  

 1) no one can cure obesity  in modern world  

 2) some people believe that being obese is a sing of being wealthy 

 3) reducing appetite is the most important reason for obesity 

 4) increased body mass will lead to physical activity  
100. The best treatment for obesity is …………. 

 1) related to individuals lifestyle  2) Medical treatments 

 3) a cause of death  4) surgery 
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 الهام آخوندیمولف:  –(زبان3آزمون )

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. Our country’s damaged economy …………. skillfully by the government during the last three 

months to balance the  prices of goods. 

 1) has been managed 2) has managed 3) was managed 4) managed 

77. How would your mom behave if she …………. the matter that you had broken the expensive vase 

bought by her mom? 

 1) know  2) knows 3) was known  4) knew 

78. They …………. a lot of practical translating experience before they actually applied for the job in 

the company. 

 1) got 2) have got 3) had got 4) were getting 

79. Since there was ..........information on how to protect endangered languages, the linguists decided to 

find a solution for saving them. 

 1) little 2) some 3)few 4) a lot of 

80. Daniel was chosen as a brilliant engineer making excellent discoveries, and was surprisingly 

…………. by the factory. 

 1) discouraged 2) punished 3) encouraged 4) published 

81. The wonderful world in which we live is like a...... book that we have to read it carefully to find 

interesting facts. 

 1) strong 2) strange 3) boring 4)heavy 

82. While he couldn’t use a …………. statement to mention a good definition for the new word, we 

found out what he meant. 

 1) regretful 2) meaningful 3) hopeful 4) peaceful 

83. Knowing about the valuable …………. of our parents is important and helps us to be proud of our 

last family heritage. 

 1) exception  2) experiment 3) expectation 4) experience 

84. There were …………. reasons for the police to hide their own identity in the secret mission of 

arresting the thieves.  

 1) countless 2) valueless  3) harmless 4) useless 

85. The …………. strongly advises us to be hospitable to people and dedicated to saving our natural 

environment all the time. 

 1) region 2) religion 3) area 4) era 

86. It was an unexpected …………. which was put on the government in that difficult economic 

situation to balance the coin costs. 

 1) pressure 2) cause 3) custom 4) pleasure 

87. The time in which we will live and do anything needed by our lives and handle our responsibilities 

is called the …………. 

 1) attempt 2) future 3) generation 4) destination 
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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 ideal lifestyle is possible. Everyone can live the way.....88...want, and in fact, they do. Because 

the way you live now, regardless of whether you like it or not, is what you chose to live like 

 you must first ......89... by yourself: “What do I want my life to be like?” and “Whom do I want to 

be similar to”.  

These two questions are the first .... 90 ....towards your journey to the ideal lifestyle. Then answer 

them in the best and most honest way possible, because this will be your definition of what you want in 

life and who you want to....... 91 ..., and will eventually become your reality after some time. And 

remember the .... 92 ... that in order to have an efficient lifestyle, try to enjoy life more, do what you 

love, and become someone you can be proud of. 

88. 1) they 2) she 3) he  4) we 

89. 1) ask  2) asked 3) be asked 4) are asked 

90. 1) pages 2) lives 3) lacks  4) steps 

91. 1) become 2) love 3) respect 4) discover 

92. 1) variety 2) fact 3) people  4) energy 

 

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. 

Reading 1: 

A dictionary is a very important tool for anyone who is learning a new language. With a good 

dictionary you can look up the meaning and the collocations of an English word, find the English 

translation of a word in your language, check the spelling of a word, check the plural of a noun or past 

tense of a verb, find the synonym or antonym of a word, and etc. 

To be a good dictionary user, you must decide which is the best dictionary for any of the purposes 

mentioned above. Electronic dictionaries are the best choice for students. Most of them contain native-

language equivalents and explanations, as well as definitions and example sentences in English. They 

can speak the English word to you, and they are easy to carry around. However, they are expensive 

and easy to lose, so put your name on yours! but a cheaper possibility, if you are going to work at the 

computer, is to use an online dictionary. 

And if you are the student who already have a high standard of English and want to learn about 

word use, a good monolingual dictionary can be mostly recommended for you, while sometimes using 

a bilingual one is definitely necessary. 

The most important factor after choosing the appropriate dictionary you must consider is that 

when to use the dictionary? If you look up every new word you see or hear, you will spend your whole 

day with the dictionary in your hand. That’s no good! You have to be clever and choose the right 

words to check and the right time to do it. 

93. It can be understood from the passage that if you want to be a good dictionary user, ............ . 

 1) you must have an electronic dictionary because it is the best choice for students. 

 2) you must have all purposes mentioned to be able to select the best dictionary. 

 3) you yourself must mention some purposes to select the best dictionary. 

 4) you must be able to select the best dictionary according to your aims. 
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94. According to the passage, all of the following are NOT specifically mentioned as the best dictionary 

choice for advanced level students EXCEPT …………. 

 1) a bilingual online dictionary 2) a monolingual electronic dictionary 

 3) an electronic dictionary 4) an online dictionary 

95. The word Equivalents in line 2 in the second paragraph is closest in meaning to....... . 

 1) equals  2) differences 3) purposes 4) factors 

96. The passage is most likely to continue with …………. 

 1) when you are reading a text you aren’t allowed to look up the new words at all. 

 2) When you find a new word while reading, look it up at once. 

 3) When you find new words while reading, finish the paragraph and then look the right ones up. 

 4) when you are reading a text you should look up all new words you see or hear. 

 

Reading 2: 

Some people wish to be famous! Fame certainly has its benefits, and of course there are many paths 

to get to fame. In order to find any path to fame you should first decide how famous you want to be. 

Because fame comes at many different levels. For instance, you could be famous in your school or 

workplace. You could be famous in your hometown or your state. Alternatively, you could go for 

universal fame and attempt to be famous around the world, so it's up to you to decide how much fame 

you want. 

The first step to find a path to fame is to create a unique solution to a certain common problem. 

Just think about the problems in your life and in the world around you. If you can come up with a 

unique solution or a unique invention, you may become famous for it. For example, Marie Curie 

became famous as a scientist and inventor of the X-ray as a big solution to a common problem. 

The second step is being generous in a unique way. Some people become famous by doing 

something for other people in a really unusual way. It could be making a large donation, but you could 

just raise money in some way that's out of the ordinary. For example, you could make it your goal to 

bake and sell a million brownies to raise money to help a charity supporting the poor. 

And the third one is working on a world record. Another way you might become famous is by 

breaking a world record. Read through the world records, and figure out if you could work on one to 

break. Keep in mind that your world record will likely need to be verified by a Guinness Book of 

World Record's official. Plus, to truly get famous this way, you need to pick a record that people care 

about, rather than just any record. 

But keep in mind that it often takes a lot of work to become and stay famous, so if you're not willing 

to work hard, this path may not be the one for you. Plus, even if you work your hardest, you may still 

not become famous, as it takes an element of luck, as well. 

 

97. All of the following are mentioned as different directions to achieve fame EXCEPT ………….   

 1) making the correct decision about which level of fame you are willing to be in. 

 2) working on the other famous people’s world records to see whether they are verified or not. 

 3) finding a unique way in which you can help people whether in a usual or unusual way 

 4) finding a good solution to a specific common problem in which the world is involved. 

98. What is the closest meaning of the word "ultimate" in paragraph one? 

 1)global 2) alternative 3) positive 4) common 

99. What does the word "one" in the last paragraph refer to? 

 1) being willing to take a lot of work  2) being willing to work hard 

 3) the path of becoming famous 4) having the element of luck 

100. The passage seems to imply that …………. 

 1) just considering how much attempt needed to get to the fame is not enough to get it. 

 2) true fame is when you become famous throughout the world. 

 3) one may reach higher levels of fame by trying the lower levels first. 

 4) fame comes to people who are lucky. 
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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. A: ''Do you know if  he is a good doctor ?'' 

B: ''Yes,  he is …………. doctor that I know.'' 
 1) the good 2) as good as 3) better than 4) the best 

77. Only one of the boys  …………. when the policeman was talking about the traffic rules. 

 1) had listened 2) were listening 3) was listening 4) has listened 

78. The room looks very clean. I'm sure that it …………. 

 1) has been cleaned  2) was cleaned 3) is cleaning 4) is cleaned  

79. If my father let me go out with my friends , I …………. swimming. 

 1) will go 2) would go 3) went 4) go 

80. We are building a bigger battery to store the energy we …………. from the river. 

 1) generate 2) save  3) create 4) reflect  

81. I told Reza that if he didn't eat ………….  he would be overweight and become sick. 

 1) recently 2) calmly 3) properly 4) repeatedly 

82. In winter, with so many people at their house, they were …………. that the weather was warm and 

dry so they could use the courtyard for the children.   

 1) energetic 2) unsafe 3) emotional 4) fortunate 

 83. They looked for the medicine in drugstores , but the search for it ended in ……… .  

 1) time 2) future 3) failure 4) lifestyle 

 84. Many foreigners visit Yazd every year. Its ancient and historical buildings are the main ………….  

in Yazd. 

 1) attractions 2) location 3) entertainments 4) cultures 

 85.We are going to …………. cheetahs' homes by making movies about their life, and teaching people 

how to take more care of them.  

 1)  destroy 2) protect  3) discover 4)  make up 

86. The boss was really ………….  the workers because they hadn't followed his orders immediately. 

  1) tired of  2) sorry for 3)sure about  4) angry with  

87.  I don't know why he didn't read the introduction and jumped into the next part. He had better 

have a good …………. 

  1) combination 2) imagination 3) explanation 4) description 

 

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. 

Do you know that laughter can help your immune system? It's even possible that with each 

laughter, you reduce your chance of ……88….. a cold or  having an allergy attack. In fact, if you laugh 

before you go to bed, you will probably ……89…..a very good night's sleep. The ……90…… research 

on laughter and the desire to get well are making more and more people use ……..91….. to feel better. 

Alen Klein says that we all need to laugh, ……92…… at ourselves. To develop our ''humor skills'' we 

need to see the humor in our own actions and reactions. With practice we can get better at this. 
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88.  1) getting 2) get 3) to get 4) gets 

89.  1)  gain 2) have 3) take 4) make 

90.  1) moral 2)social 3) normal 4) medical 

91.  1) medicines 2) sleep 3) laugh 4) result 

92.  1) especially 2) effectively 3) fluently 4) mostly 

 

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. 

Reading 1: 
 

It was the first day of school and Josh knew it wasn't going to be a good one. It was only 8:10 and 

he was already running late and he had already gotten into a row with his mother. As he ran very fast 

to catch the bus, he felt bad about leaving his mom still angry. After all, she was right. He should have 

gotten up when the alarm clock went off. The driver waited just a moment before shutting the bus 

doors. 

Josh froze in his tracks as he watched the bus go away. Now he would have to go back home and 

not only face his mom, but also ask for her for a ride to school. He closed his eyes for a moment, then 

opened them wide.( His mom said this makes him calm. He hoped she was doing it, too.) Then he 

shoved his hand into his pockets and walked back home. 

Mom didn't even look shocked to see him when he came back in the door. It was more of a glare. 

Josh knew what it meant – I told you so. Rather than arguing with his mom, he just apologized and 

sweetly asked for a ride to school. Mom's face softened and she went to get her keys. 
 

93.Why did Josh know that his first day of school was not going to be a good one? 

 1) His mother told him so. 2) He was running  to school. 

 3) He didn't enjoy going to school. 4) He hadn't gotten up early enough for school.   

94.  What does the pronoun ''this'' in paragraph 2, line 3 refer to? 

 1) Closing his eyes  2) Having to go back home. 

 3) Shoving his hands into his pockets 4) Facing his mother 

95.  According to the passage, …………. 

 1) the driver saw Josh but didn't wait for him 

 2) Josh arrived school on time 

 3) he argued with his mother after coming back home 

 4) his mother took him to school.  

96.  Which of the following best describes his mother's first reaction when she saw him come back 

home? 

 1) shocked 2) angry 3) friendly 4) calm 

 
 

Reading 2: 

John Milton (1608-74) is usually thought of as the greatest of all English poets after Shakespeare. 

His most magnificent poem is Paradise Lost (1667), which tells the story of God's dealings with 

mankind, from the creation of the world, as told in the Bible.  

Milton was born in London and went to St. Paul's School, where he was so eager to learn that, he 

said, "From the twelfth year of my age, I scarce ever went to bed before midnight". At 16 he went to 

Christ's College, Cambridge, and when he left after more than seven years, he settled down to 

continue studying in a Buckinghamshire village called Horton. Already he knew that he wanted to 

write a great poem and he believed that to do this he must be not only a learned man but also a good 

one.  

Although he was not ready yet to begin his great task, Milton did write other poems while he lived 

at Horton.  
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Among them were L 'Allegro and II Penseroso (both 1631-32). L 'Allegro described the things that 

a cheerful man likes and II Penseroso the things a serious man likes. Also written at Horton were 

Comus (1634), a masque in praise of purity, and Lycidas (1637), a beautiful, sad poem lamenting the 

death of Edward King, a fellow-student who had been drowned. 

  

97. The passage is mainly about …………. 

 1) Milton's early life  

 2) Milton's life and work  

 3) the way the Bible influenced Milton  

 4) why Shakespeare is considered a better poet than Milton 

98. The passage points out that Milton started his school ………….  

 1) when he was 10   2) at St. Paul's School   

 3) in Christ's College   4)  because he lived in London  

99. From the sentence, "I scarce ever went to bed before midnight", we conclude that Milton...  

 1) had sleeping problems  2) stayed up studying  

 3) was not tired   4) loved the night time  

100. Which statement about Milton's poems is NOT true?  

 1) Milton did not write any poems while he was in Horton.  

 2) L 'Allegro described the things that a cheerful man likes.  

 3) Penseroso described the things that a serious man likes.  

 4) He also wrote Comus, a masque in praise of purity, and Lycidas.  
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 مولف: کیاوش فراهانی  –(زبان5آزمون )

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. Let’s go for a walk before having lunch, …………. . 

 1)will we 2) will you 3) shall you 4) shall we 

77. Don’t worry about Jim and me, we can handle everything …………. . 

 1) himself 2) themselves 3) ourselves 4) myself 

78. I …………. a house if I were you. It is the time to do it. 

 1) will buy 2) am going to buy 3) would have bought 4) would buy 

79. This is a difficult question, so it can’t …………. so easily within a short time. 

 1) answer 2) be answered 3) to be answered 4) have answered 

80. The school made a plan to …………. its playground. 

 1) provide 2) endanger 3) balance 4) expand 

81. You can’t play the game with missing pieces. You need the …………. set. 

 1) calm 2) countless 3) basic 4) entire 

82. The teacher …………. the climate in Tehran with the climate in ahvaz. 

 1) transmitted 2) compared 3) collected 4) cured 

83. Her smile and her cheerfulness are what make her a/an …………. person. 

 1) attractive 2) brave 3) immediate 4) regular 

84. France is a/an …………. holiday destination for the young. 

 1) aboard 2) polite 3) wonderful 4) religious 

85. Children rarely show any …………. for what their parents do for them. 

 1) function 2) appreciation 3) generation 4) description 

86. We will …………. no pain to get the best results. 

 1) reduce 2) improve 3) handle 4) spare 

87. Only a truly …………. scientist would want to read such a long and detailed report. 

 1) emotional 2) appropriate 3) cruel 4) dedicated 

 

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. 

Chess is ……88…… one of the oldest games in the world , and perhaps also the most widespread. 

No matter where you go, it is surely that you will be able to find someone living there who plays ,or at 

least knows about it . Various writers have attributed the ……89…… of the game to every one of the 

great early ……90…… . A careful examination reveals that Indians at round 550 A.D. may be the 

strongest players. A Persian poem writer in 600 A.D. declares that chess came to Persia from India . 

There are no…….91……. references to the game in any literature what so ever. Over the centuries , 

chess …….92……. across the globe, becoming more popular even as earthly empires rose and fell. 

88- 1) luckily  2) certainly  3) fortunately  4) privately 

89-1) invention  2) end  3) emphasis  4) expression 

90-1) civilizations  2) graves  3) observations  4) vessels 
91-1) comfortable  2) rude  3) specific  4) brave 

92-1) protected  2) addicted  3) contained  4) spread 
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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 

    Everyone interested in painting has heard the name of Spanish painter, Picasso. Pablo Ruiz 

Picasso was the favorite child of his family. He was the only boy among a lot of girl cousins. That was 

enough to make him important, but his father liked him especially because it was clear that Pablo was 

going to be an artist. He knew the word for pencil before he could say Mama or Papa and right from 

the beginning he was very much interested in colors. When he was small, he spent hours making pretty 

drawings of animals and people. If his mother sent him out to play, he would go on drawing in the dust 

under the trees. One of his favorite models was his younger sister, Lola. 

    Don Jose Ruiz, Pablo's father, was the director of the museum at Malaga in Spain. He earned 

only a small salary but there wasn’t much work and was able to practice his hobby, which was 

painting pigeons and other birds. He knew a great deal about the technique of painting and he taught 

it all to Pablo. 

    Life in Malaga was very pleasant. In the hot sunshine, father and son used to walk down to the 

sea to look at the boats at the seaside or go round the open markets. They looked a strange pair. Don 

Jose was tall and thin with red hair and beard and sad grey eyes. 

He was also shy and quiet. Pablo was the opposite, like his mother, he was short and a little fat. He had 

very black hair and bright black eyes which noticed everything going on around and he wasn’t shy. 
 

93- Which item made Picasso more lovely for his father? 

1) His paintings   2) His father's attentions 

3) His talent in painting   4) Number of cousins 

94- Which one could attract Picasso more when he was a kid? 

1) His family attentions   2) Playing with dust and sand 

3) Drawing and painting   4) Passing his time with Lola 

95- What was Picasso's father's hobby ? 

1) His work at the museum   2) Passing his time with his son 

3) Painting and drawing birds  4) Teaching painting to Picasso 

96- What does "they" in paragraph 3 refer to? 

1) Picasso's family   2) Don Ruiz and his wife 

3) Picasso and Lola   4) Don Ruiz and Pablo 
 

Passage 2 

     Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. The story behind this invention, 

however, began many years earlier. 

Bell first worked for his father. He developed a system for teaching deaf people to speak. 

From this early experience with the study of sound, Bell became interested in the telegraph, a 

device which sends sounds by an electric current. During one experiment with his assistant, Thomas A. 

Watson, Bell found out how electric current could send the vibrations of a person's voice. 

     On March 10/1876, Bell and Watson were working in different rooms. Bell poured some acid on 

his clothes by accident and said , "Mr. Watson, come here. I want you!" Watson heard the message 

through the telephone string and came immediately. These were the first complete sentences ever sent 

over the telephone. 

    Within a year the new device was greatly improved. In April, 1877, Bell completed the first 

telephone conversation between Boston and New York, a distance of more than two hundred miles. 

    Today people almost everywhere can speak to each other by telephone. There are even mobiles 

and plane phones which send sounds through air waves rather than telephone lines. The telephone has 

truly become a necessary part of everyday life for people all over the world. 
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97- Which item was used by Bell to develop the telephone? 

1) Telegraph    2) Phonograph  3) Deaf  teaching  system   4) Both one and three 

98- When did the first phone conversation happen? 

1) Early 19th century  2) In March, 1876 3) In April, 1877  4) In March, 1877 

99- The first sentence sent by phone was……….. . 
1) accidental  2) digital 3) cultural  4) conversational 

100-Which sentence is true? 

1) Bell's father was his assistant.  2) Watson was Bell's boss. 

3) Bell and Watson's father were friends.  4) Bell and Watson were coworkers. 
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 ( زبان1پاسخنامه سؤاالت آزمون)

 «1»گزینه  - 67

محض این که متوجه شدند مشکالت  کارمندان به ترجمه جمله:

باشند به مددیر زدرار    ل میو به آسانی قابل ح سریعاًمسائل( )

 کردند.

با توجه به مفهدو  جلهده و مدد  ن دا  بده کهلدات        نکته درسی:

 شوند.ها حذف می( سایر زرینه who /thatموصول )

  «1»گزینه  - 66

-افرادی که در این جهان  ندزی مدی  برای تکاتک ترجمه جمله:

 کنند مهم است که ا  مح ط  یست محافظت کنند.

 :با توجه به ساختار نکته درسی:

It be ( is) صفت for مصدر مفعول … 

 «4»گزینه  -67

ری س که ا  اشتباهات بی پایان کارمند  خسته : ترجمه جمله

 .شده بود ، او را به بخش دیگری فرستاد

. باشدد می( خسته شدن ا )  be tired ofاصطالح : "نکته درسی

اصطالحات را با حروف اضافه خاصشدان یداد    مریرآمو ان دانش

 ."دیبگ ر

 «2»گزینه  -67

ی تن س را با مایک تلا  کرده آمد با " سو"وقتی : جملهترجمه 

 .بود

داللت بر انجا  کاری دارد کده قبدل ا    ماضی بعید : نکته درسی

 . کار دیگری در زذشته اتفاق افتاده است

 فامل had + Past Participle + ساختطر 

 after/because/before/until/by the time مالئم

شوند و یک کار با زذشته هلراه میهله این ق دها وقتی 

 .شودشود ماضی بع د میقبل ا  کار دیگر انجا  می

 «3»گزینه  -78

شهری اسدت کده در آمدد مدرد      " پرت آرناس": ترجمه جمله

بهل ن دل ل است که . است( جهانگردی)کامالً وابسته به توریسم 

آنها هر کاری را که ضرورت داده باشد تا شدهر را جدذاک کندد    

 . دهندجا  میان

 فوری ( 2 دق ق (1 ها:گزینه

 جدی( 4 ال    / ضروری( 3 

 «3»گزینه  -71

مادر ا  معهم خواست تا مهربانانه او را ا  پ شرفت : ترجمه جمله

 .ا  در مدرسه مطهع کندبچه

 مالقلند بودن( 2 مطهع کردن ( 1: هاگزینه

 دوستانه با( 4 باره دق ق در( 3 

 «3»گزینه  -72

کسدی کده   ( زفدت )ویه ا  فالکنر  مانی ب ان کرد ": ترجمه جمله

-سدن   کردن را با حلل رکند این کا مانی ا  یک کوه صعود می

 . "کندهای کوچک شروع می

 کردندفاع ( 2 مبور کردن ( 1ها: زرینه

 باال رفتن (4 اندا ه زرفتن ( 3 

 «1»گزینه  -73

به مسجد یا دیگر مسهلانان هل شه قبل ا  ورود  ترجمه جمله:

 آورند.هایشان را در میاماکن مقدس کفش

  ( )کفش و لباس آوردن( در 1 ها:گزینه

 خامو  کردن( 2 

 تشک ل دادن ( 3 

 ( تهفن کردن4 

 «3»گزینه  -74

برخی ا  مرد  امتقاد دارند که ازر ما تال  کن م : ترجمه جمله

سالمتلان را بهبود توان م احساساتلان را آ ادانه ابرا  کن م می

 .ببخش م

 شامل شدن ( 2 ابرا  کردن ( 1 :هاگزینه

 ب ان کردن( 4 کم کردن ( 3 

 «4»گزینه  -78

زاهگاهی یدک ق لدت بداالتر ضدرورتاً بده مفهدو        : ترجمه جمله

 .باشدخرید نلیکه بخاطر ک ف ت باالیش می( خدمات)سرویس 

 با دقت ( 2 ( مشترکاً 1: هاگزینه

 ( ضرورتا4ً ملومی( بصورت 3 

 «4»گزینه  -77

و  ه مشتاق ن ست به سواالت پاسخ دهدد او زفت ک: ترجمه جمله

 .نگاران خواست سریعا ترک کنندا  رو نامه

 آزاه ( 2 مشتاق ( 1 ها:گزینه

 ( منطقی4 مصبی ( 3 

 «1»گزینه  -76

-آمو ان هله در امتحان جدی مطالعه کدرده دانش: ترجمه جمله

 .انتظار دار  ملهکرد خوبی در امتحان داشته باشندمن . اند

 مجددب ان ( 2 مطهع کردن ( 1: هاگزینه

 ابرا  کردن( 4 کردن  اجرا( 3 
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 کلوز تست ترجمه

این حق قت که بس اری ا  ح وانات و ز اهان در خطر ندابودی یدا   

که ح ات آغا  شد،  وقتیانقراض هستند، جای نگرانی دارد. اما ا  

اندد.   ح وانات و ز اهان ا  ب ن رفته و جای خود را به دیگران داده

بخشی ا  طب عت اسدت. وقتدی شدرایط  مد ن ت   در       فرآینداین 

کند، برخی موجدودات قدادر بده انطبداق ن سدتند و سدرانجا         می

درصد تلا  ز اهان  99شوند. دانشلندان معتقدند که  منقرض می

طدور   بهاند،  کرده که قبالً ]در  م ن[  ندزی می و ح وانات مختهف

های جلعی  های ماقبل تاریخ، انقراض اند. در  مان نابود شده طب عی

آن هنگا  که صدها چ ر ]نوع[ مختهف با هم ندابود   وجود داشت

دل ل ت   رات قابل توجه در اقه م به وجود  ها به شدند. این انقراض

درصدد تلدا  موجدودات     99، م ه ون سال قبل 222آمد. حدوداً 

سدرمت   ندة دریا ندابود شددند. امدرو ه ح واندات و ز اهدان بدا       

هدا بده آسد   و تخرید       اند،  یرا انسان در حال نابودی ب شتری

 های آنها م پردا ند. زاه مح ط  یست

 «2»گزینه  -77

 .باشدیکی ا  مالئم ماضی نقهی می ever sinceق د : نکته درسی

 «4»گزینه  -77

  ( متد، رو 2 ( رابطه 1: هاگزینه

 فرآیند( 4 تال  ( 3 

 «3»گزینه  -78

 ( به سختی2 ( واقعاً 1: هاگزینه

 ( فورا4ً ( طب عتاً 3 

 «1»گزینه  -71

 داشتن وجود به معنی (there + be): نکته درسی

 «4»گزینه  -72

-با توجه به فعل اصهی ا  ق د تفض هی استفاده می": نکته درسی

  ."کن م

 :(1) درک مطلبترجمه 

اند که یک  بدان سدادة جهدانی     ها مرد  در تال  بوده برای سال

منوان یک ابدرار ارتبداطی مشدترک در سرتاسدر      ابداع کنند تا به

کار رود. در س صد سال زذشته، بد ش ا  هفتصدد  بدان     جهان به

 اینهدا تدرین   تدرین و محبدوک   چن نی پ شنهاد شده است. موفق این

 بانی به نا  اسپرانتو است. این ] بان[ توسط لودویدک  امنهدوف   

شد، افرادی   یست، ابداع شد. وقتی او بررگ می که در لهستان می

کنند  دید که در لهستان  ندزی می های مختهف می  م نه را با پ ش

اند. ایدن امدر، اغهد      و در برقراری ارتباط با یکدیگر دچار مشکل

د. لودویک احسداس کدرد کده یدک  بدان      ش منجر به اختالف می

کند تا هلدیگر را بهتر درک کنند و بدا   مشترک به آنها کلک می

نظر داشته باشند. بنابراین شروع به کار بر روی یک  بان  هم اتفاق

رفت، شروع  که هنو  مدرسه می اللههی کرد. او کار  را  مانی ب ن

منتشدر   او اطالماتی دربدارة  بدان جدیدد     1881کرد! در سال 

ا  استفاده نکرد. وی نا  دکتدر اسدپرانتو را    کذد. او ا  نا  واقعی

 ودی مدرد    )که به معنی فرد ام دوار اسدت(، بده کدار بدرد. بده     

مند شدند. امرو ه  مالقه  -یعنی اسپرانتو -سرتاسر دن ا به  بان او

م ه ون نفر در سرتاسر جهان به  بان اسدپرانتو صدحبت    8حدوداً 

اللههدی ا  جهدات    های بد ن  ها و سا مان اری ا  دولتکنند. بس  می

های رادیدویی   شناسند. اسپرانتو اغه  ا  ایستگاه مختهف آن را می

 شود. رسلی دولتی پخش می
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 متن عمدتاً دربارة چیست؟

 ای لهستانی (  ندزی یک پسر مدرسه1 

 اللههی ( ابداع یک  بان ب ن2 

 مرد  کلک کرد.( اسپرانتو چگونه به 3 

 کنند. ( مرد  چگونه اغه  هلدیگر را درک نلی4 

 «4»گزینه  -74

 اشاره دارد به ................ . 4در سطر  اینهاواژة 

 ( ابرارها2 ها ( سال1 

 ها (  بان4 ( افراد3 

 «2»گزینه  -78

 های زیر درست است؟ یک از جمله کدام

 ا  را ت   ر داد.  ترس د، بنابراین نا ا  مرد  می لودویک( 1 

وسال بود شروع به کار در  سن وقتی خ هی کم لودویک( 2 

 ا  کرد. مورد ایده

ای مورد  طور زسترده ( اسپرانتو در س صد سال زذشته به3 

 استفاده قرار زرفته است.

کردند، با او مخالف  را درک نلی لودویک( چون مرد  4 

 بودند.

 «1»گزینه  -77

 فهمیم؟ ف چه میدربارة لودویک زامنهو

 ( او ام دوار بود که رو ی ابداع او موفق خواهد شد.1 

شد در برقراری ارتباط با مرد  مشکل  ( وقتی بررگ می2 

 داشت.

 م ه ون نفر به  بان اسپرانتو صحبت کرد. 8( او با 3 

 ( او در یک ایستگاه رادیویی رسلی کار کرد.4 
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 (2ترجمه درک مطلب )

در منطقة فهورانس ایتال ا متولد  1422سال لئوناردو داوینچی در 

دان،  مخترع، موس قی ،های  یادی انجا  داد. او دانشلندشد. او کار

دان و مهندس معلار بود. وی دربارة ح وانات و ز اهان هم  ریاضی

توانست کارهای  یادی را به خوبی انجا   اطالماتی داشت. او می

است. وی مونال را و  هایش مشهور خاطر نقاشی دهد. لئوناردو به

های او هستند و  شا  آخر را نقاشی کرد. اینها مشهورترین نقاشی

مطهعند. او کار بر روی شا  آخر را  آنهابس اری ا  مرد  دربارة 

آن را تلا   1498در م الن آغا  کرد و در سال  1492در سال 

را آغا   مونال رادر ایتال ا کار بر روی  1293کرد. وی در سال 

پ ش ا  مرزش آن را به پایان برد. این  مدت کوتاهیو  کرد

بس ار خوک  لئوناردوهای  ]نقاشی[ اکنون در فرانسه است. نقاشی

مالوه،  بودند. او به نحوة کارکرد بدن انسان آزاهی داشت. به

اند، چون آزاه بود که  دانست که مرد  شاد و غلگ ن چه شکهی می

جا که  یابند. ا  آن هر میزونه بر چهرة انسان تظا احساسات چه

نظر  هایش واقعی به شناخت؛ نقاشی طب عت، نور و سایه را می

های فراوانی برای اختراع داشت. او  ایده لئوناردورس دند.  می

ای  هایی برای یک بالگرد و ن ر یک تانک کش د. او حتی ایده طرح

انرژی  -ای برای انرژی خورش دی حساک داشت. ایده برای ماش ن

و با م کل آنژ و لئوناردداشت.  -آید دست می ا  خورش د بهکه 

تر و ا  رافائل  سال بررگ 21مصر بود. او ا  م کل آنژ  رافائل هم

 درزذشت. 1219در سال  لئوناردوتر بود.  سال کوچک 31

 «3»گزینه  -76

 یک از موارد زیر خوب نبود؟ در کدام لئوناردومطابق متن، 

 شناسی (  یست2 ( هنر1 

 شناسی ( روان4 ( ش لی3 

 

 «4»گزینه  -77

 به چه چیز اشاره دارد؟ 6در سطر « آنها»واژة 

 ( بس اری ا  مرد 1 

 ( ح وانات و ز اهان2 

 لئوناردوهای  ( تلا  نقاشی3 

 شا  آخرو  مونال را( 4 
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 توان از متن نتیجه گرفت؟ یک از موارد زیر را می کدام

 مان  شا  آخرنسبت به  مونال را( تلا  کردن نقاشی 1 

 ب شتری برد.

 را نقاشی کرد. مونال راوقتی که هنو  جوان بود،  لئوناردو( 2 

 را در مدت کوتاهی به پایان برد. مونال را لئوناردو( 3 

 را در فرانسه نقاشی کرد. مونال را لئوناردو( 4 

 «2»گزینه  -188

 توان فهمید؟ یم لئوناردویک از موارد زیر را دربارة  کدام

زاه در مورد اختراع چ ری که بتوان در  مان جن   ( او ه چ1 

 مورد استفاده قرار ز رد، فکر نکرد.

دست آوردن انرژی  هایی برای به مند به یافتن راه ( او مالقه2 

 حاصل ا  خورش د بود.

 کرد، به هلة مناصر طب عی آزاه بود. ( او وقتی اخترامی می3 

 21شت که هنرمند مشهور، م کل آنژ تنها ( وقتی او درزذ4 

 ساله بود.
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 ( زبان2پاسخنامه سؤاالت آزمون)

 «1»گزینه  - 67

شو،   و    اگر تلویزیوو  ر  قو ق اورا  راری  و      ترجمه جمله:

کنیو،   حال  که به برنا ه  و ر عالاه خور تماشوا  و   توانستی، ر 

 ر از بکشی،.

باتوجه به اینکه جمله شرط ر  ز ا  گذشوته قواری    نکته درسی:

   باش، پس شرط  نوع روم بوری و ر  اسمت جواب شرط  و   

بایست از ز ا  آین،ی ر  گذشوته قواری اقوت ای کنویع. یبنو  بوه       

 صو ت زیر:
If + ای در زمان گذشته ساده جمله , ای در زمان آینده در گذشته سادهجمله  

  «3»گزینه  - 66

 ا روقت راشتیع به  همان  عروق  شوما بیواییع      ترجمه جمله:

 ا ا ر  آ  پایا  ه ته نخواهیع بور.

ها و تضار بین آنها گزینه هوا   با توجه   هوم جمله نکته درسی:

 ریگر نار قت خواهن، بور.

 «4»گزینه  -67

ر  نزریک   وقتا  آنها باغ وحش زیبای  با بیش  ترجمه جمله:

 از هشت ص، جانو  وجور را ر  اینطو  نیست؟ 

 of,aboutاز کلموات  نییور    moreببو، از کلموه    نکته درسیی: 

کا     از یک اقع به ابلکنیع. ضمنا تمام کلمات  که اقت اری نم 

 2شون،. بنابراین گزینه  ون، ر  ن ش ص ت بوری و جمع بسته نم 

 باش،.نیز نار قت   

 «2»گزینه  -67

از ز ان  که آنها تح ی ات خور  ا ر   و ر بیما    ترجمه جمله:

  ان،. یه شروع کررن، وات زیار  برا  و زش ن،اشته

کوه عال وت ز وا  حوا       since  با توجه به کلمه نکته درسی:

 ها نار قت خواهن، بور. قایر گزینه  باش،کا ل   

 «2»گزینه  -78

شو، بوه   او به عنوا  عال ت  کوه راشوت ریور  و      ترجمه جمله:

 جلسه  ا ترک کرر.  فو اً قاعتش اشا ی کرر و

 عال ت -2 غیبت-1 ها:گزینه

 کا یاب    ئ  یت -4 جایگزین -3 

 «4»گزینه  -71

ها   ،   و قنت   ا برا   ، قه ترکیب  از  وش ترجمه جمله:

 آ وزا  اقت اری کرری اقت. ت، یس خوان،  به تمام رانش

 غیر مکن -2 ذهن  -1 ها:گزینه

 قنت  -4 عاط   -3 

 «1»گزینه  -72

ن هستع که خانه به ان،ازی کواف  بورا    ئکا ال  طم ترجمه جمله:

 بز گ اقت. ر برگرفتن هرکس  که به  یهمان  فررا خواهن، آ ، 

 آو   کرر جمع -2 ر برگرفتن  شا ل ش،  -1 ها:گزینه

 ترکیب کرر  -4 تایی، کرر  -3 

 «3»گزینه  -73

پیتر به عنوا  ا  غان  از ق رش به انگلستا    ،ل   ترجمه جمله:

  از یک اتوبوس ار ز لن،ن  خری،ی اقت.

  ای حل -2 اکتشاف -1 ها:گزینه

 عضو -4 قوغات  ا  غا  -3 

 «1»گزینه  -74

 ا بای، از آنها به خاطر اه،ا  شا  تشکر کنویع. از   ترجمه جمله:

زیرش خط کشی،ی شو،ی یبنو    که ا  قخاوتمن،  آنهاقت. کلمه

 گشاری رقت.

 خالق -2 رقتگشاری -1 ها:گزینه

 احتمال  -4 ت، یج  -3 

 «3»گزینه  -78

ا  اقت با یک  وتوو   یک اتو بیل چن،گانه وقیله ترجمه جمله:

برق  اقت اری  زنوع ریگر  از انرژ    بموالکه هع از بنزین و هع ا

 کن،.  

 ت، یج  -2 قاری -1 ها:گزینه

 اابل حمل -4 چن،گانه -3 

 «1»گزینه  -77

کن، که  سئو  آلوورگ   ورخانوه   شرکت ارعا    ترجمه جمله:

 کنن،.ها اینگونه فکر نم نیست  ا ا  وقتای 

 ارعا راشتن -1 ها:گزینه

  راشتن جوع کرر   راللت  -2 

 فراهع کرر  -3 

 توقبه رار  -4 

 «2»گزینه  -76

خواهع برا  چیز  که گ وتع عوذ خواه  کونع.       ترجمه جمله:

را  قو ع اگراحساقوات شوما  ا جریحوه     ن آ  نبور  و  تأ  نیو 

 کرر.

 عذ خواه  کرر  -2 ر ااو  ر -1 ها:گزینه

 ا، ران   ر  -4 چرخی،   رو  ز  -3 

 کلوز تست ترجمه

   نابع طبیب  که  ،ام جایگزین ش،ی وقیلههب تج،ی،پذیرانرژ  

طوو   کوه   ر قت هموا   گررر.شون،  تولی،   و هرگز تمام نم 



 
 

 

 (2آزمون ) 2

هوا  تج،یو،   ر را ر  تکنولوژ و نابع طبیب  زیار  از انرژ  وج

هاقوت   انرژ  بسیا   هع هست. خو شوی، یکو  از  شوهو ترین   

-ترینهاقت  و انرژ  آب  از ا،یم ترینانرژ  بار یک  از گسترری

ریگر  انرژ  اایانوس یا انرژ  ز ین  تج،ی،پذیرها  ها. تکنولوژ 

 کنن، تا حرا ت و الکتریسیته تولی، کنن،. ا  ها    

هوا  توانمن،قواز  هسوتن، کوه بوه       وا ر  هیج  شابه تکنولوژ 

ال  کوه  حکنن، تا بتوان، ر  ریت انرژ  اابل تج،ی، کمک   ی ،

شوور. ایون   کن،  وز و شب تولیو،  و   که   برق  ا ت ویت   شب

بینو     بواطر   پویش  قاز  شا ل ذخیوری ها  توانمن،تکنولوژ 

 ها  هوشمن، هست.ذخیری و تکنولوژ 

 «1»گزینه  -77

 احتماال -2  کر ا -1 ها:گزینه

  تاق انه -4 ش اها -3 

 «3»گزینه  -77

 فرهنگ  -2 قرگرم کنن،ی -1 ها:گزینه

 اجتماع    باشرت  -4  شهو  -3 

 «2»گزینه  -78

 گر ا -2 راغ -1 ها:گزینه

 گرم کن  بخا   -4 گرم کرر  -3 

چو  نه فبل  بط  را یع و نه اقم  بب، از جا  خال  وجوررا ر  

نار قوت   1  توانیع اقت اری کنویع پوس گزینوه   پس از فبل نم 

 رهن،.جمله نم نیز   هوم ر قت  به  4و3ها  اقت. ضمنا گزینه

 «4»گزینه  -71

جملوه   بنوابرین   بوو  ابول از فبول اورا  را ر      با توجه به اینکه

  جهو     باش،.

 «1»گزینه  -72

 حمل کرر  -2 شا ل ش،    -1 

 باعث ش،  -4 تشخیص رار  -3 

 :(1) درک مطلبترجمه 

 ا   کو   یک  از  شهو ترین رانشمن،ا  تا یخ بور. بوه همورای   

)عنصر  که به طو  گسترری  پیتر   اریوم  ا کشق کررهمسرش  

ر و او انیووم و ریگور عناصو    شور(برا  ر  ا  قرطا  اقت اری   

  پیتر و  ا   ها  شا کت روقتانه اریواکتیو  ا  طالبه کرر. بب،

 به بازگشای  ا ل اقرا  اتع کمک کرر.

ر  و شو  لهستا  به رنیوا آ و،  جوای  کوه     1681 ا   ر قا  

ش پروفسو  فیزیک بور. ر  اوایل زن،گ  و  ذهن  برجسته و پ، 

شخصیت  شار به نمایش گذاشت. هیجا  زیار او برا  یارگیر   او 

 ا ر  ارا ه  طالباتش بب، از ربیرقتا  ترغیب کرر. با وجور این 

ها بسته اقت  نا احت وات  که فهمی، رانشگای و شو به  و  خانع

ر تحصیالت عال  راشوته باشو، بوا    ش،. ر  حال  تصمیع گرفته بو

وا ر  1681حس   با زی جویانه لهستا   ا ترک کورر و ر  قوا   

قو بن)رانشگای فرانسو (ش،. جای  که او  ، ک کا شناق  ا ش، 

 و رکترایش  ا ر  فیزیک ر یافت کرر.

 ا   خوش شانس بوور کوه ر  قوو بن بوا برخو  از بز گتورین       

ها پییر کو   بوور  تحصویل   رانشمن،ا   وزگا  خور که یک  از آن

 کرر.

با هع ازرواج کررنو، و قوالها  پربوا     1681 ا   و پییر ر  قا 

زیار   ا صرف کا  با هع ر  آز ایشوگای فیزیوک کررنو،. ز وا      

پییر  1898کم    بب، از آ   ا     اریوم  ا کشق کرر ر  قا 

به وقیله   یک واگن  که با اقب کشی،ی    ش،  کشته ش،. او با 

و ان،وی از لذت  که ر  تح ی ات علم  با هع راشتن، و ا تبواط  غع 

 صمیم  شا  یار    کرر.

او اولین زن  بور که ر   شوهو ترین رانشوگای جهوا  بوه جایگوای      

او جایزی نوبل  ا بورا  ج،اقواز     1811اقتار   قی،. ر  قا  

 اریوم ر  شیم  ر یافت کرر. اگر چه  وا   کوو   ر  آخور از    

 جاو ت بور  با  اریوم  نج     ن،ی به خاطر ر یک بیما   کش

برر  ا ا هرگز از کا ش نا اض  نبور. ب،و  ر  نیر گرفتن نتوای،   

 او  ا خور  ا واق علع و آشکا  قاختن اقرا  رنیا  فیزیک کرر. 

 «3»گزینه  -73

توان، به رانشگای و شو برور  زارگواهش  وات   ا   فهمی، که نم 

  ا ترک کرر. 

 «2»نه گزی -74

ا  آشکا  قاختن اقرا  جها  طبق  تن  ا   از هیچ تالش  بر

 نکرر. ر یغ فیزیک

 «1»گزینه  -78

از نیر  بن  به کا  کرر  با هم،یگر  4  همکا   ر  قطر کلمه

 نزریک اقت.

 «3»گزینه  -77

ب،جو   به خاطرکا کرر  با  اریووم  وریش شو،      ا   اگرچه 

 هرگز ناا ی، نگشت.

 (2مطلب )ترجمه درک 

 ا ان،ازی به ب،  اضافه چرب  که اقت پزشک  وضبیت یک چاا 

 راشته انسا  قال ت   و  بر  ضر  تاثیر شای، که شور    جمع

 به،اشت   شکالت افزایش و زن،گ  انتیا  کاهش به  نجر و باش،

 البو   بیموا     خصوصواً   ختلوق  هوا  بیما   احتما  آ . شور
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 از خاص  انواع و خواب ز ا  ر  تن س   شکالت روم نوع ریابت

 .ره،   افزایش  ا قرطا 

 کمبور اضاف    وزانه غذاها  ها  کالر  ترکیب از  بموال چاا  

 تایی، ر  شواه،. آی،   وجور به ژنتیک  ضبق و فیزیک  فبالیت

 به ول  خو ن،   کع اینکه با چاق افرار از برخ  که نیر ن طه این

 طوو  به اقت  ح،ور شون،   چاق ب،نشا  آ ام  تابولیسع خاطر

 ش،ی اضافه توری نگه،ا   جهت نیاز  و ر انرژ  خاطر به  یانگین

 انورژ   بوه  خوور  ترازهوا   هع به نسبت  یانگین طو  به ب،نشا 

 فیزیک  و زش و  ژیع چاا  برا  اولیه ر  ا . را ن، نیاز بیشتر 

 را وهوا   شوای،   وف یوت  ع،م  وا ر ر  یا و آ  تکمیل ر  اقت

 چربو   جوذب  کورر    حو،ور  یوا  اشوتها  کاهش برا  چاا  ض،

 . شور   اجرا جراح  عمل حار  وا ر ر  شون،  صرف

 جهوا   ر  گسوترری   رگ برا   هم  پیشگیر  اابل علت چاا 

  ا آ    ا ات هابچه و بز گساال  ر   ش،به  و افزایش با. اقت

 اور   ر  عموو    قوال ت    شوکالت  ترینج،  از یک  چشع به

  ،   جها  ها اسمت اغلب ر  افرار از بسیا  . بینن،   بیستع

 ریگر  جا  ر  اگرچه غرب جها  ر   خصوصاً.  تن رن، چاا  از

 طوو  بوه  جهوا   هوا  اسومت  از برخ  ر  هنوز تا حت  و تا یخ از

 .شور   گرفته نیر ر  ثروت از عال ت  عنوا  به ا گسترری
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 .باش،   اگرچه چاا  گسترری اقت  ول  اابل پیشگیر طبق  تن 
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 .را ر ر  قطر چها م راللت بر چاا  "آ "  کلمه
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ها اعت ار را ن، که چاق بور  عال تو   فهمیع که ببض از  تن   

 از ثروتمن، بور  اقت.

 «2»گزینه  -188

 زن،گ  افرار اقت.بهترین ر  ا  برا  چاا   ربوط به قبک 
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 ( زبان3پاسخنامه سؤاالت آزمون)
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اقتصاد آسیب دیده کشورماا  دم وورس سوا اواه      ترجمه جمله:

تا قیمت اقالم با  ادیریت گردیدهگذشتا با اهامت ترسط دولت 

 ثبات و تراز  برسد.

 با شده، امائا دمسنااا اجهرس دم کا ترضیحاتی با ترجا با :نکته

 حاس زاا  عالات با ترجا با اجهرس، تست تشخیص احض

 .کاال

(during the last three month)،  کاال حاس یعنی ۱ یگزینا 

 . کنیم ای انتخاب ما اجهرس

 have/has + been +pp   :اجهرس کاال حاس فرارس
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گلدا   دانستایکرد اگر اادم شما چگرنا مفتام ای ترجمه جمله:

 اید؟گرا  قیمت خریدامی شده ترسط اادمش ما شکستا

 کوا  است سراس ارمد دوم نرع شروی گراار ،تست این دم :نکته

 :است شکل بدین آ  فرارس

 ساده، ی گذشتا: (if یشرط)جملا یجملا زاا 

  :فرارس با ساده یگذشتا دم آینده: شرط ینتیجا یجملا زاا  و

  would/could/might +ساده  فعل 
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قبل از تقاضوای اسوتخدام دم شورکت تجربوا      آنها ترجمه جمله:

 .کسب کرده بردندعملی زیادی دم ترجما 

گذشتا و ساده  اگذشت زاا  دو بین یدهنده مبط:   beforeنکتا

 .است( بعید ااضی)کاال ی

 است ساده یگذشتا (applied): دوم یجملا فعل تست، این دم

 کااول  گذشوتا  بایود  اوس یجملوا  فعل  ،befor  وجرد دلیل با و

 had+pp : فرارس با باشد
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-برای احافظت از زبا  کمیکا اوالعات از آنجایی ترجمه جمله:

های دم حاس انقراض وجرد داشت، زبانشناسوا  تصومیم گرفتنود    

 حلی بیابند.برای نجات آنها ماه 

 کوم  افهرم با نیاز خالی جای دم جملا، یترجما با ترجا با :نکته

 یکلمووا کووا دلیوول ایوون بووا ۳ و ۱ هووایگزینووا بووین و دامیووم،

information است دمست ۱ گزینا است، شمامش غیرقابل. 

 :هاگزینه

اای غیور قابول   شومامش(: کوا قبول از اسو     غیرقابول ) ( کم۱ 

 آید.شمامش ای

ابل شمامش و هم اقدامی: هم قبل از اساای ق یا ( تعدادی2 

 آید.قابل شمامش ایقبل از اساای غیر

 آید.شمامش(: قبل از اساای قابل شمامش ای قابل) ( کم۳ 

ابل شمامش و هم قبل از اساای زیاد: هم قبل از اساای ق( 4 

 آید.قابل شمامش ایغیر
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کوا اکتشوافات   ای دانیل با عنرا  اهندس نخبوا   ترجمه جمله:

العادی انجام داده برد انتخاب شد و دم نهایت تعجب همگا  فرق

 کامخانا قرام گرفت. تشریق ارمد

 ترجما گزینا ها:

 ( تنبیا شده2 ( دلسرد شده۱ ها:گزینه

 ( انتشر شده4 ( تشریق شده۳ 
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کنویم  اا دم آ  زندگی اوی  انگیزی کادنیای شگفت ترجما جملا:

است کا برای یافتن حقایق جالب ای بایسوت   عجیبیاانند کتاب 

 آ  ما بدقت بخرانیم.

 ( عجیب2 ( قری۱ ها:گزینه

 ( سنگین4 کسل کننده –( خستا کننده ۳ 
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بورای   داماعنوا : اگر چا وی نترانست از یک جملوا  ترجمه جمله

ذکر تعریفی اناسب از کلما جدید استفاده کنود، ااوا اوا اترجوا     

 انظرم وی شدیم.

 داماعنا( 2 ( پشیما ۱ ها:گزینه

 جر( صلح4 ( اایدوام۳ 
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امزشومند والودین اوا      تجربیاتدانستن دم ارمد  ترجمه جمله:

 کند تا با ایراث خانرادگی خرد افتخاماهم است و با اا کمک ای

 کنیم.

 ( آزاایش2 ( استثنا۱ ها:گزینه

 ( تجربا4 ( ترقع۳ 
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وجرد داشوت توا افسورا  پلوی       شمامیبیدالیل ترجمه جمله: 

های سری دسوتگیری سوامقین اخفوی    هریت خرد ما دم ااارمیت

 نگاه دامند.

 امزش( بی2 شمام( بی۱ ها:گزینه

 فایده( بی4 ضرمبی( ۳ 
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با اا شدیدا ترصیا اوی کنود کوا همورامه بوا       دین ترجمه جمله:

اردم اهما  نراز برده و با نجوات احویط زیسوت وبیعوی اوا       

 اتعهد باشیم.

 ( دین2 ( انطقا۱ ها:گزینه

 ( عصر، دوما 4 ( ناحیا۳ 
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ای برد کا دم آ  شرایط اقتصادی فشام غیرانتظره ترجمه جمله:

گذاشتا شد تا قیمت سکا ما با تعادس سخت بر دوش دولت 

 برساند.

 ( دلیل2 ( فشام۱ ها:گزینه

 ( لذت4 ( سنت۳ 
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زاانی کوا دم آ  زنودگی خوراهیم کورد و ااورم الزاوا        ترجمه جمله:

 شرد.ناایده ای آیندههای خرد ما انجام خراهیم داد زندگی و اسرولیت

 ( آینده2 ( تالش۱ ها:گزینه

 اقصد (4 ( نسل۳ 

 کلوز تست ترجمه

گرنا کوا  ترانند آ پذیر است. هما ایآس ااکا سبک زندگی ایده

گرنا کوا اکنور  بوا    هما  خراهند زندگی کنند.( ای۱۳) خردشا 

نظر از اینکا این صرمت است. زیرا سبک زندگی کنرنی شما صرف

 انتخاب شماست.  ،پسندید یا خیرآ  ما ای

خراهید زندگی ای "( کا ۱4) پرسیده شردبایست از شما ابتدا ای

خراهید شوبیا چوا   ای "یا  "شما شبیا چا شخص دیگری باشد؟ 

( شوما بوا   ۱1) قودم . ورح این دو سراس اولوین  "؟ شخصی باشید

بایسوت بوا بهتورین و    آس است. دم گام بعد ایسری زندگی ایده

 ترین شکل امکن با سراالت پاسخ دهید زیرا پاسخ با اینصادقانا

سراالت تعریف موشنی از اینکا دم زندگی با دنبواس چوا چیوزی    

دهود.  ( ما بدست ای۱1) باشیدخراهید چگرنا فردی هستید و ای

دم نهایت و بعد از گذشت ادتی این اسئلا تبدیل با حقیقتی دم 

( ما با یاد داشوتا باشوید   ۱1) حقیقتزندگی شما خراهد شد. این 

بایست ک زندگی کامآاد ایکا دم ماستای برخرمدامی از یک سب

وسوت دامیود انجوام    داز زندگی بیشتر لذت برده، کامهایی ما کا 

 کنید.داده، و تبدیل با شخصی شرید کا با خرد افتخام ای
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 ( او )خانم(2 ( آنها۱ها: گزینا

 ( اا4 ( او )آقا(۳ 
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 ( سراس کرد2 ( سراس کرد ۱ ها:گزینه

 شرد( سراس پرسیده ای4 پرسیده شرد( سراس ۳ 

 «4»گزینه  -78

 ها( زندگی2 ( صفحات۱ ها:گزینه

 ها( گام4 ( کمبردها ۳ 
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 ( دوست داشتن2 ( شد ۱ ها:گزینه

 ( کشف کرد 4 ( احترام گذاشتن۳
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 ( حقیقت2 ( تنرع۱ ها:گزینه

 ( انرژی4 ( اردم۳ 

 :(1) درک مطلبترجمه 

فرهنگ لغت برای افرادی کا دم حاس یادگیری یک زبوا  جدیود   

شورد. بوا یوک دیکشونری     هستند ابزامی بسیام اهم احسرب ای

ترانید اعنا و همنشینی کلمات جدید انگلیسی ما بیابیود،  خرب ای

ای ما دم ترجما لغتی ما با زبا  خرد جستجر کنید، ااوالی کلموا  

ی یا شکل زاا  گذشوتا  آ  برمسی کنید، جمع یا افرد برد  اسم

فعلی ما جستجر کنید، اترادف و اتضاد کلموات ما پیودا کورده و    

 های دیگر از آ  داشتا باشید.بسیامی استفاده

بایسوت  برای تبدیل شد  با یک کامبر خرب فرهنگ لغوت اوی  

ترین گزینا بورای هور   تصمیم بگیرید کا کدام دیکشنری اناسب

هوای لغوت دیجیتواس    هنگیک از کامبردهای اشامه شده است. فر

آاورزا  هسوتند. اغلوب آنهوا دامای     بهترین انتخاب برای دانوش 

های آنهوا  ها و ترضیحات زبا  اصلی برده و اعانی و اثاساترادف

با زبا  انگلیسی است. آنها کلمات انگلیسی ما بورای شوما تلفو     

ا آنهوا  ترا  حمل کرد. اگرچوا هزینو  کرده و آنها ما با ماحتی ای

شرند، پ  بهتر است اسوم خورد ما   خیلی ماحت گم ای باالست و

-انا شخصی کام اییموی آنها یادداشت کنید. دم صرمتی کا با ما

های لغت اینترنی و تر این است کا از فرهنگیک ماه امزا  ،کنید

 آنالین استفاده کنید. 

و اگر شما زبا  آارزی با استاندامدهای باالی فراگیوری زبوا  انگلیسوی    

قصد یادگیری کامبرد لغات ما دامید فرهنگ لغت توک زبانوا    هستید و

هوای لغوت دو   بهترین پیشنهاد برای شماست اگرچا استفاده از فرهنگ

 مسد.زبانا دم برخی ارامد ضرومی با نظر ای

-عد از انتخاب فرهنگ لغت مناسب مینکته بسیار مهم دیگری که ب

از آن اسهتااد   ست کهه ههه زمهانی    بایست در نظر داشته باشید این ا
شهنوید را  بینید یا مهی کنید؟. اگر بخواهید هر لغت جدیدی که میمی

بایست تمام روز را با فرهنگ لغهت  در فرهنگ لغت جستجو کنید، می
بایسهت بها   خهوب نیسهت. مهی   ر دستان خود سپری کنید. این اصالً د
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هوشمندی لغت مناسهب و زمهان مناسهب بهرای جسهتجو کهردن در       
 تخاب کنید.فرهنگ لغت را ان
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خراهید شرد کا اگر ایاز اتن اینگرنا استنباط ای ترجمه جمله:

 یک کامبر خرب فرهنگ لغت باشید، .....

بایست فرهنگ لغت دیجیتاس داشتا باشوید چورا   ( ای۱ ها:گزینه

 آارزا  است.کا بهترین انتخاب برای دانش

ما داما باشید تا بایست تمام اهداف اشامه شده دم اتن ( ای2 

 قادم با انتخاب بهترین فرهنگ لغت باشید.

بایست با برخی اهداف اشامه کنید تا بترانید ( شما خرد ای۳ 

 بهترین فرهنگ لغت ما انتخاب کنید.

بایست قادم باشید بهترین فرهنگ لغت ما اتناسب بوا  ( ای4 

 اهداف خرد انتخاب کنید.
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ه به متن به تمام موارد ذیل به صورت خاص به ترجمه جمله:  با توج

عنوان بهترین انتخاب فرهنگ لغت برای زبان آموزان سطح پیشرفته 

 است بجز ...نشد  اشار  

  ( فرهنگ لغت آنالین دوزبانا۱ ها:گزینه

 زبانا( فرهنگ لغت دیجیتاس تک2 

 ( فرهنگ لغت دیجیتاس۳ 

 ( فرهنگ لغت آنالین4 
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پواماگراف دوم  دم سوطر دوم   equivalentsترجما جملا: کلما 

 بیشترین قرابت اعنایی ما با ............. دامد.

 ها( تفاوت2 ها( شباهت۱ ها:گزینه

 ( عراال4 ( اهداف۳ 
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با احتماس قری اتن با این صورمت ادااوا خراهود     ترجمه جمله:

 یافت کا ...

حاس خراند  اتنی هستید با هیچ وجا اجاز ( وقتی دم ۱ ها:گزینا

 با استفاده از فرهنگ لغت برای جستجری کلمات جدید نیستید.

-ند  اتن با کلما جدیدی برخرمد ای( وقتی دم هنگام خرا2 

 کنید بالفاصلا ا  ما دم فرهنگ لغت جستجر کنید.

کنیود،  ( دم هنگام خراند  وقتی لغوات جدیود برخورمد اوی    ۳ 

 ام کنید و سپ  اعانی آ  کلمات ما پیدا کنید.پاماگراف ما تم

-بینید یا ای( هنگام خراند  اتن تمام لغات جدیدی کا ای4 

 .بایست جستجر کنیدشنرید ما ای

 

 :(2ترجمه درک مطلب )

برخی افراد دوست دامند اشوهرم شورند. البتوا شوهرت ازایوای      

های زیادی برای مسید  با  شوهرت وجورد   خردش ما دامد و ماه

بایسوت  امد. برای پیدا کرد  اسیر مسید  با شهرت ابتدا اوی د

خراهید اشوهرم شورید. چورا کوا     تصمیم بگیرید تا چا ایزا  ای

ترانیود  شهرت دم سطرح زیادی وجرد دامد. با ورم اثاس شما ای

ترانیود دم  یا اینکا اوی  دم ادمسا یا احل کام خرد اشهرم شرید.

ومید. گزینوا دیگور ایون    زادگاه و استا  خرد شهرت با دست بیا

است کا با نهایت شهرت برسید و تالش کنید دم دنیوا اشوهرم   

شرید. بنابراین با شما بستگی دامد کا چا ایزا  شهرت اطالبوا  

 کنید.

مسید  با شهرت ترلید یک ماه حل انحصر با  برای اولین راه

فرد برای یک اشکل اتداوس است. کافیست با اشکالت زندگی 

خرد و دنیای پیراار  خرد فکر کنید. اگر با یک ماه حل یا اختراع 

 شرید.انحصر با فرد دست پیدا کنید با این واسطا اشهرم ای

ا ایک  برای اثاس اامی کرمی با عنرا  دانشمند و اخترع اشع

 کا ماه حلی بزمگ برای یک اشکل اتداوس برد اشهرم شد.

ای انحصر با فرد است. برخی بخشنده برد  با شیره راه حل دوم

های غیراعمورس بوا شوهرت    افراد از وریق کمک با اردم از ماه

تراند یک ابلغ باالی اهدایی یا اینکا یابند. این کمک ایدست ای

عمرس باشد. برای اثاس هدف شوما  اآومی پرس از یک ماه غیرجمع

ها نا  شویرینی شوکالتی و اهودای    تراند تهیا و فروش ایلیر ای

ابلغ جمع شده با یک خیریا دم ماسوتای کموک بوا نیازانودا      

 باشد.

 یک  راه دیرکر  تالش برای ثبت مکرمد جهوانی اسوت.    راه سوم

یک مکورمد جهوانی ما بشوکنید.    برای اشهرم شد  این است کا 

جهانی ما اطالعا کرده و ببینید ااکا  شکستن کداایک های مکرمد

برای شما ایسر است. دم نظر داشتا باشید کا مکرمد جهانی شما 

بایسووت ترسووط اسوورولین مسوومی کتوواب بووا احتموواس قووری اووی

ردد. عالوه بر هموا ایون اورامد،    مکرمدهای گین  ثبت و تایید گ

  است و بایست مکرمدی ما انتخاب کنید کا ارمد ترجا همگاای

 نا هر مکرمدی.

ااا دم نظر داشتا باشید کا اشهرم شد  و دم شهرت باقی ااند  

نیازاند تالش و کام فراوا  است. پ  اگور قصود ندامیود خیلوی     

تالش کنید شاید این ماه اناسب شما نباشد. همچنین اگر هم تمام 

ت باز هم اشهرم نشرید زیورا  تالش خرد ما انجام دهید امکن اس

 ال شان  دم اشهرم شد  ما نیز نادیده گرفت.عا نباید
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های اختلف مسید  با تمام ارامد زیر با عنرا  ماه ترجمه جمله:

 شهرت اشامه شده است بجز ...

( تصمیم دمست گورفتن دم خصورا اینکوا دم چوا     ۱ ها:گزینه

 .خراهید قرام بگیریدسطحی از شهرت ای

جهانی افراد توا بفهمیود آیوا آنهوا     ( کام بر موی مکرمدهای 2 

 .اند یا خیرتایید شده

( پیدا کرد  ماهی انحصر با فرد بورای کموک کورد  بوا     ۳ 

 .اردم چا با ورم اعمرس یا غیراعمرس

حلی اناسب برای یک اشکل اتداوس کوا جهوا    ( یافتن ماه4 

 .دمگیر آ  باشد
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دم  ”universal“هوا بوا کلموا    کداایک از گزینوا  ترجمه جمله:

 پاماگراف اوس قرابت اعنایی دامد؟

 ( جایگزین2 انیجه( ۱ ها:گزینه

 ( اتداوس4 ( اثبت۳ 
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دم پاماگراف آخر کداایک از  ”one“ترجما جملا: ارجع کلما 

 ارامد زیر است؟

 ( عالقمند برد  با کام زیاد۱ ها:گزینا

 ( عالقمند برد  با سخت کام کرد 2 

 اسیر مسید  با شهرت( ۳ 

 ( داشتن عاال شان 4 
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مسد اضمر  و پیام غیر استقیم اتن این با نظر ای ترجمه جمله:

 باشد کا ...

 ها:گزینه

( فقط دم نظر گرفتن ایزا  تالش برای مسید  با هدف دم ۱ 

 .حقیقت برای مسید  با آ  کافی نیست

سطح جهانی اشوهرم  ( شهرت واقعی وقتی است کا شما دم 2 

 ای شرید.

ترانند با سطرح باالی شهرت دسوت پیودا کننود    ( افراد ای۳ 

 تر آغاز کرده باشند.اگر ابتدا از سطرح پایین

 آید.شان  ای( شهرت با سراغ افراد خرش4 
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 دانید که او دکتر خوبی هست یا نه؟می آیا ترجمه جمله:

 شناسم.او بهترین دکتری هست که من می ،بله

چون مقایسه بین بیش از دوتاست جووا  فو ت لوا ی     ه:ـــنکت

 شود.می

  «3»گزینه  - 66

دار بودن کار مورد نظر است و زمان جملوه هوم   چون ادامه نکته:

 و چون فالو  م ورد   استجوا  گذشته استمراری  ،گذشته است

 شود.می 3 گزینه جوا باشد می

 «1»گزینه  -67

شوود و چوون   کام  موی چون اثر کار از گذشته است جوا  حال 

 این جمله مجهول هم هست.ربناب ؛م عول قب  از جای خا ی است

 «2»گزینه  -67

یکی است و فال  جمله سوم  letچون قسمت اول و دوم فع  

نگرفته پس زمان جمله گذشته و  ''s''شخص م رد و ی فع  جمله 

 جمله شرطی نوع دوم است.
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تن یک باتری هستیم تا  انرژیی  را ما در حال ساخ ترجمه جمله:

 ذخیره کنیم. ،که از رودخانه تو ید میکنیم

 ذخیره کردن (2 تو ید کردن  (1 ها:گزینه

 منعکس کردن (4 خلق کردن (3 
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-نمی غذا طور فحیحمن به رضا گ تم که اگر او به ترجمه جمله:

 شد.شد و مریض میدوچار اضافه وزن می، خورد

 با خونسردی (2 اخیرا (1 :هاگزینه

 به دفعات زیاد (4 به طور فحیح (3 
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ش خو، آنها ن, با این همه ن رات در خانهدر زمستا ترجمه جمله:

بنابراین آنها توانستند از  که هوا گرم و خشک بود. ندشانس بود

 ها است اده کنند.حیاط برای بچه

 نا امن (2 پر انرژی (1 :هاگزینه

 شانسخوش (4 احساسی (3 
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هووا دنبووال دارو گشووتند امووا هووا در داروخانووهآن ترجمــه جملــه:

 ها به شکست ختم شد.جستجوی آن

 آینده( 2 سر وقت( 1 :هاگزینه

 سبک زندگی( 4 شکست( 3 
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 کنند.ها هر سا ه از یزد دیدن میبسیاری از خارجی ترجمه جمله:

های افلی در یزد جاذبه ،تاریخی آن های قدیمی وساختمان

 هستند.

 موقعیت (2 جاذبه (1 :هاگزینه

 فرهنگ (4 سرگرمی (3 
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با درسوت کوردن فویلم و آمووزش     ما قصد داریم  ترجمه جمله:

  .ها از مح  زندگی آنها محافظت کنیمچگونه نگهداری از یوزپلنگ

 محافظت کردن (2 ویران کردن (1 ها:گزینه

 تشکی  دادن (4 کشف کردن (3 
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دست کارگران لصوبانی بوود زیورا     رئیس واقعا از ترجمه جمله:

 دستورات او را لم  نکردند. ها فوراًآن

 متاسف برای (2 خسته از (1 :هاگزینه

 لصبانی از (4 مطمئن در مورد  (3 
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بالفافوله  دانم چرا او مقدموه را نخوانود و   من نمی ترجمه جمله:

بهتر است او توضیح خووبی بورای آن    قسمت بعد را شروع کرد.

 داشته باشد.

 تصور (2 ترکیب (1 :هاگزینه

 توفیف (4 توضیح (3 

 کلوز تست ترجمه

تواند به سیسوتم ایمنوی بودنتان کموک     آیا می دانید که خنده می

کند؟ حتی ممکن است که با هر خنده احتموال سورماخوردگی یوا    

در حقیقت, اگور شوما قبو  از     در شما کاهش یابد.حمله آ رژیک 

احتموا  خووا  شوبانه خیلوی خووبی       ،رفتن به رختخوا  بخندید

خواهید داشت. مطا عات پزشوکی در زمینوه خنوده و آرزوی بوه     

کنند که افوراد بیشوتر و بیشوتری از    کاری می دارند ،خو  شدن

 اده کنند تا احساس بهتری بیابند.خنده است 

مخصوفوا   ؛گوید که همه ما نیاز به خندیدن داریوم آ ن کالین می

 زم  ،در ما شک  بگیورد  "مهارت طنز"به خودمان. برای آن که 

هایمان ببینیم. با تمرین ا عم است که ما طنز را در لم  و لکس

 زمینه بهتر شویم.این توانیم در می

 «1»گزینه  -77

 آید.می بالفافله بعد از حروف اضافه فع  به فورت اسم مصدر

 «2»گزینه  -77

 «4»گزینه  -78
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 :(1) درک مطلبترجمه 

دانست که روز خوبی نیست. این او ین روز مدرسه بود و جاش می

شد و با مادرش نیوز بحو ش   داشت دیرش می ؛بود 0:18سالت 

رفت که به اتوبوس برسود؛  هنگامی که او به سرلت می شده بود.

حق بوا   ،با این وجود مادرش هنوز لصبانی است. کردمیاحساس 

شد. نی که سالت زنگ زده بود بیدار میاو باید زما –مادرش بود 

راننده فقط یک  حظه قب  از بسوتن در  اتوبووس منتظور بوود.     

-وقتی که رفتن اتوبوس را تماشا میجاش در جایش خشکش زد 

ا با موادر مواجوه   کرد. حا  مجبور است به خانه برگردد و نه تنه

 د.بلکه از او بخواهد که او را به مدرسه ببر ،شود

هوا را بواز   جاش چشمانش را برای یک  حظه بسوت و سو س آن  

شود. او امیدوار بود آرامش می )مادرش گ ته بود این بالث کرد.

که مادرش نیز همین کار را انجام دهد.( س س دستش در جیبش 

ه نشد وقتوی کوه جلووی در    کرد و به خانه برگشت. مادرش شوک

دانسوت کوه   جاش می ،آ ود بودبرگشت. یک نگاه لصبانی و خشم

 ا گ تم. جاش به جای بحث با موادرش، به شم -م هوم آن چیست

او فقط لذرخواهی کرد و با نرموی از او خواسوت کوه او را بوه     از 

فورت مادر مالیم شود و رفوت توا کلیودهایش را      مدرسه ببرد.

 بردارد.
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چرا جاش می دانست که اولین روز مدرسه اش قرار نیست روز 

 خوبی باشد؟

 او زود برای مدرسه بیدار نشده بود. -4

 «1»گزینه  -74

 ؟ گردد.به چه برمی 3خط  2در پاراگراف  ''this''ضمیر 

 هایش.بستن چشم1

 «4»گزینه  -78

 ……بر اساس متن 

 مادرش او را به مدرسه برد.-4
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العمل کدام یک از موارد زیربهترین توصیف از اولین عکس

 مادرش هنگام برگشت به خانه بود؟

 لصبانی-2

 :(2ترجمه درک مطلب )

( بعد از شکس یر به لنوان 1780 -1764معمو  جان میلتون )

 شود . ترین شالر انگلیسی زبان در نظر گرفته میبزرگ

باشد که به موضوع ( می 1776شده )ترین شعر او بهشت گم مهم

ها از زمان خلقت جهان و به همان نحوی روابط خداوند با انسان

 . پردازدکه در انجی  گ ته شده می

پ  ی سنبرای تحصی ( به مدرسهآمد و ) میلتون در  ندن به دنیا

. او در آنجا آنقدر مشتاق یادگیری بود که گ ته است : از رفت

 رفتم .ه ندرت قب  از نیمه شب به رختخوا  میام بدوازده سا گی

، رفت و سا گی به کا ج کرایست )واقع در( کمبریج 17در سن او 

ی ، بورای اداموه  ه ت سال بعد کوه آنجوا را تورر کورد     بیش از

هام شایر که هورتون نام تحصی  خود در یکی از روستاهای بکینگ

شعری لا ی خواهد دانست که میاو از قب  می .ساکن شد ،داشت

بایود نوه تنهوا یوک      ،معتقد بود که برای انجام این کوار بنویسد و 

 ( باشد.خو  )هم، بلکه یک انسان شخص تحصی  کرده

اما وقتی  ، ی بزرگ خود نبودی شروع وظی هاگرچه تو هنوز آماده

 IIو  L Allegroدر هورتون اقامت داشت اشعار دیگری نوشت 

penseroso هور دو در سوال هوای    بودند )ی این اشعار از جمله

1732- 1731 . )L Allegro هایی را که یک فرد بشاش به چیز

چیز هایی را که یک فرد جدی  II penserosoآن لالقه دارد و 

های دیگوری کوه در   کرد. شوعر ، توفیف میها لالقه داردبه آن

( که یک نمایش منظوم در 1734) Comusهورتون نوشته شدند 

( که یک شوعر زیبوا و غوم    1736) Lycidasستایش پاکی بود و 

هوایش  کالسوی ، یکی از همنگیز در سوگواری مرگ ادوارد کینگا

 باشد.، میکه غرق شده بود
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 باشد.می ……متن عمدتا در مورد 

 زندگی و کار میلتون-2 اوای  زندگی میلتون -1 :هاگزینه

 های اثرگذاری انجی  بر میلتونشیوه-2 

 شود.بهتری از میلتون در نظر گرفته میچرا شکس یر شالر -4 

 «2»گزینه  -77

 آغاز کرد. ……کند که میلتون مدرسه خود را متن اشاره می

 سال داشت.  18وقتی  (1 :هاگزینه

 در مدرسه سن پ  (2 

 در کا ج کرایست( 3 

 کردچون در  ندن زندگی می( 4 

 «2»گزینه  -77

 "رفتماز نیمه شب به رختخواب می به ندرت قبل"از جمله 

 کنیم که میلتون ...... .گیری مینتیجه

 مشک  خوا  داشت-1 :هاگزینه

 ماندتا دیر وقت برای مطا عه بیدار می-2 
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 خسته نبود-3 

 به شب هنگام لالقه داشت-4 

 «1»گزینه  -188

 ؟نیستکدام گفته در مورد اشعار میلتون درست 

 بود شعری ننوشت. میلتون وقتی در هورتون-1

2- Allegro کرد که یک فرد بشاش به هایی را توفیف میچیز

 آن لالقه دارد.

3- II penserosoکرد که یک فرد جدی هایی را توفیف میچیز

 ها لالقه دارد.به آن

را که یک نمایش منظوم در ستایش پاکی Comus او اشعار -4

 .را نوشت Lycidasبود و 
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 باشد. می shall weهمواره  let’sطبق قانون سؤالی کوتاه 

 روی قبل از خوردن نهار. بیا برویم پیاده :جمله ترجمه

  «3»گزینه  - 66

 فاعل جمله تطابق داشته باشند.ضمایر انعکاسی باید با 
 We   ourselves  

توانیم همه چیز را  نگران جیم و من نباش، ما می :جمله ترجمه

 خودمان مدیریت کنیم.
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استفاده  wouldل نوع دوم در جمله جواب شرط از فع در شرطی

 کنیم. می

خریددم. انن زمدان    میاگر جای تو بودم یک خانه : ترجمه جمله

 باشد. آن می

 «2»گزینه  -67

از  (… , can. may, must)برای مجهول کردن افعال کمکی 

be  .استفاده کنید 

این یک سؤال دشوار است. بنابراین آن به سدادگی  : ترجمه جمله

 تواند در مدت کوتاه جواب داده شود. نمی

 «4»گزینه  -78

آن را گسترش  کرده تا حیاطریزی  مدرسه برنامه: ترجمه جمله

 دهد.

 ( به خطر انداختن2 ( فراهم کردن1 ها:زینهگ

 ( گسترش دادن4 ( متعادل کردن3 
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توانید با قطعات گم شده بازی کنید. شدما   شما نمی: ترجمه جمله

 ها نیاز دارید. به تمام قسمت

 شمار ( بی2 سرد ( خون1 ها:زینهگ

 ( همه، کامل4 ( ابتدایی3 
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 وهوای تهران را با اهواز مقایسه کرد. معلم آب: رجمه جملهت

 ( مقایسه کردن2 ( انتقال دادن1 ها:زینهگ

 ( درمان کردن4 آوری کردن ( جمع3 
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خنده او و نشاط او آن چیزهایی هستند که او را : ترجمه جمله

 نمایند. فردی جذاب می

 ( شجاع2 ( جذاب1 ها:زینهگ

 ( معمولی4 ( سریع3 
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انگیدز بدرای    یک مقصد تعطیالتدی شدگفت   فرانسه: ترجمه جمله

 جوانان است.

 ادب ( با2 ( خارج1 ها:زینهگ

 ( مذهبی4 انگیز ( شگفت3 
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ها به ندرت برای آنچه که والدین آنها برایشان  بچه: ترجمه جمله

 دهند. دهند قدردانی نشان می انجام می

 ( قدردانی2 ( عملکرد1 ها:زینهگ

 توصیف( 4 ( نسل3 
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دست آوردن بهترین  ما از هیچ تالشی برای به: ترجمه جمله

 نتیجه فروگذار نخواهیم کرد.

 = spare no painاز هیچ تالشی دریغ نکردن 
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فقط یک دانشمند فداکار واقعی خواهد خواست که : ترجمه جمله

 چنین گزارش طوننی با جزئیات را مطالعه کند.

 ( مناسب2 احساسی (1 ها:زینهگ

 ( فداکار4 ( ظالم3 

 کلوز تست ترجمه
ترین گسترده ی از قدیمیترین و همچنین شاید ازشطرنج مطمئناً یک

رویدد، مطمئنداً   های جهان است. مهم نیست که شما کجا میبازی

کسی را کده در آنجدا پیددا کنیدکده      شما قادر خواهید بود که

دهدد یدا حدداقل در    کند و آن بازی را انجام مدی زندگی می

های مختلفی اختدراع آن بدازی را   داند. نویسندهمورد آن می

 .اندهای اولیه نسبت دادهاز تمدن به هر کسی

ها درحدود سال پانصد آشکار ساخت که هندی ،یک بررسی دقیق

ترین بازیکنان باشدند. یدک   و پنجاه بعد از میالد ممکن است قوی

کندد کده   از میالد بیان می ششصد بعد شاعر پارسی زبان در سال

هیچ مرجع خاصی است بازی شطرنج از هندوستان به ایران آمده 

طول  برای این بازی در هر ادبیاتی تاکنون وجود نداشته است. در

و محبوبیت آن حتی  گسترش یافتتمام جهان  بهها، شطرنج قرن

 .ها بیشتر هم شدظهور امپراطوریافول و با 
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 ( مطمئنا2ً خوشبختانه  (1ها:زینهگ

 طور خصوصی( به4 ( خوشبختانه 3 
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 ( هدف2 اختراع ( 1 ها:زینهگ

 ( حالت چهره4 تاکید( 3 
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 قبرها( 2 تمدنها ( 1 ها:زینهگ

 ها( رگ4 ( مشاهدات 3 

 «3»گزینه  -78

 ادببی( 2 راحت( 1 ها:زینهگ

 شجاع( 4 ( خاص 3 
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 ( معتاد شدن 2  محافظت کردن( 1 ها:زینهگ

 ( گسترش یافتن4 ( شامل شدن 3

 

 (8)ترجمه درك مطلب 

مند باشد نام پیکاسو، نقداش اسدپانیایی را   کس به نقاشی عالقههر

شنیده است. پابلو رویز پیکاسو فرزند دوسدت داشدتنی و دلخدواه    

بسیاری از دختر عموهدای    میان اش بود. او تنها پسر درخانواده

پدرش به خصوص به  ابود. این امر برای مهم بودن او کافی بود ام

 خواهدد  این خاطر او را دوست داشت که واضح بود پابلو هنرمندد 

 شد.

ن مامان یا بابا بلد شده بود و از همدان  تاو واژه مداد را قبل از گف

ها به د، ساعتمند بود. وقتی کوچک بوها بسیار عالقهابتدا به رنگ

پرداخت. اگر مادرش او از حیوانات و مردم می زیبایی هایطراحی

فرستاد، زیر درختان در خاك به طراحدی  را برای بازی بیرون می

کدوچکترش   خواهر های دلخواه ،داد. یکی از مدلخود ادامه می

ای در مانگدای  لون بود. دن خوزه رویز، پددر پدابلو، مددیر مدوزه    

کار زیادی برای  ماکرد ا. او تنها حقوق کمی دریافت میاسپانیا بود

 .انجام دادن نداشت

هدای خدودش بپدردازد کده نقاشدی از      توانست به سدرگرمی می و

هدای نقاشدی   کبوتران و سایر پرندگان بدود. او در مدورد تکنیدک   

 .یاد داد پابلو اطالعات زیادی داشت و تمام آن را به

ود. در نور داغ خورشید، پددر و  در مانگا خیلی خوشایند ب زندگی

ها در کنار دریا زدند و به تماشای قایقپسر به سمت دریا قدم می

آنها  پرداختند.به گشت زدن می آنجاپرداختند یا در بازار روبازمی

رسیدند. دن خوزه قد بلند و نغدر  زوج عجیب و غریبی به نظرمی

 غمگیندی  بود. ری  و موهای قرمدز رندگ و چشدمان خاکسدتری    

. پابلو برعکس پدر بود. مانند رو و آرام بودداشت. او همچنین کم

کمی چاق بود. موهای تیره پر رنگی داشدت و   مادرش کوتاه قد و

کده بده تمدامی چیزهدایی کده در اطدراف         روشنی چشمان سیاه

 .کرد و کمرو نیز نبودکردند توجه میحرکت می
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کددرد  ي سددمرج جددر  ير مدد کددم گ گزیندده سو ااددو ر   ددر  

 . ايعم دج در نقاش 

 ( توجه پدرش2 های  نقاشی (1 ها:زینهگ

 ( تعداد دختر عموها4 ( استعداد پیکاسو در نقاشی 3 
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تو نست سو ااو ر  وقي  یك  چه  ود  وشير جرب چه چوزي م 

 .خود کنم  طر ح  و نقاش 

 ( بازی با خاك و شن2 اش توجه افراد خانواده (1 ها:زینهگ

 ( گذراندن وقت  با لون4 ( طراحی و نقاشی 3 
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اددرگرم  سددمر سو ااددو چدده چوددزي  ددود  نقاشدد  و طر حدد  

 .سرنمگان

 کارش در موزه ( 1 ها:زینهگ

 ( گذراندن وقت  با پسرش 2 

 ( نقاشی و طراحی پرندگان 3 

 ( تدریس نقاشی به پیکاسو4 
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  : « they» .کنمسار گر ف اوگ  ه چه چوزي  شاره م  در

 ( دن رویز و همسرش2 پیکاسو   خانواده( 1 ها:زینهگ

 ( دن رویز و پابلو4 ( پیکاسو و لون 3 

 (2ترجمه درك مطلب ) 

ا اختدراع کدرد. امد    1781بدل تلفدن را در سدال     گراهام الکساندر

بدرای  ها زودتر شروع شد. بل ابتدا داستان پشت این اختراع سال

سخن گفتن به افراد  آموزش کرد. او سیستمی برایپدرش کار می

ی ی پیشین  در رابطه با مطالعده ناشنوا درست کرد. او از تجربه

 ای کده صددا را از طریدق   مند شد، وسدیله صدا، به تلگراف عالقه

فرستد. در طدی آزمایشدی بده همدراه دسدتیارش،      برق می جریان

که چگونه جریان الکتریسدیته   توماس ای. واتسون، بل کشف کرد

انسان را منتقل کند. در دهم  آقای تواند ارتعاشات صدای یکمی

-های مختلفدی کدار مدی   ، بل و واتسون در اتاق1781سال  سمار

 واتسدون  کردند. بل تصادفاً کمی اسید روی لباس  پاشید و گفت

پیام بل را از طریق خط تلفن شنید و فوراً آمد. این جمالت اولین 

واتسون اینجا » شدندمالت کاملی بودند که از طریق تلفن ارسال ج

 .«بیایید، به شما نیاز دارم

ادی اصدال  شدد. در   ی جدید تا حدد زید  طی یک سال، وسیله در

ین بوسدتون و  ی تلفندی بد  ه، بدل اولدین مکالمد   1788آوریل سال 

 از دویست مایل بود.  بی  یکه فاصله نیویورك را کامل کرد
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ی تلفدن  در بیشتر نقاط جهان با یکددیگر بده وسدیله    امروزه مردم

 هدای هواپیمدا بددون   های همراه و تلفننند. حتی تلفنکصحبت می

از خطوط تلفن و با استفاده از امواج هدوا، صددا را ارسدال     استفاده

هدای ضدروری در زنددگی    کنند. تلفن در حقیقت یکی از بخ می

 .روزمره مردم تمام جهان است
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 ي  ات که  د   در ي درادت    ي واولهکننمهکم گ گزینه  وان

 کردن تلفن  ايفاده کرد 

 .( درست هستند3( و ) 1) هایگزینه

 ( گرامافون2 تلگراف )دورگو( ( 1 ها:زینهگ

 (3( و ) 1های ) ( گزینه4 سیستم آموزش ناشنوایان ( 3 
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آورید  ادا    ي تلفن  در چه اال   تفدا   تيداد     ولون م المه

8766. 

 1781( مارچ سال 2 ( اوایل قرن نوزدهم1 ها:زینهگ

  1788مارچ سال ( 4 1788( آوریل سال 3 
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 ي که  ز طریق تلفن تراياده شم تصادت  ) تفداق (   ولون جمله

 . ود

 ( دیجیتال2 تصادفی )اتفاقی( ( 1 ها:زینهگ

 ای( مکالمه4 ( فرهنگی 3 
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 .ت     و و تسون هم ار  ودنمکم گ جمله درات  ا

 پدر بل دستیارش بود. ( 1 ها:زینهگ

 ( واتسون رئیس بل بود. 2 

 ( بل و پدر واتسون دوست بودند. 3 

 .( بل و واتسون همکار بودند4 
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