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 گرامر

 خانه یک میلیارد دالری می باشد. صاحباین مرد ثروتمند ترین ادم دنیاست و اولین فردی است که  .76

 او دارد .1 دارد .2 صاحب می باشد .3 که دارد .4

 .استفاده میکنیم  toعل با از اعداد ترتیبی از فبعد 

 متولد شده است.  1980سپتامبر سال  12در این ورزشکار معروف زاده شهری کوچک و  .77

 در .1 آن جا .2 در .3 برای .4

 استفاده میکنیم.  onحرف اضافه قبل از تاریخ کامل از درس چهار دهم/ 

وجود ندارد اما تاریخ دانان معتقدند که نوعی بازی با ه ابداع شدشواهدی دال بر این که فوتبال کجا و کی  .78

 توپ قرن ها پیش از بازی مدرن طراحی شده در انگلیس وجود داشته است. 

 ابداع شد .1 ابداع شده .2 ابداع می شد .3 ابداع خواهد شد .4

اعل جمله می که آیا ف، توجه به این نکته است  جمله معلوم از مجهول درس یک دوازدهم/ یکی از راه های تشخیص

( نمی تواند فعل گزینه footballفعل گزینه ها را انجام دهد یاخیر. در این سوال فاعل جمله )تواند 

(invent/)زمان گذشته انجام گرفته و فرمول ر ه دپس این جمله مجهول است. فعل جملانجام دهد. را  اختراع کردن

 .می باشد was/were +p.pزمان گذشته به شکل مجهول 

 .پیش بینی می کنندنیاز آینده را قبل از رقبا آن هایی هستند که موفق ترین افراد در کسب و کار  .79

آن هایی هستند که  .4

 پیش بینی می کنند

که پیش بینی می  .3

 کنند هستند

آن هایی که هستند را  .2

 پیش بینی می کنند

آن هایی هستند که پیش  .1

 بینی می کنند

 ترتیب کلمات در جمله تنها در گزینه چهار به درستی استفاده شده است.

 واژگان

 است و بنابراین باید آن را جدی گرفت.  حیاتیبه نظرم هنر نیز به اندازه ریاضیات و علوم  .80

 آرام .1 حیاتی .2 ماهر .3 سنتی .4

کار دشواری بود اما بعد سال ها توانستم مردی که با ماشینش به من زد و توانایی راه رفتن را از من گرفت را  .81

 . ببخشم

 تنفر .1 بخشیدن .2 توقع .3 قدر دانی .4

و زمان خوبی است خاص طبیعتا ونیز بسیار شلوغ است و هتل ها و رستوران ها گران هستند اما اکنون فرصت  .82

 تا این شهر زیبا را ببینم. 

 خاص .1 اجتماعی .2 اخیرا .3 خالقانه .4

 حین پروژه در خطر نبودند اما موافقم که در شرایط واقعی احتمال مرگ وجود دارد. واقعاخوب شد که آن ها  .83

 واقعا .1 شجاعانه .2 با بی دقتی .3 با عدم اطمینان .4

 .برآورده می کندخدمتی که آغاز کردند نیاز های دانش آموزان گروه های سنی مختلف را  .84

 عملکرد .1 برآورده کردن .2 مدت  .3 اطاعت .4
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 .جستجو کنیوقتی با کلمه نا آشنا روبرو می شوی بهتر است تا معنی آن را در فرهنگ لغت دوزبانه  .85

همراه کسی یا چیزی  .2 جستجو کردن .3 ادامه دادن .4

 بودن

 فکر کردن .1

اندازه کافی کارآمد اما حاال معتقدند که او به  نمی کردندتوجه آن ها در ابتدا به وی به عنوان انتخابی درست  .86

 است.

 دقت .4
 

 توجه .1 موضوع .2 عالقه .3

 و صداقت رفتار کند. تعهدجف به عنوان رئیس شرکتی بزرگ باید برای موفقیت با  .87

 میراث .1 آمرزش .2 دستاورد .3 تعهد .4

 کلوز

 ترجمه متن:

از سال پیش افتتاح شد.  100نخستین رستوران فست فود  چوننگاه به محبوبیت فست فود تعجب برانگیز است 

آن زمان پای غذاهای فرآوری شده با کالری باال به تمام دنیا باز شد و رستوران های زنجیره ای بین المللی به 

در کشور  گسترشبخش بیشتر این  را تجربه کردند که کاهشی از خود نشان نمی دهند. سطوح رشدیسرعت 

های کمتر توسعه یافته مشاهده می شود و وفاداری مشتری در چنین کشور هایی افزایش بهتری دارد اما این 

نیست. در واقع مطالعه جدیدی نشان داده که چنین افزایشی در اروپا نیز رخ داده  نمایانرشد تنها در این مناطق 

 است.  باال رفتهدرصد  45به میزان  2015تا  1997ای و تعداد سفارشات غذا بین سال ه

88. 

 برای .1 در .2 یکی از .3 چون .4

89. 

 سطح رشد .1 رشد سطح .2 رشد سطوح .3 رشد در سطح .4

90. 

 گسترش .1 بهبود .2 احتمال .3 انگیزه .4

91. 

 دقیق .1 نمایان .2 ناچیز .3 نامطمئن .4

92. 

 رسید .1 گرفت .2 رفتباال  .3 ترک کرد .4

 :1درک مطلب 

 ترجمه متن:

دارد و جمعیت کمی در آن زندگی می کنند. اگر ساکن اوت بک باشی  "اوت بک"کشور استرالیا محیط وسیعی به نام 

همه شهر ها دوری. و این یعنی از مدرسه دوری. پس اگر نتوان به مدرسه رفت باید چه کار کرد؟ خب مدرسه می از 
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یا مدرسه هوایی آلیس اسپرینگ شرکت می  ASSOAکودک ساکن اوت بک در  100آید پیش تو. بیشتر از 

 به وسیله اینترنت در ارتباط هستند. ASSOAکنند. دانش آموزان 

وقتی دانش آموزان وارد سیستم می شوند معلمشان روی به صورت آنالین آموزش داده می شوند. برخی از دروس 

مانیتور ظاهر خواهد شد. وی می تواند با دانش آموزان صحبت کند، به آنها پروژه هنری نشان دهد و یا آزمایشی 

دانش آموزان به وسیله رایانه و علمی را توضیح دهد. او دانش آموزان را نمی بیند اما صدای آنان را می شنود. 

اینترنت با یکدیگر و با معلمشان در ارتباط هستند. اما چون دانش آموزان در کالسی مجازی حضور دارند و حضور 

ندارند به معلم خصوصی نیاز خواهند داشت. والدین و معلمان استخدامی می توانند معلم خصوصی باشند. فیزیکی 

 ک و کمک به کار دانش آموزان تعلیم داده شدند.تمامی معلمان خصوصی برای در

ASSOA یک جامعه ایجاد کند. دانش آموزان هر دو هفته در نشست های مجازی مدرسه شرکت می  سعی دارد تا

کنند. سه بار در سال نیز تمامی دانش آموزان به شهر آلیس اسپرینگز برده می شوند. آن ها یک هفته کامل 

 وارد کالس واقعی می شوند.کالس مجازی را رها و 

 بهترین عنوان برای متن کدام است؟ .93

اوت بک به واقع اوت  .4

 بک است

مدرسه یک کلیک آن  .3

 طرف تر است

 نگاهی به آینده .1 مدل استرالیا .2

 کدام یک از موارد درباره شهر های استرالیا صدق می کند؟ .94

آن ها مدارس فیزیکی  .4

 دارند

آن ها از طریق  .3

اینترنت آموزش می 

 دهند

آن ها نسبت به شهر  .2

های بزرگ به اوت بک 

 نزدیک تر هستند

آن ها ارائه دهنده اینترنت  .1

 اوت بک هستند

 اوت بک درست است؟طبق متن کدام مورد درباره کودکان  .95

آن ها یک بار در سال  .4

برای مدتی کوتاهی در 

مدرسه فیزیکی شرکت 

 می کنند

آن ها به استاندارد  .3

های پایین آموزشی 

 دسترسی دارند

معلمان خصوصی در  .2

 خانه دارند

بیشتر درسهایشان در  .1

 واقعی اتفاق می افتد.زمان 

 .---------طبق متن کالس های آنالین مجازی کالس هایی هستند که  .96

دانش آموزان نمی  .4

توانند با یکدیگر صحبت 

 کنند

معلم همان معلم  .3

خصوصی دانش آموز 

 است

دانش آموز معلم را  .2

 میبیند

معلم دانش آموز را  .1

 میبیند

 :2درک مطلب 

 ترجمه متن:

این قبل از میالد دچار زمین لرزه شدند گفته می شد که  373وقتی شهر های هلیکه و بورای یونان قدیم در سال 

شهر ها خالی از حیوانات بودند. طی روز های قبل زمین لرزه موش ها، راسو ها، مار ها و حشرات از منطقه 

اما محققان هنوز نمی دانند که این حیوانات  . داستان های این چنین از حیوانات ماوراطبیعی بسیار استگریختند
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چگونه زمان زمین لرزه را حس می کنند. تحقیقات روی این موضوع بسیار است چون مطالعات معموال به دنبال 

محققان مشاهده کردند که رفتار غیر معمول  1981حقایق و مخاطرات گذشته انجام می گیرند. در مطالعه سال 

مین لرزه در ارتباط است. طبق این مقاله همه زمین لرزه ها یکسان نیستند. هر زمین لرزه حیوان با یکی از چهار ز

 برخی را حیوانات حس می کنند.  کهنشانه های قبلی خاص خود را دارد 

 بحث متن چیست؟ .97

تاریخچه مطالعات  .4

 علمی وقوع زمین لرزه

یکی از راه های پیش  .3

 بینی زمین لرزه ها

چرا دانش ما از زمین  .2

 لرزه ها کافی نیست

ویرانی زمین لرزه ها در  .1

 گذشته چقدر بود

 به کدام نزدیک است؟ گریختند کلمه  .98

 حمله کردن .1 مطلع ساختن .2 اتکا کردن .3 فرار از .4

 .--------طبق متن حقیقت دارد که حیوانات  .99

بهترین روش پیش  .4

بینی زمین لرزه ها 

 هستند

طی زمین لرزه ها  .3

 کشته نمی شوند

تنها برخی از زمین  .2

لرزه ها را پیش بینی می 

 کنند

همیشه در پیش بینی  .1

زمین لرزه ها به انسان ها 

 کمک کردند

 .------در متن اشاره دارد به که . کلمه 001

 نشانه ها .1 مطالعه .2 حیوانات .3 زمین لرزه .4

 


