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  »آبادي یاسر فیضدکتر «  »تشریحی زبان انگلیسیپاسخ  «
  »شهاب اناريدکتر «: ویرایش و بازبینی  

  

  .باشد می  صحیحdoing، پس )حالت معلوم(خالی فاعل است  چون اسم قبل از جاي  3 ي گزینه پاسخ -76
  :است فرم کامل جمله به این شکل بوده

He says he likes people who encourage (= encouraging) others to remain hopeful even under the worst 
conditions. 

  .دارد کنند تا تحت حتی بدترین شرایط امیدوار بمانند را دوست می گوید که افرادي که دیگران را تشویق  او می:معنی

  .باشد می  صحیحppپس فرم ) حالت مجهول(خالی مفعول است  چون اسم قبل از جاي  1 ي گزینه پاسخ -77

  !!!يدو تست از یک مبحث گرامر  
  

  .اند شده داده خانه تحویل شود که اخیراً به کتاب ها و سوابقی می  بسته شامل کتاب:معنی

  .شود می  استفادهwhereas یا while از دو چیز یا دو کسهاي متفاوت  ي ویژگی براي مقایسه  3 ي گزینه پاسخ -78
  .رسد نظرمی  ساله به30همسرش حدوداً ) که رصورتید(که  باشد، درحالی  سال داشته60 آقاي احمدي باید حدود :معنی

  4 ي گزینه پاسخ -79
should have + pp  

  .نشد شد، اما انجام می د کاري در گذشته انجامبای  
  

  )ولی نکردي. (کردي وقتی به تو مراجعه کرد  او امتحانش را رد شد، تو باید تو درسش بهش کمک می:معنی
  

   واژگان-  
هـا در خطـر    ز داریم تا تمام تالشمان را جهت حفاظت از این حیوانـات انجـام دهـیم، چـون آن                   ما نیا  :معنی  2 ي گزینه پاسخ -80

  .انقراض هستند
  وگذار اکتشاف، گشت) 4  آزمایشات) 3  انقراض) 2  مواد مغذي) 1  

  . مقدار زیادي پول به نفر اول در این رقابت اعطا خواهدشد:معنی  1 ي گزینه پاسخ -81
  دادن، امتدادیافتن کش) 4  کردن مدیریت) 3  دادن اتکردن، نج ذخیره) 2  دادن اعطاکردن، پاداش) 1  

  .شد  کتاب به سبکی که مناسب سن کودکان است، نوشته:معنی  2 ي گزینه پاسخ -82
  مجهزشده، تجهیزشده) 4  متوالی) 3  مناسب) 2  اعتیادآور) 1  

  .شد تا امور خیریه انجام دهد  دوستم به یک انجمن محلی ملحق:معنی  3 ي گزینه پاسخ -83
  گنجایش، ظرفیت) 4  اعتانجمن، جم) 3  مقصد) 2  عملکرد، نقش) 1  

ها تنیس، والیبال و هـاکی روي   این ورزش. کند می  ي من تقریباً هرکسی یک ورزشی را بازي          در مدرسه  :معنی  3 ي گزینه پاسخ -84
  .شود می چمن را شامل

  زدن تخمین) 4  شدن شامل) 3  دادن به فداکردن، اختصاص) 2   نوشتن، ساختن )1  
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  .سالمتی پدرش) عمدتاً(تر  شاکنون جان نگران چیزهاي زیادي است، بی  هم:معنی  1 ي گزینه پاسخ -85
  بختانه خوش) 4  قبالً) 3  طور احساساتی به) 2  تر، عمدتاً بیش) 1  

ترین رقابـت راهپیمـایی اسـت کـه در حـال حاضـر در المپیـک             هزار کیلومتري، بزرگ   10ي     مسابقه :معنی  2 ي گزینه پاسخ -86
  .شود برگزارمی
   دعواکردنکردن، مبارزه) 4  زدن تپیدن، کتک) 3  برگزارکردن) 2  گرفتن، بردن) 1  

  .اند نامه پیوست کرده ها تعدادي از شرایط را به موافقت  آن:معنی  4 ي گزینه پاسخ -87
  کردن بازگفتن، تصریح) 2  )شدن(، متحدکردن )شدن(کردن  ترکیب) 1  
  کردن، ضمیمه پیوست) 4    کردن تنظیم) 3  

  

   کلوز تست-  
اثرات یک زلزلـه اغلـب وحـشتناك    . کند می د که انسان تجربه ترین اتفاقات طبیعت هستن     ترین و مخرب    ها احتماالً یکی از وحشتناك      لرزه  زمین
طـور شـگرفی    هـا بـه   لـرزه  ي زمـین  امروزه مطالعـه . اند هاي زیادي، رنج و درد فراوان و خسارات عظیمی شده ها باعث مرگ انسان    زلزله. است

هاي علمی جهت ثبت اثرات یک زلزلـه   سوابق اولین گاماین . کنند می لرزه را مطالعه است، چون دانشمندان سراسر جهان علل زمین   یافته  افزایش
  .بودند

  3 ي گزینه پاسخ -88
  رسمی، اداري) 4  وحشتناك) 3  برتر) 2   مواد شیمیایی شیمیایی،) 1  

  2 ي گزینه پاسخ -89
  کردن طراحی) 4   نیازداشتن بودن، مستلزم) 3  شدن باعث) 2  کردن تهیه و فراهم) 1  

  1 ي گزینه پاسخ -90
  تنوع) 4  تأثیر ذهنی) 3  منبع) 2  خسارت و آسیب) 1  

  4 ي گزینه پاسخ -91
  طور شگرف و عظیمی به) 4  آرامی به) 3  به مسافت زیاد) 2   ویرانگرطور به) 1  

  1 ي گزینه پاسخ -92
  ها صحنه) 4  ها درجه) 3  حاالت) 2  ها ها، قدم گام) 1  

 را انتخاب کنید و براي این کار باید به مسیر موضـوعی کلوزتـست   the best answerاره باید بهترین پاسخ یا ویادتان باشد هم  
  .خوبی پی ببرید به

  

   درك مطلب-  
آیـا  . است هفت و نیم میلیارد نفر بر روي زمین زنـدگی کننـد   ، ممکن2020تا سال   . جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش است        :1متن  

شویم؟ برخـی دانـشمندان معتقدنـد کـه پـرورش مـاهی        می ي این جمعیت وجود خواهدداشت یا ما با کمبود غذا مواجه     غذاي کافی براي همه   
  .محیطی شود تواند باعث مسائل جدي زیست نگرانند که پرورش ماهی میاما برخی دیگر از دانشمندان . کند  حلتواند این مسئله را می

خوریم، از  اي که ما می سوم ماهی امروزه یک. هاي پرورش ماهی وجود داشت  سال پیش در چین فارم3000. پرورش ماهی چیز جدیدي نیست 
  .هاي پرورش ماهی هستند فارم
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مـاهی کپـور، تیالپیـا و    : خـوار عبارتنـد از   هـاي گیـاه   انواع مـشهور مـاهی   . دهند  می  خوار را پرورش    هاي گیاه   ماهی، ماهی   هاي پرورش   رماغلب فا 
هـاي   هـاي مـشهور مـاهی    یکی از گونه. خوار هستند هاي گوشت ماهی زیادي در حال شروع پرورش ماهی     هاي پرورش   متاسفانه فارم . ماهی  گربه
 5امـا تـا   . شوند می  تغذیه آمده، دست هاي وحشی به اي که از ماهی شده خوار از غذاهاي فرآوري   هاي گوشت   این ماهی . آال است  خوار، قزل   گوشت

سـرانجام  . هاي وحشی پیش از این شروع به کـاهش اسـت   ي ماهی عرضه. کند آالي پرورشی تولید می  تن ماهی وحشی فقط یک تن ماهی قزل       
  کرد؟ صورت ما چه خواهیم دراین. شوند است منقرض ي وحشی ممکنها هاي ماهی بسیاري از گونه

هـا حـاوي مـواد     گویند که این ماهی ها می آن. ها براي انسان ناسالمند     یافته در فارم    گویند که ماهی پرورش     چنین می   ن پرورش ماهی هم   یمنتقد
هـاي   انتقـاد دیگـر ایـن اسـت کـه مـاهی      . کند می  چون آب را آلوده    کنند،  چنین از پرورش ماهی انتقاد می       ها هم   آن. شیمیایی خطرناکی هستند  

  .هاي وحشی شوند توانند باعث انتشار و انتقال بیماري به ماهی یافته در فارم می پرورش
جـاي   بـه . اکنون در حال استفاده هستند، دیگر ماهی کافی تولیـد نخواهنـد کـرد       اي که هم    ماهی  هاي پرورش   گویند که روش    بعضی از مردم می   

. یابنـد  ها در اقیانوس انتقـال  ها باید به دوردست گویند که این فارم ها می ها یا نزدیک ساحل، آن      ها در دریاچه    هاي پرورش ماهی    قراردادن فارم 
مـاهی شـاید    هـاي پـرورش   در آینـده فـارم  . ماهی با عمق زیاد در اقیانوس هستند      هاي پرورش   فارم) و تجربه (چندین کشور در حال آزمایش      

  .هاي بزرگی باشند که در طول اقیانوس در حرکتند قفس

  .خط اول پاراگراف دوم را دوباره بخوانید  3 ي گزینه پاسخ -93

 تن ماهی وحشی در تولیـد یـک تـن مـاهی     5است که تا     شده  در متن اشاره  . نوع سؤال استنباطی ساده است      4 ي گزینه پاسخ -94
  . تن ماهی وحشی موردنیاز است10آال،  ماهی قزلبنابراین براي تولید دو تن . رود کارمی آال به قزل

هاي پرورشـی حـاوي مـواد شـیمیایی هـستند و       کند که ماهی می وضوح اشاره ي دوم پاراگراف چهارم به      جمله  1 ي گزینه پاسخ -95
  !افتد ها چه اتفاقی می راحتی استنباط کرد در صورت خوردن آن توان به می

عبـارت   بـه (دهـد؟    یک از سؤاالت زیر را پاسخ می        دهد که کدام    تن اطالعاتی می  م) این: (معنی صورت سؤال    3 ي گزینه پاسخ -96
  )توان با خواندن این متن پاسخ داد؟ سؤاالت زیر را میاز یک  دیگر کدام

وار خـ  هاي گوشـت  منبع غذاي ماهی: پرسد سؤال سوم می. باشیم براي انتخاب این سؤال کامالً استنباطی باید درك کامالً صحیحی از متن داشته     
هـاي   اي کـه از مـاهی   شـده  ها از غذاهاي فرآوري خوار در فارم  هاي گوشت   ماهی: کند که   می  ها چیست؟ پاراگراف سوم به روشنی اشاره        در فارم 
  .ها با توجه به متن غلط است شده در گزینه سایر سؤاالت مطرح. شوند می آمده تغذیه دست وحشی به

  

نگرانی و احساسی : شود دهد که اضطراب شامل دو قسمت می می  نشان1707و موریس در سال  اضطراب از لیبرت    به  اي راجع   نظریه :2متن  
نگرانـی بـه   . کنـد  مـی  کردن، افزایش ضربان قلب و فشار خـون بـاال اشـاره    چون عرق شدن به عوارض فیزیولوژیکی هم    هیجانی. شدن) هیجانی(

آموزان در یک  مثالً وقتی دانش. کند، اشاره دارد می ي رفع مشکل موجود پرتها حل وگوي درونی منفی که اغلب حواس را از تمرکز بر راه            گفت
خاطربیاورنـد یـا    توانند مطالب درسـی را بـه   افتند یا نمی است مکرراً به خودشان بگویند که امتحان را می ها ممکن شوند، آن  می  آزمون مضطرب 

ي ذهـن کـه بـراي     زند، چون مناطق ناطقـه  هم می رکز بر روي امتحان را بهاین فکر، تم. که اگر ضعیف عمل کنند، معلم عصبانی خواهدشد      این
  .اند شده ي نگرانی دادن به سؤاالت آزمون مورد نیازند، درگیر مسئله پاسخ

ار و نگرانـی در حـال انتظـ   » .کند می عنوان یک نقش مفید خدمت نگرانی به«که    کند که درحالی    می  استدالل» نگرانی«دکتر اروارد هالوول مؤلف     
شود که نگرانی سمی زمانی  او مدعی می. بار باشد تواند براي سالمتی ذهنی و فیزیکی شما زیان  می-نامد  که او آن را نگرانی سمی می-خطرناك

مانند گام برداشتن به سمت حل مسائلی کـه نگرانـی   » .شود  نگرانی خوب منجر به عمل سازنده می      «که    کند، درصورتی   می  است که شما را فلج    
هـا در مـورد    چـون وقتـی آن  . هایشان بپردازنـد  تنهایی به نگرانی کند که نباید افراد به براي مبارزه با نگرانی، هالوول پیشنهادمی     . کنند  ایجاد می 
العـات  کنـد کـه اط   مـی  به عالوه او افراد نگران را تـشویق . رسند هاي بهتري می حل کنند، احتماالً به راه می هایشان با یک دوست صحبت   نگرانی
قدم دیگر بـراي کـاهش   . آورند یا مطمئن شوند که اطالعتشان صحیح است دست اي که برایشان دردسرساز است، به  تري راجع به مسئله  بیش

. ي کافی، تمرینات ورزشی و داشتن رژیم غـذایی سـالم اسـت    اندازه  ي خوابیدن به    وسیله  نگرانی طرح یک نقشه و اقدام و مراقبت از ذهنتان به          
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بـر پـشت را   ) و صمیمانه(کردن یا زدن دستی گرم  ها نظیر بغل کند که میزان منظمی از تماس مثبت با انسان          می  ول افراد نگران را تشویق    هالو
  .آوري کنند  را گرد خود جمعها آنکه  جاي آن کند که افراد نگران مشکالت را از خود دور کنند به می سرانجام او پیشنهاد. تجربه کنند

 4 ي گزینه پاسخ -97

نگرانـی  «: باشـد  هاي موجود در متن می  اصلی متن باید نه خیلی کلی و نه خیلی جزئی، بلکه برآیند موضوعات پاراگراف             موضوع    
حـل غلبـه بـر آن     بهترین گزینه است چون در متن هم نگرانی و انواع آن تعریف و هـم راه      » چیست و چگونه بر آن فائق آییم؟      

  .است شده گفته

اش  ي قبلـی  توضـیح دهـد کـه در جملـه    » نگرانـی «آورد تا در مورد یـک نـوع    آموز را می مؤلف مثال دانش   1 ي گزینه پاسخ -98
  .است شده تعریف

چنـین در   هم. good worry و toxic worry: شده که دقیقاً مقابل همدیگرند در متن دو نوع نگرانی تعریف  2 ي گزینه پاسخ -99
آمـوز تیزهـوش ایـن     خب هنر دانش. دارند  دارند به سمت حل مسائل و مشکالت خود گام برمیgood worryکسانی که : ي متن آمده ادامه

  ».دارند ندرت گام برمی دارند یا به  دارند به سمت حل مسائلی که دارند گام برنمی toxic worryکسانی که«: است که استنباط کند

 2 ي گزینه پاسخ -100

  .باشد گذاري می بهترین روش جاي  
  
  
  

  آبادي دکتر یاسر فیض :نگارش 
  

  دکتر شهاب اناري :بازبینی و ویرایش 


