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  » من مکاننا لّما یدخل علینا ضیف جدید! هذه سّنة جمیلة بأّننا ننهض« . ۲۷
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  » !توقGفت عن البکاء عندما رأیت شخصا لیست له رجل، و لکّننی فی العاشرة من عمری، یومًا کنت أبکی 9ّننی أمشی بدون حذاء« . ۲۸
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  » )مضارع « کنیم توجه به زمان فعل ( ُننّزل : نازل می

  توجه به وجود یا عدم وجود تأکید در عبارت ( فقط )

  

 ي اصلي سؤالنكته

  ترجمه اسم معرفه و نکره

  ترجمه اسم اشاره

 ي اصلي سؤالنكته

  کان + فعل مضارع : ماضی استمراری

 توجه به مفرد و جمع بودن کلمات ( حذاء : کفش )

 ي اصلي سؤالنكته

        »»»»    مجتبي محمديمجتبي محمديمجتبي محمديمجتبي محمدي« « « « 

o  هاو شهرستانعربي كنكور در تهران مدرس  

o مؤلف كتب كمك آموزشي  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  

 

  ) خارجههای ( گروه زبان نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 25جمـعـه  – 1395ازمون سراسری سال 

 2  95کنـکـــور زبـــان 

  »مجتبي محمدي « 

  

  

  » !إّن إنکسار ضوء الشمس فی قطرات الماء الصغیرة الموجودة فی الجو عند نزول المطر، یحدث ظاهرة قوس قزح« . ۲۹
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  :الصحیحعّین . ۳۰
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  لمفهوم:عن ا ا9بعد. عین » !فبلوغ العّز فی نیل الفرص  بادر الفرصة و احذر فوتها« . ۳۱
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  » !ترین مردم نسبت به خویشتن استکسی که از پروردگارش اطاعت کند، خیرخواه« . ۳۲

١(  �G�! � �<	KC ��� ����� ���V 	�  � �N�� ����
 W�	0� 

٢(  �G�! � �<	KC � �� ����� ���V 	� � �N 
X$ ����
 W�	0� 

٣(  � ��Y �Z
 (�	70� �� ;�� (U�	0� W��*� . ��	*� �
�� ���Y��Y 3��� ���	� 

۴( �� �� ! 

  

  

 ي اصلي سؤالنكته  إلیه )ترکیب اسمی ( اسم + صفت + مضاف

  ای فعل با ضمایر مرتبطتطابق صیغه

  »ترین خیرخواه« تعریب صحیح 
 ي اصلي سؤالنكته
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  : رّبنا؛ ...... » !شودخدایا؛ بر عقل ما برای شیطان دری باز مکن، وگرنه راه آسانت برای ما سخت می« . ۳۳
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  متی تشعر ُانثی الذئب بوvدة صغارها؟» : درک مطلب « . ۳۴
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  :الخطأعین » : درک مطلب « . ۳۵
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  فی توصیف الذئب: الخطأ: عین  »درک مطلب « . ۳۶
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  فی موضوع وvدة ا9وvد عن ...... ) لم یتکّلم: عین الصحیح: ( النّص  »درک مطلب « . ۳۷
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  اسم مفرد و جمع ( در : باب)

  ترجمه حروف جر ( علی : بر / ِلـ : برای )
 ي اصلي سؤالنكته
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١( �� ! 

٢( �� ! 

٣(  � �\C � �Hi	
 A*$ �UY � -�8� ����3 گ�0�1 �� !��' ��$�� %���  �� (). /��	� a�H0� ��	� �� ���� 

۴( �� ! 

  

  

  » !تجتمع فقط خ�ل الشتاء تبحث عن غذائها، و کّلما اشتّد البرد تصبح الدئاب أکثر خطرا « . ۳۹
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  :عین الصحیح ( فی صیغة الفعل ) . ۴۳
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  :نوعه یختلفخبر النواسخ عین . ۴۶
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  فقط:» تأکید الفعل « ما فیه اهتمام و عنایة علی عین . ۴۷
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  : ضمیرًا مستترًاعین صاحب الحال . ۴۸
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  :التمییز عین . ۴۹
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  شاد و پيروز بمونين موفق،

  مجتبي محمدي
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 بِ ًبم بْتریي دٍست

 ًجفی استبد% 011 زًذگی ٍ دیي جسٍُ بب 95 زببى خبرجِ رشتِی زًذگ ٍ دیٌی سئَاالت تطببق
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 به نام خدا

 (محمد طاهری)         95کنکور سراسری منحصرًا زبان - پاسخ تشریحی زبان انگلیسی عمومی

.  پعص ةچَ جّظط وانسیٍغ آىّزش داده ػسه کَ ةَ آٌچَ کَ ىی داٌس ىحػهق ةَ او ٌیعث خحی دظث ُو ٌضٌس-4گسیٌِ  (76

 ُا اگص در وظط جيهَ ةیایٍس در اداىَ ظَ ظارحار ىجاز داریو کَ یکی از آن ُا Wh question......  ظال ظّم1گصاىص درس )

 (فاغم اظث+ فػم

پضػکان ةا آگاُی از ایً خلیلث کَ خعً ٍُّز ةَ اٌسازه کافی خانغ رّب ٌیعث، اغضای راٌّاده او را وادار - 2گسیٌِ  (77

 در خانث Makeةػس از .....  پیغ داٌؼگاُی2گصاىص درس ). ةَ جصغیب او کصدٌس کَ چٍس روزی ةیؼحص در ةیيارظحان ةياٌس

 ( ىی آیسtoىػهّم فػم ةػسی ةَ صّرت ظاده یا ىصسر ةسون 

ػصکث ىی کٍٍس، كتّل کصدٌس کَ ظعح  (دوره) روان ػٍاظان گضارش کصدٌس کَ آٌِایی کَ در ةصٌاىَ -3گسیٌِ  (78

 :جيهَ در اصم ةسیً صّرت ةّده اظث.....  پیغ داٌؼگاُی3گصاىص درس  ). اظحصظؼان ػصوع ةَ کو ػسن کصده ةّد

The psychologists reported that those who take part in……….. 

 ( رّاُس ػس3 گصفحً فػم ةػسی، جّاب گضیٍَ  ing و ةانعتع whoکَ ةا خشف ضيیص ىّصّنی 

 1گصاىص درس  ).  كتم از ایٍکَ ةصویو ىّزه، ةِحص ةّد اول زٌگ ىیضدیو ىعيئً ػّیو کَ آیا ةعحَ اظث یا ٌَ-1گسیٌِ  (79

 .( ٌیض ىی آیسor داریو ونی ةػضی اوكات ةسون or در اداىَ جيهَ whetherىػيّالً ةػس از رةط دٍُسه ..... پیغ داٌؼگاُی

 ىا ىی ةایعحی ةَ اظحفاده از ظّرث ُای فعیهی اداىَ ةسُیو جا ایٍکَ ةحّاٌیو ىٍاةع پاك جصی از اٌصژی پیسا -3گسیٌِ  (80

 .( ةَ ىػٍای ىٍتع اظثSource). کٍیو

 ةَ ىػٍای کغ دادن، دراز stretch).  پالظحیکی کَ جػتَ را پّػغ داده چٍان کؼیسه ػس کَ ٌِایحاً پاره ػس-4گسیٌِ  (81

 .(کصدن اظث

 ظیاظحيسار از پاظذ دادن ةَ ظّال پصظیسه ػسه جّظط یک روزٌاىَ ٌگار رّدداری کصد، ةا گفحً ایً جيهَ کَ -2گسیٌِ  (82

 (در واكع فصد ظیاظحيسار گفحَ کَ ظّال پصظیسه ػسه ٌاىصةّط اظث و جّاب ٌساده......  یػٍی ٌاىصةّطIrrelevant)ٌاىصةّط ةّد 

 یافحَ ُای جدلیق ةَ ظّر ىکصر جّظط داٌؼيٍسان ىزحهف ىّرد اظحفاده كصار ىیگیصٌس زیصا آن ُا از آزىایؼات -1گسیٌِ  (83

 ( یػٍی ةا دكثcarefully). ةَ دكث ظصاخی ػسه ةَ دظث آىسه اٌس

 آن ىصد پط از ٌاجّاٌی در جاىیً ىانی راٌّاده اش، جصيیو گصفث ةػس از ظِصُا کار کٍس جا درآىس ظاالٌَ -3گسیٌِ - 84

 ( ةَ ىػٍای زیاد کصدن، افضایغ دادن اظثEnhance). رّدش را افضایغ دُس

 یک جٍگ جِاٌی دیگص ىی جّاٌس فصاجص از جصّرُا رعصٌاك ةاػس، ةصری ىػحلسٌس کَ ىيکً اظث ةَ جزصیب و -4گسیٌِ  (85

 .( ةَ ىػٍی کم یا جيام اظثentire). ٌاةّدی کم خیات ةؼص در کصه زىیً ىٍجص ػّد
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ٌعزَ جسیس وظیهَ ٌلهیَ، کَ از نداظ اٌسازه ةضرگحص و از نداظ وزٌی ظٍگیً جص اظث، دارای ىدتّةیث ػسه و - 2گسیٌِ  (86

 .( ةَ ىػٍای اٌحظار اظثexpectation). فصاجص از اٌحظارات در خال فصوش رفحً اظث

 . ةَ ٌظص ىیصظیس کَ ٌاگِاٌی اجفاق افحاد، ىً اخعاس ةعیار ةس و وخؼحٍاکی داػحو و رّاظحو ىصا ةَ ةیيارظحان ةتصٌس-1گسیٌِ  (87

 (all of a suddenیک اصعالح اظث ةَ ىػٍای ةَ ظّر ٌاگِاٌی ) 

Cloze test 

غشاُایی کَ ىا ىی رّریو ىی جّاٌٍس ةاغخ : ىػٍای ُيان رط.  ةَ ىػٍای ةاغخ ػسن، ظتب ػسن اظثcause فػم -4گسیٌِ  (88

 .ةیياری كهتی ػٌّس

غشاُایی کَ ىا ىی رّریو از ظصیق ىعیصُای زیاد : ىػٍای جيهَ.  ةَ ىػٍای ةاال ةصدن یا افضایغ دادن اظثraise فػم -3گسیٌِ  (89

 .ىیحّاٌٍس ةاغخ ةیياری كهتی ػٌّس......دیگصی ُيجّن ةاالةصدن فؼار رّن یا 

و دیگص غشاُا ةَ ظصق ػگفث اٌگیضی ىی جّاٌٍس از ةیياری : ىػٍای جيهَ.  ةَ ىػٍای ػگفث اٌگیض اظثsurprisingصفث - 1گسیٌِ  (90

 .كهتی جهّگیصی ٌيایٍس

اظیسُای پصچصةی کَ در ىاُی ُا یا ةصری روغً ُای گیاُی یافث ىی : ىػٍای جيهَ.  ةَ ىػٍای پیسا کصدن اظثfind فػم -1گسیٌِ  (91

 .( پیغ داٌؼگاُی یػٍی رالصَ کصدن جيالت خاوی ضيایص ىّصّنی اظث3ایً ظّال ىصةّط ةَ گصاىص درس ). ػٌّس

کارػٍاظان ظالىث ةیان ىی کٍٍس کَ : ىػٍای جيهَ.  ةَ ىػٍی ظّل کؼیسن از نداظ زىاٌی یا زىان ةصدن اظثtake فػم -4گسیٌِ  (92

 .آزىایؼات راصی کَ ظانیان زیادی اجياىؼان ةَ ظّل ىی اٌجاىس ةایس اٌجام ػٌّس كتم از ایٍکَ ىا ةحّاٌیو پایان ایً داظحان را اغالم کٍیو

 

Reading Comprehension 

 

 ......از هتي هی تَاى چٌیي ًتیجِ گیری کرد کِ اًساى ّای زیادی ّستٌذ کِ- 3گسیٌِ  (93

 .فکص ىیکٍٍس ُیچ كعب جٍّةی وجّد ٌسارد- 1گضیٍَ 

 .ٌيیحّاٌٍس جصّر کٍٍس چلسر كعب جٍّب ظصد اظث- 2گضیٍَ 

 .ٌيیساٌٍس كعب جٍّب چلسر ةضرگ اظث- 3گضیٍَ 

 .ایسه واضدی از جّده رؼکی در كعب جٍّب ٌسارٌس- 4گضیٍَ 

 .اشارُ هی کٌذ.........  در پاراگراف دٍم، تِ یک اختالف در " ایي اختالف"ًَیسٌذُ تا استفادُ از عثارت - 2گسیٌِ  (94

 ویژگی ُای فیضیکی- 2اٌسازه                                               گضیٍَ - 1گضیٍَ 

 جغصافیا- 4اكهیو                                                گضیٍَ - 3گضیٍَ 
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 تا تَجِ تِ هتي، کذاهیک از هَارد زیر در راتطِ تا اقلین قطة جٌَب صحیح ًیست؟- 3گسیٌِ  (95

 .ظصدجص از كعب ػيال اظث (كعب جٍّب)ةَ ظّر ىحّظط، آن - 1گضیٍَ 

 .در ظصجاظصش دىای ىیاٌگیً ىؼاةِی ٌسارد- 2گضیٍَ 

 .ةػس از كعب ػيال ظصدجصیً ىکان در دٌیاظث (كعب جٍّب)آن - 3گضیٍَ 

 .در ةصری از كعيث ُایغ، دىا گاُی اوكات در جاةعحان در خس یذ زدگی افضایغ ىی یاةس- 4گضیٍَ 

تَجِ تِ خط آخر هتي، جَاب را هشخص هی ). اداهِ هی یاتذ............. هتي تِ احتوال تسیار زیاد تا تحث درتارُ- 4گسیٌِ  (96

 (کٌذ

 ایٍکَ چصا خیّاٌات و گیاُان در ىٍاظق ظصد کيیاب ُعحٍس- 1گضیٍَ 

 ادص اكهیو ةص زٌسگی گیاُان و جاٌّران- 2گضیٍَ 

 ایٍکَ چعّر گیاُان و جاٌّران رّدػان را ةا ىدیط زیعحؼان ظازگار ىی کٍٍس - 3گضیٍَ 

 ةصری جفاوت ُا ةیً كعب جٍّب و كعب ػيال در راةعَ ةا خیات جاٌّری و گیاُی- 4گضیٍَ 

 ( هَرد سَال قرار گرفتmain ideaِدر ٍاقع سثک )هتي اساساً در ارتثاط تا چِ چیسی تحث هی کٌذ؟ - 3گسیٌِ  (97

 .ٌلغ ُّرىّن ُا و ژن ُا در ظانو کصدن زٌان- 1گضیٍَ 

 .جفاوت ُای فیضیّنّژیکی و فصٍُگی ةیً ىصدان و زٌان- 2گضیٍَ 

 .دنیم اصهی ایٍکَ چصا زٌان ةَ ظّر ىیاٌگیً ٌعتث ةَ ىصدان غيص ظّالٌی جصی دارٌس- 3گضیٍَ 

 .دنیم ایٍکَ چصا جاىػَ اىصوزی ةَ غيص ظّالٌی ىصدان و زٌان و ظالىحی ىٍجص ىی ػّد- 4گضیٍَ 

 .......... .تر طثق هتي، هرداى تا احتوال تیشتری ًسثت تِ زًاى - 1گسیٌِ  (98

 .ةَ دنیم ةیياری ُای جسی ُيچّن خيالت كهتی ىی ىیصٌس- 1گضیٍَ 

 .ةسون اظحفاده از ُّرىّن ُا، غيهکصدُای ةسن را کٍحصل ىی کٍٍس- 2گضیٍَ 

 .ىِارت ُای الزم ةصای کٍحصل و ىسیصیث اظحصس ُای ٌاػی از ػغم را ةَ دظث ىی آورٌس- 3گضیٍَ 

 .ةَ کؼیسن ظیگار رو ىی آورٌس ةَ غٍّان وظیهَ ای ةصای خم ىؼکالت اجحياغیؼان- 4گضیٍَ 

  ........... .(یا ترهیگردد تِ ) در پاراگراف چْارم، اشارُ هی کٌذ تِ " آى ّا"کلوِ - 2گسیٌِ  (99

 ژن ُا- 2زٌان                                   گضیٍَ - 1گضیٍَ 

 ظهّل ُای ةسن- 4داٌؼيٍسان                             گضیٍَ - 3گضیٍَ 
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 هتي ترای پاسخ دادى تِ کذاهیک از سَاالت زیر اطالعات کافی ارائِ هی دّذ؟- 2گسیٌِ  (100

 چصا ىصدان اىصوزه ٌعتث ةَ گشػحَ غيص ظّالٌی جصی دارٌس؟- 1گضیٍَ 

 دنیم ایٍکَ چصا زٌان غيّىاً در ػصایط جعيی ةِحصی ُعحٍس چیعث؟- 2گضیٍَ 

  ظانگی جّنیس ىی کٍس؟50 جا 12چصا ةسن زٌان ُّرىّن ُای ىصةّط ةَ زاد و ونس را در ظٍیً - 3گضیٍَ 

 کجا ةصری ىعانػات جدلیلاجی ةَ ىٍظّر جػییً ایٍکَ چصا زٌان غيص ظّالٌی جص و زٌسگی ظانو جصی از ىصدان دارٌس اٌجام ػس؟- 4گضیٍَ 

 

 پیرٍز ٍ سرتلٌذ تاشیذ

 هحوذ طاّری
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95كنكور  –پاسخنامه تشريحي درس زبان تخصصي   

روزبه شهاليي مقدم: تهيه و تنظيم  
  :Grammarبخش 

».حاال حتي از قبل هم عقب تر هستم. ماه گذشته نبايد مرخصي مي گرفتم« :معني جمله 3 يگزينه - 101  
 .اما شددر گذشته انجام مي شد،  نبايدبيان مي كند كه كاري  shouldn’t have ppساختار  :نكته

  
».بجز گونه هاي معدودي كه روي زمين زندگي مي كنند، اغلب ميمونها ساكن درختان هستند«: معني جمله 4 يگزينه - 102  
 ”except for“در اين كاربرد ( قبل از اسم، ضمير مفعولي و يا عبارت اسمي استفاده مي شود» به جز«به معناي  ”except for“از  :نكته

 .با اسامي قابل شمارش جمع به كار مي رود ”a few“ضمناً . )مي باشد ”apart from“معادل با 
  

».يك قطعه از پازل هست كه نمي توانم بفهمم كجا قرار مي گيرد«: معني جمله 2 يگزينه - 103  
معرّف يك جمله موصولي است كه با توجه به حالت خبري جمله و مفهوم، از قيد  … that I can’t work outدر ايتنجا قسمت  :نكته

where توجه كنيد كه  .بعد از آن استفاده مي شود“where it goes”  يك عبارت قيدي(adverbial clause)  است و“where”  در
 .اينجا يك قيد محسوب مي شود

  
».كربن در هوا بيشتر باشد، حرارت بيشتري را نگه مي داردهرچه حجم دي اكسيد «: معني جمله 3 يگزينه - 104  
 .مي باشد … the … theعبارت تفضيلي به شكل /ساختار مورد نظر براي مقايسه دو صفت :نكته

  
بسيار جذاب به نظر مي رسد، اما يك راهنماي سفر جديد به گردشگران » موركامب«با اينكه «: معني جمله 2 يگزينه - 105

».توصيه كرده است كه بايد از اين مكان اجتناب كرداحتمالي   

دقت كنيد كه شكل صحيح  .مربوط مي سازد Morecambeرا به  itاست كه ضمير  (conjunction)يك حرف ربط  thatدر اينجا  :نكته
   .در واقع قبل از اسم مصدر از ضمير ملكي استفاده مي شود. اسم مصدر خواهد بود beingكه در اينصورت  است  being” its“of 3گزينه 
با معناي مشابه با هم به لحاظ  )”although“و  ”but“در اينجا (استفاده از دو ربط دهنده  .متاسفانه جمله تست ايراد گرامري دارد :توجه

 .استگرامري غلط 

  
».)يا نه( آيا بايد به او پيشنهاد كمك بدهمكه او بسيار نگران به نظر مي آمد؛ نمي دانستم «: معني جمله 1 يگزينه - 106  
با توجه به مفهوم جمله، ضمير مورد نظر در جاي خالي بايد از ضمير جمله مستقل . است I wonder if/whetherساختار مورد نظر  :نكته

  .تبعيت كند “ ”Iدوم يعني 
  

».نمي تواستم چهره اش را ببينم آن شب چنان تاريك بود كه واقعاً«: معني جمله 4 يگزينه -107  
 .)بعد از جاي خالي توجه كنيد that‐clauseبه . (است such + (a/an) + (adjective) + nounساختار مورد نظر  :نكته
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كه تاكنون زنده مانده اند، بلكه جزو باهوش نهنگ ها نه تنها در بين عظيم ترين حيواناتي هستند «: معني جمله 1 يگزينه - 108
».هستند ترين ها نيز  

در اينجا (پس از قيود، عبارات و اصطالحات منفي در ابتداي جمله، اول فعل . روبرو هستيم (inversion)در اينجا با ساختار وارونه  :نكته
“are” در اينجا ( و سپس فاعل“whales” (ذكر مي شود. 

  
».انجام نداده است] كاري[در سي سال گذشته، او بيشتر از آنچه نياز داشته، «: معني جمله 1 يگزينه - 109  
 به ترتيب 4و  3، 2ساختار صحيح گزينه هاي  .براي مقايسه بين دو اسم و يا عبارت استفاده مي شود ”no more than“از ساختار  :نكته

“not much of what”, “not as much as”, “more than” است. 
  

علي رغم ارتفاعش، كوهستان ويتني، يكي از بلندترين كوهستانهاي آمريكا، محبوب كوهنوردان «: معني جمله 2 يگزينه - 110
  ».است
  .فعل قرار مي گيرد ing–اسم، ضمير يا شكل ) علي رغمِ، با وجودDespite )بعد از  :نكته

  :Vocabularyبخش 
توانند آن را به سرعت بخوانند و توانايي به سرعت خواندن متن برخوردارند، به اين معنا كه ميبرخي از افراد از « 3 يگزينه - 111

  ».تنها نكات اصلي را مورد توجه قرار دهند
  ، ارائه كردن)براي بررسي يا رسيدگي(تقديم كردن ) 2      به دقت خواندن، مرور كردن) 1
 ردن، اصالح كردنبازبيني ك) 4    به سرعت خواندن، نگاه اجمالي كردن) 3

  
شود پيش بيني مي كنيد، براي درك آنچه از شما خواسته شده آماده تر اگر آنچه را كه از شما خواسته مي« 3ي گزينه - 112

  ».خواهيد بود
 تصديق كردن )4  بيني كردن، انتظار داشتنپيش) 3  نسبت دادن) 2    اطمينان دادن) 1

  
  ».هملت را كه با دستخط خود شكسپير نوشته شده در موزه ببينيدي اصلي توانيد نسخهمي« 4ي گزينه - 113

 نسخه) 4    )خبري(گزارش، پوشش ) 3    اجرا) 2    صحنه، سن) 1

  
گويند كه وقتي سر كالس مي نشينند، براي چك كردن گوشي هاي هوشمند خود و آموزان ميبرخي دانش« 1ي گزينه -114

  ».گيرندايميلهاي بروز شده ميلي شديد مي  اخبار و
 برداشت) 4      پيامد، نتيجه) 3  بينش، بصيرت) 2    ميل شديد) 1

  
  ».توان گفت آنها احترام متقابل براي هم قائلندرفتار آنها طوري بود كه مي« 2ي گزينه -115

 اختياري، دل بخواه) 4      منسجم) 3  متقابل، دوسويه) 2      وسيع) 1

 

  ».شوند، بايد با محيط جديد، معلم جديد و قوانين جديد سازگار شوندجديد ميي ها وارد مدرسهوقتي بچه« 1ي گزينه - 116
  ، مناسب بودن)به(متعلق بودن ) 2    سازگار شدن) 1
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  همراهي كردن) 4    اختصاص دادن) 3
 

شامل عالقه  ،گيرندآموزان بر اساس فاكتورهاي مختلفي در مورد رشته تحصيلي خود تصميم ميدانش« 4ي گزينه  - 117
  ».شخصي، و امكان شغلي

 امكان، پتانسيل، توانش) 4        وقفه) 3    ثبت) 2      ترتيب) 1

 

  ».اگر سخت كار كنيد و صبور باشيد، سرانجام به اهداف خود دست خواهيد يافت« 3ي گزينه - 118
 به عنوان گزينه ثانويه، احتماالً) 4        سرانجام)3    نسبتاً) 2      تصادفاً) 1

  
  ».كندبدن را سرپا نگه داشته و از آن محافظت مي. روداسكلت، چارچوبي براي بدن به شمار مي« 2ي گزينه - 119

 ارتباط) 4      مراتب سلسله) 3  چارچوب) 2    هماهنگي) 1

 

) گوناگون(هاي هاي اجتماعي به گروههايشان در استفاده از رسانهاو در اين آزمايش،  مردم را بسته به تجربه« 1ي گزينه - 120
  ».اختصاص داد

  مكاتبه كردن) 4    كردن، كمك كردنءاعطا) 3  كمك كردن) 2    اختصاص دادن )1
  

وقتي دو نفر مخالف نظر هم هستند، بايد سعي كنند موضوع را به صورت مسالمت آميز و نه به شكل خصومت « 4ي گزينه - 121
  ».آميز حل كنند

 حل كردن، برطرف كردن) 4    زنده ماندن، بازماندن) 3  آوردنبه دست ) 2  يكپارچه كردن، كامل كردن) 1

 

ها در همه جاي دنيا خانواده. وجود دارد گوناگوناز نظر ساختار خانواده، در ميان كشورها و فرهنگهاي مختلف « 2ي گزينه - 122
  ».مانند هم نيستند

 گرايش)4      گريميانجي) 3    تفاوت) 2      نوآوري) 1

  
زمين اي در جو يش ميزان گازهاي گلخانهي تاريك روبرو هستند، مگر اينكه افزانسلهاي آينده با يك آينده« 4ي گزينه - 123

  ».متوقف شود
 انگيزتاريك، حزن) 4        شديد) 3    انتزاعي) 2      ناآگاه ) 1

 

تغيير عادتهاي غذايي نياز  اي است كه برايگاهي اوقات بد بودن جواب آزمايش از طرف پزشكتان، تنها انگيزه« 3ي گزينه -124
  ».داريد

 آموزش) 4        انگيزه) 3  ماموريت) 2    حد، ميزان) 1

 

كنند هنجارها و ارزشهاي خود را دهند، سعي ميزماني كه والدين به فرزندانشان چگونگي رفتار را آموزش مي« 2ي گزينه -125
  ».بعدي انتقال دهند به نسل

  درك كردن، دريافتن) 4  سازگار كردن، مطابقت داشتن) 3  دادن انتقال) 2  صرف كردن، اختصاص دادن) 1
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  :Sentence Structureبخش 
   ».بانه ابراز كنمسخت بود بدانم چگونه امتناع خودم را مود« 1ي گزينه - 126
در وسط جمله مي توان از مصدر با ) whyغير از ( wh–ضمناً بعد از . دقت كنيد It + to be + adjective + infinitiveبه ساختار  :نكته
to استفاده كرد.  
  

  ».دزد، هنگامي كه پليس را ديد، شروع كرد به دويدن با تمام سرعتي كه ميتوانست« 1ي گزينه - 127
در جمالت  thatدقت كنيد كه استفاده از . محدود كننده استغير جمله موصولي  ”when he saw the policeman“قسمت  :نكته

  .دارد به فاعل نياز ، جمله موصولي4ي ضمناً در گزينه). »3و  2«هايدليل رد گزينه (موصولي غير محدود كننده مجاز نيست 
  

  ».اگر كسي بخواهد مخالفت كند، بايد مطلع شود كه شكايتش را به صورت كتبي ارائه دهد« 4ي گزينه - 128
  :حالت ديگر نيز برقرار است 2دقت كنيد كه براي اين جمله . جمله بيانگر شرطي نوع اول است :نكته

If anyone should object, they must be told to put their complaint in writing. 
.If anyone objects, they must be told to put their complaint in writing 

  . به كار رود، شرط بيان شده نامحتمل و با احتمال ضعيف است shouldاگر در جمله شرط نوع اول فعل 
  

  ».ه براي بار دوم براي ديدنش رفتماين فيلم چنان خوب بود ك« 2ي گزينه - 129
  .دقت كنيد ”such + ( a/an) + (adjective) + noun“به ساختار  :نكته

  
  ».مي شد هنگامي كه منتظر شروع كنسرت بودند شان ديده هاي هيجان زدهانتظار بچه ها در چهره« 1ي گزينه - 130
هنگامي «به معني (ي زمان در اينجا ربط دهنده ”as“ت كنيد دقّ. مد نظر است  (was seen) مجهولبا توجه به مفهوم جمله، ساختار  :نكته
  .مورد نياز است ”excited“ي ، با توجه به جمله صفت مفعولمفهوم تاثير پذيريضمناً براي بيان . است ”while“و معادل با  )»كه

  :Language Functionبخش 
  ».حسابداري شغلي است كه هيچ وقت عالقه اي به آن نداشتم«: الف
  ».رياضيات هرگز نقطه قوت تو نبوده. مي توانم بفهمم چرا«: ب

  4 يگزينه - 131
  بزار ببينم) 1
  منم نه )2
  من شما را به جا نياوردم )3
  ميتوانم بفهمم چرا) 4
  

  ».تحويل دهم 9گزارش را فردا حدود ساعت  از نظر شما اشكالي نداشته باشد اگراميدوارم «: الف
  » .كار خاصي نخواهم داشت. اوه، خوب است«: ب

  1 يگزينه - 132
    از نظر شما اشكالي نداشته باشد اگر) 1
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    اگر از من بپرسيد  )2
  نميتوانيد از دستش بدهيد اگر )3
  اگر ميتوانستيد )4

  4 يگزينه - 133
  اوه خوب است ) 4  فراموشش كن) 3  شايد يك وقت ديگر) 2  اوه عزيزم )1
  

  »گوش كن، االن داري چكار ميكني؟. منم تد! سالم باب«:الف
  »، چطور؟كار خاصي نهدقيقاً االن؟ «: ب
و گفتم شايد تو هم  دارم ميرم بررسيش كنم االني آن باشگاه جديد بهت گفته بودم؟ من خب، يادت هست هفته ي پيش درباره«:الف

  ».بخواي بياي
  ».واقعاً خوبه. تد، من در واقع چند روز پيش رفتم اونجا حقيقت رو بهت بگم... اوووم! ره عاليهآ« :ب
  »رفتي؟«: الف
  .».ام بدست بيارم، براي همين دارم سعي ميكنم تناسب اندشركت مي كنمي لندن من دارم تو ماراتن ماه آينده. ره، خبآ« :ب

  2 يگزينه -134
  نه كامالً) 1
  كار خاصي نه)2
  .هيچ چيز خاصي نيست) 3
  .احتياج نيست واقعاً )4

  3 يگزينه -135
  زمان زيادي براي آن گذاشتن )1
  جبران كردن) 2
  در شرف بررسي كردن) 3
  با تامل كردن در ) 4

  2 يگزينه - 136
  كار خودت رو بكن) 1
  حقيقت رو بهت بگم) 2
  بذارمنو در جريان ) 3
  ، فقط براي ريسك نكردنفقط براي مطمئن شدن) 4

  1 يگزينه - 137
  شركت كردن در )1
  تحسين كردن) 2
  ادامه دادن با) 3
  پيشنهاد يا نظر دادن )4
  

  ».اما تلفنش را جواب نمي دهد تلفني صحبت كنمباب كجاست؟ دارم سعي ميكنم با او «: الف
  ».به او برسياگر بدوي، احتماالً ميتواني . پيتزا) خريد(تازه رفته بيرون براي « :ب
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  4 يگزينه - 138
  نگه داشتن )1
  ...)بيماري،(رنج بردن از ) 2
  هم نظر بودن با) 3
  با كسي از طريق تلفن شدن به صحبتموفق ) 4

  3 يگزينه - 139
  شروع به تمركز و تالش كردن) 1
  پذيرفتن يك موقعيت) 2
  رسيدن به) 3
  ختم شدن به) 4
  

  ».آقا و خانم ساليوان با همسايگانشان بسيار مهربان بودند« :الف
  ».خانواده شان جريان داردمهرباني در . فرزندانشان هم مهربان هستند« :ب

  1 يگزينه - 140
  جريان داشتن در خانواده) 1
  در موقعيت بدي قرار داشتن )2
  كتاب مقدس خانواده بودن) 3
  بودني ساليوان همراه با خانواده) 4

  :Cloze testبخش 
  :متنترجمه 

صحبت مي زبان گوناگون  300ميليون بومي كه به  10زماني كه مهاجرين اروپايي در پايان قرن پانزده به شمال آمريكا رسيدند، حدود 
فرهنگهاي هندو و  .ناميدندبوميها را هندو بنابراين آنها اند، كردند كه وارد هند شدهها فكر مي اولين اروپايي. در آنجا ساكن بودند كردند،

سمت اقوام هندو از يك سمت آمريكاي شمالي تا . مشكل داشتند فهميدن هم براياروپايي بسيار با هم متفاوت بودند، و اين دو گروه اغلب 
. رفتندودند كه براي شكار از جايي به جاي ديگر ميبسياري از آنها چادرنشيناني ب. يك خصايص خود را داشتندگسترده شده بودند و هر ديگر

توانند از آن براي ، ميكنند محافظت زميناگر از اقوام هندو، آنها نيز احترام زيادي براي طبيعت قائل بودند و اعتقاد داشتند كه  يمانند همه
، مهاجرين شروع كردند به خانه سازي و شهرسازي، اين وجود با. زنده ماندن و شكار استفاده كنند؛ آنها به روش اروپايي ها مالك زمين نبودند

  .خريد و فروش زمين و خواستار مالكيت بر زمين ها شدند
در ابتدا، مهاجرين اروپايي به كمك هندوها و معامله با . خشونت آميز، متغيير بودتعارض ي بين هندوها و اروپاييها بين همكاري كردن تا رابطه

هندوها و در نتيجه تعارضها قلمرو مهاجرين افزايش يافت، شروع كردند به پيشروي به شمار با اين حال به محض اينكه . آنها وابسته بودند
  .ها بودند اين كشمكشي بازندها بوميها اغلب در تصرف زمينها مرگ و نابودي در هر دو طرف وجود داشت ام. شديدتر و خشونت آميزتر شدند

، اروپايي ها در بدو ورود. نابود شدندهاي دولت جديد آمريكا  توسط سياست در ادامهاقدامات مهاجرين و  بسياري از اقوام هندو توسط
آمدند و خواستار مالكيت بر  بيشتريمهاجرين  كه نگاميه. بيماري هاي جديدي را با خود آوردند كه باعث مرگ بسياري از هندوها شدند

  .ها در گرفتاگون هندو در آنها ساكن بودند، بين دولت و قبايل مختلف بر سر اين زمينها جنگزمين هاي خوبي شدند كه اقوام يا قبايل گون

  . توضيحاتي مي دهد (native people)معرّف جمله موصولي است كه درباره اسم قبل از خود  who spoke 4ي گزينه -141
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  .است »بنابراين«به معناي  ”so“در اينجا  1ي گزينه -142

  .ت كنيددقّ something inghave a problem (or have difficulty) + doبه ساختار  2ي گزينه -143

  .مي باشد» آن يكي ديگر از دوتا«يعني  the other) + اسم(ساختار  1ي گزينه - 144

  احتماال مانند همه) 4    مشابه) 3      شبيه) 2    يمانند همه) 1 1ي گزينه - 145

صفت  ”alike“ضمناً . در اينجا يك حرف اضافه است ”like“دقّت كنيد كه . مي باشد ”similar to“به صورت  3شكل صحيح گزينه  :نكته
  .محسوب مي شود

  .با توجه به مفهوم جمله بعد از جاي خالي، ساختار شرطي مد نظر است 4 يگزينه -146

  )با وجود اين(بر خالف اين ) 4  در حالي كه ) 3    اگر چنين باشد) 2      برخالف) 1 4ي گزينه -147

  اختيار، صالحيت) 4    تعارض) 3    زمينه، شرايط) 2    تصور، پندار، نظر) 1 3ي گزينه -148

  شماره، عدد) 4    اعداد) 3      شمار، تعداد) 2    تعدادي، شماري) 1 2ي گزينه -149

  ايجاد، برقراري) 4    مقصد) 3    اندازدورنما، چشم) 2      قلمرو )1 1ي گزينه - 150

  .شود استفاده theاز حرف تعريف بايد ضمناً با توجه به مفهوم جمله  .در اينجا اسم در حالت جمع مد نظر است 3ي گزينه -151

ارتباطي با ساختار وصفي كوتاه شده ندارد  ،جاي خالي يدقّت كنيد كه جمله. با توجه به جمله ساختار مجهول مد نظر است 4ي گزينه -152
ضمن اينكه با ساختار وصفي . نيست Indian communitiesدر اينجا هدف متمايز كردن . جمله مفهوم توصيفي را القاء نمي كند كهچرا

  .جمله به لحاظ ساختاري ناقص خواهد بود يادامه) 1گزينه (

  غيره) 4  همچنين )3    در ادامه) 2      همانند) 1  2ي گزينه -153

عمالً ارتباطي با ادامه  4ه كاربرد مصدر در گزين. است 1تنها ساختار درست با توجه به مفهوم جمله بعد از جاي خالي، گزينه  1ي گزينه - 154
  .ندارد يبعدي جمله

  بيشتري) مهاجرين(همچنانكه ) 2    بيشتر) مهاجرين) (1 2ي گزينه - 155

  )از مهاجرين(به هر تعداد ممكن ) 4  بسيار بيشتري) مهاجرين) (3             

  .صحيح است 2گزينه  ”as“ با توجه به كاربرد زماني

  :Reading Comprehensionبخش 
  :1 ترجمه متن

اين . كمپيني شروع كرد براي نابود كردن پشه هايي كه بيماري ماالريا را انتقال مي دهند) WHO(، سازمان بهداشت جهاني 1960در دهه ي 
سازمان . فريقا، مي گرفتآميليون نفر را در مناطق استوايي دنيا، به ويژه در جنوب  3يك هدف جهاني بود، چراكه ماالريا هر سال جان حدود 

ش شيميايي در زيستگاه پشه ها هدايت كرد؛ سمي كه براي كشتن حشرات استفاده مي بهداشت جهاني تالشي را براي پاشيدن نوعي حشره ك
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اما اين تالش خيلي زود دچار لغزش . ي بوميشان حذف شدندنتايج اوليه اميدوار كننده بودند و پشه ها در مرز محدوه. نام داشت »د د ت«شد، 
  بزرگ از دانشمندان با تامين مالي خوب را خنثي كند؟ي كوچك توانست بيشترين تالش هاي يك گروه چطور يك پشه. شد

گاه نوع جديدي از يك حشره كش براي كنترل آفت ناريو مشتركي، هردر س. هاي اخير اتفاق افتاده اندوضعيت هايي مانند اين بارها در دهه
% 99م كه روي محصول سمپاشي مي شود، يك حجم نسبتاً كوچك از س. هاي كشاورزي به كار برده مي شود، نتايج اوليه اميد بخش هستند

با اين وجود، تعداد اندك نجات يافتگان از اولين موج حشره كش، حشراتي هستند با ژن هايي كه به شكلي آنها را . حشرات را از بين مي برد
نها تعدادي مقاوم را براي توليد سم بيشتر اعضاي جمعيت حشرات را از بين مي برد و ت. قادر مي سازد در برابر حمالت شيميايي مقاومت كنند

در هر نسلي، سهم تعداد مقاوم . و وقتي اين كار را مي كنند،  بچه هايشان ژنهاي مقاوم به حشره كش را به ارث مي برند. مثل به جا مي گذارد
  . به حشره كش در جمعيت حشره ها افزايش مي يابد و سم پاشي هاي متعاقب را كمتر و كمتر موثر مي سازد

گونه از حشرات مقاوم به حشره  500شروع شد، دانشمندان بيشتر از  1940ي زماني كه كاربرد وسيع حشره كش هاي شيميايي در دهه از
مشكلي كه اين گونه حشرات ايجاد مي كنند، با اثرشان بر روي كشاورزي و پزشكي، تنها بخشي از همه ي راه هايي است . كش را ثبت كرده اند

هاي موجودات سازگاري هاي تنظيم كننده به نسبت محيط  هنگههمه جا، هميشه، . ي ما ارتباط مستقيمي داردگي هرروزهكه تكامل با زند
ب آور نيست كه حتي انواع موجودات روي با توجه به پويايي زمين و حياتش، تعج .اطراف از طريق روند تكامل انتخاب طبيعي انجام مي دهند

  . ي زمين، گونه ها، در طول زمان تغيير كرده اندكره
  چه كاري كرد؟ 1960 يطبق متن، سازمان بهداشت جهاني در دهه 4ي گزينه) 156

  .ي جديدي از حشره كش ها را معرفي كردرده) 1
  .فريقا جنگيدآعليه اپيدمي ماالريا در ) 2
  .فريقا را از ماالريا رهانيدآدر واقع كل ) 3
  .را اجرا كرد »د د ت«برنامه ي نابود سازي ماالريا بر اساس ) 4
  

  چه منظوري دارد؟» اين تالش خيلي زود دچار لغزش شد« نويسنده از عبارت  1ي گزينه) 157
  .تالشها براي حذف ماالريا شكست خورد) 1
  .نقشه ي ماالريا شروع كرد به كوچك شدن) 2
  .جان ميليونها نفر را نجات داد »د د ت«) 3
  . منابع محدودي براي كنترل ماالريا در دسترس بود) 4
  

  اصلي پارگراف دوم چيست؟ هدف 3ي گزينه )158
  .نسبت به همه ي حشره كش هايي كه عليه شان استفاده مي شود، مقاوم هستند آفت ها اكنون تقريباً) 1
  .زاد حشرات را از بين مي برندتنها نوآنها علي رغم قدرت حشره كش ها، ) 2
3 (ل يابندآفت ها قادر هستند براي مقاومت نسبت به حشره كش ها  تحو.  
  . آفت هاي كشاورزي به ندرت از حشره كش ها تاثير مي پذيرند) 4
  

  .......... .در پارگراف دوم اشاره دارد به » انجام دادن«واژه ي  1ي گزينه) 159
  بچه دار شدن) 1
  انتقال ژن  )2
    مقاوم به حشره كش شدن) 3
  از بين رفتن اعضاي جمعيت حشرات) 4
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  كدام يك از موارد زير درباره ي مقاومت به حشره كش ها از متن برداشت مي شود؟ 2ي گزينه) 160

  .اين يك روند طبيعي نيست) 1
  .سندي بر تحول است) 2
  .تاين يك كيفيت ذاتي در تعداد معدودي گونه حشرات اس) 3
  . تحت تاثير فاكتورهاي محيطي قرار نمي گيرد) 4

  :2 ترجمه متن

آموزان در زبان دوم را در طول فرآيند يادگيري هاي مربوط به عملكرد دانشتوانند دادهامروزه با پيشرفت فنّاوري كامپيوتر، كامپيوترها مي
آموزان در فراگيري زبان مانند مشاهده و بررسي فرآيند يادگيري به دانشدانيم، فعاليتهاي مهمي همانطور كه مي. دريافت، تحليل و ارائه دهند

هاي توانند اطالعات ضروري را از برنامهآموزان را ارزيابي كنند، ميكنند فرآيند يادگيري دانشزماني كه معّلمها تالش مي. كننددوم كمك مي
عالوه بر ). 2003تيلور و جيتساكي، (آموزي  ارائه بدهند متناسب با هر دانش يكامپيوتري كارآمد يادگيري زبان دريافت كنند و بعد بازخورد

 24و اين متون بصورت . توانند متنهاي مناسب و معتبر مختلف را چه در مدرسه و چه در خانه از اينترنت دريافت كنندآموزان مياين، دانش
كند تا آموزان فراهم مياي و چند فرهنگي را براي دانشرشتهتهاي ميان بطور خالصه، فنّاوري كامپيوتري فرص. ساعته قابل دسترسي هستند

  .بتوانند مطالعات مستقل خود را داشته باشند
با . نشان داد كه دسترسي تصادفي به صفحات وب به دليل وجود تعامل در يادگيري، جريان خطي آموزش را خواهد شكست) 2004(وارشوسر 

اند و با همكالسيهاي خود در توانند با افرادي كه قبالً هرگز نديدههاي زبان دوم ميروههاي خبري، يادگيرندهفرستادن ايميل و عضو شدن در گ
-مند شوند و دانشتوسط فنّاوري بهره شدهتوانند به مقدار زيادي از محيط يادگيري شخصيآموزان خجالتي يا منزوي ميدانش. تعامل باشند

  .سرعت خودشان پيش بروند و به سطوح باالتر دست يابندتوانند با آموزان سختكوش مي
ي آموزگاران نظريه. رودگرا اذعان دارند كه تجربه، فاكتور مهمي در يادگيري به شمار ميپردازان انسانپردازان شناختي و هم نظريههم نظريه

به زندگي روزمره است و نيز يادگيري به معني درك تجربي معتقدند كه يادگيري به معني فهم مطالب، استخراج معني و ربط دادن مطالب 
شوند،  گذرگاهي را براي زماني كه فنّاوري كامپيوتري با اينترنت تركيب مي). 1999اورمرود، (ي دانش است جهان از طريق تفسير دوباره

جامعه «آموزان را براي ورود به از اين رو دانش هاي انساني را بدست آورند وآورند تا از طريق آن حجم زيادي از تجربهآموزان بوجود ميدانش
ي شخصي خود را گسترش دهند، بلكه ياد توانند ديدگاه، انديشه و تجربهآموزان نه تنها ميبدين ترتيب، دانش. كندراهنمايي مي» ي جهاني

  .گيرند در دنياي واقعي زندگي كنندمي
  هدف اصلي نويسنده در متن فوق چيست؟ 3ي گزينه - 161

 ي جديد در آموزش زبان دوممعرفي يك رويه) 1

 )زبان دوم انگليسي( ESLاشاره به داليل استفاده گسترده از كامپيوترها در كالسهاي ) 2
 حمايت از كاربرد فناوري كامپيوتري در يادگيري زبان دوم) 3

  بحث در مورد مزايا و معايب يادگيري به كمك كامپيوتر) 4
 

  در پاراگراف اول چيست؟ "tailored to"نزديكترين معني به عبارت  4ي گزينه - 162
  ساخته شده براي ) 4  اضافه شده به ) 3    مناسب براي) 2    شبيه به) 1
 

كاربر كامپيوتر از آن بهره مي برند نام برده نشده  آموزانتي كه دانشدر متن از كداميك از موارد زير بعنوان مزي 4ي گزينه - 163
  است؟
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 .روندا سرعت خود پيش ميب) 1
 .خوانندمتون معتبر را مي) 2
 .پردازندمي رد و بدل كردن نظرات و عقايد به) 3
  .كننداي مثبت و دوستانه با معلمان خود برقرار ميرابطه) 4
 

  ......... .كند به نظريه تجربي اشاره مي 3نويسنده در پاراگراف  2ي گزينه -164
 هاي دانش باشندآموزان كمك كند فراگيرندهبراي اينكه به دانش) 1

 حمايت كنداي تا از اظهارنظر از پيش مطرح شده ) 2

 ي يادگيري جديدبعنوان يك نظريه) 3

  برمبناي كامپيوتر  بعنوان يك نظريه) 4
 

  .......... .در متن استفاده كرده است به جز بسط نظرنويسنده از تمام روشهاي  2ي گزينه - 165
  علت و معلولي يرابطه) 4    تحليل روند) 3      روش تمثيلي) 2    قولنقل ) 1

را به عنوان بهترين جواب معرفي  2علي رغم اينكه بنده گزينه . است 165تنها سوال چالشي و بحث برانگيز آزمون به اعتقاد بنده، سوال  :توجه
  .ل شده استباعث دشواري هرچه بيشتر اين سوا 3اعتقاد دارم كه وجود گزينه  ام،كرده

عبارت  و سنجش يك روش با بكارگيري مثال هاي، سبك سواالت طرح شده بر اساس معيار"exemplification"بر اساس تعريف كلمه 
"idea development" به عنوان  گزينه مورد نظر"method" به ( در متن عنوان نشده و قرائني بابت آن نيز به طور مستقيم وجود ندارد

 suchاعتقاد من قسمت  important activities as observing and checking  students’  learning progress  ارتباطي با
“idea development” اما اين در حالي است كه با توجه به تعريف . )ندارد"process analysis"  نيز به طور واضح در متن  3گزينه

   .د دارد اين است كه به طور ضمني پاراگراف دوم بياني از اين گزينه استنگاهي كه وجو. عنوان نشده است
  .با توضيحاتي كه ارائه دادم، بايد منتظر كليد اوليه سازمان محترم سنجش باشيم و بر اساس آن توجيه منطقي ارائه دهيم

  :3 ترجمه متن
آنها در يونان خلق شده اند و تا قرن هجدهم . از ميالد باز مي گردد قبل 5ي هستند كه تاريخشان به سده) مرمرين(الگين ماربلز مجسمه هايي 

ي بريتانيا در لندن به نمايش گذاشته شده اندا اكنون در موزههمانجا قرار داشتند، ام .توسط  1799ا در سال اين مجسمه ها در آتن بودند ام
در سفر دريايي . اش به بريتانيا برگرداند، خريداري شدندي هنري شخصيمجموعهلُرد الگين انگليسي كه مي خواست آنها را به عنوان بخشي از 

اين الگين . پيداكردنشان كاري با هزينه ايي باور نكردني بود. ناپديد گشت بازگشتش به انگلستان، كشتي حامل آنها غرق شد و ماربلز موقتاً
بعدها مجبور شد ماربلز را به دولت بريتانيا بفروشد تا . هي هاي هنگفت قرار دادكرد و با اينكه مرد بسيار ثروتمندي بود، خود را در بد چنين

  . ، جائيكه تا به امروز در آن مانده اند)حفاظت شدند(زيان هايش را جبران كند و آنها در موزه ي بريتانيا جا گرفتند 
مقامات يوناني به . اندباستان شناسان انگليسي موضوع بحث شده اخيراً اين مجسمه ها بين بريتانيا و يونان و در حقيقت، بين تاريخ شناسان و

برخي افراد معتقدند . در هر دو طرف استدالل هايي وجود دارد. ا در خواستشان هر بار رد شده استدفعات خواستار بازگشت ماربلز شده اند ام
ها با باز گشتن به پارتنون، ماربلز. ست و احتمال وقوع زلزله در يونانكه بازگرداندن آنها احمقانه است به دليل آلودگي كه پارتنون تحت تاثير آن

  .در معرض آسيب قرار مي گيرند
نمي توان منكر اين شد كه مجسمه ها بخشي . ي قانع كننده براي بازگشتشان وجود دارد، بخصوص به لحاظ اخالقيلهالبته به همان اندازه، اد
عا مي كنند كه اگر مجسمه ها به آنها اد. اين استدالل را رد مي كنند كه آتن مكاني امن براي آنها نيستي زيادي عده. از ميراث يونان هستند

از . مدرن نو براي حفاظت از آنها ساخته خواهد شد، جاييكه آنها مصون و در محيط برحقشان خواهند بودونان بازگردانده شوند، يك ساختمان ي
ا اين استدالل را داشته اند كه آثار هنري نبايد مورد مالكيت قرار بگيرند، بلكه بايد جايي نگهداري شوند كه ت ه، مقامات بريتانيا مدسوي ديگر
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البته در گذشته آنها تعدادي مصنوعات فرهنگي از تمدن هاي ديگر را به خواستگاهشان باز گردانده . بيشتر مردم به آنها دسترسي داشته باشند
  . اند

  اصلي بحث اين متن چيست؟ موضوع 1ي گزينه -166
  مناقشه بر سر دارايي هاي يك موزه در لندن) 1
  ويژگي هايي كه باعث نادر بودن موزه ي بريتانيا است) 2
  داليل محبوبيت ماربلز در بين انگليسي ها) 3
  موزه هاي انگليسي چگونه با موزه هاي يونان مقايسه مي شوند) 4

  طبق متن، كدام گزاره درمورد لرد الگين صحيح است؟ 2ي گزينه - 167
  .او موسس موزه ي بريتانيا بود) 1
  .او ماربلز را با كشتي به انگلستان حمل كرد) 2
  .او ماربلز را از موزه اي در آتن دزديد) 3
  .در يونان خلق كرد 18او ماربلز را قبل از قرن ) 4
  

  ؟اشاره مي كند چه چيزبه اف اول در پارگر» اين چنين«واژه ي  3ي گزينه - 168
    قرض گرفتن مقدار زيادي پول) 2    حمل ماربلز با كشتي گرانقيمت) 1
  فروش مجسمه ها) 4    گشتن به دنبال مجسمه هاي گم شده) 3
  

 كداميك از عبارات زير به عنوان استدالل توسط آنهايي كه طرفدار بازگرداندن ماربلز هستند استفاده شده 1ي گزينه - 169
  است؟

  .ماربلز بخشي از ميراث فرهنگي يونان است) 1
  .يونان چندين ساختمان مدرن براي نگهداري ماربلز دارد) 2
  .بيشتر مردم فكر مي كنند كه ديدن ماربلز در يك موزه ي يوناني رضايت بخش است) 3
  .استي بريتانيا خيلي از مصنوعات را از مكانهاي اصليشان غير قانوني برداشته موزه) 4
  

  اين متن كدام يك از نتايج زير را به خوبي تاييد مي كند؟ 2ي گزينه -170
  .تر هستنديوناني ها تصديق مي كنند كه مجسمه ها در موزه ي بريتانيا ايمن) 1
  .اين بحث به احتمال زياد براي مدتي در آينده ادامه خواهد داشت) 2
  .نگهداري مي شوند به فرهنگ هاي ديگر تعلق دارندي بريتانيا كه در موزه ييتقريباً تمام اشيا) 3
  .احتي قابل حل استاختالف بين يوناني ها و انگليسي ها به ر) 4
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