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 دريافت کرده است، اما او نوز تصميمی درباره آن نگرفته است. شغليک آقای تامسون يک پيشنهاد برای  «:»گزينه  -67

 های زمان ماضی نقلی است.از نشانه yet: پايه يازدهم 1مبحث حال کامل / ماضی نقلی، درس  

، بيشتر از آن چيزی که من فکر آن )زبان( سليسِ يادگيری يک زبان خارجی به منظور قادر به صحبت کردن «:»گزينه  -66

  کشد.کردم طول میمی

 در اين جمله، اسم مصدر با نقش مبدا به کار رفته است.: پايه يازدهم 2/ اسم مصدر، درس  Gerundبرد موارد کار 

  ند. ااز يک سفر طولانی برگرشته ها به تازگیچون آنرانندگان اتوبوس )قاعدتاً( به استراحت نياز دارند، «: »گزينه  -67

 پايه دهم 4، درس  mustکاربرد فعل وجهی  Logical Deductionاستنتاج منطقی/  

 ام.ام تا بدين لحظه نديدهکه مردی سخاوتمندتر از پيتر در کل زندگیر است بگويم من بهت«: »گزينه  -67

 پايه دهم 2ای، درس صفات مقايسه   

دارند اين شهر را که در جسرتووی يک شغل در جايی ديگر،  گيريدد عظيمی از افرادی را  در نظر میاگر صررفاً تعدا  

  ای ندارد.گيری کنيد که شهر ما هيچ آيندهکنند، شما ممکن است به درستی نتيوهترک می

 توقع داشتن، انتظار داشتن( 4  فرض کردن( 3  پيشنهاد دادن( 2   در نظر گرفتن (1

ظم طور منطور که بايد بهها آنخيلی در اين دوره چيزی ياد نگرفت؛ او در واقع در کلاس« نِيل»جای تعوبی نيست که   

 حاضر نشد.

 به طور منظم( 4   به لحاظ عاطفی( 3  ( ضرورتا2ً   واقع در (1

و د کنم که فقدان ارتباط بين اينو من فکر میکنند کردن با يک کودک را فراموش میوالدين اغلب، اهميت صحبت    

  ها از همديگر( خواهد شد.تر شدن در )آنباعث مشکل نسل،

 ( نسل4   ( ترکيب3  تنوع، گوناگونی( 2  و رسوم سنن (1

  ای.بطری خالی را در حمام باقی گذاشته ای وی شامپوی مرا مصرف کردهتوانم باور کنم شما همهمن نمی  

 ( کنار گذاشتن4  ( دست کشيدن3  ( مصرف کردن2  منقرض شدن( 1

 های فقير، بسيار صميمی و کمک حالشان بود.خانوادهدکتر قريب، پزشک فداکاری بودکه با  -الف     

 شناختم.من چنين فرد بزرگی را نمیجای تاسف است!  -ب    

 جای تعوب نيست( 4 اميدوارم که نباشه( 3  احسنت( 2  جای تاسف است (1
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ه کردن اتاق ديگری، شان از طريق اضافی فروشگاهها برای توسرعهاکنون که کارشران به حد کافی خوب هسرت، آن  

 ارند.برنامه د

 ( تاسيس کردن4  ( تامين کردن3  توسعه دادن (2  جايگزين کردن (1

 

تواند به ما کمک کند تا يک عادل، انوام ورزش و اجتناب از اعتياد میيک رژيم غذايی مناسرب، يک سبک زندگی مت   

 زندگی سالم و طولانی داشته باشيم. 

 اعتياد( 4  ( لذت، خوشی3  مواد شيميايی( 2   سوخت (1

  

گرم پروتئين هر روزه، و  181خوردن تواند از طريق افزودن پانصد کالری در رژيم غذايی روزانه، يک شخص می   

 عاً وزن اضافه کند.سريها مصرف کربوهيدارت

  ( فشار خون4  ( مريضی3   ( وزن2   اندازه (1

 

 :(clozeترجمه متن کلوز )

آن که  عادت دارند که تصورقد ر به استفاده از نور برق، رادیو، تلویزیون و تلفن باشد. مردم آنعصر پيشرفته، عصری از الکتریسيته می

ند. گيربدی تحت تاثير قرار می طورآید، مردم بهوجود میباشد. وقتی اشکالی در برق بهها چگونه خواهد بود مشکل میزندگی بدون آن

وجود نخواهد  برای راهنمایی کردن )افراد( یغ راهنمایی و رانندگها ممکن است در ترافيک سنگين گرفتار شوند، چون هيچ چرااتومبيل

 شود. ها بد و بدتر می؛ وضعيت غذاها در یخچالداشت

ا هطبيعت، ظاهراً در این حوزه ميليوناند. تر از دو قرن پيش شروع به فهميدن کردهفقط کمی بيشی کارکردن برق را نحوهمردم با این وجود، 

اعات ی اطلدانشمندان در حال کشف )اطلاعات( بيشتری هستند که جهانِ )موجوداتِ( زنده دربرگيرندهسال است که تجربياتی داشته است. 

 تواند منافع بشری را به همراه داشته باشد. ی الکتریسيته هست که میجالبی درباره

 تايپ شده است. )دقت کنيد!( imagincدر اين تست اشتباهاً   imagineواژه    

 ( به تدريج4 ( اميدوارانه3 ( صبورانه2 ( در حد گسترده1    

  .کنيماستفاده می toبرای بيان منظور و هدف از انوام کاری از مصدر با   

 ( صحيح است.is organizedهوم جمله، ساختار موهول حال ساده )با توجه به مف  

 ( بهتر کردن، بهبود بخشيدن4 گردن( مرتب 3 شناسايی کردن( 2 ( درمان کردن1 

 

 (:Passage Iمتن اول )

هایی از آفریقا که زندگی به دليل عدم وجود برق مشتتکل بود، به ستتمت ، بستتياری از روستتتا يان در بخش1991ی نخستتت دهه نيمه در 

ه از ای باشد کی زیمباوهگونه و موردی که اغلب ذکر شده است، پروژهی این رایش یافتند. شاید بزرگترین پروژهنيروی خورشيدی گ

به ارزش هفت ميليون دلار  GEF)تسهيلات محيطی جهانی( مورد پشتيبانی قرار گرفت. این طرح، که توسط  GEFطریق مؤستسه 

سيستم نيروی خورشيدی را در  9111اند، امکان استفاده از گذاری کردهدر آن سرمایهو کشتور زیمباوه به ارزش چهاردتدهزار دلار 
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خشتيده باشد، اما )این طرح( به دنبال کاهش دمای زمين و ء بتا استتانداردهای زندگی را ارتقاکشتور )زیمباوه( فراهم آورد سترتاستر 

 کاهش آلودگی )محيط زیست( هم بود.

های روستایی انرژی خورشيدی در این کشور است. ، یکی از بهترین مدلدر هفتاد کيلومتری پایتخت زیمباوه )هراره( « شتاموا»ی منطقه

عدد لامپ و یک وجود دارد. هر خانوار دو  گذارند؛ برای هر دو منزل یک سيستم ها را به اشتراک میخانوار کشتاورزی، ستيستتم 22

روشتتنایی،کيفيت زندگی این جامعه را بهتر کرده های جدید رادیو و دستتتگاه کوچک تلویزیون در اختيار دارد. ستتيستتتماتصتتال برای 

محلی اند، و مهاجرت روستتتا به شتتهر در این منطقه به مراکز درمانی آموزان مدرستته را بيشتتتر کردهستتاعات مطالعه دانش  هاآناستتت. 

 ته است.فارتقاء یا

 است.« ی انرژی خورشيدی در آفريقاآينده»بهترين عنوان برای متن   

تحت تاثير اساااتاندار ای يندگی کردن برخی اي افراد روساااتايی در ييبباوه مطااب  متن، مرد  ييببااوه   

  ستند.

 صحيح است؟« شاموا»ی کدا  يک اي موارد يير درباره  

کنند به اشتراک  ايی که در آنجا يندگی میمی باشد که توسط تبا  خانواده ای خورشيدی مجهز شادن آن به سايست »

 «گذاشته شده است.

  ای روشنايی اشاره دارد.در پاراگراف دو  به سيست  theyکلبه ی    

 

 (:Passage IIمتن دوم )

لانی، طوبرای مدتی کند هنگامی که یک فرد تجربه می  رود که )در آن( ای است که برای توديف فرآیندی به کار میشوک فرهنگی، واژه

به یک فرهنگ ها . وقتی آنواقعيتتتتت است کیالمللی برای دانشجویان بينشوک فرهنگی کند. خارج از فرهنگ خودش زندگی می

 انیشهاو ارزش هاباشند، سنت ناآشنا)با آن( شوند که ممکن است المللی با زبانی مواجه میکنند، دانشجویان بينجدید نقل مکان می

و در ضمن، انتظارات فرهنگی این دانشجویان ممکن است کاملاً آگاهانه نباشد. در نتيجه، این دانشجویان ممکن  ل درک باشدغيرقاب

جی، خار مبتلا بشوند. من، مثل بيشتر دانشجویانِجدید  گیا اضطراب ناشی از فرهنهای عاطفی از هيجان و افراط و تفریط بهاست 

شغل دانشگاهی ام را دنبال می کنم. اما آن یک فرآیند ساده نيست. مجبورم با این واقعيت سختِ شوک فرهنگی مواجه شوم وقتی که 

 آشنا بشوند، یعنی شوک  گالمللی باید با فرآیند فرهنبرای موفق شدن، دانشجویان بينهيچ قرص یا واکستن جادویی وجود ندارد. 

    راحت بودن من از فرهنگ فرانسوی دارم را به دست آورند. احساس ازفرآیندی که 
 شود. البللی تجربه میريباً توسط  به دانشجويان بينمطاب  متن، شوک فر نگی تق  

او حداق بخشی اي آمويشش را به »؟ اين متن صاحيح می باشادی نويسانده کدا  يک اي جبلات يير درباره   

 «دور اي ياد گا ش سپری کرده است.

 مطاب  متن، تاثير شوک فر نگی،  يجان ناشی اي فر نگ جديد است.   

تاکيد بر اين حقيقت اساات که «  يچ قرص يا واکساان جادويی وجود ندارد»منظور نويساانده اي گنتن    

 طلبد.لاش میغلبه بر شوک فر نگی، آسان نيست و يمان و ت
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