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گرامر
 .76متاسفانه تکلیف انگلیسی خود را تمام نکردم؛ امکان دارد به من کمی فرصت بدهی؟
 .1تمام نمی کنم

 .3تمام نشدم

 .2تمام نکردم

 .4تمام نشده بود

گرامر درس دو یازدهم /زمان حال کامل
زمانی است که گذشته را به حال وصل میکند .ما زمانی از حال کامل استفاده میکنیم که عملی در گذشته شروع
شده باشد و تا االن ادامه داشته باشد .در واقع زمانی از حال کامل استفاده میکنیم که همزمان درحال فکر کردن به
گذشته و حال باشیم.
 .77وقتی دانش آموزی در کالس به معلم گوش نمی دهد و با دیگران صحبت می کند خودش و دیگران را از
یادگیری باز نگه داشته است.
 .1آن (جسم)

 .3خودش

 .2آن ها

 .4آن

گرامر درس سه دهم /ضمایر انعکاسی
در صورتی که فاعل و مفعول یک جمله به یک شخص و یا یک چیز اشاره داشته باشد ،به جای مفعول میتوانیم از
ضمیری استفاده کنیم که به آن ضمیر انعکاسی می گویند.
 .78برای من سختی این شغل به اندازه سختی شغل قبلی من است
 .1به اندازه

 .3مثل

 .2از

 .4آن

گرامر درس دو دهم /صفات تساوی یا برابری
هرگاه دو شخص یا دو چیز در داشتن یک صفت برابر باشند ،از فرمول برابری صفات استفاده می کنیم.
+ asصفت ساده As+
 .79مسئول کتابخانه به دو تن از دانش آموزان مشغول صحبت گفت که ساکت باشند تا دیگران بر درس خود
تمرکز کنند.
 .1آرام صحبت کنند

 .2ساکت باشند و حرف نزنند

 .3با حرف نزدن ساکت باشند

 .4مشغول صحبت ساکت باشند

گرامر درس سه یازدهم+درس دو دوازدهم
بعد از فعل  tellاز مصدر با  toاستفاده میکنیم ولی توجه داشته باشید که اینجا بین فعل اصلی و با مصدر با ،to
مفعول قرار گرفته است(two of the students who were talking(.

واژگان
 .80کارکنان شیفت شب مجبور شدند به خاطر قطعی برق از کار دست بکشند؛ در واقع همه جا تاریک شده بود.
 .1قانون

 .2سوخت

 .3برق

 .4زغال سنگ

 .81پس از سه ساعت انتظار در مطب دکتر آن زن صبورانه منتظر نوبت خود ماند.
 .1خوشبختانه

 .2صبورانه

 .3دوباره

 .4قطعا
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 .82کارگردان همیشه با  10نفر روی پروژه های خود کار می کند و  10نفر از بهترین ها را می خواهد .او همیشه
می گوید :وقتی تعداد افراد باال باشد کسی کار را جدی نمی گیرد.
 .1بردن

 .3گرفتن

 .2رساندن

 .4دادن

 .83هر دو حزب به دنبال راه حلی برای مشکل هستند و امیدوارند طی جلسه مسائل را حل کنند.
 .1مقایسه کردن

 .2تدارک دیدن

 .3پیوستن

 .4به دنبال چیزی بودن

 .84ما را طوری بزرگ کردند که فکر کنیم پول قرض گرفتن خوب نیست.
 .1پیدا کردن

 .2بزرگ کردن

 .3مراقبت کردن

 .4کنار آمدن

 .85خبرنگاران گاهی متعهد می شوند تا هویت های منابع خود را مخفی نگه دارند.
 .1اخالقیات

 .3هویت ها

 .2راهنمایان

 .4مقاصد

 .86این پیراهن خاص نیست چون سازنده آن میلیون ها پیراهن مثل این تولید کرده است.
 .1جدی

 .3تزئینی

 .2سنتی

 .4خاص

 .87وی به دانش آموزان یاد می دهد تا به ملل مختلف احترام بگذارند و شاکر گوناگونی فرهنگ ها باشند.
 .1احترام

 .3ریشه

 .2لذت

 .4احتمال

کلوز
ترجمه متن:
بین المللی شدن بر ابعاد مختلف زندگی ما تاثیر گذاشته است .آموزش یکی از حوزه هایی می باشد که دچار تحول
شده است .روز به روز مردم بیشتری برای مطالعه به کشور های مختلف سفر می کنند .همچنین افراد بسیاری در
خانه مانده و به روش یادگیری از راه دور درس می خوانند .اکنون دیگر یاد گرفتن بدون دانشگاه رفتن و حضور
کمتر آسان است.
"یادگیری ترکیبی" به معنی تحصیل نیمه سنتی در کالس و نیمه آنالین و از طریق ایمیل می باشد .تغییرات ذکر
شده تمایل بیشتر به "یادگیری بلند مدت" را نشان می دهد که افراد در آن طی همه مراحل زندگی و حتی در
بازنشستگی یادگیری خود را ادامه می دهند .شرکت در "وبینار ها" و سمینار های آنالین بدون ترک دفتر کارمان
آسان است .بسیاری از افراد در سنین بزرگسالی خود به دانشگاه بر می گردند چون گرفتن مدرک بدون از دست
دادن شغل و اختالل در زندگی خانوادگی آسان است.
.88
 .1فعالیت

 .2راه دور

 .3ترکیب

 .4دستاورد

.89
 .1برای یادگیری

 .2یاد بگیر

 .3یادگرفتن

 .4یادگیری

.90
 .1جشن

 .2کودکی

 .3بازنشستگی

 .4سرگرمی
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.91
 .1بدون

 .3از طریق

 .2برای

 .4از

.92
 .1از دست دادن

 .3مراقب چیزی بودن

 .2برگشتن

 .4شرکت کردن

درک مطلب :1
ترجمه متن:
مطالعه طوالنی مدت لزوما باعث کسب نمره باالتر در امتحان نمی شود .باید مطالعه کارآمد داشت و از زمان خوب
استفاده کرد .نخست قبل امتحان با معلم صحبت کن .به جای اینکه بپرسی در امتحان چه می آید درباره موضوعات
پوشش داده شده و چگونگی امادگی برای امتحان از وی سوال کن .این اطالعات به مطالعه شما جهت می دهد .سپس
مکانی بدون مزاحمت جهت بیدار ماندن انتخاب کن .مثال میز مطالعه کتابخانه از میز کنار رختخواب و تلویزیون بهتر
است .بعد از این و وقتی هدف خود را یافتی مطالعه دوباره یادداشت های کالسی ،بخش های کتاب و دیگر منابع را
آغا ز کن .زیر اطالعات کلیدی و نکات نامفهوم را خط بکش .پس از اتمام این کار به این نکات برگرد و سعی کن
برایشان پاسخ پیدا کنی .از خالصه فصل ها و بازبینی مطالب موجود استفاده کن .در نهایت اگر معلم نمونه سوال
داده و یا اگر سواالت بازبینی در خود کتاب وجود دارد به آن ها پاسخ بده .این کار به تست نهایی آمادگی شما برای
امتحان کمک می کند.
 .93متن فوق درباره چه موضوعی بحث می کند؟
 .1اهمیت امتحانات در

 .2تاثیر منفی مطالعه

 .3نقش معلم در عملکرد

 .4بهترین روش آماده

موفقیت تحصیلی دانش

بیش از حد معمول

امتحانی دانش آموزان

شدن برای امتحانات

آموزان
 .94کدام یک از جمالت زیر به توصیف ساختاربندی اطالعات متن می پردازد؟
 .1هدفی تعیین شده و

 .2رویکردی معرفی شده

 .3ادعایی مطرح و شواهد

 .4به مشکلی اشاره شده

تاثیرات آن یکی پس از

و قدم های انجام آن

نادرست بودن آن ارائه

و راه حل هایی برای آن

دیگری آورده شده است

آورده شده است

شده است

فهرست شده است

 .95طبق متن اگر امتحان نزدیک باشد و دانش آموز از معلمش بپرسد که در امتحان چه آمده است آن دانش
آموز .------
 .1در راه اشتباه قدم

 .2نگران است

 .3پاسخی نمی گیرد

برداشته

 .4معلم را نا امید می
کند

 .96عبارت "این نکات" در متن به نکات  --------اشاره دارد.
 .1در اطالعات کلیدی

 .2جا افتاده

 .3مطالب خارج از کالس

 .4درک نشده

درک مطلب :2
ترجمه متن:
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اوال ما نمی توانیم تا ابد از نفت استفاده کنیم .نفت تا چند دهه و احتماال تا سال  2070وجود خواهد داشت و
سپس تمام می شود  .چیزی باقی نمی ماند و یا حداقل چیز زیادی باقی نخواهد ماند.
در حال حاضر نفت زیادی زیر زمین وجود دارد .زیر دریای شمال و زیر اقیانوس آتالنتیک نفت یافت می شود.
مهندسان همیشه منابع جدید نفت پیدا می کنند .اما نمی شود از برخی واقعیت ها فرار کرد .مقدار نفت زیر زمین
و اعماق دریاها بی نهایت نیست .تا ابد باقی نمی ماند .کمبود نفت استخراج آن را دشوار می سازد .گران تر نیز
خواهد شد .بنابراین از دیگر انواع سوخت گران تر می شود .نفت همیشه مسبب آلودگی است .بی شک حقایق
دیگری نیز وجود دارد .مثال محققان مشغول به وجود آوردن روغن از گیاهان هستند .بیشتر روغنی که می خوریم از
گیاهان به دست م ی آید و گاهی از این روغن بنزین به وجود می آورند .برای مثال برخی از سوخت های دیزلی
حاوی روغن آفتابگردان هستند.
روغن آفتابگردان از روغن معدنی پاک تر است و آلودگی کمتری به وجود می آورد .اما شاید روغن های گیاهی راه
حل خوبی برای طوالنی مدت و آینده نیستند .شاید در آینده برای تولید غذا به تمامی زمین ها نیاز داشته
باشیم.
در واقعیت آینده ما آینده ای بدون نفت و کمبود نفت است .محققان در حال طراحی ماشین ها ،خانه ها و پالستیک
هایی بی نیاز به نفت هستند .برق انرژی آینده است اما باید برق پاک تولید شود.
 .97عبارت "تمام می شود" در پاراگراف اول در معنای خود به  -------نزدیک است.
 .1ظاهر شدن

 .3پایان

 .2کاهش

 .4وجود داشتن

 .98متن فوق مدعی است که نفت در حال حاضر .--------
 .1پاسخگوی نیاز انسان به

 .2از زیر زمین به

 .3بیشتر زیر دریاها و

 .4بیشتر زیر زمین

انرژی است

سختی استخراج می شود

اقیانوس ها یافت می

وجود دارد تا زیر دریاها

شود
 .99طبق متن کدام یک از موارد زیر درباره روغن آفتابگردان صدق می کند؟
 .1از آن به عنوان سوخت

 .2از منابعی جز گیاهان

 .3به اندازه روغن معدنی

 .4ظاهرا پاسخ آخر به

خودرو استفاده می شود

نیز استخراج می شود

آلودگی دارد

نیاز های انرژی ماست

 .100این متن احتماال با بحث  --------ادامه داده می شود
 .1انرژی پاک در آینده

 .2مشکالت دیگر مرتبط با

 .3نقش انرژی در

 .4قدم هایی برای حل

نفت

پیشرفت های علمی

مشکالت فناوری های
مرتبط با نفت
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