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 کند. آوری

 تبادل .1 جمع آوری .2 از حفظ خواندن .3 محاصره .4

 آن ها به زبان یونانی بر می گردد. ریشهکلمات انگلیسی بسیاری وجود دارد که  .85

 مورد .1 مسئله .2 حس .3 ریشه .4

 فرهنگ لغت مجموعه اطالعات توصیف کننده کلمه یا عبارت می باشد.  سر واژه .86

 مخفف .1 خطاطی.2 راهنما .3 سر واژه .4

 است که هیچکس در اداره قادر به کار با آن نیست. پیچیدهسیستم رایانه جدید آنقدر  .87

 جدی .1 ماهر .2 پیچیده .3 برجسته .4

 

 کلوز

 ترجمه متن:

کاهش شدید تعداد  ( شاهد88)میلیون سال اخیر  600تحلیل فسیل ها نشان می دهد که حداقل پنج دوره طی 

چنین  ( مسبب89). اما اخیرا شهاب های آسمانی و شرایط جوی شدید بودندگیاهان و حیوانات روی زمین 

است. تسلط یک نوع از جانداران  ( کاهش90)تغییراتی بودند. محققان به طور کلی معتقدند که انسان مقصر این 

آسیب می زند. با جمعیتی نزدیک به شش میلیارد  انجانور( دنیای 91) یعنی هوموسپین ها به دیگر بخش های

اکوسیستم های غیر قابل جایگزین هستند. این مرحله ششم ( از بین بردن 92)به سرعت در حال نفر انسان ها 

 مرگ و میر جهانی جانوران از مرحله پنجم بزرگتر خواهد بود. 

88. 

 شاهد بودند .1 دیده می شد .2 ببین .3 دید .4

89. 

 ثابت .1 مسبب .2 دوری کرده .3 در خطر .4

90. 

 عامل .1 ریشه .2 توانایی .3 کاهش .4

91. 

 دنیای جانوران .1 عمر دنیا .2 زندگی دنیا .3 دنیای زندگی.4

92. 

 مولد .1 ترک کردن .2 از بین بردن .3 در حال گسترش .4

 :1درک مطلب 

  ترجمه متن:
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والدین بر در طول تاریخ تفاوت بین پیر و جوان همواره  از ویژگی های تعیین کننده واقعیت و ادبیات بوده است. 

کودکان تسلط دارند . . . اما وقتی همان کودکان بزرگ می شوند به قدرت والدین فشار وارد می کنند. قوانین را می 

ند. والدین از تغییر توازن قدرت آشفته، نا امید و عصبانی آزمایند؛ شیطنت می کنند؛ خودشان قانون تعیین می کن

می شوند. آن ها مقاومت می کنند؛ سعی دارند پسران و دختران جوان خود را کنترل کنند تا قدرت خود را حفظ کرده 

و تسلیم شوند چون دنیای  رها کنندباشند. اما با نزدیک شدن به دوران سالمندی مجبور می شوند تا قدرت را 

 حال آن ها دیگر مثل دوران جوانیشان نیست. 

جدال بین پیر و جوان به یکی از ویژگی های قرن بیست و یک تبدیل شده است و ما در حال نزدیک شدن به دوره 

که ارتباط بین نسل ها رو  البته این بدان معنا نیستای هستیم که توازن قدرت در آن به مرحله جدیدی میرسد. 

 تغییرات آماری آینده اثرات بسیاری خواهد داشت که اکنون قادر به تصور آن نیستیم.  به عفول است؛ بلکه
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عکس العمل والدین نسبت به تغییر در توازن قدرت که در پاراگراف اول به آن اشاره شد به همه موارد زیر  .94
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 نا امیدی .1 آشفتگی .2 نگرانی .3 عصبانیت .4
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پیش گیری از سوء  .4
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 ترجمه متن:

روبروی رایانه قرار دارد اما جسم مجازی وقتی در کالس آنالین شرکت می کنیم جسم ما کجاست؟ جسم فیزیکی ما 

ما شاید هر جایی باشد. ما بی شک پشت تلفن هم از این تمایز بین جسم فیزیکی و مجازی استفاده می کنیم. من 

مخالفم که این جدا بودن ما را ناشناس میسازد چون همیشه پاسخ های ما در کالس آنالین به همراه  Dreyfusبا 

 اسم ماست.

Dreyfus  معتقد است که عدم حضور فیزیکی ما به معنی این است که یادگیری ما ذهنی خواهد بود و نه کاربردی و

با کسب مهارت خاصی همراه نیست. وی بیشتر در سطوح تئوری انجام می گیرد و  این امرعملی. به زبان ساده تر 

ری واقعی است و تنها در چنین شرایطی اطالعات فکر می کند که حضور فیزیکی و انجام فعالیت خاصی الزمه یادگی
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معنادار خواهند بود و افراد به درک معنادار واقعیت می پردازند.  اما اگر این حقیقت دارد پس افراد چگونه به وسیله 

کتاب، روزنامه، تلویزیون، رادیو، نامه یا ایمیل دانش کسب می کنند؟ آیا اهمیت انتقال محتوا از روش انتقال آن 

 بیشتر نیست؟

 کدام یک از موارد به عقیده نویسنده درباره کالس های مجازی اشاره دارد؟ .97

زمانی میرسد که  .4

جایگزین تمام کالس 

های حضوری خواهند 

 شد

برای تدریس مهارت  .3

های کاربردی کارآمد 

هستند و نه ایده های 

 تئوری

ابزار کارآمدی برای  .2

تدریس و یادگیری 

 هستند

هیچگاه در محیط های  .1

آموزشی به رسمیت شناخته 

 نمی شوند

 .------در متن اشاره دارد به  این امرعبارت  .98

 یادگیری .4

 
 

 یادگیری ذهنی .1 حضور فیزیکی .2 کالس آنالین .3

 ایمیل اشاره کرد؟ یا نامه رادیو، تلویزیون، روزنامه، چرا نویسنده در پایان متن به کتاب، .99

تا به خواننده  .4

یادآوری کند که افراد 

مختلف تمایالت یادگیری 

 مختلفی دارند

تا بگوید که گسترش  .3

فناوری اجتناب ناپذیر 

 است

تا به روش های  .2

گوناگون یادگیری اشاره 

 کند

را زیر  Dreyfusتا ادعای  .1

 سوال ببرد

 پاسخ داد؟به کمک اطالعات موجود در متن می توان به کدام پرسش زیر  .100

چرا نویسنده معتقد  .4

است که انتقال محتوا از 

روش انتقال آن مهمتر 

 می باشد؟

چرا نویسنده معتقد  .3

است که تمایز بین جسم 

فیزیکی و مجازی ما را 

 ناشناس نمی کند؟

چرا حین صحبت  .2

پشت تلفن بین جسم 

فیزیکی و مجازی تمایز 

 قائل می شویم؟
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کاربردی قابل یادگیری از 

طریق کالس های حضوری 

 کدامند؟
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