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Vocabulary

10

VOCABULARY

John Steinbeck

ENGLISH

Vocabu lary10
1 If we continue to .................... the countryside, many more animals will die out in the near future.

1) protect

2) hunt

3) destroy

4) increase

2 Every three seconds, an area the size of a football field is cut down in that South American .................... .

1) forest

2) nature

3) plain

4) wildlife

3 Many women and children in the north of Sudan spend a large part of their day finding enough water to keep

themselves and their animals .................... .

2) careful

3) alive

4) helpful

4 The children were very loud during the movie, so I couldn’t always .................... what was happening in the story.

1) put

2) hear

3) take

4) make

5 She was thinking of buying a used car, but her father asked her to buy a new car .................... .

1) never

2) over

3) before

4) instead

6 Any changes we make to our environment .................... the natural balance of the ecosystem.

1) injure

2) relate

3) connect

4) endanger

7 At first, she worked just a few hours a week, and then .................... the amount of working time at her job.

1) protected

2) reclaimed

3) increased

Vocabulary 10 | 1 فصل

1) natural

4) exchanged

8 A painting by Vincent van Gogh was .................... sold for $35 million in an auction in England.

1) deeply

2) recently

3) heavily

4) verily

9 She teaches relaxation techniques to help patients deal with the .................... of their illness.

1) hope

2) life

3) pain

4) care

10 Don’t be late for the 4:00 meeting because I’m on a full and tight .................... , and I have to leave by 4:30 at the latest.

1) schedule

2) attention

3) interest

4) future

11 Her daughter was attacked and seriously .................... by their neighbor’s dog.

1) destroyed

2) endangered

3) died out

4) injured

1) holding

2) making

3) losing

خرید آنالین در

12 Our company is .................... a lot of money, so something has to be done, or we will be in serious trouble soon.

4) getting

13 This is the age of .................... , and computers are playing a very important role in our everyday lives.

1) information

2) expression

3) reception

4) organization

14 Before going anywhere in your car, you should always check the vehicle to make sure that it is .................... to drive.

2) safe

3) clear

4) positive

N TE

1) natural

10

15 The giant panda, found in the wild in southwest China, is one of the world’s most .................... species and should be protected.

1) decreased

2) endangered

3) possible

4) powerful

16 Over forty people have lost their homes following a fire which .................... an entire apartment building.

ENGLISH

VOCABULARY

1) endangered

2) placed

3) collected

4) destroyed

17 Almost 120 f lights were canceled into and out of Toronto .................... Airport, and 160 others were delayed.

1) International

2) Hospitable

3) Attractive

4) Cultural

18 I think a certain amount of worry about work is very .................... , but you’ve got to keep it under control.

1) dangerous

2) increasing

3) natural

4) protective

19 .................... coming directly home, I took the long way and stopped by the post office.

1) Instead of

2) Besides

3) Next to

4) Opposite of

20 There are thousands of animals and plants .................... today that are no different from the way they appear in fossil

records.

1) regular

2) actual

3) alive

4) natural

21 When we are young we are .................... inf luenced by those around us – not simply by what they do but by their

attitudes and beliefs.

1) verily

2) rarely

3) greatly

4) nearly

Vocabulary 10 | 1 فصل

22 It’s been more than fifteen years since Bam became the focus of the world’s attention when an earthquake ....................

buildings all over the city and left thousands of people dead.

1) compiled

2) destroyed

3) involved

4) suffered

23 A wild animal that looks like a horse with black or brown and white lines on its body is called a / an .................... .

1) leopard

2) goat

3) zebra

4) elephant

24 Daniel had a lot on his mind, so he wasn’t .................... enough attention to his driving.

1) making

2) taking

3) doing

4) paying

25 I really don’t expect any change in the near .................... – you need to wait much longer.

1) future

2) nature

3) plan

4) example

26 More than half of the books in the library were .................... by the fire last night.

1) increased
69  تا43 صفحۀ
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2) installed

Wonders of Creation

3) destroyed

Vocab 10

4) protected

2 درس

2 سکانس

27 Most people today .................... many different electronic devices with them, each with its own keypad, speaker,

خرید آنالین در

display, processing unit, and power supply.

1) identify

2) collect

3) carry

4) place

28 I will not accept this kind of behavior any longer. Do I make myself .................... ?

1) clear

2) correct

3) common

4) natural

29 After winning $54,000 as part of the Nobel Peace Prize, Martin Luther King .................... the money to support civil

rights in the United States.

11

2) increased

3) placed

4) donated

N TE

1) created

30 She lacks any experience in public speaking – a .................... that becomes clear when she appears in public.

1) case

2) fact

3) type

4) sign

31 Getting enough sleep each night is one of the easiest and most effective ways of improving your .................... life.

3) simple

4) alive

 lood cells .................... the
32 Red blood cells carry oxygen around the body for respiration to take place while white b
body from infections and viruses.

1) collect

2) increase

3) defend

4) destroy

33 Doctors say the disease is .................... – mostly to the elderly or those who are already seriously ill.

1) dangerous

2) productive

3) endangered

VOCABULARY

2) daily

ENGLISH

1) final

4) powerful

34 Their prices are very good, but unfortunately the .................... of their products is very low.

1) fact

2) number

3) quality

4) example

35 The space shuttle goes into .................... like a rocket and returns to earth like an aircraft.

1) system

2) orbit

3) vision

4) nature

36 The weather was .................... in the morning, but it got sunnier and sunnier throughout the day, and by late

afternoon it was beautiful outside.

2) natural

3) powerful

4) wonderful

37 They lived .................... for several years but moved back to Iran when the children were at school age.

1) beyond

2) over

3) on board

4) abroad

38 The human .................... can go more than 40 days without something to eat, but only four to five days without water.

1) cell

2) organ

3) body

4) nature

39 The philosopher Voltaire once said, “I disapprove of what you say, but I will .................... your right to the death to

say it.”

1) attempt

2) regard

3) prevent

4) defend

Vocabulary 10 | 1 فصل

1) cloudy

40 The second part of the rocket carries the fuel which provides the energy needed to get the rocket out of the Earth’s
.................... .

1) orbit

2) space

3) pressure

4) power

41 We didn’t want to .................... too much because it would have been crazy to lose the ball and let the other team

score a goal.

1) attack

2) practice

3) exchange

4) carry

42 A/An .................... lifestyle and regular exercise will strengthen the immune system and help prevent serious diseases.

1) mental

2) additional

3) physical

4) healthy

1) fact

2) case

3) wonder

خرید آنالین در

43 Some stars look as tiny as pinheads, but they are in .................... even bigger than the sun.

4) detail

44 The drug increases the number of red .................... in the blood, enhancing oxygen intake by 10 percent.

1) facts

2) cells

3) types

4) liquids

45 I’ll get a taxi from the station to save you the trouble of coming to .................... me.

2) defend

3) protect

4) carry

N TE

1) collect

12

46 The sky is .................... and the wind is refreshingly cool. It’s a perfect day to spend outdoors.

1) near

2) clear

3) natural

4) deep

47 You really have to use your .................... if you want to solve this puzzle – it’s very difficult.

ENGLISH

VOCABULARY

1) fact

2) hope

3) brain

4) idea

48 Egypt is an ancient country that was a source of mystery and .................... for hundreds of years.

1) orbit

2) health

3) heaven

4) wonder

49 Her daughter was .................... and seriously injured by their neighbor’s dog – she’s at the hospital now.

1) attacked

2) defended

3) endangered

4) destroyed

50 What we call the flu is actually a number of different .................... , each one slightly different from the other.

1) cells

2) wonders

3) viruses

4) drops

51 The right of children to play improves their .................... physical and psychological development and builds stronger

communities.

1) advanced

Vocabulary 10 | 1 فصل
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2) available

The Value of Knowledge

3) energetic

Vocab 10

4) healthy
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52 She .................... research in physics and translated Newton’s theories into French, which helped his ideas gain

acceptance in France.

1) did

2) made

3) had

4) got

53 Your tests came back from the medical .................... about an hour ago, and the results were negative.

1) experiment

2) comparison

3) observatory

4) laboratory

54 He runs his own little furniture factory, where he .................... high quality chairs, tables and desks, using the finest

materials available.

1) holds

2) raises

3) builds

4) takes

55 She couldn’t deal with all the noise of working in the factory, so she .................... her job.

1) grew

2) quit

3) stuck

4) held

56 My father was a/an .................... studying the virus, and when Diana got it he dedicated his life to finding a cure.

1) thinker

2) scientist

3) inventor

4) observer

57 If you get an infection, we’ll have to put you on antibiotics immediately because your body’s immune system is
.................... right now.

1) hard

2) tiny

3) weak

4) grave

خرید آنالین در

58 Doctors have discovered a new treatment for diabetes, but they are still doing .................... on its effectiveness.

1) medicines

2) experiments

3) inventions

4) questions

59 Karen Horney once said that there is no good reason why we should not .................... and change until the last day

we live.

1) increase

2) give up

3) pick up

4) develop

60 He is a very .................... badminton player in Malaysia, but here in Iran no one has any idea who he is.
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2) emphatic

3) famous

4) national

N TE

1) hopeful
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Grammar:adjectives

311 Titan is probably .................... in the solar system to look for life. It is rich in organic molecules but very cold and

has no liquid water.

1) the place more interesting		

2) as interesting as a place

3) the most interesting place		

4) the place most interesting

312 The negative effects of watching too much television are .................... what you probably think.

1) worse than		

2) the worst

3) as worst		

4) the worse

1) as polluted as city		

2) so polluted as cities

3) as a polluted city as		

4) so polluted a city as

Grammar:adjectives | 4 فصل

313 Ever since the use of natural gas became widespread, London isn’t .................... it was ten years ago.

314 My grandmother lives in the .................... house on the corner.

1) little old green and white		

2) old little green and white

3) little green and old white		

4) old green little and white

315 I finished the exercise in five minutes. It was .................... homework the teacher has ever given us.

1) easier than		

2) as easy as

3) the easiest		

4) easy

316 I’m going to wear my .................... dress to the wedding. What are you going to wear?

1) cotton blue beautiful		

2) beautiful blue cotton

3) cotton beautiful blue		

4) beautiful cotton blue

317 Your blue dress is .................... the one you’ve got on, Mary; why don’t you change?

1) much worse than		

2) the best of

3) much nicer than		

4) as better as

1) as early as usual		

2) earlier than usual

3) the earliest usual		

4) more early usual

خرید آنالین در

318 I felt tired last night, so I went to bed .................... .

1) just Jupiter as big		

2) only as bigger as Jupiter

3) just as big as Jupiter		

4) only the biggest Jupiter

N TE

319 There are many, many planets in the Milky Way which are .................... .

32

320 The Apollo project was .................... space program. It cost 25,541,400,000 dollars – more than any other space

ENGLISH

GRAMMAR

program in history.

1) more expensive		

2) as expensive as

3) the most expensive		

4) the least expensive

 دهم2 درس
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321 My mother has a soft voice, but my teacher’s voice is .................... my mother’s.

1) as even soft as		

2) even softer than

3) softer even than		

4) the softest even

322 Take a look at my cell phone. It is .................... my last phone, and I’m .................... with it.

1) as cheap as / much happier than

2) much cheaper than / much happier

3) cheaper than / much happiest

4) as cheaply as / happier

Grammar:adjectives | 4 فصل

323 He sat behind a .................... desk and did his homework.

1) big brown neat wooden		

2) neat big brown wooden

3) big neat wooden brown		

4) neat brown big wooden

324 I broke my nose in a football game yesterday. Today it’s very painful. For the same reason, today the pain is
.................... it was yesterday.

1) much worse than		

2) as worse as

3) the worst		

4) many worse than

325 Reza is .................... student in the class. This means that he was born later than everyone else.

1) as younger		

2) the younger

3) the youngest 		

4) younger than

326 She speaks English very well, but her brother speaks it even .................... her.

1) more well than 		

2) best

3) as better than 		

4) better than

خرید آنالین در

327 I thought this test would be difficult, but it’s .................... test I’ve ever taken.

1) the easiest 		

2) as easy as

3) easier than 		

4) more easy than

328 The Amazon is .................... the Nile, making it .................... river in the world.

1) longer than / longer 		

2) as long as / the longest

3) as long as / longer than 		

4) longer than / the longest

33

1) most beautiful 		

2) more beautiful than

3) more beautiful 		

4) the most beautiful

N TE

329 Have you visited the old castle? It was .................... castle we visited during our holidays.

2) the best

3) more well than 		

4) better than

 دهم2 درس
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331 The Apollo project was run .................... . It cost more than 25 billion dollars; more than any other project.

1) more expensive 		

2) expensively

3) the more expensive 		

4) the most expensive

GRAMMAR

1) as well as 		

ENGLISH

330 My new oven works a lot .................... my old oven. It heats up much faster.

332 His DVD player was .................... mine. We paid the same price.

1) as cheap as 		

2) cheaper than

3) as cheap than		

4) the cheapest

333 The speed of an airplane is far .................... that of a helicopter.

1) as great as		

2) the greatest

3) greater than		

4) greatest than

1) as famous as 		

2) more famous than

3) the famous 		

4) the most famous

Grammar:adjectives | 4 فصل

334 Many people believe that Albert Einstein’s theory of relativity is .................... formula in the world.

335 You’d better get up .................... tomorrow, or you’ll be late again.

1) earliest		

2) earlier

3) as early as		

4) earlier than

336 Today, English is the third .................... worldwide after Chinese and Hindi, with some 380 million speakers.

1) most spoken native language

2) more spoken language native

3) language most spoken native

4) native language most spoken

337 A: “A lot of people have read the book, you know.”

B: “Yes, that’s true – but even .................... have seen its film.”

1) more than people		

2) more people than

3) more people		

4) most people

338 The store has a great sale today. Most laptops are sold at least 25% .................... they were yesterday.

1) as cheap as		

2) the cheapest

3) cheaper than		

4) more cheaply than

1) a lot more complicated than

2) the most complicated than

3) even the most complicated		

4) much more complicated of

خرید آنالین در

339 The negative effects of watching too much television are .................... they appear to be at first glance.

1) depressing		

2) depress

3) depressingly		

4) depressed

N TE

340 After watching the documentary on global warming, we all felt a bit .................... .
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Cloze & Reading

Cloze
More than two million years ago, stone was the most valuable raw material known to people. They made stone tools
and weapons, usually from f lint. These early people were called hominins, and were more apelike than modern humans.
They ...... 541 ...... learned to make specialized implements, such as knife blades. Stone Age people moved constantly,
...... 542 ...... hunting areas and setting up camps in small groups. A few groups lived in caves during the coldest seasons.
They gathered fruits, berries, and roots, and hunted wild animals. By the start of the Mesolithic Age (Middle Stone Age;
15,000 years ago) many types of larger animals ...... 543 ...... . Mesolithic people, ...... 544 ...... were “modern people”

Cloze & Reading | 8 فصل

(Homo sapiens) like us, used new stone-edged tools to fish and hunt deer and wild pigs. About 10,000 years ago some
Neolithic (New Stone) Age people learned how ...... 545 ...... . They settled on farms.
541 1) absolutely

2) heavily

3) differently

4) gradually

542 1) looking up

2) looking for

3) checking in

4) checking up

543 1) had died out

2) are dying out

3) were died out

4) have died out

544 1) who

2) whose

3) which

4) whom

545 1) domesticate animals and growing crop

3) to domesticate animals and growing crop

2) domesticate animals and grow crops
4) to domesticate animals and grow crops

Passage 1
Disposing of waste has been a problem since humans started producing it. As more and more people choose to live close
together in cities, the waste-disposal problem becomes increasingly difficult. During the eighteenth century, it was usual
for several neighboring towns to get together to select a faraway spot as a dump site. Residents or trash haulers would
transport household rubbish, rotted wood, and old possessions to the site. Periodically, some of the trash was burned
and the rest was buried. The unpleasant sights and smells caused no problem because nobody lived close by. Factories,
mills, and other industrial sites also had waste to be disposed of. Those located on rivers often just dumped the unwanted
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remains into the water. Others built huge burners with chimneys to deal with the problem.
Several facts make these choices unacceptable to modern society. The first problem is that landfills are most needed
in heavily populated areas. Such areas rarely have empty land suitable for this purpose. Property is either too expensive
or too close to residential neighborhoods. Long-distance trash hauling has been a common practice, but most farm areas
refuse to accept rubbish from elsewhere, so cheap land within trucking distance of major city areas is almost nonexistent.
Awareness of pollution dangers has resulted in stricter rules of waste disposal. Pollution of rivers, ground water, land

55
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and air is a price people can no longer pay to get rid of waste. The amount of waste, however, continues to grow.
Recycling efforts have become commonplace, and many towns require their people to participate. Even the most
efficient recycling programs, however, can hope to deal with only about 50 percent of a city’s reusable waste.

546 The best title for this passage would be .................... .

1) Suitable Places to Dispose of Waste

2) Waste Pollution Dangers

3) Waste Disposal During the 18th Century

4) Waste Disposal Problem

3) almost every day		

4) not very commonly

548 During the 18th century, people disposed of their waste in all of the following ways EXCEPT by .................... .

1) burying		

2) recycling

3) burning		

4) dumping in rivers

Reading

2) hardly ever

Cloze&

1) at regular times		

ENGLISH

547 The word “Periodically” in the first paragraph is closest in meaning to .................... .

549 The author’s main purpose in writing this passage is to .................... .

1) draw people’s attention to the waste disposal issue
2) warn people of the pollution dangers we are facing
3) call on people to take part in recycling programs
4) introduce a better way to get rid of our waste

Smoking has become unfashionable in most Western countries over the past decade or more, yet its incidence
remains high. Even legislation against smoking in a shared workspace and banning it on public transport has had
limited success, when measured by a decline in the percentage of people still addicted to smoking. In these countries,
the highest rates of smoking tend to be found among people in the 20-29 age group, teenage girls, and working-class
groups. Smokers tend to be well-informed about illnesses related to their habit, such as lung cancer and heart disease.
Despite this knowledge, current smokers tend to underestimate the risk of dying from smoking when compared with
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Passage 2

former smokers and those who have never smoked.
Anti-smoking campaigns have used a wide variety of media and techniques to discourage smoking. For example, one

campaign adopted a television commercial and poster, while another used a direct-mail approach, along with radio
advertisements. Various celebrities have helped by performing at places of work and by recording verbal messages.
There have been different target groups. One campaign aimed to reach women, who outnumber men in the under-18
smokers group, stressing the benefits of not smoking with respect to health, beauty and fitness. Another used baby
stickers. Another campaign highlighted the benefits of a smoke-free workplace and was conducted in major clothing
chain stores, supplemented by radio and television advertisements. There is a socially supportive context nowadays to
خرید آنالین در

quit, and the recognition that passive smoking is dangerous may help some in the future to quit permanently.
550 It is pointed out in the passage that today the social environment .................... .

1) is the main reason why so many young people smoke
2) is not taken into account in combating smoking
3) gives a great deal of encouragement to smokers to give up smoking

N TE

4) is focused more than ever before on the 20-29 age group
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551 According to the passage, although everyone knows that smoking is harmful to health, .................... .

1) it is generally recognized that it does not kill people
2) governments have rarely taken any action against it

Cloze&

Reading

ENGLISH

3) smokers usually ignore the dangers
4) non-smokers get irritated by anti-smoking campaigns
552 The author points out that although in most Western countries legal measures have been introduced against smoking,
.................... .

1) the results have not been as satisfying as expected
2) teenage girls in particular violate these regulations
3) a really smoke-free workplace is hard to find
4) the media have not extended any support for these measures
553 It is clear from the passage that efforts to stop people from smoking .................... .

1) concentrate on the dangers of passive smoking
2) have been confined to media advertisements
3) have largely focused upon women
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4) have been extremely varied and directed at different segments of society

2 کلوز و ریدینگ

جامع

Cloze
&Reading

+ یازدهم+ دهم
دوازدهم

30 سکانس

Cloze
Every two years, the world’s best athletes compete in the Summer or Winter Olympics. More than 10,000 athletes from
around 200 nations take part ...... 554 ...... the Summer Olympics, in more than 25 sports. The Winter Games are smaller,
with 2,000 athletes from about 80 countries competing in seven sports. The inspiration for today’s Olympics came from
Ancient Greek games of more than 2,000 years ago. The modern Olympics began in Athens, Greece, in 1896. Individual
excellence and team ...... 555 ...... are the theme of the Olympic Games, not competition ...... 556 ...... nations. The International
Olympic Committee (IOC) chooses a city, not a country, ...... 557 ...... . No one country “wins” the games, ...... 558 ........ .
Instead, individuals and teams compete for gold (first place), silver (second), and bronze (third) medals – as well as for
the glory of taking part.
554 1) on

2) at

3) in

4) of

555 1) requirement

2) arrangement

3) experiment

4) achievement

556 1) along

2) against

3) between

4) inside

557 1) host a game

2) to host the games

3) hosts the game

4) it hosts the games
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558 1) but there are no prize money

3) or there is a money prize

2) so there is no prize money
4) and there is no prize money

Passage 1
One of the most famous books in Italian history is a beautiful long poem, the Divine Comedy. An Italian writer
named Dante Alighieri penned it. The poem’s main theme is life after death. Dante himself is the main character. The
book is a perfect example of the transition from the Middle Ages to the Renaissance.
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Like many works that came before it, the Divine Comedy is about religion. However, it was written in Italian, not Latin.
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Insert

ENGLISH

Home

658 The f lood of young women to this sale, which was organized a few weeks before end of the year festivities, ....................

their love for luxury goods.

1) shows

2) is shown

3) it shows

4) to show

659 My father returned to the lovely island where he .................... all his childhood already.

1) had lived

2) has lived

3) must have lived

4) was going to live

1) reported the problems		

2) who reported the problems

3) that the problems they reported

4) whom the problems reported

661 Not only I am getting late, but I also .................... what to buy for everyone so far.

1) haven’t decided

2) hadn’t decided

3) didn’t decide

4) won’t decide

662 Leslie was ready for her first year of college, but wasn’t sure she could .................... being away from her mother

for so long.

1) bear

2) bother

3) insist on

4) depend on

663 Children played a game at the birthday party where they had to follow some .................... to find little presents for each guest.

1) experiments

2) guides

3) gestures
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660 The employees .................... to the manager as soon as they occurred realized that they were more easily and quickly solved.

4) clues

664 Richard Bach wrote that what links your true family is not one of blood, but of ...................... and joy in each other’s life.

1) pattern

2) presentation

3) respect

4) expression

665 We enter into conversation, of course, ready to listen to others, but we also have the .................... of being heard and

considered.

1) addition

2) connection

3) expectation

4) combination

in her face.

1) carefully

2) seriously

3) normally

4) wisely

667 Because of my illness I am sure that my doctor would .................... me to eat sugar for at least a couple of weeks.

1) remove

2) refuse

3) ignore
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666 She was ..................... good at covering emotions she didn’t want to show, but he read them all and threw them back

4) forbid

668 Jamie has been in a ..................... state of pain ever since he was injured in a car accident.

2) common

3) direct

4) human

N TE

1) constant

74

669 Humans are born with 300 bones in their body; however when a person reaches adulthood they only have 206 bones.

This occurs because many of them .................... together to make a single bone.

1) join

2) carry

3) cause

4) involve

ENGLISH

FINAL TEST

Cloze
A lot of students are not ...... 670 ...... aware of the initial difficulties of living in a new country. When you live in a foreign
country, you do not spend your time in cafes or looking at the artistic or natural heritage. You have to make friends.
And...... 671 ...... , you have to speak the language. If you don’t, you find yourself in need of help from others to do ......
672 ...... the simplest tasks -post a letter, make a bank transfer, get a work permit, pay a bill etc. It can ...... 673 ...... at
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times, especially when you have to ...... 674 ...... yourself in the simplest terms as you haven’t yet learned the language.
670 1) actively

2) brief ly

3) previously

4) truly

671 1) you do that

2) that to do

3) to do that

4) by doing that

672 1) as

2) even

3) very

4) although

673 1) disturb

2) be disturbing

3) be disturbed

4) have disturbed

674 1) keep

2) follow

3) produce

4) express

Passage 1
When we are learning a foreign language, we tend to think that it is important to understand everything that we hear.
But when you are listening to someone talking in your own language, you probably don’t listen at 100% and nor do
you probably need/wish to.
Thus, an essential rule for improving your understanding of native English speakers is not to expect to understand
everything they say. My wife and I are both from Tokyo in Japan. When we watch DVDs of English television series,
we watch with subtitles _ if we don’t have subtitles, we sometimes miss about 20% of what is said. However, even if we
don’t turn on the subtitles and thus miss 20%, we still understand enough to follow the story.
Understanding enough to follow the plot should be your objective too. By “plot,” I mean a conversation in a restaurant,

a formal presentation, a telephone call.
In non-strictly technical or scientific encounters, conversations are often more a means of being together, a socio-cultural

event in which relations are established, rather than an opportunity for exchanging information. Most of the time, what
is said may be completely irrelevant. Quite often talking is merely an end in itself. When we go out for dinner with
friends, the main object is not to collect useful information but simply to interact with the people we are with and to
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enjoy each other’s company.
675 Why does the author refer to the experience of talking in the mother tongue (paragraph 1)?

1) To prove that learning a new language is not easy
2) To show that our knowledge of our native language is perfect
3) To support the main point mentioned in an earlier statement in the same paragraph
4) To state that the mental effort you make to understand when others are talking to you is more than the mental
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effort you make when you yourself are talking.

676 According to paragraph 2, when one is watching a film in a foreign language................ .

1) subtitles are to be used if one is expected to be able to follow the line of the story perfectly enough
2) one can understand and enjoy the story even if one does not understand everything that the film characters say

general points in the film

677 In which paragraph has the author used exemplification to make herself better understood?

1) Only paragraph 1 		

2) Only paragraph 2

3) Only paragraph 4 		

4) Both paragraph 2 and paragraph 4

FINAL TEST

4) it is enough for one to understand 20 percent of what the characters in a film say in order to understand the

ENGLISH

3) one is very likely to miss 20 percent of the content of the film even if one is watching the film with subtitles

678 What makes the focus of paragraph 4 different from the focus of the first three paragraphs is that this paragraph

is concerned more with the role of language in ................ .

1) bringing people together		
3) enhancing scientific achievements

2) research-related activities

4) cultural development in the world

Passage 2
Human-related environmental issues are not new. The problem of deforestation, desertification, water
with today’s advanced science and technology, people can do greater damages to nature and do it more quickly. The
impacts are further compounded. On the other hand, due to population growth, humans are encouraged more than ever
to use natural resources to meet the needs of the increasing population, although they know what they are doing is not
without environmental consequences. But most of all, the effect of human-created environmental modifications are no
longer limited to a local or regional level, but are extending through the whole planet.
The cause of environmental damage is deeply rooted in human culture. Through hundreds of years of industrialization
and exploitation of natural resources, humans are acting on the assumption that we are the best species on earth. Because of
our cleverness, science and power and materialism we have lost our respect for nature, which would definitely result in our
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pollution, climate change and the extinction of species have been present throughout the history of the Earth. However,

own destruction in the long term. In a world in which materialistic standards are in control, people are made to inefficiently
use more natural resources, since personal wealth is becoming the ultimate measure of success in the eye of society.
679 All of the following are mentioned as factors leading to more man-related damage to the environment EXCEPT
............ .

1) extinction of animals and plants

2) more advanced technology

3) growing human population

4) part of human culture

1) Earth		

2) nature

3) technology		

4) damage to nature

681 It CANNOT be understood from the passage that if humans manage to be less materialistic, they would................. .

1) prevent their long-term destruction
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680 The word “it” in paragraph 1 refers to ................ .

2) begin to show more respect for nature

N TE

3) make more reasonable use of natural resources
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 3 1ا گر به تخریب کردن طبیعت ادامه دهیم ،در آیندۀ نزدیک حیوانات
بسیار بیشتری منقرض خواهند شد.

VOCABULARY

ENGLISH

1

محافظت کردن از ،نگهداری کردن از

2

شکار  ...رفتن
شکار کردن ،به
ِ

3

تخریب کردن ،ویران کردن

4

افزایش دادن ،افزایش یافتن

 1 2هر سه ثانیه( ،درختان) ناحیهای به اندازۀ یک زمین فوتبال در آن جنگل
آمریکای جنوبی قطع میشود.
1

جنگل

2

طبیعت

3

دشت

4

حیات وحش

ﭘﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

 3 3بسیاری از زنان و کودکان در شمال سودان ،بخش زیادی از روزشان را
صرف یافتن آب کافی برای زنده نگه داشتن خودشان و حیواناتشان میکنند.
1

طبیعی ،ذاتی

2

دقیق ،مراقب

3

زنده ،در قید حیات

4

مفید ،سودمند ،یاریرسان

 2 4بچهها در جریان فیلم خیلی پرسروصدا بودند ،بنابراین همیشه
نمیتوانستم بشنوم در داستان چه اتفاقی میافتد.

واژگان
| Vocabulary

1

قرار دادن ،گذاشتن

2

شنیدن ،باخبر شدن ،مطلع شدن

3

بردن ،گرفتن ،دارو مصرف کردن

4

باعث  ...شدن
درست کردنِ ،

 4 5او به فکر خرید ماشین دستدوم بود ،اما پدرش از او خواست در
عوض ماشین نو بخرد.
1

هرگز

2

باالی

3

قبل از ،پیش از

4

در عوض ،بهجایش

 4 6هر تغییری که ما در محیطزیست خودمان به وجود میآوریم،
تعادل طبیعی ا کوسیستم را به خطر میاندازد.
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 3 9او تکنیکهای آرامش را آموزش میدهد تا به بیماران کمک کند
از عهدۀ رنج بیماریشان بربیایند.
 2زندگی ،حیات
 1امید ،امیدواری
3

درد ،رنج

4

دقت ،توجه ،مراقبت

 1 10برای جلسۀ ساعت  4دیر نکنید چونکه برنامۀ پر و فشردهای دارم و
حدا کثر باید ساعت  4:30بروم.
 2دقت ،توجه
 1برنامه ،برنامۀ زمانبندیشده
3

عالقه ،دلبستگی

4

آینده

برنامۀ فشردهای داشتنto be on a tight schedule:
 4 11دختر او توسط سگ همسایهشان مورد حمله قرار گرفت و بهشدت
مجروح شد.
1

تخریبشده ،ویرانشده

2

در معرض خطر

3

منقرضشده ،نابودشده

4

مجروح ،زخمی ،مصدوم

 3 12شرکت ما دارد پول زیادی از دست میدهد ،بنابراین کاری باید
انجام شود ،وگرنه بهزودی به مشکل جدی خواهیم خورد.
1

نگه داشتن ،برگزار کردن

2

باعث  ...شدن
درست کردنِ ،

3

از دست دادن ،گم کردن

4

گرفتن ،شدن

 1 13عصر ،عصر اطالعات است و کامپیوترها نقش بسیار مهمی در
زندگی روزمرۀ ما بازی میکنند.
1

اطالعات

2

بیان ،اصطالح ،حالت چهره

3

پذیرش ،دریافت

4

سازمان ،سازماندهی

 2 14قبل از اینکه با ماشینتان هر جایی بروید ،باید همیشه وسیلۀ
نقلیه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که برای رانندگی ایمن است.
1

طبیعی ،ذاتی

2

امن ،ایمن

3

واضح ،روشن

4

مثبت

1

مجروح کردن ،آسیب زدن

 2 15پاندای غولپیکر که در طبیعت در جنوب غربی چین یافت میشود،

2

مربوط بودن ،پیوند داشتن

یکی از در معرض خطرترین گونهها در جهان است و باید از آن محافظت شود.

3

وصل کردن ،متصل کردن

1

کاهشیافته

2

در معرض خطر ،به خطر افتاده

4

به خطر انداختن ،در معرض خطر قرار دادن

3

ممکن ،امکانپذیر

4

قوی ،نیرومند

 3 7او در ابتدا هفتهای فقط چند ساعت کار میکرد و سپس میزان

 4 16در پی یک آتشسوزی که کل یک ساختمان آپارتمانی را تخریب کرد

ساعت کاریاش را افزایش داد.

بیش از چهل نفر خانۀ خود را از دست دادهاند.

1

محافظت کردن از ،پشتیبانی کردن از

1

به خطر انداختن ،در معرض خطر قرار دادن

2

استرداد  ...را کردن
درخواست
دوباره به دست آوردن،
ِ
ِ

2

قرار دادن ،گذاشتن

3

افزایش دادن ،افزایش یافتن

3

جمعآوری کردن ،وصول کردن

4

مبادله کردن ،تعویض کردن

4

تخریب کردن ،ویران کردن

ً
 2 8اخیرا تابلویی اثر ونسان ونگوگ در یک حراجی در انگلیس بهمبلغ
 35میلیون دالر فروش رفت.
ً
ً
 2اخیرا ،بهتازگی
 1عمیقا ،بهشدت
ً
 4بهراستی ،حقیقتا
 3بهشدت ،خیلی ،زیاد

ً
 1 17تقریبا  120پرواز ورودی و خروجی فرودگاه بینالمللی تورنتو لغو
شدند ،و  160پرواز دیگر تأخیر داشتند.
1

بینالمللی ،جهانی

2

مهماننواز

3

جذاب

4

فرهنگی

 3 18فکر میکنم مقدار خاصی از نگرانی درمورد کار بسیار طبیعی است ،ولی
باید آن را تحت کنترل نگه دارید.
3

طبیعی ،ذاتی

4

حفاظتی ،دفاعی

3

حمل کردن ،به همراه داشتن

4

قرار دادن ،گذاشتن

 1 28دیگر این نوع رفتار را نخواهم پذیرفت .منظورم روشن است؟

3

در کنار

4

در مقابل

3

رایج ،مشترک

4

طبیعی ،ذاتی

 3 20امروزه هزاران حیوان و گیاه زنده وجود دارند که هیچ تفاوتی با
شکلی که در فسیلها به نظر میرسد ،ندارند.
1

منظم ،قاعدهمند

2

حقیقی ،واقعی

3

زنده ،در قید حیات

4

طبیعی ،ذاتی

4

بهندرت
ً
ً
حدودا ،تقریبا

نفر کشته برجا گذاشت.
1

تألیف کردن ،گردآوری کردن

2

نابود کردن ،ویران کردن

3

شامل  ...شدن
درگیر کردن،
ِ

4

رنج بردن ،صدمه دیدن

 4اهداکردن،بخشیدن،اعطاکردن

 2 30او فاقد هر گونه تجربهای در صحبت کردن مقابل جمع است؛
واقعیتی که وقتی در جمع حاضر میگردد ،آشکار میشود.
1

مورد ،نمونه

2

حقیقت ،واقعیت

3

نوع ،گونه

4

عالمت ،نشانه

 2 31داشتن خواب کافی شبانه یکی از آسانترین و مؤثرترین روشهای
بهبود زندگی روزمرهتان است.
1

نهایی ،پایانی

2

روزانه ،روزمره

3

آسان ،ساده

4

زنده ،در قید حیات

 3 23یک حیوان وحشی که شبیه اسب است با خطهای سیاه یا

 3 32گلبولهای قرمز ا کسیژن را به سرتاسر بدن حمل میکنند تا تنفس

قهوهای و سفید روی بدنش ،گورخر نامیده میشود.

انجام شود در حالی که گلبولهای سفید از بدن در برابر عفونتها و ویروسها

1

پلنگ

2

بز

3

گورخر

4

فیل

 4 24دانیل ذهنش خیلی مشغول بود ،بنابراین به رانندگیاش به اندازۀ
کافی توجه نمیکرد.
1

باعث  ...شدن
درست کردنِ ،

2

بردن ،گرفتن

3

انجام دادن

4

پرداخت کردن

1

آینده

2

طبیعت ،ذات

3

مثال ،نمونه

 3 26دیشب بیش از نیمی از کتابها در کتابخانه توسط آتش نابود شدند.
1

افزایش دادن ،افزایش یافتن

2

نصب کردن

3

تخریب کردن  ،نابود کردن

4

محافظت کردن از ،نگهداری کردن از

1

جمعآوری کردن ،وصول کردن

2

افزایش دادن ،افزایش یافتن

3

دفاع کردن از

4

تخریب کردن ،ویران کردن

1

خطرنا ک

2

مفید ،سازنده

3

در معرض خطر

4

قوی ،نیرومند

 3 34قیمتهای آنها خیلی خوب است ،ولی متأسفانه کیفیت
محصوالتشان بسیار پایین است.
 1حقیقت ،واقعیت

2

عدد ،تعداد ،شماره

کیفیت ،ویژگی ،خصوصیت

4

مثال ،نمونه

3

خرید آنالین در

ً
 1 25واقعا در آیندۀ نزدیک توقع هیچ تغییری را ندارم؛ باید بسیار بیشتر
منتظر بمانید.

برنامه ،طرح

دفاع میکنند.

ً
 1 33پزشکان میگویند این بیماری خطرنا ک است؛ عمدتا برای سالمندان
یا آنهایی که از پیش بهشدت بیمار هستند.

توجه کردن به ،دقت کردن بهpay attention to :

4
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 2 22بیش از پانزده سال گذشته است از زمانیکه بم مرکز توجه جهان
شد ،وقتی یک زمینلرزه ساختمانهای سراسر شهر را ویران کرد و هزاران

3

قرار دادن،گذاشتن

2

افزایش دادن ،افزایش یافتن

واژگان

2

جایزۀ صلح نوبل ،این پول را برای حمایت از حقوق مدنی در ایاالت متحده
اهدا کرد.
 1خلق کردن ،ایجاد کردن

 3 21وقتی جوان هستیم بهشدت توسط آنهایی که اطرافمان هستند
ً
تحت تأثیر قرار میگیریم نه صرفا با آنچه انجام میدهند ،بلکه با رویکردها
و عقایدشان.
ً
 1حقیقتا ،بهراستی
ً
 3بهشدت ،شدیدا

 4 29مارتین لوتر کینگ پس از برنده شدن  54000دالر بهعنوان بخشی از

ﭘﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

1

در عوض ،بهجای

2

در کنار

1

واضح ،روشن

2

درست ،صحیح

VOCABULARY

 1 19بهجای اینکه مستقیم به خانه بیایم ،وارد مسیر طوالنیتر شدم
و در ادارۀ پست توقف کردم.

1

شناسایی کردن ،شناختن

2

جمعآوری کردن ،وصول کردن

ENGLISH

1

خطرنا ک

2

فزاینده ،ر وبهافزایش

 3 27امروزه بیشتر افراد ابزارهای الکترونیکی متفاوت بسیاری را با خود
حمل میکنند ،هر کدام با صفحهکلید ،بلندگو ،صفحۀ نمایش ،پردازنده و
منبع برق خودش.

 2 35شاتل فضایی مانند موشک به مدار زمین میرود و مانند هواپیما
به زمین بازمیگردد.
1

سیستم ،نظام

2

مدار

3

بینش ،دید

4

طبیعت ،ذات
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 3 307مری :پم ،این ساعت کادوی تولدت است.

 3 313از هنگامی که کاربرد گاز طبیعی متداول شد ،لندن به اندازهای که

پم:ممنون ،اما این ساعت بهدردنخور به نظر میرسد ،فکر نمیکنم به
دستم بیاندازمش.
مادر پم :دندان اسب پیشکشی را که نمیشمارند.

ده سال پیش آلوده بود ،یک شهر آلوده نیست.

3

دندان اسب پیشکشی را که نمیشمارند

4

جوجه را آخر پاییز میشمارند

ENGLISH

2

دو صد گفته چون نیمکردار نیست

و وقتی اسم و صفت با هم همراه میشوند ،حروف تعریف پیش از صفت
قرار میگیرند.

از ساختار  + asصفت  /قید  as +برای بیان برابری استفاده میشود.

در ساختار فوق بهجای صفت میتواند ترکیب اسم  +صفت هم قرار

 4 308ا گر علت مشکل را بدانند ،شاید قادر باشند بفهمند که چگونه از
رخ دادن دوبارهاش جلوگیری کنند.
1

ادامه دادن

2

دست کشیدن ،رها کردن ،تسلیم شدن

3

برگشتن ،دور زدن

4

فهمیدن ،متوجه شدن

 1 314مادربزرگم در آن خانۀ سبز و سفید قدیمی کوچک سر آن تقاطع
زندگی میکند.
با توجه به ترتیب صحیح قرار گرفتن صفات در جمله ،پاسخ این سؤال
گزینۀ

1

ﭘﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

گیرد.

GRAMMAR

1

سحرخیز باش تا کامروا شوی

 pollutedصفت است و در زبان انگلیسی صفت پیش از اسم قرار میگیرد

است.

اسم  +جنس  +ملیت  +رنگ +شکل +سن  +اندازه  +کیفیت  /عقیده  +حرف تعریف

 4 309دو نفر به اسم پاول جیمز داریم که اینجا کار میکنند ،پس کمی
1

شلوغ ،پرجمعیت

2

پرطرفدار

3

غیرقابلفهم

4

گیجکننده

 4 310برقی که تولید میکنند برای رفع نیازهای کشورشان کافی نیست.
1

دست یافتن ،کسب کردن

2

جمع کردن

3

الزم داشتن

4

تولید کردن

ً
 3 311احتماال تیتان جالبترین محل در منظومۀ شمسی بهمنظور
جستوجو برای حیات است .آنجا غنی از مولکولهای آلی است ،ولی خیلی سرد
ً
است و اصال آب مایع ندارد.

طبق مفهوم جمله و با توجه به اینکه در این تست ،قمر تیتان از نظر
جستوجو برای حیات ،بهعنوان جالبترین مکان در منظومۀ شمسی مورداشاره
قرار گرفته است .در جای خالی به صفت عالی  the most interestingنیاز
داریم .از باقی گزینهها به این دلیل نمیتوانیم استفاده کنیم که قمر تیتان با قمر
مشخص دیگری مقایسه نشده است.
ً
در زبان انگلیسی عموما صفت پیش از اسم قرار میگیرد.

با توجه به اینکه در این تست ،درمورد واقعیت مربوط به آثار مخرب
تماشای بیش از حد تلویزیون و ذهنیت مخاطب جمله مقایسه انجام شده
است ،در جای خالی به صفت تفضیلی  worse thanنیاز داریم.
 badیک صفت بیقاعده است.
worst

worse

bad

بدترین

بدتر

بد

little

صفت سن صفت اندازه

حرف تعریف

 3 315تمرین را در پنج دقیقه تمام کردم .آن آسانترین تکلیفی بود که
معلم تا کنون به ما داده است.
با توجه به مفهوم جمله و اینکه گوینده یک تمرین را بهعنوان آسانترین تمرین
مورد اشاره قرار داده است ،در جای خالی به صفت عالی نیاز داریم که شکل صحیح
آن در گزینۀ  3به کار رفته است.

 2 316قصد دارم لباس نخی آبی زیبایم را برای عروسی بپوشم .تو قصد
داری چه چیزی بپوشی؟
با توجه به ترتیب صحیح قرار گرفتن صفات پیش از اسم ،پاسخ صحیح
گزینۀ

2

است.

اسم  +جنس  +ملیت  +رنگ +شکل +سن  +اندازه  +کیفیت  /عقیده  +صفت ملکی
dress

cotton

اسم

صفت جنس

blue

my

beautiful

صفت ملکی

صفت رنگ صفت کیفیت

 3 317مری لباس آبیات خیلی زیباتر از این یکی لباسی است که پوشیدهای؛
چرا آن را عوض نمیکنی؟
طبق مفهوم جمله و با توجه به مقایسۀ صورتگرفته بین دو لباس ،در جای
خالی به صفت تفضیلی نیاز داریم و پاسخ در بین گزینههای

1

و

3

است.

خرید آنالین در

 1 312آثار منفی تماشای بیش از حد تلویزیون بدتر از چیزی است که
ً
شما احتماال فکر میکنید.

اسم

صفات رنگ

old

the

گرامر | Grammar

گیجکننده است.

house

green and white

دقت کنید که بهدلیل معنی جمله ،در بین این دو گزینه تنها گزینۀ  3میتواند
جمله را بهدرستی کامل کند.

 2 318دیشب احساس خستگی میکردم ،بنابراین زودتر از معمول خوابیدم.
با توجه به مفهوم جمله و مقایسۀ صورتگرفته در آن ،جمله با صفت تفضیلی
کامل میشود.
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 3 319در کهکشان راه شیری سیارات خیلی خیلی زیادی وجود دارد که

 4 326او انگلیسی را خیلی خوب حرف میزند ،اما برادرش حتی بهتر از
او حرف میزند.

با توجه به مفهوم جمله و اینکه طبق جمله در کهکشان راه شیری ،سیارات

با توجه به مفهوم جمله و اینکه یک شخص انگلیسی را از دیگری بهتر صحبت

درست به بزرگی مشتری هستند.

GRAMMAR

ENGLISH

بسیار زیادی به اندازۀ مشتری وجود دارد ،جمل ه با صفت برابری کامل میشود که
شکل صحیح آن در گزینۀ  3آمده است.

میکند ،در جای خالی به صفت تفضیلی نیاز داریم که شکل صحیح آن برای صفت
 ،goodدر گزینۀ  4آمده است.

ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺎ

 justقبل ساختار  + asصفت  /قید  as +برای تأ کید در برابری میآید.

 1 327فکر میکردم این امتحان سخت خواهد بود ،اما آسانترین امتحانی
است که تا کنون دادهام.
با توجه به مفهوم جمله و اینکه گوینده یک امتحان را بهعنوان آسانترین
امتحان زندگیاش در نظر میگیرد ،برای آن از صفت عالی استفاده میکنیم که شکل
صحیح آن در گزینۀ  1آمده است.

تاریخ بوده است ،در جای خالی به صفت عالی نیاز داریم .دقت کنید که گزینۀ  4هم

 4 328رود آمازون از رود نیل طوالنیتر است که آن را به طوالنیترین رود
جهان تبدیل میکند.

 3 320پروژۀ آپولو پرهزینهترین برنامۀ فضایی بود .آن 25/541/400/000
دالر خرج برداشت ـ بیش از هر برنامۀ فضایی دیگری در تاریخ.
با توجه به مفهوم جمله و اینکه طبق جمله پروژۀ آپولو پرهزینهترین برنامۀ فضایی
صفت عالی است ،اما با توجه به اینکه به «کمهزینهترین» پروژۀ فضایی تاریخ اشاره
دارد ،از نظر معنایی صحیح نیست.

با توجه به مفهوم جمله ،متوجه میشویم که رود آمازون از رود نیل طوالنیتر

 2 321مادرم صدای مالیمی دارد ،اما صدای معلمم حتی از صدای مادرم

و طوالنیترین رود جهان است .بنابراین جای خالی اول با صفت تفضیلی و جای

هم مالیمتر است.

خالی دوم با صفت عالی کامل میشود.

با توجه به اینکه در این جمله بین دو نفر مقایسه صورتگرفته است ،در
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جای خالی به صفت تفضیلی نیاز داریم که شکل مناسب و صحیح آن در گزینۀ
2

آمده است.

 4 329آیا از آن قلعۀ قدیمی دیدن کردهاید؟ زیباترین قلعهای بود که ما
در طول تعطیالتمان از آن دیدن کردیم.
با توجه به مفهوم جمله و اینکه صفت  beautifulچند بخشی است،

قید  evenباید قبل از صفت بیاید.

برای درست کردن صفت عالی ،باید قبل از آن the mostاضافه شود.

 2 322به تلفن همراه من نگاه کن .بسیار ارزانتر از تلفن همراه قبلیام است

 4 330فر جدید من خیلی بهتر از فر قدیمیام کار میکند و خیلی سریعتر

و من از آن بسیار راضیتر هستم.
با توجه به مفهوم جمله و مقایسۀ صورتگرفته در آن ،در جای خالی اول به
صفت تفضیلی نیاز داریم .البته در جای خالی دوم هم صفت بهصورت تفضیلی
آمده و فقط بهدلیل ذکر نشدن طرف دوم مقایسه than ،را به کار نبردهایم.

نیاز داریم که شکل صحیح آن برای صفت  ،goodدر گزینۀ

 2 323او پشت یک نیمکت چوبی قهوهای بزرگ تمیز نشست و تکالیف

 2 331پروژۀ آپولو بهشکل پرهزینهای اجرا شد که بیشتر از  25میلیارد

خودش را انجام داد.

دالر خرج برداشت .گرانتر از هر پروژه دیگری.

با توجه به ترتیب صحیح قرار گرفتن صفات قبل از اسم گزینۀ  2صحیح است.
اسم  +جنس  +ملیت  +رنگ +شکل +سن  +اندازه  +کیفیت  /عقیده  +حرف تعریف
desk
اسم

wooden

brown

big

neat

a

صفت جنس صفت رنگ صفت اندازه صفت کیفیت حرف تعریف

گرم میشود.

با توجه به مقایسۀ انجامشده بین کیفیت دو فر ،در اینجا به صفت تفضیلی
4

آمده است.

با توجه به اینکه قبل از جایخالی فعل غیر ربطی آمده به قید نیاز داریم.
(به جدول تست  346دقت کنید).
 1 332دستگاه پخش دیویدی او به ارزانی مال من بود .ما قیمت یکسانی
را پرداخت کردیم.
با توجه به جملۀ دوم ،قیمت دو دستگاه پخش دیویدی یکسان است و برای
بیان برابری درمورد صفت یا قید از  + asصفت  /قید  as +استفاده میشود.

خرید آنالین در

 1 324دیروز در مسابقۀ فوتبال بینیام شکست .امروز خیلی درد میکند
به همین دلیل ،درد امروز خیلی بدتر از دیروز است.
با توجه به مفهوم جمله و مقایسۀ صورتگرفته بین وضعیت دو روز در جای خالی
به صفت تفضیلی نیاز داریم که در این مورد شکل صحیح آن  worse thanاست.

برای بیان شدت بیشتر صفت تفضیلی ،از  muchاستفاده میکنیم ،نه .many

 3 325رضا کوچکترین دانشآموز کالس است .این به این معنی است که
او بعد از هر کس دیگری به دنیا آمده است.
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باتوجهبهمفهومجملهواینکهرضااز تمامدانشآموزاندیگرکالسکوچکتر
است،در جای خالی به صفت عالی نیاز داریم که شکل صحیح آن در گزینۀ  3آمده است.

 3 333سرعت هواپیما بسیار بیشتر از سرعت هلیکوپتر است.
با توجه به مقایسۀ صورتگرفته بین سرعت هواپیما و هلیکوپتر ،در جای
خالی به صفت تفضیلی نیاز داریم که شکل صحیح آن در گزینۀ

3

آمده است.

 4 334بسیاری از مردم بر این باورند که تئوری نسبیت آلبرت انیشتین،
مشهورترین فرمول جهان است.
با توجه به اینکه در این جمله ،برتری یک فرمول از تمامی فرمولهای دیگر
درمورد صفتی خاص مورد اشاره قرار گرفته است ،در جای خالی به صفت عالی نیاز
داریم که شکل صحیح آن برای صفت دو بخشی  famousدر گزینۀ  4آمده است.

سیگار کشیدن در بسیاری از کشورهای غربی در طول دهۀ گذشته یا بیشترُ ،
ازمدافتاده

کارخانهها ،کارگاهها و اماکن صنعتی دیگر هم زباله برای دفع کردن
ً
داشتند .آنهایی که در کنار رودها قرار داشتند ،معموال بقایای اضافی
ً
را صرفا به درون آب میریختند .دیگران کورههای عظیمی با دودکش

فضای کاری مشترک و ممنوع کردن آن در وسایل نقلیه عمومی موفقیت محدودی

میساختند تا این مسئله را حل و فصل کنند .چندین واقعیت این گزینهها

داشته است ،وقتی با کاهش درصد افراد همچنان معتاد به سیگار کشیدن ،سنجیده

ِملک یا بسیار گران یا بسیار نزدیک به محلههای مسکونی است .حمل
کشاورزی از پذیرفتن آشغال از جای دیگر امتناع میکنند ،بنابراین زمین
ً
ارزان در فاصلۀ قابلحمل در مناطق شهرهای بزرگ تقریبا ناموجود است.
آگاهی از خطرات آلودگی به قوانین سفت و سختتر دفع زباله انجامیده
است .آلودگی رودها ،آبهای زیرزمینی ،زمین و هوا بهایی است که
انسانها دیگر نمیتوانند برای رها شدن از زباله بپردازند .با وجود این،
میزان زباله به رشد خود ادامه میدهد .تالشها برای بازیافت بسیار باب
شده است و بسیاری از شهرها از مردمشان میخواهند که مشارکت کنند.
با حدود  50درصد از زبالۀ قابل استفادۀ مجدد یک شهر امیدوار باشند.

 4 546بهترین عنوان برای این متن  ...............است.

از سیگار کشیدن را ،در مقایسه با سیگاریهای پیشین و آنهایی که هرگز سیگار
نکشیدهاند ،دست کم میگیرند .پویشهای ضد سیگار کشیدن از طیف گستردهای
از رسانهها و تکنیکها برای بازداشتن از سیگار کشیدن استفاده کردهاند .برای مثال،
یک پویش تبلیغات تلویزیونی و پوستر را به کار گرفت ،در حالی که پویش دیگری
از رویکرد نامۀ مستقیم در کنار تبلیغات رادیویی بهره برد .افراد مشهور مختلف با
اجرا در محلهای کار و ضبط کردن پیامهای کالمی کمک کردهاند .گروههای هدف
مختلفی وجود داشتهاند .یک پویش ،با تأکید بر مزایای سیگار نکشیدن در رابطه
با سالمت ،زیبایی و تناسب اندام قصد ارتباط برقرار کردن با زنان را داشت ،که
در گروه سیگاریهای زیر  18سال از مردها بیشترند .پویش دیگری از برچسبهای
کودک استفاده کرد .پویش دیگری مزایای محیط کاری بدون سیگار را پررنگ کرد
و در فروشگاههای زنجیرهای عمدۀ لباس به همراه تبلیغات رادیویی و تلویزیونی

1

مکانهای مناسب برای دفع کردن زباله

اجرا شد .امروزه زمینۀ حمایتی اجتماعی برای ترک کردن وجود دارد و فهم اینکه

2

خطرات آلودگی زباله

سیگار کشیدن انفعالی (دودی که از سیگار شخص دیگر استنشاق میشود) خطرناک

3

دفع زباله در طول قرن هجدهم

4

مسئلۀ دفع زباله

است ،ممکن است در آینده به بعضیها کمک کند تا برای همیشه ترک کنند.

 3 550در متن اشاره شده است که امروزه محیط اجتماعی . ...............

 1 547لغت ( periodicallyبهصورت دورهای) در پارا گراف اول از نظر
معنا به ...............نزدیکتر است.
1
3

در زمانهای منظم
ً
تقریبا هر روز

2

بهندرت

4

نه چندان معمول

 2 548در طول قرن هجدهم ،مردم زبالههایشان را با تمام راههای زیر
دفع میکردند ،بهجز . ............

3

سوزاندن

4

انداختن در رودها

 1 549قصد اصلی نویسنده از نوشتن این متن این است که . ..............
1

توجه مردم را به مسئلۀدفع زباله جلب کند

2

به مردم درمورد خطرات آلودگی که با آنها مواجهیم ،هشدار دهد

3

مردم را به شرکت کردن در برنامههای بازیافت فرا بخواند

4

راه بهتری برای رها شدن از زبالههایمان معرفی کند

2

در مبارزه کردن با سیگار کشیدن به حساب نیامده است

3

انگیزۀ بسیار زیادی به سیگاریها میدهد تا سیگار کشیدن را کنار بگذارند

4

بیش از هر زمانی در گذشته بر گروه سنی  20تا  29سال متمرکز شده است

 3 551بر اساس متن ،ا گرچه همه میدانند که سیگار کشیدن برای سالمتی
خطرنا ک است. . ............... ،
ً
 1عموما دریافتهاند که سیگار افراد را نمیکشد
3

دولتها بهندرت حرکتی علیه آن اتخاذ کردهاند
ً
سیگاریها معموال خطرات را نادیده میگیرند

4

غیرسیگاریها از پویشهای ضد سیگار عصبانی میشوند

2

خرید آنالین در

1

دفن کردن

2

بازیافت کردن

1

دلیل اصلی آن است که چرا افراد جوان بسیاری سیگار میکشند
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با وجود این ،حتی مؤثرترین برنامههای بازیافت ،تنها میتوانند به مواجهه

اطالع خوبی دارند .علیرغم این اطالعات ،سیگاریهای کنونی اغلب خطر مردن

ﭘﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

زباله به فواصل طوالنی یک راهکار متداول بوده است ،ولی بیشتر مناطق

اغلب درمورد بیماریهای مرتبط با اعتیادشان ،همچون سرطان ریه و بیماری قلبی

ENGLISH

است .این قبیل مناطق بهندرت زمین خالی مناسب برای این کار دارند.

سنی  20تا  29سال ،دختران نوجوان و طبقههای کارگر یافت میشود .سیگاریها

&Cloze

گورستانهای زباله بیش از همه در مناطق بهشدت پرجمعیت مورد نیاز

میشود .در این کشورها ،بیشترین نرخ سیگار کشیدن اغلب در میان افرادی در گروه

Reading

را برای جامعۀ مدرن غیرقابلقبول میکند .نخستین مشکل آن است که

است ،ولی شیوع آن باال مانده است .حتی قانونگذاری علیه سیگار کشیدن در

 1 552نویسنده اشاره میکند که ا گرچه در ا کثر کشورهای غربی اقدامات
قانونی علیه سیگار کشیدن ارائه شده است. ............... ،
1

نتایج بهمیزان مورد انتظار رضایتبخش نبوده است.

2

دختران نوجوان بهطور خاص این قوانین را نقض میکنند.

3

پیدا کردن یک محیط کاری که واقعا بدون سیگار باشد سخت است.

4

رسانهها هیچ حمایتی را برای این اقدامات انجام ندادهاند.
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 4 553از این متن مشخص است که تالشها برای بازداشتن افراد از

یکیازمشهورترینکتابهادرتاریخایتالیاشعرطوالنیزیباییبهنامکمدیالهیاست.

سیگار کشیدن . ...............

یک نویسندۀ ایتالیایی به نام دانته آلیگیری آن را نگاشته است .درونمایۀ اصلی شعر،

&Cloze

Reading

ENGLISH

1

بر خطرات سیگار کشیدن انفعالی تمرکز میکنند

زندگی پس از مرگ است .دانته خودش شخصیت اصلی است .این کتاب نمونۀ

2

محدود به تبلیغات رسانهای بودهاند

عالی گذار از قرون وسطی به رنسانس است.همچون بسیاری از آثاری که پیش از آن

3

بهطور گسترده بر زنان تمرکز کردهاند

آمدند،کمدیالهیدرمورددیناست.باوجوداین،اینکتاببهایتالیایینوشتهشد،

4

بهشدت متنوع و در جهت بخشهای مختلف جامعه بودهاند

نه التین .در قرون وسطی ،بیشتر کتابها مذهبی بودند و به التین نوشته میشدند،
که زبان کلیسا بود .از آنجا که بیشتر کتابها به التین چاپ میشدند ،ایتالیا یک زبان

ﭘﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

هر دو سال یک بار ،بهترین ورزشکاران جهان در المپیک تابستانی یا زمستانی
رقابت میکنند .بیش از  10000ورزشکار از حدود  200کشور در المپیک تابستانی
در بیش از  25رشتۀ ورزشی شرکت میکنند .مسابقات زمستانی کوچکترند،
با شرکت  2000ورزشکار از حدود  80کشور که در هفت رشتۀ ورزشی رقابت
میکنند .ایدۀ مسابقات المپیک امروزی از مسابقات یونان باستان از بیش از
آتن یونان
 2000سال پیش آمد .مسابقات المپیک امروزی در سال  ،1896در ِ
شروع شد .مسابقات المپیک طرح و فضای برتری شخصی و دستاورد تیمی

کلوز و ریدینگ | Cloze & Reading

دارند ،نه رقابت بین کشورها .کمیتۀ بینالمللی المپیک ( ،)IOCنه یک کشور
که یک شهر را انتخاب میکند تا از مسابقات میزبانی کند .هیچ کشور واحدی
مسابقات را «نمیبرد» و هیچ پول جایزهای در کار نیست .در عوض ،افراد و
تیمها برای مدالهای طال (مقام نخست) ،نقره (دوم) و برنز (سوم) و همچنین
برای افتخار شرکت کردن در مسابقات رقابت میکنند.
3 554

برای فعل  take partحرف اضافۀ ( inدر) را به کار میبریم.

4 555
1

احتیاج ،الزام

2

برنامهریزی ،آرایش

3

آزمایش

4

دستاورد

3 556

برای لغت  competitionاز حرف اضافۀ  betweenاستفاده

میکنیم.

کتابدانتهیکراهنمابراینویسندگانایتالیاییآیند هشد.آنهابخشهاییازسبک
او و شیوهای که او زبان ایتالیایی را به کار میبرد ،کپی کردند .کمدی الهی کمککرد تا
گویشهای ایتالیا یکسانسازی شود .در کمدی الهی ،دانته درمورد سفری از دوزخ
به بهشت نوشت .او همچنین درمورد عشق زندگیاش ،بئاتریس نوشت .بئاتریس
تمام زیبایی از او میآید .دانته تنها میخواست تا
الهامبخش دانته بود .او معتقد بود ِ
او را از دور بستاید .ایدۀ داشتن زنی زیبا بهعنوان الهۀ (سمبل) شعر  ،یا منبع الهام ،برای
نویسندگان در رنسانس جدید بود .نویسندگان پیشین از الههها برای الهام استفاده
کرده بودند ،نه انسانها .ایدۀ دانته از عشق الهی مثالی از ایدهای رنسانسی معروف
به انسانگرایی است .این شیوه از نگریستن به دنیا بر اهمیت تمرکز بر انسانها تأکید
میکرد .دانته معتقد بود بئاتریس راهی است که او میتواند از طریق آن در خالقیت و
نوشتن خودش به الهی یا خدایی بودن نزدیک شود.

 2 559چرا کمدی الهی نمونۀ خوبی از گذار از قرون وسطی به رنسانس است؟
 1چون دانته در قرون وسطی به دنیا آمد و این کتاب را پس از آنکه رنسانس
شروع شده بود ،نوشت.
 2چون بعضی ویژگیهای هر دو دورۀ زمانی را دارد.
3

چون این کتاب با نشر چاپی درست شد.

4

چون این کتاب درمورد دین است.

 2 560دانته یک زن زیبا را در اثرش میستود چون . ...............
1

او با آن زن زیبا ازدواج کرده بود

2

آن زن منبع الهامش بود

خرید آنالین در

یکی از کاربردهای فعل ساده به همراه  toنشان دادن هدف
2 557
ً
از انجام یک کار است و معموال بهصورت «تا ،تا اینکه» ترجمه میشود .در

 3دانته ایدۀ انسانگرایی را رد کرد

اینجا نیز هدف از انتخاب یک شهر توسط کمیتۀ بینالمللی المپیک (میزبانی

 4او دیگر نمیخواست درمورد دین بنویسد

مسابقات) مطرح است ،که در گزینۀ
4 558
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معیار نوشتاری نداشت .دانته باید تصمیماتی درمورد چگونه نوشتن زبان میگرفت.

2

در ساختار صحیح بیان شده است.

از کلمۀ ربط  andبرای بیان شباهت یا پیوستگی دو جمله

 4 561کدام گزاره نتیجهگیری دقیقی بر پایۀ این متن است؟
1

نویسندگان قرون وسطی در تکاپو بودند تا در کارشان تمرکز بر انسانگرایی

و دین را متعادل کنند.

استفاده میکنیم .در این جملۀ مرکب ،جملۀ اول به این موضوع اشاره دارد که

2

هیچ کشوری برندۀ مسابقات نمیشود و جملۀ دوم هم در راستای همان مطلب

کاوش کنند.

نویسندگان رنسانس تمایل نداشتند تا موضوعات دیگری را ورای دین

به عدم وجود جایزۀ نقدی ،یا پولی بهعنوان جایزه اشاره دارد .پس برای نشان

3

کمدی الهی دانته انتقاد شدیدی از جانب کلیسا دریافت کرد.

دادن این پیوستگی معنایی از کلمۀ ربط  andاستفاده میکنیم.

4

کلیسا تأثیری قوی را بر ادبیات در قرون وسطی حفظ کرد.

2 596

 moreدر این تست با معنی «تعداد بیشتر» به جمله میخورد،

ترکیب  or moreعدد ترکیبی پر کاربرد است.

 1 599کدامیک از موارد زیر بهترین توصیف را از نقش پارا گراف دوم در
قبال پارا گراف اول دارد؟

1 597

گفته میشود که انسانها در هر برهۀ مشخصی از زندگیشان بیش از  30دوست،
و در کل زندگیشان بیش از  400دوست ندارند .ا گرچه ،در فضای اجتماعی

اول را زیر سؤال ببرد.
3

پارا گراف دوم اثرات تغییر در دوستی که در پارا گراف اول توضیح داده

مجازی اغلب کاربران حدود  150دوست دارند .ا گر این اعداد درست باشد،

4

آنگاه دوستی در هر شرایطی معنای متفاوتی دارد .یکی از دالیلی که انسانها

دارند را بسط میدهد که در پارا گراف اول به آن اشاره شد.

در هر زمان مشخصی از زندگیشان دوستهای مجازی بیشتری نسبت به

ً
 3 600پارا گراف سوم اساسا درمورد چه چیزی بحث میکند؟

پارا گراف دوم یکی از دالیل اینکه چرا امروزه انسانها دوستان بیشتری

دوستان حقیقی دارند این است که وقت و نیروی زیادی برای دوستی مجازی

1

دلیل اینکه پیدا کردن دوست اینترنتی سخت نیست

الزم نیست .پیدا کردن دوستان اینترنتی و با آنان همیشه دوست ماندن راحت

2

نظرات مردم درمورد نقش دوستان در زندگیشان

است .یک احتمال دیگر این است که وقتی کسی در اینترنت درخواست دوستی
ً
میکند ،نه گفتن دشوار است ،حتی ا گر حس کنیم آنها را واقعا نمیشناسیم.

 3چه چیزی دوست واقعی پیدا کردن خارج از دنیای اینترنت را سخت میکند

ما را دوستشان به حساب میآورند ،که خب حس خوبیست .یا اینکه شاید

 4 601کلمۀ  thisدر پارا گراف  3به  .....................اشاره دارد.
 1ضعیف شدن رابطۀ بین انسانها

آنها فقط جمعکننده دوست اجتماعی باشند و فقط بخواهند از ما استفاده

2

تالش برای پیدا کردن حدا کثر تعداد دوستان ممکن

کنند که تعداد دوستان بیشتری داشته باشند و محبوب به نظر برسند .دوستی

3

دیدگاههای مختلفی دربارۀ دوستی داشتن

4

دوست شدن افراد با دیدگاههای متفاوت

اینترنتی خیلی ساده است اما دنیای واقعی خیلی سختتر از اینهاست .هیچ
قانونی برای دوستی ،هیچ دستورالعملی درمورد اینکه چگونه دوست پیدا کنیم،

امروزه هم زنان و هم مردان در کشورهای صنعتی بیشتر عمر میکنند ،اگرچه ،بهطور

چگونه دوستیمان را حفظ کنیم و اینکه چگونه به آن پایان دهیم ا گر بخواهیم

میانگین زنان بیشتر عمر میکنند .بهطور کلی آنها میتوانند انتظار شش هفت سال

بدون آنها به زندگیمان ادامه دهیم ،نیست .عالوه بر این ،انسانها نظرات

عمر بیشتر را داشته باشند .دالیل این امر هم زیستی و هم فرهنگی است .یک عامل

مختلفی دربارۀ دوستی دارند .بعضیها حاضرند جانشان را برای دوستانشان

مهم زیستی که به زنان کمک میکند که بیشتر عمر کنند تفاوت در هورمونها بین زنان و

بدهند و برای آنان از خانواده بیشتر ارزش قائلاند .بعضی دیگر فکر میکنند

مردان است .هورمونها مواد شیمیاییای هستند که توسط بدن برای کنترل کارکردهای

دوستان موقتیاند ،فقط هستند که به هم کمک کنند تا وقتی که دیگر نیازی

مختلف بدن تولید میشوند .بین سنین  12تا  ،50بدن زنان هورمونهای مرتبط با

نباشد .و این مشکلساز خواهد بود ا گر افرادی با چنین دیدگاههای متفاوتی با
هم دوست شوند.

1

که ..........................

چونکه مردم برای دوستیهای واقعی ارزش قائل نیستند به دوستیهای
شرایطی که انسانها در آن دوست پیدا میکنند بر ذات واقعی

دوستیشان تأثیر میگذارد
3

دوستیهای اینترنتی بیشتر از دوستیهای واقعی که نشانی از روابط

گذشتهاند دوام میآورند
4

اینترنت آنقدر افراد را به هم نزدیک کرده است که بیش از خانوادهشان

به دوستانشان توجه میکنند

حقیقت کمتر احتمال دارد که زنان فشار خون باال داشته باشند یا در اثر حملۀ قلبی جان
خود را از دست بدهند .هورمونهای زنانه از بدن بهطور دیگری هم مراقبت میکنند.

اینترنتی روی میآورند
2

باروری تولید میکند .این هورمونها روی قلب و جریان خون هم اثر مثبتی دارند .در

آنها به بدن کمک میکنند که از خود در برابر برخی بیماریها مراقبت کند .این بدین
معنی است که زنان کمتر از مردان بیمار میشوند و شدت بیماری زنان کمتر است.
سرماخوردگی مثال خوبیست زنان بهطور میانگین کمتر از مردان سرما میخورند .به زنان
ً
توسط ژنهای زنانهشان هم کمک میشود .دانشمندان هنوز کامال مطمئن نیستند که

خرید آنالین در

 2 598میتوان این را از متن فهمید

کلوز و ریدینگ | Cloze & Reading

این نکته که از ما درخواست دوستی میکنند نشانگر این است که آنها واقعا

 4دالیل اینکه چرا الزم است روشی که مردم دوستهای اینترنتی پیدا
میکنند عوض شود

ﭘﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

شده بود را مورد بحث قرار میدهد.

&Cloze

3

تصاویر

4

شرایط

2

پارا گراف دوم دالیلی مطرح میکند تا موضع گرفتهشده در پارا گراف

Reading

1

رویدادها

2

رسوم

را توضیح میدهد.

ENGLISH

1

پارا گراف دوم چرایی صحیح بودن ادعای مطر حشده در پارا گراف اول

ژنها چگونه بر فرایند پیری تأثیر میگذارند .اما باور دارند که ژنها اینکار را میکنند .برخی
بر این باورند که سلولهای بدن یک زن از مردان دیرتر پیر میشود .برخی دیگر فکر
میکنند که سلولهای بدن مردان زودتر پیر میشوند .به نظر میرسد تحقیقات اخیر
هردوی این احتماالت را تأیید میکند.
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 3 675چرا مؤلف به تجربۀ صحبت به زبان مادریاش اشاره میکند؟
2

تا نشان دهد دانش ما نسبت به زبان مادریمان کامل است

3

تا نکتۀ اصلی جملهای که پیشتر در همین پارا گراف مورد اشاره قرار گرفته

در جهانی که ارزشهای مادیگرایانه در قدرت باشند ،مردم محکوم به استفادۀ
نا کارآمد هر چه بیشتر منابع طبیعی هستند ،چرا که ثروت دارد به اصلیترین و

بود را تأیید کند
 4تا بگوید تالش ذهنیای که انجام میدهیم که حرف دیگران را بفهمیم

مهمترین معیار موفقیت در چشم جامعه بدل میشود.

از تالش ذهنیای که خودمان موقع صحبت انجام میدهیم بیشتر است.

 1 679به همۀ موارد زیر بهعنوان عوامل سوقدهنده بهسوی آسیب بشری

 1ا گر از کسی انتظار برود که داستان را بهطور کامل و قابلقبول دنبال کند،

1
2

باید از زیرنویس استفاده شود

3

 2یک شخص میتواند داستان را بفهمد و از آن لذت ببرد حتی ا گر همۀ آنچه

4

شخصیتهای فیلم میگویند را متوجه نشود
 3احتمال اینکه یک شخص  20درصد فیلم را نفهمد باالست ،حتی ا گر با زیرنویس

ﭘﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

 2 676طبق پارا گراف دوم ،وقتی کسی فیلمی به زبان خارجی میبیند . ..............

بیشتر به محیطزیست اشاره میشود به جز ..............

انقراض گیاهان و حیوانات
فناوری پیشرفتهتر
جمعیت روبهرشد بشر
بخشی از فرهنگ مردم

 4 680کلمه  itدر پارا گراف  1به  ..............اشاره دارد.

 4برای فهمیدن نکات کلی فیلم کافیست یک شخص 20درصد آنچه شخصیتها

3

فناوری

4

آسیب به طبیعت

میگویند را متوجه شود

 4 681نمیتوان از متن فهمید که ا گر انسا نها کمتر ماد یگرا باشند،
آ نها ..............

 4 677مؤلف در کدام پارا گراف از مثال برای بهتر فهماندن حرفش
استفاده کرده است؟
1

فقط پارا گراف 1

2

فقط پارا گراف 2

3

فقط پارا گراف 4

4

هم پارا گراف  2و هم پارا گراف 4

 1 678آنچه کانون توجه پارا گراف  4را با  3پارا گراف اول متفاوت میسازد
این است که این پارا گراف بیشتر با نقش زبان در

..............

درگیر است.

1

جلوی نابودی دراز مدتشان را خواهند گرفت

2

شروع به نشان دادن احترام بیشتری به طبیعت خواهند کرد

3

از منابع طبیعی استفادۀ منطقی تری خواهند کرد

4

موجب آسیبهای محلی بسیار کمتری نسبت به آسیب جهانی به

محیطزیست خواهند شد
 .1..............به نظر میرسد متن به این موضوع اشاره میکند که جامعه کنونی بشر
682

1

بههم رساندن مردم

2

فعالیتهای تحقیقی

 1بهطور کل توسط ارزشهای مادی گرایانه کنترل میشود

3

باال بردن دستاوردهای علمی

4

توسعه فرهنگی در دنیا

 2بهزودی دیگر بهعنوان بهترین جامعه روی زمین به خود نمینگرد

معضالت محیطزیستی مربوط به انسان چیز جدیدی نیست .جنگلزدایی ،بیابان
زایی ،آلودگی آب ،تغییرات جوی و انقراض گونههایی که در طول تاریخ روی زمین
حضور داشتهاند .با این حال ،با علم و فناوری پیشرفتۀ امروز ،انسانها قادرند
ً
آسیبهای بیشتری به طبیعت بزنند و سریعتر اینکار را بکنند .این آثار بعدا بدتر هم
میشوند که از منابع طبیعی برای رفع نیازهای این جمعیت روبهرشد استفاده کنند،
با اینکه میدانند این کاری که میکنند بدون عواقب محیطزیستی نخواهد بود.
اما بیشتر (مهمتر) از همه ،تأثیر تغییرات محیطزیستی که ب ه دست بشر رقم خورده
دیگر محدود به سطح محلی و منطقهای نیست ،بلکه در سطح کل سیارۀ زمین در
ً
حال گسترش است .علت آسیبهای زیست محیطی عمیقا ریشه در فرهنگ بشر
دارد .در طول صدها سال صنعتیسازی و غارت منابع طبیعی ،انسانها بهگونهای
رفتار میکنند که انگار ما بهترین گونۀ روی زمین هستیم.

 3غافل از آسیب جهانیای است که دارد به محیطزیست وارد میکند
 4ا گر میدانست محیطزیست چقدر ارزشمند است زودتر اقدام به حفظ آن میکرد

 3 683آن مرد الفبای رانندگی را نمیداند ،تعجب میکنم که چرا باید به او
اجازه داده شود که ماشین را ببرد.
رابطۀ فعل و صاحبش شوندگی است ،یعنی  allowروی  heانجام شده پس
به فعل مجهول نیاز داریم که تنها مورد گزینۀ

3

است.

 4 684هیچ وقت آن میز چوبی قهوهای بزرگ زیبا را که همیشه روی آن غذا

خرید آنالین در

میشود .از طرفی دیگر ،بهعلت رشد جمعیت ،انسانها بیشتر از همیشه تشویق

آزمون جامع | Final Assessment Test

1

سیارۀ زمین

2

طبیعت

فیلم را نگاه کند

FINAL TEST

ENGLISH

1

تا ثابت کند یادگیری زبان جدید ساده نیست

به خاطر باهوشیمان ،علم و قدرت و مادیگرایی احتراممان را نسبت به طبیعت
ً
از دست دادهایم ،که قطعا در دراز مدت منجر به نابودی خودمان خواهد شد.

میخوردیم را از یاد نبردم.
طبق ترتیب صحیح قرارگیری صفات ،تنها گزینۀ  4صحیح است.
اسم  +جنس  +ملیت  +رنگ +شکل +سن  +اندازه  +کیفیت  /عقیده  +حرف تعریف
wooden

brown

large

beautiful

the

صفت جنس صفت رنگ صفت اندازه صفت کیفیت حرف تعریف
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 4 685ایران اولین کشوری بود که در آن قوانین نوشته و از آنها پیروی شد.
با توجه به اینکه حرف اضافۀ  inدر انتهای جمله آمده است ،دیگر

FINAL TEST

ENGLISH

نمیتوان از آن پیش از ضمیر موصولی استفاده کرد.
 4 686کارن فکر میکند همکارانش به راحتی در رقابت برنده شدند چون

 1 694آن فیلسوف زمانی گفت که شادی حقیقی ما در میل به پول و قدرت
یافت نمیشود ،در حقیقت فقط در زندگی آرام یافت میشود.
1

وجود داشتن در ،یافت شدن در

2

3

موفق شدن در

4

وا کنش نشان دادن به
تمرکز روی

همانطور که میدانید ،یک کامپیوتر باید سیستم عامل داشته باشدتا برنامه اجرا کند .ا کثر

در ورزش خوباند ،درست است؟

برای اسم کارن از شناسۀ  sheو برای فعل اصلی  thinkکه مثبت و در
زمان حال است از فعل کمکی  doesn’tاستفاده میکنیم.

ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺎ

 3 687سخت است بگوییم چه چیزی غیر ممکن است ،چرا که رویای دیروز،
امید امروز است اما میتواند حقیقت فردا شود.
1

جایزه

2

مورد

3

حقیقت

4

موضوع

ً
 3 688بندر آرانساس شهری است که در آن درآمد مردم کامال وابسته
به گردشگری است .به همین دلیل است که هرکاری که الزم است میکنند تا شهر
برای گردشگران جذابتر شود.

آزمون جامع | Final Assessment Test

1

دقیق

2

فوری

3

الزم

4

مقرون به صرفه

1

بهطور مشابه

2

3

به نرمی

4

بهطور کارآمد
ً
تقریبا

ً
 4 689اینجا در پاریس ،مثل تقریبا همهجا در این روزها ،این امکان
ً
هست که هزینۀ تقریبا همه چیز را با تلفن یا کارت اعتباری پرداخت کرد.

 1 690مادر از معلم خواست که او را از وضعیت پیشرفت فرزندش در مدرسه
مطلع نگه دارد.
1

مطلع از

2

عالقهمند به

3

با دقت به ،دقیق در

4

مهربان نسبت به

 1 691طول عمر ستارهها از چند میلیون تا چند میلیارد سال متغیر است
بسته به اینکه چقدر زود سوخت هستهایش را تمام میکند.
1

بسته به

2

برداشتن ،بلند کردن

3

تشکیل شده از

4

جان به در بردن توسط

مردم وقتی به اولین سیستم عاملهایی که برای کامپیوترهای شخصی ساخته شد فکر
ً
میکنند ،ممکن است اسم بیل گیتس یا مایکروسافت به ذهنشان خطور کند .اما واقعا،
حقیقت چیز دیگری است .در اواخر دهۀ  ،70مردی در شهر سیاتل بود بهنام تیم پترسون
که برای شرکتی کار میکرد که سیاتل کامپیوتر نام داشت .او یک برنامهنویس کامپیوتر بود و
برای کامپیوتر یک سیستم عامل نیاز داشت .پترسون از صبر کردن برای یک شرکت دیگر که

یکی درست کند خسته شد و تصمیم گرفت برنامۀ خودش را بسازد او نام آن را QDOS
گذاشت که مخفف ( quick and dirty operating systemسیستم عامل سریع
و زبل) است .ساختن آن برای او چهار ماه طول کشید.
4 695
1

ملحق شدن

2

درجهبندی کردن

3

موجب شدن

4

توسعه یافتن ،توسعه دادن

1 696
1

ذهن

2

واقعیت

3

وجود

4

صنعت

4 697

با توجه به عدم نیاز جمله به فعل اصلی مستقل باید از جملهوارۀ

وصفی استفاده کنیم ،یعنی جواب در بین گزینههای  3و  4است.
با توجه به وجود رابطۀ شوندگی بین فعل و صاحبش باید از فعل مجهول
استفاده کنیم.
2 698

دو طرف  andباید همگون و موازی باشند ،یعنی ا گر یک طرف جمله

بود طرف دیگر هم جمله باشد و ا گر عبارت بود طرف دیگر هم عبارت باشد .از طرفی
بعد از  andضمیر  heاز جمله به قرینۀ لفظی حذف شده است که با جایگذاری آن
میتوانیم به گزینۀ  2برسیم.
3 699

جمله تمام شده است و باید با استفاده از  andو فعل ،جملۀ جدید

قرار بگیرد (به توضیحات سؤال  698رجوع شود).

 4 692همسرم گفت که لباسهایم را عوض کنم چون فکر میکرد بهطور
خرید آنالین در

مناسب برای مهمانی لباس نپوشیدهام.
1
3

ً
جدا

ً
ً
معموال ،عموما

2

ً
شخصا

4

بهطور مناسب

 4 693دولت قول داده است که اقدام فوری انجام دهد تا راهی برای پایان
دادن به مشکل آلودگی هوا در این شهر پیدا کند .آنها میدانند زمان برای
تلف کردن نیست.
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او لحظهای که عکاس عکسش را گرفت را به یاد دارد .آن مرد غریبه بود اما از
ً
او اجازه خواست و او هم موافقت کرد که عکسش را بگیرد .قبال هیچ وقت از
او عکس گرفته نشده بود و تا  17سال بعد که دوباره همدیگر را دیدند هم از او
عکس گرفته نشد .آن عکاس ،استیو مککری ،هم آن لحظه را به خاطر دارد.
سال  1984بود و او داشت از زندگی پناهندگان افغان در کمپی در پا کستان
فیلمبرداری میکرد .آن دختر داشت از چادر مدرسه بیرون را نگاه میکرد و او
اعتراف میکند که در آن لحظه فکر میکرد که آن عکس چیز خاصی نخواهد بود.

1

شهری

2

مضطرب

با این حال دختر افغان عنوانی که عکس با آن شناخته میشود ،پس از چند سال

3

متضاد

4

فوری

تبدیل به یکی از مشهورترین تصاویر شد.

 1 851کلمه “ ”thoseدر متن به  ............اشاره دارد.

FINAL TEST

ENGLISH

1

پا

2

مشکالت ،نواقص

3

نظریهها

4

تراسارها

 4 852کدامیک از موارد زیر احساس نویسنده در برابر سه نظریۀ بیان
شده در متن را نشان میدهد؟
1
3

هیجان زده

2

متعجب

سردرگم

4

مردد

ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺎ

 1 853کدامیک از جمالت زیر ا گر درست باشند دالیل آورده شده برای غلط

بودن نظریه دوم را تضعیف میکنند؟
1

تراسارها همیشه روی زمین فرود میآمدند.

2

تراسارها برای فرود آمدن روی زمین بیش از حد بزرگ بودند.

3

تراسارها در مناطق دورافتاده و به دور از جنگل تخم میگذاشتند.

4

آناتومی تراسارها به اندازهای که باید بررسی نشده.
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افرادی که به زبان سواحیلی صحبت میکنند که میخواهند با استفاده از
“ ”compyutaارتباط برقرار کنند ،که در زبان سواحیلی به معنی کامپیوتر است
نمیتوانند این کار را به زبان خودشان انجام دهند .فرقی نمیکند که کامپیوترها
هاردهای با ظرفیت بسیار باال و نرم افزارهای پیشرفته دارند .آنها نمیتوانند به زبان
سواحیلی یا زبانهای آفریقایی که تعدادشان چند صدتا میشود کار کنند.
اما شاید به زودی بتوانند .زبان شناسان در آفریقا دارند با متخصصان فناوری

 2 855متن میگوید تعداد زبانهایی که مردم با آنها نمیتوانند از
طریق کامپیوتر ارتباط برقرار
1

هرروز بیشتر میشود.

2

بیشتر از یکی است.

3

محدود به کشورهای آفریقایی است.

4

هنوز مشخص نشده است.

 4 856میتوان از متن فهمید که آفریقاییهایی هستند

که ............

1

به زبانهایی صحبت میکنند که شکل نوشتاری ندارند.

2

زبانهایی اختراع میکنند که از بین رفتنشان حتمی است.

3

به قصد و نیت واقعی شرکتهای خارجی اعتماد کمی دارند.

4

با هیچ زبانی غیر از زبان مادری شان آشنا نیستند.

 1 857نویسنده از

یونسکو نام برده تا ............

1

حرفی که پیشتر زده را تایید کند.

2

تعداد زبانهای موجود در اینترنت را نشان دهد.

 3ثابت کند زبانهای آفریقایی هستند که بیشتر از همه مورد بیتوجهی
قرار میگیرند.
4

تا کید کند که حفظ زبانها از انقراض وظیفهای جهانی است.

 2 858وقتی به دانشگاه یا کالج میروید ممکن است از مقدار مطالعهای
که باید انجام دهید شگفتزده شوید.
با توجه به رابط ه شوندگی بین فعل و صاحبش باید از فعل مجهول
ً
استفاده شود .از طرفی معموال بعد از  amountبه  ofنیاز است.

اطالعات همکاری میکنند تا بتوانند کامپیوترها را قابل کار کردن کنند برای

 4 859در دو دهه اخیر کتابخانهها کار سخت انجام کپیهای دقیق

آفریقاییهایی که هیچکدام از زبانهای مورد استفاده در اینترنت را بلد نیستند.

(برابر با اصل) را از کتابها عکسها و  recordingsشروع کردهاند تا از

اقتصاد دارد این تغییر را رقم میزند .مایکروسافت در شرق آفریقا بین متکلمان به

تالشهای فکری انسان حفاظت کنند.
چون به یک دوره زمانی از گذشته تا حال اشاره شده بهترین گزینه برای

زبان سواحیلی بازاری برای نرم افزارهایش میبیند .گوگل حاال یک موتور جستجو
برای متکلمان سواحیلی در کنیا دارد .شرکتهای نرم افزاری دیگر احتماال به زودی
شروع به ساخت محصوالت برای مشتریان آفریقایی کنند .عالوه بر اقتصاد دلیل
دیگری برای اینکه کامپیوتر در دسترس آفریقاییها قرار بگیرد نیز هست .صدها زبان
آفریقایی در حال منقرض شدناند و زبان شناسان به کامپیوترها بهعنوان راهی برای
نجات و حفظ آنها نگاه میکنند .طبق تخمین یونسکو  90درصد از  6000زبانی
خرید آنالین در

که در دنیا وجود دارد در اینترنت نیستند و هر روز در گوشهای از دنیا زبانی از بین
میرود .امید است که کامپیوترها به حفظشان کمک کنند.

کامل کردن جمله زمان حال کامل است.
 3 860دلفینها تار صوتی ندارند؛ اما یک اندام بزرگ و پر از روغن به اسم
“ ”melonدارند که با آن میتوانند انواعی از صداها را ایجاد کنند.

در معنی در کنار ضمیر موصولی به لغت «با  ،به وسیلۀ» نیاز است که
معادلش  with whichیا  by whichخواهد بود.
 4 861موتورسیکلتهای نسل جدید سبکتر ،سریعتر و کارآمدتر از
موتورسیکلتهای سیسال پیش هستند.

 3 854طبق متن کدامیک از موارد زیر درمورد سواحیلیها درست است؟

با توجه به مقایسه صورت گرفته در صورت سؤال از صفت تفضیلی

1

مهارتی ندارند که آنها را قادر بسازد با کامپیوتر کار کنند.

استفاده میشود ،همچنین چون کلمهای که در جای خالی قرار میگیرد مورد

2

مایل به استفاده از کامپیوتر در زندگی شان نیستند.

آخر پس از چند مثال است به جای ویرگول از  andاستفاده میشود.

3

به زبانی صحبت میکنند که نمیتوانند از طریق کامپیوتر با آن ارتباط

برقرار کنند.
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کنند ..............

4

هارد و نرم افزار الزم برای اینکه استفاده از کامپیوتر به حقیقت بپیوندد

را ندارند.

 2 862ا گر علت مشکل را بدانند ممکن است بتوانند بفهمند که چگونه از
دوباره رخ دادنش جلوگیری کنند.
1

ادامه دادن

2

فهمیدن

3

اهمیت دادن

4

شرکت کردن

 3 863آشنایی با موضوعی که دربارۀ آن به زبانی غیر از زبان مادری
مطالعه می کنید فهمیدن معانی کلمات جدید را آسانتر می سازد.

بهعبارت دیگر تعادل طبیعت به هم میخورد .انسان بخشی از محیط زیست
است و در همین عمر کوتاهش روی زمین در زمینه به هم زدن ا کولوژی از هر

ً
 4 864باورکردنی نیست که ما انسانها ظاهرا آنقدری که الزم است به
تأثیرات مخرب کارهایمان بر الیه اوزون اهمیت نمیدهیم.

3

منحصر به فرد

4

مخرب

 2 865حلقۀ والدین (گروه والدین) متقعد است که این کار (پدری و
مادریکردن) میتواند آموخته شود و ارتباطات بهینه برای شادی خانوادهها

1

اضافهکردن

2

وجودداشتن ،زندگیکردن

3

گردآوریکردن

4

تأثیرگذاشتن

4 871

حرف اضافه مناسب برای  dependگزینه

4

4 872
1

زیادشدن ،باالرفتن

2

ملحقشدن

1

هدیه

2

معجزه ،شگفتی

3

ترککردن ،بهجا گذاشتن

4

معرفیکردن

3

گنجینه

4

عملکرد

1 873

معجزه میکند.

برجسته در رشتۀ خودم از سراسر دنیا هستم.

1

بههم زدن

2

خوابیدن

3

نگهداشتن

4

مبارزهکردن

1

برجسته

2

منعکس

2 874

3

شناسایی شده

4

بزرگ شده

(تفضیل) است پس باید  thanوسط دو طرف مقایسه قرار بگیرد.

 3 867گاهی بهاشتباه آدمهای کمحرف را کمتوانتر از آنهایی که زیاد
حرف میزنند به حساب میآوریم.
1

یادآوری کردن

2

احترام گذاشتن

3

به حساب آوردن

4

مقایسه کردن

 3 868مطالعات نشان داده است کسانی که مقادیر زیاد میوه و سبزیجات
در رژیم غذایی روزانهشان میگنجانند از آمار پایینتری در سرطان برخوردارند.
1

موجود

2

متفاوت

3

زیاد

4

میانی

 1 869علم با جایگزینکردن نظریههای قدیمی با نظریههای جدید که
1

جایگزینکردن

2

مطلعکردن

3

توصیهکردن

4

احاطهکردن

ا کولوژی علم شناخت این است که موجودات زنده و گیاهان چگونه در کنار هم

ما همیشه از استرس میشنویم .حرفاش در اخبار هست ،در روزنامهها
هست ،مردم دربارهاش حرف میزنند و وقتی از کسی میپرسیم که حالش
چطور است پاسخ این است که« :اوه ،خیلی استرس دارم!» ما نشانههای
آن را به طرق مختلف در مردم و در خودمان میبینیم .بعضیها مضطرب
میشوند و حس شوخطبعیشان را از دست میدهند برخی از کاری که انجام
میدهند عقب میکشند یا زودرنج میشوند .برخی دیگر احساس خستگی و
درماندگی میکنند.
استرس پاسخ بدن است به آنچه در زندگی ما اتفاق میافتد و میتواند شکلهای
زیادی به خود بگیرد .برخی شرایط پراسترس در زندگیمان سخت و نا گهانیاند.
برخی دیگر میتوانند زندگیمان را عوض کنند اما بیشترشان بخشی از زندگی
روزمرهمان هستند .ما در طول مسیر زندگیمان با استرس روزمره سروکار داریم و
ً
لزوما هم تأثیری منفی روی سالمت ما ندارد .اما وقتی نیازها یا فشارهای روزانه
از حد توانایی ما (که از پسش برآییم) بیشتر میشود خودمان را خارج از تعادل

زندگی میکنند و به هم و به محیط زیست اطراف وابستهاند .جایی که محیط

مییابیم .به این خاطر است که باید این موضوع را جدی بگیریم ،ا گر متوجه

زیست بکر و دست نخورده است ،ا کولوژی در تعادل است اما ا گر یک موجود

شویم که فشارهای زندگیمان بیشتر از توانایی ما هستند ،باید مسئولیت ایجاد

(یک گیاه یا جانور) نابود شود یا یک گونه غیربومی وارد شود ،ا کولوژی منطقه
به هم میخورد،

خرید آنالین در

پیشبینیهای بهتری دارند پیشرفت میکند.

با توجه به مفهوم جمله در مییابیم که هدف آن مقایسه
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ن گروهی از پروفسورهای
 1 866خوشحالم که در یک همایش بینالمللی بی 

یعنی  onاست.

ﭘﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

1

طبیعی

2

نامرئی

2 870

ENGLISH

3

آشنایی با

4

تردید در

بیفکری و اسراف عامدانهاش این کار را انجام داده است.

FINAL TEST

1

توانایی

2

گونا گونی در

موجود زنده دیگری کارهای بیشتری کرده است .انسان با ناآ گاهی ،حرص و طمع،

تغییر در زندگیمان را بپذیریم تا از سالمتمان محافظت کنیم.
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 2 875هدف جمله آخر در پارا گراف  1چیست؟

FINAL TEST

ENGLISH

1

اصالح یک باور غلط

2

تأیید حرفی که پیشتر زده شده

3

نشاندادن آنچه باعث میشود مردم استرس بگیرند.

4

تأ کید بر اینکه استرس فقط یک تعریف و مفهوم ندارد.

بعد از این دوره اولیه آزمایشگاهی ،شرکتکنندگان یک رویۀ چرتزنی یکماهه
را در خانه شروع کردند؛ نیمی از آنها چرتهای کوتاه میزدند ( 45دقیقه) و

 4 876کلمه “ ”othersدر پارا گراف  2به  ...............اشاره دارد.

ﺳﺨﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺎ

1

زندگی

2

شکل

3

مردم

4

شرایط

 1 877معنی کلمه “ ”exceedدر پارا گراف  2به  ................نزدیک تر است.
1

فراتررفتن ،بیشتر بودن

2

توسعهدادن

3

پرکردن

4

مجبورکردن

 3 878متن اشاره میکند که کسانی که از

استرس رنج میبرند .................

نیمی چرتهای بلندتر ( 2ساعت) .بعد از هفتههای دوم و چهارم همه برای تکرار
آزمایشها به آزمایشگاه برگشتند.

 1 879تحقیقی که در پارا گراف  2از آن صحبت شده در وهلۀ اول انجام
شده تا  ..............را مشخص کند.
1

تأثیر چرتزدن در الگوی کلی خواب افراد

2

تفاوت در نیاز مرد و زن به چرت روزانه

3

این را که آیا سن تأثیری در نیاز افراد به چرت بعدظهر دارد یا نه

4

رویکرد و رفتار افراد جوان و پیر نسبت به چرت روزانه

 4 880کدامیک از جمالت زیر درمورد مدتزمان مورد نیاز هرروزه برای
خواب توسط متن تأیید میشود؟
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1

باید از آنها دوری شود.

2

باید به پزشک مراجعه کنند.

3

میتوانند در جهت کنترلکردن آن گامهای موثر بردارند.

2

4

در اجتماع آدمهای بی مسئولیتی هستند.

3

در افراد جوان طوالنیتر از سالمندان است

4

وابسته به سن اشخاص نیست

همزمان با افزایش سن تغییراتی در ساختار و کیفیت خواب ما بهوجود میآید .بعد از
حدود 60سالگی خواب عمیق ( )slow-waveکمتر و خوابهای سریعتر داریم،
بیشتر بیدار میشویم و بهطور میانگین شبها دو ساعت کمتر از زمانی که جوانتر
ً
بودیم میخوابیم .سابقا این باور وجود داشت که مسنترها بهقدر جوانترها به
خواب احتیاج ندارند؛ اما متخصصان االن میگویند که این درست نیست .بدون
ً
درنظرگرفتن سن ،ما معموال به هفتونیم تا هشت ساعت خواب احتیاج داریم
تا بتوانیم بهترین عملکرد خودمان را داشته باشیم .پس ا گر شبها خواب کافی
ندارید ،چرتهای روزانه چطور؟ یا اینکه چرتزدن چرخه خواب را بههم میزند و

1

توسط مقدار زمان چرت روزانه بههم میخورد
باتوجهبه وضع سالمت هر شخص متفاوت است

 2 881افرادی که در آزمایش گفتهشده شرکت
1

بیشتر مرد بودند تا زن

2

میدانستند که بخشی از تحقیقات هستند

3

عادت به چرت روزانه داشتند

4

در تفکر و تمرکز مشکل داشتند

کردند ................

درنهایت خواب کمتر و خوابآلودگی روزانه بیشتری حاصل میشود؟
این سوالها توسط محققانی در یک مطالعه و تحقیق که در سال  2011انجام شد

 3 882در متن اطالعات کافی برای پاسخ به کدامیک از سؤاالت زیر

مورد بررسی قرار گرفت .نویسندگان (همان محققان) به این نتیجه رسیدند که

وجود دارد؟

چرتزدن نهتنها مقدار کلی خواب اشخاص مسن را بدون ایجاد خوابآلودگی روزانه
خرید آنالین در

زیاد میکند بلکه فواید ادرا کی قابلتوجهی نیز بههمراه دارد .این تحقیق کوچک اما
دقیق شامل  22زن و مرد سالم بین سنین  50تا  83است که موافقت کردهاند تا در
یک آزمایشگاه خواب ارزیابی شوند .طی یکی دو هفته پیش از شروع ،شرکتکنندگان
یک صورتوضعیت از ساعت خوابشان در خانه داشتند و یک مانیتور (دستگاه
ثبت و ضبط اتفاقات) نیز به بدن نصب میکردند تا حرکات شبانهشان را ثبت کند.
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1

چه چیزی باعث شد آن  22شرکتکننده تصمیم بگیرند بخشی از

تحقیق باشند؟
2

چرا افراد همزمان با افزایش سن تغییراتی در ساختار و کیفیت خوابشان

تجربه میکنند؟
3

چرا این بحث مطرح شده که افراد بهطور کلی به هفتونیم تا هشت

ساعت خواب در روز احتیاج دارند؟
برخی از فواید ادرا کی که به سالمندان میرسد ا گر بتوانند چرت روزانه

سپس آنها برای مدت سه شب و دو روز به آزمایشگاه خواب آورده و خوابشان بهطور

4

همهجانبه ارزیابی شد (با استفاده از  polysomnographyو روشهای دیگر) و

داشته باشند کدام است؟

تعدادی تست ادرا کی از آنها گرفته شد.

