
       
   

 
   

 

  



 و نتدوی سراسري کارشناسی ارشد کنکور داوطلبان در آمادگی ایجاد هدف باکه » کارشـناسی ارشد زبان عمومی آزمون «کتاب 
ود تا با شمیتالش و گیرد تست مورد بازبینی و تصحیح قرار می مسترسایت همکاران وبهر سـاله از سوي   ،اسـت  یافته نگارش

  توجه به نظرات خوانندگان عزیز، مباحث مورد نیاز به کتاب افزوده شده و نحوه نگارش مطالب نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
  بخش مجزا است: دوشامل نسخه حاضر 

ــت تا تمام مباحث مهم گرامري مورد نیاز داوطلب   ــده اس ــاص یافته، تالش ش ــت که به مباحث گرامري اختص ان در بخش نخس
  هاي کاربردي و مفید، موضوعات مختلف تشریح گردد.پوشش داده شود و با ارائه مثال کارشناسی ارشدآزمون 

ه ارائ ،هاي ممتاز کتاباالت درك مطلب پرداخته است. از جمله ویژگیگویی به سؤهاي پاسخبخش دوم کتاب به آموزش شـیوه 
اي در کسب آمادگی داوطلبان آزمون تواند نقش تعیین کنندهمیهاي تشـریحی اسـت که   نمونه متن درك مطلب با پاسـخ  20

طح سمتونی انتخاب گردد که هم ،داشته باشد. تالش زیادي شده است تا با دقت فراوان و مشاوره با اهل فن کارشـناسـی ارشـد   
  سؤاالت آزمون باشند.

هاي زبان کشور تقدیم شما و دیگر آزمون شـد کارشـناسـی ار  امیدواریم توانسـته باشـیم منبعی جامع و کامل براي آزمون زبان   
 عزیزان نماییم.

تر خوانندگان عزیز به ثمر رسـیده اسـت و با استمرار این نظرات بالنده   قدر شـما نظرات گرانگیري از معتقدیم این کتاب با بهره
اب هاي بعدي این کتاز انتشار نسخه »ارشد کارشناسیخبرنامه «کنیم با عضویت در به خوانندگان عزیز توصیه میخواهد شـد.  

  تست مطلع گردند. مسترسایت هاي دیگر وبابو نیز کت
ــتان عزیزي که یار و همراه ما در نگارش و تدوین کتاب بودند  ــپاس ویژه خود را تقدیم  ،در پایان ضــمن تشــکر از کلیه دوس س

  یم.ها راهگان، بشیري، محمدي، کردلو، شاکري و زمانی و برایشان آرزوي توفیق و سربلندي دارکنیم به آقایان و خانممی
از کلیه خوانندگان عزیز خواهشـمندیم در صورت رضایت از مطالب کتاب با ارسال آن به دوستان خود و یا قرار دادن لینک  

رسانی بهتر یاري رسانند. پیشاپیش از ها، امکان اسـتفاده افراد دیگر را نیز فراهم نموده و ما را در اطالع صـفحه دانلود در وبالگ 
 گزاریم.همکاري شما سپاس
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  زمان حال  -1
  حال ساده

در  .شودمیختم  s به معموالً و در حالت سوم شخص مفرد شودمیساخته  toفعل زمان حال سـاده با اسـتفاده از مصدر بدون   
  .شودمیاستفاده  esاز ده باشد، ختم ش chیا  z ،x ،o ،s ،sh یکی از حروف فعل به صورتی که

  
He plays tennis. verb + s/es + 

She doesn’t play tennis do/does not + verb - 
Do you play tennis? Do/Does + … + verb ? 

  :گیرند، عبارتند ازمورد استفاده قرار می قیدهایی که بیشتر در زمان حال ساده -
always, generally, normally, usually, often, sometimes, rarely, never, traditionally, every day, 
every week, two times a month, …  
 

  :شودمیاستفاده ذیل در موارد  از زمان حال ساده
 شوند.همیشه و مستمر انجام می و صحبت از کارهایی که محدود به زمان خاصی نیستند -

My parents live in Canada. 
I don’t like your house.  

 .علمی هايتو واقعی حقایقبراي بیان  -

If you heat water to 100 °C, it boils. 

  شوند.کارهایی که تکرار میعادات و  هاي روزانه،از فعالیت صحبت -
I get up really early and practice for an hour most days.  
Paula doesn't usually have breakfast.  
We play tennis twice a week.  

  .بندي حرکت وسایل نقلیهزمان دربارهصحبت  -
What time does the next bus leave? 
The next bus leaves at 8.  

 .چیزي و بیان دستورالعملآدرس دادن  براي -

You go down to the traffic lights, then you turn left. 
To start the programme, first you click on the icon on the desktop. 

 .گفتن و صحبت در مورد فیلم و کتاب داستانبراي  -

In the film, she is fond of the Prime Minister. 
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                                                بریم:زمان حال به کار می معموالً I hopeبعد از  -

I hope carol calls tonight.   

  حال استمراري
  

He’s watching TV.  am/is/are + verb (ing) +  
I’m not watching TV.  am/is/are not + verb (ing)  - 

Are they watching TV?  Am/Is/Are + … + verb (ing) ? 

  ، عبارتند از:شودمیدر زمان حال استمراري استفاده  بیشترکه  قیدهایی -
at the moment, currently, now, this week/month/year, … 

  
  :شودمیاستفاده  گردد،ي که در ادامه مطرح میدر موارد ستمراريااز زمان حال 

 )now( هستیم و هنوز تمام نشده است. آنکه در همین لحظه در حال انجام  بیان عملی -

I’m waiting for my friend now. (now) 
I’m baking a cake. (now) 

ام این فصل انجدر این هفته یا در که امروز، مثل اعمالی  ،در حال انجام آن هسـتیم و همیشـگی نیستند   موقتاًبیان عملی که  -
  )around now. (در لحظه صحبت مشغول به آن کار نیستیم ولی لزوماً دهیممی

I’m studying really hard for my exams. (around now) 
He is living in Tehran at the moment. (around now) 

  ).کندکند و فقط در حال حاضر آنجا زندگی میدر تهران زندگی نمی(به طور کلی 

 .در جریان هستند که تحوالتیبیان تغییر و  -

The population in the world is rising very fast. 
The Internet is making it easier for people to stay in touch with each other.  
My English is getting better day by day. 

  .قطعی در آینده نزدیک قرارهايصحبت از  -
What are you doing on Sunday? 
I’m going to the movies with Sara. 

اي اغلب بر. باید توجه داشـت که این شــکل اسـتفاده از حال اســتمراري   دهدبراي بیان اتفاقاتی که بیش از حد انتظار رخ می -
 ,always, constantly, continually با کلمات معموالًو  رودمینشــان دادن حســادت یا شــکایت و انتقاد کردن به کار 

forever  شودمیهمراه. 

  !My mum’s always saying I don’t help enough  شکایت
  !He’s always visiting exciting places  حسادت
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  حال کامل
 (ماضی نقلی) حال کامل ساده  
  

She’s written a book.  have/has + past participle +  
I haven’t written a book.  have/has not + past participle  -  

Have you written a book?  Have/Has + … + past participle?  ? 

 :شودمیدر موارد زیر استفاده  (ماضی نقلی) از زمان حال کامل ساده

 آید.می forو  sinceبا  معموالً کهعمل یا حالتی که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است  درموردصحبت  -

 .I’ve worked really hard for the last two weeks  ام.گذشته تا االن سخت کار کردهدو هفته 

 
  .شودمیاستفاده  how longپرسیدن در زمان حال کامل از  سؤالبراي : 1نکته 

How long have you lived here? 

 مانند: ،ددهزمان را نشان می اءمبد sinceطول زمان و  for: 2نکته 

for two hours, for three days, for five months, …  
since 2006, since Sunday, since ten o’clock, since I was four, … 
 
I have been in this hotel for the last week. 
I have been in this hotel since last week.  

  فعل آن گذشته ساده است. ،یک عبارت قرار بگیرد sinceاگر بعد از : 3نکته 
I have maded a lot of progress since I joined your class. 

  .توان حذف کرد (البته نه در جمالت منفی)را در جمالت می for: 4نکته 
They’ve been married (for) ten years. (with or without for) 

)for (ضروري They haven’t had a vacation for ten years. 

  رود:به کار نمی allبا  for: 5نکته 
I’ve lived here all my life. (not I’ve lived here for all my life) 

 sinceصــورت فعل بعد از  در این تبدیل نمود. sinceتوان به جمالت مثبت همراه با را می forجمالت منفی همراه با : 6نکته 
  گذشته ساده است.  به صورت 

She hasn’t called me for a week = It’s a week since she called me. 

  روند.با هم به کار نمی ago و  since:7نکته 

بلکه آنچه که  ،کنیماما در مورد زمان دقیق وقوع آن صــحبت نمی  ی که در زمان گذشــته رخ داده اتصــحبت در مورد اتفاق  -
  آنها در زمان حال است.اثر و نتیجه مدنظر ماست و براي ما اهمیت دارد، 
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I’ve read all the books on the reading list. 
  .)هایم دارماي از خواندهاالن چکیدهام و هاي موجود در لیست را خوانده(تمام کتاب

Someone has broken the window.  
  (یک نفر پنجره را شکسته است.)

که نیم کبیان نمی است، امااثر آن به صورت تجربه باقی است و ر گذشته اتفاق افتاده و تمام شده صـحبت درباره عملی که د  -
  . شودمیاستفاده  و... up to now و beforeو  neverو  everاغلب از در این موارد رخ داده است.  چه وقتی دقیقاً

A: Have you ever been to Italy? 
B: Yes, I’ve visited Italy once.  

  گذشته ساده به کار ببریم.فعل را به صورت باید  ،چه موقع رخ داده است که اتفاق/عملی بیان کنیم اگر: 1 نکته
I wasted a lot of time last week. (not I have wasted a lot of time last week.) 

) اندهاي دور اتفاق افتادهرویدادهایی که در گذشته مثالًکه با زمان حال هیچ ارتباطی ندارند ( در مورد اعمال یا وقایعی: 2نکته 
  کنیم:از حال کامل استفاده نمی

The Chinese invented printing. (not have invented) 

  ري بدهیم.ر بخواهیم راجع به کسی یا چیزي خباگ -
Sara has had a baby. 

به معنی  justاز حال کامل ساده به همراه  ،انجام شـده اسـت  اگر بخواهیم راجع به عملی صـحبت کنیم که چند لحظه قبل   -
  کنیم.استفاده می »هتاز –چند لحظه قبل «

I’ve just got up. 

حاال) در جمالت حال کامل یا گذشـته سـاده    تا(هنوز،  yet(قبالً، پیش از این) و  already، (چند لحظه پیش، تازه) justاز  -
ــتفـاده می  ــتفـاده می  yetکنیم. از اسـ ــؤالی اسـ در حالی که  آید.در انتهـاي جمله می  معموالًو  کنیمدر جمالت منفی و سـ

already شود.عمدتاً در وسط جمله و در جمالت مثبت استفاده می  
A: Are Diane and Paul here? 
B: Yes, they’ve just arrived./Yes, they just arrived. 

It’s only nine o’clock, and Ann has already gone to bed./Anne already went to bed. 

Joy bought a new dress, but she hasn’t worn it yet./but she didn’t wear it yet. 

Have Diane and Paul arrived yet?/Did Diane and Paul arrive yet? 

از حال کامل ســـاده به همراه  ،ار انجام شـــده اســـتاگر بخواهیم راجع به عملی صـــحبت کنیم که زودتر از زمان مورد انتظ -
already  کنیم.استفاده می »همین حاال هم ،قبالً از قبل،«به معنی  

A: Don’t forget to send that email. 
B: I’ve already sent it.  
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از حال کامل ســاده  ،یماهســت که انجام ندادا ایم و یا مدتیصــحبت کنیم که هرگز انجام نداده عملیاگر بخواهیم راجع به  -
  کنیم.استفاده می

I have never smoked. 
I haven’t gone swimming for 10 years. 

  نیم.کاز حال کامل ساده استفاده می ،دهیم(یا چندمین بار) که کاري را انجام می ستا بارياولین  ، ایناگر بخواهیم بگوییم -
This is the first (second) time I’ve lost my keys. 

  .شودمیاز حال کامل ساده استفاده  عالیبعد از صفات  -
This is the most boring movie I’ve ever seen. 

 و ... . مثل امروز، این هفته :یک دوره زمانی که تمام نشده است موردصحبت در  -

I’ve written a rough plan this morning.  
 

  :شودمیحال کامل ساده استفاده ی که در ذیل مطرح شده است، عباراتبعد از  معموالً -
It/this/that is the first/second/the best/the only/the worst/… 
This is the only road I've ever known. 

  .شودمیاستفاده  ever/neverاز  معموالًی سؤالدرجمالت نکته: 
A: Have you ever played golf? 
B: Yes, I play golf a lot. 

 حال کامل استمراري  
  

I’ve been studying really hard.  have/has + been + verb (ing) +  
He hasn’t been studying really hard.  have/has not + been + verb (ing)  -  
Have you been studying really hard?  Have/Has + … + been + verb (ing) ? 

  :شودمیاز زمان حال کامل استمراري در موارد زیر استفاده 
 اخیراً یا لحظاتی پیش به پایان رسیده است. تا حال ادامه داشته و در گذشته شروع شده، که براي بیان عملی -

Where have you been? I’ve been looking for you for half an hour. 

  نیز ادامه دارند. در لحظه صحبت)ن (و اکنواند که در گذشته شروع شدهبراي اعمالی  -
  .It has been raining for 2 hours  ).بارد(و هنوز هم باران می

 ?How long have you been learning English  ).هنوز هم در حال آموختن آن هستید (و
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 مقایسه حال کامل ساده و استمراري  
ا به خصوص ب .شودمیاز شکل ساده استفاده  معموالً ،اندطوالنی ادامه داشتهدرباره اعمال و حاالتی که به مدت  براي صـحبت  -

ــتفاده می  alwaysکلمه  ــاده اس ــتمراري آن را براي اعمالی به کار می از حال کامل س ــکل اس بریم که کمتر طول کنیم و ش
  کشیده و موقتی هستند.

I have always worked hard.  
John has always lived in Denver. 
I have been working for this company for 3 months.  
I've been studying English for six months. 

یعنی آن عمل چه بوده و یا چه مدت طول کشیده است، شکل استمراري به  ،بر عملی باشد که انجام شده گوینده اگر تأکید -
  .ودشمیبر نتیجه عمل باشد که چه تعداد یا چه مقدار کار انجام شده است، از شکل ساده استفاده  تأکیداما اگر  .رودمیکار 

  .I have been writing letters since morning )بر عمل نامه نوشتن تأکید(
 .I have written three letters since morning )هابر تعداد نامه تأکید(

  ?How long have you been reading that book )بر عمل خواندن تأکید(
 ?How many pages of that book have you read )هاتأکید بر تعداد صفحه(
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  زمان گذشته -2
  گذشته ساده

 
He called me yesterday.  verb + ed قاعده)(به جز افعال بی +  

I didn’t call her yesterday.  did not + verb - 
Did she call you yesterday?  Did + … + verb  ? 

  شود:در این موارد استفاده می سادهگذشته از زمان 
  براي صحبت درباره عملی است که در گذشته انجام شده و تمام شده است. -

I went to Italy last summer.  

  شود:از گذشته ساده استفاده می ?...What timeیا  ?...Whenدر موقع سؤال کردن با  -
What time (When) did you finish your work yesterday?  

- when  در جمالت گذشته ساده وhow long د:نآیدر جمالت حال کامل استمراري می  
When did it start raining? 
How long has it been raining? 
How long has it been since you last saw Joe? 

 در جمالت گذشته: agoکاربرد  -

Sara started her new Job three weeks ago. 
I had dinner an hour ago. 

 گذشته استمراري
  

He was watching TV.  was/were + verb (ing) +  
I wasn’t watching TV.  was/were not + verb (ing)  -  

Were they watching TV?  Was/Were + … + (ing)  ? 

  شود:گذشته استمراري در این موارد استفاده میاز زمان 
  براي بیان عملی که در گذشته انجام شده و مدتی طول کشیده است. -

All yesterday, I was working on my car. 

  بوده است و مشخص نیست که تمام شده است یا نه. انجامکه عملی در گذشته در حال براي نشان دادن این -
  .Sara was cooking dinner ).عمل مشخص نیست(تمام شدن 

 .Sara cooked dinner ).(عمل پختن تمام شده است
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از گذشـته اسـتمراري و گذشـته ســاده استفاده     ،صـورت گرفته اسـت   دیگریم کاري در حین وقوع کار یهر گاه بخواهیم بگو -
 .… ,when, while, as :، عبارتند ازشودمیدر این مورد استفاده  معموالً(کلماتی که  کنیممی

Matt burned his hand while he was cooking dinner. 
I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass.  
When Beth arrived, we were having dinner. 

  کنیم.عملی بعد از عمل دیگر انجام گرفته از گذشته ساده استفاده می بگوییموقتی بخواهیم  :1 نکته
When Beth arrived, we had dinner.  

 دارند.استمراري ن گذشته افعال حالت: 2نکته 

ــته  بگوییمبراي اینکه : 3نکته  ــد انجام کاري را داش ــته قص ــاختاردر زمان گذش ــتفاده  was/were + going to ایم از س اس
  کنیم:می

We were going to travel by train, but then we decided to drive instead. 

ــته رخ دهداي که میهمچنین براي بیان واقعه was/were + going toاز : 4نکته  ــت ،خواس ــتفاده  ،اما اتفاق نیفتاده اس اس
  کنیم:می

I thought it was going to rain, but then the sun came out.  

   کامل (بعید)گذشته 
 گذشته کامل ساده  
  

They had listened to his music.  had + past participle +  
They hadn’t listened to his music.  had not + past participle  -  

Had they listened to his music?  Had + … + past participle  ? 

  شود:استفاده می آید،ي که در ادامه میدر موارد(ماضی بعید) گذشته کامل ساده از زمان 
ه صورت عملی را ک در این اشاره کنیم. گذشته دورتريکنیم و بخواهیم به زمانی که راجع به اتفاقی در گذشـته صـحبت می   -

. این آوریمکل گذشته ساده میبه ش ،انجام شده است در گذشـته دورتر انجام شـده به شـکل گذشته بعید و عملی را که بعداً   
 آیند.می when, after, before, as soon as عبارت اغلب با کلمات ربطی مانند دو

The robber had escaped before the police got to the bank. 
When Sarah got to the party, Eric had already gone home.  

  )است. و بعد سارا به مهمانی رسیده یعنی اول اریک به خانه رفته .اریک رفته بود (وقتی سارا به مهمانی رسید،
After I had washed my car, I went to fill up.  
The boy sneaked out of the classroom as soon as the teachers had left. 

ــند نکته:  ــده باش ــتفاده نمی ،اگر دو عمل همزمان یا به فاصــله کم انجام ش ــته بعید اس ــاده .کنیماز گذش ــته س ا ی بلکه از گذش
  .شودمیاستفاده  استمراري
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  .When Sara got to the party, Eric went home .اریک به خانه رفت وقتی سارا به مهمانی رسید،
When I got to my office, my boss was waiting for me. 

 گذشته کامل استمراري  
  

She’d been studying for ages.  had + been + verb (ing) +  
He hadn’t been studying for long.  had not + verb (ing)  -  
Had you been studying for long?  Had + … + been + verb (ing)  ? 

  شود:استفاده می آید،ي که در ادامه میدر موارد استمراريگذشته کامل از زمان 
قبل از وقوع فعلی دیگر، براي مدت زمانی در  در گذشته و کنیم کهعملی اسـتفاده می از گذشـته کامل اسـتمراري براي بیان    -

 حال رخ دادن بوده است:

We’d been playing tennis for about half an hour when it started to rain heavily.  

دارد و گذشته کامل ساده بر  تأکیدن مانند آنچه در زمان حال کامل گفته شـد، گذشـته کامل اسـتمراري نیز بر طول زما   نکته: 
  عمل و نتیجه و تعداد آن.

When I got to my office yesterday, my secretary had been sending e-mails for 2 hours. 
When I got to my office yesterday, my secretary had sent 10 e-mails. 
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  آیندهزمان  -3
  که هر یک کاربرد خاصی دارند. شودمیهاي مختلفی استفاده درباره آینده از فعلبراي صحبت 

  استفاده از زمان حال با معناي آینده
  . بندي وسایل نقلیه عمومی، برنامه سینماها و ...جدول زمان ،جدول ساعات کاري موردصحبت در حال ساده براي  -

The conference only lasts three days.  
The plane leaves Chicago at 11:30 and arrives in Atlanta at 2:45  
The train leaves in 20 minutes.  
What time does the movie begin?  

  کنیم:براي بیان زمان شروع یا خاتمه کار نیز از حال ساده استفاده می -
I start my Job on Monday.  
What time do you finish your work tomorrow? 

 کنیم:از حال ساده استفاده می when, as soon as, after, before, until, as long asهایی مثل بعد از رابط -

I’ll be feeling nervous when I get to Rome. (not when I will get to Rome) 
Can you do it before we have the departmental meeting? (not before we will have the meeting) 

  شود:هاي افراد براي زمان آینده از زمان حال استمراري استفاده میریزيدر مورد برنامه -
  We’re staying in a small hotel.  

 )not do you meet (What time are you meeting Ann tomorrow?  

  آینده ساده
 

We’ll enjoy it.  will + verb +  
He won’t enjoy it.  will not (won’t) + verb  -  
Will they enjoy it?  Will + … + verb  ? 

  :شوددر این موارد استفاده می willاز 
  ریزي شده نباشد.صحبت راجع به واقعیات در زمان آینده که بیانگر قصد و اراده یا کارهاي برنامه -

I’ll be 28 next month. 

  تصمیم به انجام کاري بگیریم و نه با قصد و تصمیم قبلی. ،کنیماي که صحبت میهرگاه در همان لحظه -
A: The telephone is ringing and I’m washing the dishes. 
B: I’ll answer it. (not I’m going to answer it.)  

  .براي قول دادن -
I’ll pay your money back next week. 
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I won’t tell anyone what happened. I promise. 

 .براي پیشنهاد کمک -

That day looks very heavy. I’ll help you with it. 
  .براي تقاضا کردن به صورت سؤالی -

Will you shut the door, please? 

 :به همراه کلمات یا عباراتی مانند -

probably, maybe, I’m sure, I expect, I think, I don’t think, wonder, doubt, suppose, guess  

It will probably rain tomorrow. 
Maybe it will rain tomorrow. 
I think Diana will pass her driver’s test. 

 رود:به کار می Weو  Iبوده و براي ضمایر  willنظیر  shallطرز استفاده از : 1نکته 

We shall go to the movies this evening. 

 .شوددر جمالت سؤالی براي پیشنهاد کمک و یا نظر خواستن از دیگري استفاده می shallاز : 2نکته 

 Shall I carry your shopping for you? (= do you want me to carry …?) پیشنهاد کمک

  ?Shall we go to Italy for our vacation نظر خواستن

  د:راستفاده ک shouldاز  shallبه جاي  تواندر جمالت فوق می: 3 نکته
Should I open the window?  

  آینده نزدیک
  

We’re going to hire a car.  am/is/are + going to + verb +  
He’s not going to hire a car.  am/is/are not + going to + verb  -  
Are they going to hire a car?  Am/Is/Are + … + going to + verb  ? 

  :شودمیدر این موارد استفاده  be going toاز فعل 
 .هایی که براي آینده داریم (بر اساس اراده)آینده انجام دهیم و بیان برنامه که قصد داریم در براي بیان کارهایی -

  .I’m going to buy a new car   .قصد دارم که یک ماشین جدید بخرم

 از شــکل حال ،...) مثل قرار مالقات، ســفر،( ریزي شــده براي آینده صــحبت کنیماگر راجع به قرار قطعی و از قبل برنامه: نکته
  .رودمییک قید زمان (فردا، امشب،...) نیز به کار  معموالًکنیم که استمراري استفاده می

A: When are you meeting the boss? 
B: I’m meeting him tomorrow.  



20       
   

 
  

ــتفاده می going toکه از اما وقتی ــمیم به انجام دادن کاري گرفته  ،کنیماس ــت که تص ولی هنوز ترتیبی  ،ایمبه این معنی اس
  م:یایم که آن را به مرحله عمل درآورنداده

I’m going to wash my car late. 

  کند کدام یک از آنها را به کار بریم.فرقی نمیگاهی تفاوت این دو خیلی ناچیز است و توجه: 

  کنیم.استفاده می was/were going toاز  ،ولی آن را انجام نداده ایم ،اگر قصد داشتیم عملی را در گذشته انجام دهیم -
I was going to buy a new car but I changed my mind.  

  بر اساس شواهدي که موجود است. بینی آیندهبراي پیش -
Look at that black cloud. It’s going to rain.  

ــان و یا پیش  - ــد و اراده انس ــحبت درباره عمل یا حالتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد و بیانگر قص ــت. ایبراي ص ن بینی نیس
  .است willکاربرد مشابه یکی از کاربردهاي 

I’m going to be 28 next month. (= I will be 28 next month) 

  آینده استمراري
 

I’ll be studying all next week.  will be + verb (ing) +  
She won’t be studying all next week.  will not (won’t) be + verb (ing)  -  
Will you be studying all next week.  Will + … + be + verb (ing)  ? 

  :شودمیاز زمان آینده استمراري در موارد زیر استفاده 
 و مدتی طول خواهد کشید. بیان عملی که در آینده انجام خواهد شد -

My final exams begin next month, so I’ll be studying all next month. 

  بیان عملی که در آینده در لحظه معینی در حال انجام آن خواهیم بود. -
Please don’t call me tomorrow afternoon. I’ll be studying for my exam then. 

  ایم که در آینده انجام دهیم.کرده و تصمیم گرفته ریزيبرنامه براي آنبیان کارهایی که از قبل  -
I’ll be seeing Sara at lunch. 

ــیدن درباره برنامه - ــوص زمانی که چیزي را می پرس ــخاص دارند، به خص ــی کاري را خواهیم و یا میهایی که اش خواهیم کس
  برایمان انجام دهد.

A: Will you be using your computer today? 
B: No, you can have it. 

  .دبانهؤاي مهسؤال -
Excuse me, how long will you be using my computer? 



21 
 

 

  بیان کارهایی که در آینده به عنوان بخشی از کارهاي روتین انجام خواهد شد. -
Will you be flying to Italy tomorrow as usual? 

  آینده کامل ساده
  

I’ll have done it by then.  will have + past participle +  
We won’t have done it by then.  will not (won’t) have + past participle  -  
Will you have done it by then?  Will + … + have + past participle  ? 

دهد که در زمان معینی در آینده عمل یعنی نشان می .کندزمان آینده کامل، کامل شـدن عمل یا حالتی را در آینده بیان می  -
ــد  by Sunday, by the end of July, next year, until از قیدهاي زمان مثل معموالًو  ،یا حالتی کامل خواهد ش

midnight, before then, by the time you get home, in a week’s time …  شودمیاستفاده.  
By the end of September, I will have worked in this company for 6 years. 

  ).شودمیکنم. یعنی مدت زمان شش سال در آینده کامل (تا پایان سپتامبر شش سال خواهد بود که در این شرکت کار می

  آینده کامل استمراري
  

I’ll have been working here for 3 months.  will have been + verb (ing) +  
We won’t have been working here for long.  will not (won’t) have been + verb (ing)  -  
How long will you have been working here?  Will … + have been + verb (ing)  ? 

از شکل ساده و هرگاه بخواهیم  ،کامل نیز هرگاه بخواهیم تمام شـدن عمل را بیان کنیم مانند زمان حال کامل، براي آینده ه -
  کنیم.ادامه عمل را نشان دهیم از شکل استمراري استفاده می

  By 4 o’clock, I will have painted the bedroom.  
  .)یعنی عمل تمام خواهد شد( اتاق را رنگ خواهم کرد. 4تا ساعت 

By 4 o’clock, I’ll have been painting the bedroom for 3 hours.  
  )یعنی عمل هنوز ادامه خواهد داشت.( کنم.، سه ساعت خواهد شد که دارم اتاق را رنگ می4تا ساعت 

  در گذشتهآینده 
  

  اید که در آینده چیزي اتفاق خواهد افتاد. کردهکه شما در گذشته فکر می شودحالتی استفاده می آینده در گذشته براي بیان
  به صورت ذیل است: wouldشکل به کارگیري  شود.براي بیان داوطلب شدن یا قول دادن استفاده می would از

 + to wouldفعل به شکل مصدر بدون 

I knew you would not help him. 
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 ردیف  زمان ساختار کاربرد  المتع

every day, always, 
never, every week, 
every evening, two 
times a week, three 

times a month 

 عادت و تکرار -1
ــت (مثــل   -2 ــه درســ موارد همیشــ

  رویدادهاي علمی)

یا  s فرم ساده فعل (در سوم شخص مفرد
es گیرد و میhave  بهhas تبدیل می

  شود.)
 1 حال ساده

now, 
 at the moment, … 

بیان عملی که اطراف زمان یا عملی  -1
  .دیگر در حال انجام می باشد

ــروع و  -2 ــت نه شـ خود عمل مهم اسـ
 .پایان آن

ــی و حالتی نمی -3 توانند در افعال حس
  .ساختار استمراري نوشته شوند

ــته  می -4 توانـد معناي آینده هم داشـ
 .باشد

am/is/are + verb (ing) 
I am writing 

حال 
 استمراري

2 

for + قید زمان 
since +   مدت زمان

before 
two times,  

three times, … 

عملی که در گذشـــته آغاز شـــده و  -1
نون کاش تاولی اثر یا نتیجه ،ان یافتهپای

  ست.ا باقی
  بیان تعداد دفعات انجام یک کار -2
بیان تجربه یا مدت زمان انجام یک  -3

  کار

have/ has + PP 
I have written  3  حال کامل 

for +   قید زمان
since +   مدت زمان

before  
two times,  

three times, …  

بیان عملی که از گذشته آغاز شده و  -1
تـاکنون ادامـه دارد و ادامــه نیز خواهــد   

  .یافت
ــی و حالتی نمی -2 توانند در افعال حس

 .ساختار استمراري نوشته شوند

have/has + been + verb (ing) 
I have been writing 

حال کامل 
 4  استمراري

yesterday, last week, 
last year, last Friday, 

… 

ــته -1 رخ داده  بیان اتفاقی که در گذش
  است.

  .بیان عادتی در گذشته -2

 قسمت دوم فعل 
ed گیرند و افعال می  (افعال با قاعده

نیز باید با کمک جدول مربوطه قاعده را بی
)کرد.پیدا   

He visited 
 I wrote 

گذشته 
  5  ساده

at +   قید زمان گذشته
when +   قید زمان گذشته

while, … 

بیان عملی که اطراف زمان یا عملی  -1
  .گرفته استدیگر در گذشته انجام می

ــروع و  -2 ــت نه شـ خود عمل مهم اسـ
  .پایان آن

ــی و حالتی نمی -3 توانند در افعال حس
 .شوندساختار استمراري نوشته 

was/were + verb (ing) 
I was writing  

گذشته 
  6  استمراري
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when +   قید زمان گذشته
before, … 

عملی که در گذشــته قبل از عمل یا  -1
زمـانی دیگر انجـام گرفتـه و پایان یافته    

  .است
بیان تعداد دفعات انجام یک کار قبل  -2

  .از زمان یا عملی در گذشته
انجام یک  بیان تجربه یا مدت زمان -3

  .کار قبل از زمان یا عملی در گذشته

had + PP 
I had written 

گذشته 
  7  کامل

when +   قید زمان گذشته
before, … 

بیان عملی که قبل از عمل یا زمانی  -1
در گذشته مدتی ادامه و استمرار داشته 

  است.
ــی و حالتی  -2 در  توانندنمیافعال حس

  ساختار استمراري نوشته شوند.

had + been + verb (ing) 
I had been writing 

گذشته 
کامل 

  استمراري
8  

tomorrow, next 
week, next year, 

next friday 

بیان اتفاقاتی که قرار است در آینده  -1
  رخ دهد.

  هاي رسمی در آینده.بیان برنامه -2

will +   فرم ساده فعل 
I will write 

  9  آینده ساده

 

که قصد داریم در  کارهاییبراي بیان  -1
 هایی کهآینده انجام دهیم و بیان برنامه

 .براي آینده داریم
ــاس  براي پیش -2 بینی آینـده بر اسـ

  شواهدي که موجود است.

am/is/are + going to + فعل فرم ساده   
I am going to write 

آینده 
 10  نزدیک

at +   قید زمان آینده
then, …. 

زمان به عملی  که اطراف بیان عملی -1
  .دیگر در آینده مشغول انجام خواهد بود

ــی و حالتی -2 توانند در نمی افعال حس
  .نوشته شوند ساختار استمراري

will + be + verb (ing) 
I will be witten 

آینده 
  11  استمراري

by +   قید زمان آینده
in + مدت زمان 

on +   تاریخ در آینده
by the time +   جمله

که قرار است قبل از زمان یا بیان عملی 
  .عمل دیگر در آینده به پایان برسد

will + have + PP 
I will have written 

آینده 
  12  کامل

for + طول زمان  
by +قید زمان 

 هبیان عملی که تا زمانی در آینده ب -1
ادامه خواهد داشت  طور مداوم و مستمر

  و پس از آن نیز ممکن است ادامه یابد.
ــی و حالتی نمی -2 توانند در افعال حس

  ساختار استمراري نوشته شوند.

will + have + been + verb (ing) 
I will have been writing 

آینده 
کامل 

  استمراري
13  

 
ــدن یا قول    -1 براي بیـان داوطلـب شـ

  .دادن
  .بینی در مورد آیندهبراي بیان پیش -2 

would + فرم ساده فعل 
I would write 

آینده در 
 14  گذشته
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  )state verbs( افعال حالت -4
بیانگر عملی هستند که انجام  actionشوند. افعال بندي میتقسیم stateو  action افعال در زبان انگلیسـی به دو گروه  گاهی

این افعال حرکتی  یعنی به هنگام وقوع ،هســتند )state( حالت بیانگر یک حالتافعال اما  .شــوددهیم یا اتفاقی که واقع میمی
  .شودمشاهده نمی

ــت که افعالمهم ــتمراري به کار برد هتوان برا می  actionترین تفاوت موجود بین این افعال در این اس ــورت اس  ولی افعال ،ص
state در حالت استمراري استفاده کرد. توانرا نمی 

need, mean, resemble, sound, weight, appear, contain, consist ,depend on, be, prefer, … 

  انواع افعال حالت به شرح ذیل است:

  :افکار 

agree, assume, believe, disagree, forget, hope, know, regret, remember, suppose, think, 
recognize, understand, … 

تواند به می »فکر کردن«مفهوم  باولی  ،رودهمیشـه به صـورت ساده به کار می   »اعتقاد داشـتن «معناي  به thinkفعل : 1نکته 
  شکل استمراري نیز باشد.

 ?What are you thinking about  در همین لحظه

 I think you should tell her what happened  .که موقت نیست ايبیان عقیده

 احساسات :  
adore, despise, dislike, enjoy, hate, like, love, …  

 :حواس  
 feel, hear, see, smell, taste, …  

  روند و در حالت ارادي به هر دو شکل.این افعال در حالت غیر ارادي به شکل ساده به کار می: 2نکته 

  کنیم:استفاده می canاز  ،براي این افعال وقتی که در همین لحظه در حال رخ دادن هستند: 3نکته 
I can hear someone is singing 

به هر دو شکل به  »مالقات کردن«معناي  بهولی  ،رودهمیشـه به صـورت ساده به کار می   »دیدن«معناي  به seeفعل : 4نکته 
  رود.کار می

I see you’re making good progress. 
I’m seeing the manager tomorrow.  

  رود.به کار می به هر دو شکل »احساس کردن«به معناي  feelفعل : 5نکته 

  رود.به کار می به هر دو شکل »چشیدن«معناي  بهبه صورت ساده و  »مزه دادن«معناي  به tasteفعل : 6نکته 
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  رود.به هر دو شکل به کار می »بو کردن«همیشه به صورت ساده و در معناي  »بو دادن«معناي  به smellفعل : 7نکته 

تواند به می »نگاه کردن«ولی در معناي  ،رودهمیشـه به شکل ساده به کار می  »به نظر رسـیدن «معناي به   lookفعل: 8نکته 
  هر دو شکل باشد.

 :مالکیت  
 have, own, belong 

  روند.به کار نمیاستمراري به صورت  هستند و »مالک بودن و داشتن«ه معناي ب have gotیا  have: 9نکته  
  We are enjoying, we have a nice room in the hotelمالکیت  

ــادف و... میو یا بیان تجربه »خوردن«در معناي  )have got(و نـه    have:10نکتـه   ــورت تواند اي مثل مهمانی، تصـ به صـ
  استمراري به کار رود.

breakfast, … 
a party/a safe trip/a good flight 
an accident/an exprience 

Have a look (at something) 
a baby (give birth to a baby) 
difficulty/trouble/fun /a nice time. 

We are having a nice time. (= we are experiencing a nice time) بیان تجربه اوقاتی خوش 

  افعال حالت شکل حال کامل استمراري نیز ندارند.: 11نکته 
I have had this car for 2 years. 
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  جمالت مجهول -5
چیزي باعث انجام کار چه فقط عملی که انجام شـده اهمیت دارد و اینکه چه کسی یا   ،کنیماسـتفاده می جمله مجهول از وقتی 

  ذکر شود. byیا در آخر جمله با حرف اضافه  کننده عمل ذکر نشود وممکن است  . بنابراینمهم نیست ،شده است
  

 am/is/are + pp  سادهحال 
 am/is/are + being + pp  حال استمراري

 have/has + been + pp  حال کامل
 was/were + pp  گذشته ساده

 was/were + being + pp  گذشته استمراري
 had + been + pp  گذشته بعید
 will/can/could/must/should/may/...+ be + pp  افعال کمکی

have to/has to/be going to/want to + be + pp 

seem to have/would have/might have/should have + been + pp 

The car is usually washed. (by my brother) 
She isn’t often invited to parties. 
The room is being cleaned right now. 
The room looks nice. It has been cleaned. 
This house was built 100 years ago. 
The room was being cleaned when I arrived. 
The room looked nice. It had been cleaned. 
Something must be done before it’s too late. 
A new supermarket is going to be built next year. 
This room has to be cleaned right now. 
The room should have been cleaned. 
The letter might have been sent to the wrong address.    ).احتماالً نامه به آدرس اشتباه فرستاده شده(

  جمله مجهول نوشت: توان دوبعضی افعال دو مفعول دارند، بنابراین براي آنها مینکته: 
We gave the police the information. 
1. The information was given to the police. 
2. The police were given the information. 

 دو مفعولی افعال:  
give, ask, offer, pay, show, teach, tell, sell, feed, allow, lend, send,… 

 to be + pp) در حالت مجهول به to + verb( روند، اگر فعل دوم مصدر باشدهنگامی که دو فعل پشت سر هم به کار می -
  شود.تبدیل می being + pp) در حالت مجهول به verb + ing( باشد ingو اگر فعل دوم به فرم  شودتبدیل می

I don’t like people telling me what to do. 
I don’t like being told what to do.  
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برخی از مصدرهاي معلوم وجود دارند که از نظر ظاهر معلوم و اما  ،to be + pp :و مصدر مجهول to + verb: مصدر معلوم -
  اند.  ز نظر معنا مجهولا

I have some homework to do. (= some homework to be done) 

  اند.ز نظر معنا مجهولاز نظر ظاهر معلوم و ا ،نیز آیندمی needبعد از  ingی که با لافعا -
This car needs washing. (= this car need to be washed) 

  توان هم مصدر معلوم و هم مصدر مجهول به کار برد.می ،شوندشروع می thereهایی که با در جمله -
There are some letters to write/to be written. 

  شود:استفاده می getاز  beبعضی اوقات به جاي  در جمالت مجهول -
I don’t often get invited to parties. 

ار اي در ککه اراده (بدون آن منتظره اتفاق بیفتدکاري به طور تصادفی و غیرشود که فقط در مواقعی استفاده می getنکته: 
  باشد):

Our dog got run over by a car. 
  استفاده کرد: getاز  تواناما در بقیه موارد نمی

Jill is liked by everybody.  
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 کامل استمراري *
(perfect continuous) 

 کامل
(perfect) 

 استمراري
(continuous) 

 ساده
(simple) 

 

have/has + been + being + PP 
The letter has been being writers. 

 ست.نامه مشغول نوشته شدن بوده ا

have/has + been + PP 
The letter has been 

written. 
  .نامه نوشته شده است

am/is/are + being + PP 
The letter is being 

written. 
  .شودنامه دارد نوشته می

am/is/are + PP 
The letter is 

written. 
.شودنامه نوشته می  

 حال
(present) 

had + been + being + PP 
The letter had been being written. 

  .نامه مشغول نوشته شدن بود

had + been + PP 
The letter had been 

written. 
  .نامه نوشته شده بود

was/were + being + PP 
The letter was being 

written. 
  شد.نامه داشت نوشته می

was/were + PP 
The letter was 

written. 
 .نامه نوشته شد

 گذشته
(past) 

will + have + been + being + PP 
The letter will have been being 

written. 
 .نامه مشغول نوشته شدن خواهد بود

will + have + been + PP 
The letter will have been 

written. 
  .نامه نوشته شده است

)قبل از زمانی در آینده(   

will + be + being + PP 
The letter will be being 

written. 
نامه در حال نوشته شدن خواهد 

 .بود

will + be + PP 
The letter will be 

written. 
  .نامه نوشته خواهد شد

 آینده
(future) 

would + have + been + being + PP 
The letter would have been being 

written. 
  .خواست در حال نوشته شدن باشدمینامه 

would + have + been + PP 
The letter would have 

been written. 
ولی (خواست نوشته شود نامه می

  .)نشد

would + be + being + PP 
The letter would be 

being written. 
شاید نامه در حال نوشته شدن 

 .باشد

would + be + PP 
The letter would 

be writ en. 
 .شاید نامه نوشته شود

آینده در 
 گذشته

(future 
in the 
past) 
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  عادت داشتن -6
used to  

 used to + to  مصدر بدون :مثبت

 + to to didn’t + use to مصدر بدون :منفی

  Did + … + use to + to مصدر بدون: یسؤال

  :شودمیفقط در زمان گذشته و در موارد زیر استفاده  used toاز 
ــتفاده می - ــته (به طور منظم) انجام میبراي بیان اعمالی اس ــر دیگر آنها را انجام  ،ایمدادهکنیم که در گذش ولی در حال حاض

 دهیم.نمی

I used to read a lot of books, but I don’t read much. 
I didn’t use to lock the door. 

  ولی امروز دیگر درست نیست. ،که در گذشته حقیقت داشته است براي بیان موضوعی -
This building is now a furniture store. It used to be a movie theater.  

  .شودنمیاستفاده  wouldاما با افعال حالت از  ،استفاده کرد wouldتوان از می used toبه جاي نکته: 
She would leave the door unlocked whenever she was at home. (she’d leave the door unlocked 
whenever she was at home.) 

  be used to  
نشان  عادت داشتن به عمل یا حالتی رااین فعل  .شودمیها استفاده است و در همه زمان »عادت داشتن« معناياین فعل به  -

  .رودمیبه کار  ingیک اسم یا ضمیر یا فعل با فرم  be used toدهد که برایمان بیگانه و عجیب نیست. بعد از می
   ).  .I used to live aloneکنماما دیگر تنها زندگی نمی( کردمدر گذشته تنها زندگی می

I am used to living alone.   عجیب و جدیدي نیستمن عادت دارم که تنها زندگی کنم (و این موضوع(.  

I wasn’t used to hot weather.  
Are you used to life in a big city? No, I’m not used to it. 

get used to   
کنیم که بخواهیم بگوییم کســـی در حال عادت اســـت و هنگامی از آن اســـتفاده می »عادت پیدا کردن«این فعل به معناي  -

به کار  ingیک اسـم یا ضمیر یا فعل با فرم   get used toبه آن عادت نکرده. بعد از  کامالًولی هنوز  ،کردن به چیزي اسـت 
 .رودمی

I’m trying to get used to life in a big city. 
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  احتمال و اطمینان -7
احتمال ضــعیفی را  couldالبته  .کنیماســتفاده می couldو یا از  might یا mayاز  در حال و آیندهاحتمال براي بیان  -

  دهد.نشان می
  فاعل + to + might/mayمصدر بدون 

  may/might +فاعل  + toمصدر بدون  :یسؤال
  فاعل + to + not + may/mightمصدر بدون : منفی

I may/might go to the movies tonight = perhaps I will go to the movies tonight.  
May I ask a question? 
Sonia may not come to the party. 
The phone’s ringing. It could be Matt.  

  کنیم:استفاده می mightهایی که واقعی نیستند فقط از اما براي موقعیت تفاوتی با هم ندارد، mightیا  mayاستفاده از  -
If I knew them better, I might invite them to the party.  

  کردم.آنها را به مهمانی دعوت میاحتماالً م، شناختاگر آنها را بهتر می

 : توان استفاده کرددر شکل استمراري نیز می may/might/couldاز  -

could/may/might + be + ing فرم    

 Don’t phone me at 8:30. I might be watching TV. (= perhaps I will be watching TV.) 

  کنیم:هاي احتمالی خود استفاده میبیان برنامههمچنین از این شکل استمراري براي  -
I may/might be going to Mexico in July. 

 ».اي نداریمیم انجام دهیم یا چارهتوانبهترین کاري که می« :یعنی we may/might as well doعبارت نکته: 

Rents are so high these days, you may as well buy a house.  

  کنیم یعنی غیر ممکن است.استفاده می can’tان منفی از در حالت اطمین -
He can’t be in Italy. I saw him an hour ago. 

بخواهیم بگوییم امکان دارد عملی در گذشـته انجام شده باشد از ساختار زیر   براي بیان احتمال در زمان گذشـته یعنی وقتی  -
  کنیم:استفاده می

could/may/might + have + PP 
could/may/might + not + have + PP  حالت منفی 

 
She may have known about it. (perhaps she knew...)   دانسته است.چیزي راجع به آن میشاید  

She could have done her homework. 
  .He may not have seen you  (ممکن است) تو را ندیده است.احتماالً 
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 شود.استفاده می mustو یا از  definitelyیا  surelyیا  will certainlyبراي بیان اطمینان از  -

She’ll certainly get the job.  
She certainly won’t get the job. 
You’ve been working all day. You must be tired. 

  .شودمی استفاده must + have + PPاز  بیان اطمینان در زمان گذشتهبراي  -
 .All the streets are wet. It must have rained last night   (با اطمینان) است. ران باریدهادیشب بحتماً 

There’s nobody at home. They must have gone out. 
Those two girls look very much alike. They must be sisters. 

  کنیم:استفاده می must notوقتی از درست نبودن چیزي اطمینان داریم از  -
Carol takes the bus everywhere. He must not have a car. 

   یا can’t + have + PPدر حالت منفی یعنی وقتی بخواهیم بگوییم غیر ممکن اسـت عملی در گذشته انجام شده باشد از   -
couldn’t + have + PP  شودمیاستفاده.  

  .He was too far away, so he can’t/couldn’t have seen you  غیرممکن است تو را دیده باشد.

احتماالً  may/might not have + PPچرا که در حالت ، کندفرق می may/might notبـا   couldn’tعنی م: 1نکتـه  
  غیر ممکن است که عمل در گذشته انجام شده باشد. could not have + PPاما در حالت  ،عمل در گذشته انجام نشده

به  must notناپذیر بودن چیزي است و به معناي امکان cannotدر این است که نیز  must notو  can’tتفاوت : 2نکته 
 ».چنین نیست که... قاعدتاً این«معناي این است که 
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  توانایی -8
  .شودمیاستفاده  can, could, be able toبیان توانایی از  براي

can  
 کنیم:استفاده می canاز  ،پذیر استشخصی توانایی انجام کاري را دارد و یا انجام عمل امکان بگوییمخواهیم در مواقعی که می -

  فاعل + to + canمصدر بدون   مثبت:
  فاعل + to + cannot (can’t)صدر بدون   منفی:

  can +فاعل  + toمصدر بدون   سؤالی:

Can you change a ten-dollar bill? I’m sorry, I can’t.  

  تر است:معمول canاستفاده کرد. اما باید توجه داشت که  be able toتوان از می canبه جاي  -
Are you able to speak any foreign languages? 

  استفاده کنیم: be able toنیست و ضروري است که از  پذیرامکان canاما در برخی موارد استفاده از  -
  بعد از مصدر. 1

It’s interesting to be able to speak 4 languages. 
  بعد از افعال کمکی. 2

 .Tom might be able to come tomorrow  شاید تام بتواند فردا بیاید.

  در زمان حال کامل. 3
  .I haven’t been able to sleep recently  ام بخوابم.اخیرا قادر نبوده

  استفاده کرد. be able toو هم از  canتوان هم از براي آینده می -
I can’t/won’t be able to come to your party tomorrow. 

could  
کسی  بگوییمخواهیم کنیم: وقتی میاستفاده می couldبراي بیان توانایی کلی و نیز اجازه انجام کاري در زمان گذشته از  -

  .کنیماستفاده می couldتوانایی خاصی دارد یا اجازه انجام کاري را دارد از 
When I was young I could run very fast.  
My grandfather could speak five languages. 

     .We could do whatever we wantedخواهیم انجام دهیم.ما اجازه داشتیم هر کاري می

- was/were able to  اما استفاده از رودمینیز براي بیان توانایی در گذشته به کار ،could تر است.رایج  
I was able to speak English when I was 10. 
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ه یک (ن بگوییم که شخصی در یک موقعیت خاص توانسته است (موفق شده است) کار خاصی را انجام دهد بخواهیم که زمانی -
  .کنیماستفاده  managed toیا  were/was able toاستفاده کرد و فقط باید از  couldتوان از نمی، توانایی کلی)

The fire spread through the building quickly, but everybody was able to escape. (or but 
everybody was managed to escape.) 

  تند خود را نجات دهند.آتش به سرعت همه جاي ساختمان پخش شد ولی همه توانس

  وجود ندارد. wasn’t/weren’t able toو  couldn’tدر حالت منفی تفاوتی بین  -

 .was/were able toنه از  شودمیاستفاده  couldبه همراه افعال حسی و ذهنی از  -

see, hear, smell, taste, feel, remember, understand 
When I went closer, I could hear someone calling for help.  

 .شودمیبراي پیشنهاد کردن در زمان حال یا آینده نیز استفاده  couldاز  -

It’s a nice day. We could go for a walk.  

  :توان استفاده کردنیز می canاز  couldدر این موارد به جاي 
  کنیم:استفاده می couldانجام دهیم از گوییم میدر مواقعی که واقعاً قصد نداریم چیزي را که  -

 .I can kill ... .( I’m so angry with him. I could kill himگوییم می(ن

گونه جمالت  این کنیم. (دراستفاده می couldخواهیم از امکان وقوع چیزي در زمان حال یا آینده خبر دهیم نیز از وقتی می -
  توان استفاده کرد.)نمی canاز 

I don’t know when they’ll be here. They could get here at any time. 

could have done  
 could have doneایم از ایم ولی آن را انجام ندادهفرصت یا امکان انجام کاري را داشته بگوییمخواهیم در مواقعی که می -

 کنیم:استفاده می

He could have had a wife and children.  

  .شودمیبراي بیان احتمال در گذشته نیز استفاده  could have doneهمچنین از  -
The situation was bad, but it could have been worse. 

  است: would be able toبه معنی  couldبعضی اوقات  -
We could take a trip if we had enough money. 

  است: would have been able to doبه معنی  could have doneگاهی اوقات  -
We could have taken a trip if we had enough money. 
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  جبارا -9
  :شودمیبراي بیان اجبار از افعال زیر استفاده 

should, ought to,  , be supposed to, must, have/has to, need  

must  وhave to 

  فاعل + to + mustمصدر بدون   مثبت:
  فاعل + to + not + mustمصدر بدون   منفی:

  Must +فاعل  + toمصدر بدون   سؤالی:

 کنیم:استفاده می have toهرگاه بخواهیم ضرورت انجام کاري را بیان کنیم از  -

  فاعل + have to / has to +قسمت اول فعل شکل مثبت زمان حال: 
  Do/Does +فاعل  + ?...have to شکل سؤالی زمان حال:

  فاعل + have to...? + don’t/doesn’t زمان حال:شکل منفی 
  Did +فاعل  + ?...have to شکل سؤالی زمان گذشته:
  فاعل + ...didn’t have to شکل منفی زمان گذشته:

  
Kim starts work at 7 o’clock, so she has to get up at 6:00. 
Have you ever had to go to the hospital? 
I might have to leave the meeting early. 
What time do you have to go to the dentist tomorrow? 

  توان استفاده کرد.می have got toاز  have toدر جمالتی که به زمان حال هستند به جاي  -

استفاده  mustولی در دستورالعمل و قوانین نوشتاري از  ،کنیماستفاده می mustاز  بیش have toدر زبان انگلیسی از  -
 شود.می

- must  و have to روند و بیانگر عملی هستند که الزم است انجام شود و در بسیاري از موارد براي بیان اجبار قوي به کار می
  ها این دو فعل با هم تفاوت دارند و تفاوت آنها بستگی به نوع اجبار دارد.روند. اما در بعضی موقعیتبه طور یکسان به کار می

 استفاده mustیعنی گوینده خودش احساس کند که الزم است کاري را انجام دهد از  ،اجبار از طرف خود گوینده باشداگر  -
 و (مثل مقررات و قانون و پزشک و معلم ولی اگر اجبار از بیرون بر گوینده تحمیل شود و یک واقعیت بیرونی باشد شودمی

  .شودمیاستفاده  have to...) آنگاه از 
  .    .I must lose some weight. I’m getting fat کندگوینده خودش اجبار را حس می

  .    .I have to work late tomorrow کندگوینده فقط یک واقعیت بیرونی را بیان می
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- must  هنگام استفاده هاي گذشته، حال کامل، آینده و یا به براي زمان و گذشته ندارد. رودمیفقط براي حال و آینده به کار
  استفاده کرد. have toتوان از فقط می … ,may, might از افعال کمکی مثل

    .I must give a lecture tomorrow آینده
    .When I was at university, I had to work and study at the same time گذشته

   ?Have you ever had to go to the hospital حال کامل

     .We might have to cancel tomorrow’s meeting(فعل کمکی) مجبور شویم جلسه فردا را کنسل کنیم.شاید 

(اجبار منفی)  به معناي آن است که عملی نباید انجام شود mustn’t متفاوت دارند. کامالًفعل در شکل منفی معناي  این دو -
یعنی اختیار داریم که آن عمل را انجام دهیم یا  ،انجام شودبه معناي آن است که نیازي نیست عملی  don’t have toولی 

  انجام ندهیم.
      .Bicyclist must not ride on the sidewalk اجبار

      .You don’t have to work on the weekend اختیار

should  
  صحیح و عاقالنه است.بریم که بخواهیم بگوییم انجام عملی (باید) را هنگامی به کار می should فعل کمکی -

  فاعل + to + shouldمصدر بدون   مثبت:
  فاعل + to + not + shouldمصدر بدون   منفی:

  Should +فاعل  + toمصدر بدون   سؤالی: 

You should stop smoking. 

ترتیب نظر خود را راجع بریم و بدینبه کار می Do you think...?/ I didn’t think / I thinkرا با  shouldاغلب اوقات  -
  پرسیم:یا نظر دیگران را میگوییم میبه چیزي 

Do you think I should buy this coat? 

  کنیم:استفاده می shouldچیزي درست نیست یا برخالف انتظار ماست از  بگوییمخواهیم وقتی می -
I wonder where Liza is? She should be here by now. 

  کنیم:استفاده می shouldانتظار داریم چیزي در آینده اتفاق بیفتد نیز از  بگوییمخواهیم وقتی که می -
She’s been studying hard for exam, so she should pass. 

 shouldاز ،تشده اما انجام شده اسشده اما نشده، و یا کاري نباید انجام میبراي زمان گذشته و کاري که باید انجام می -

have done کنیم:استفاده می  
I feel sick. I shouldn’t have eaten too much.  

  است. mustتر از از نظر قدرت و شدت، ضعیف should: 1نکته 
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  کند:فرق می have toبا  shouldمعناي : 2نکته 
I should study tonight, but I think I’ll go to the movies. 
I have to study tonight. I can’t go to the movies. 

  تر است.رسمی ought toاما  توان استفاده کرد.نیز می ought toاز  shouldبه جاي  -
You shouldn’t smoke so much = You ought not to smoke so much. 

نیز  had betterتوان از فعل می shouldهمچنین زمانی که بخواهیم بگوییم که بهتر است کاري را انجام دهیم، به جاي  -
  استفاده کرد.

You have a temperature. You’d better go to a doctor. 
You’d better not smoke so much. 

به معناي  be supposed toتوان از می shouldاگر بخواهیم بگوییم روش صحیح و منطقی انجام کاري کدام است به جاي  -
  استفاده کنیم. »باید /قرار است که«

I’d better hurry. I’m supposed to be at work at 8. 

  است: + to be supposed + beبه صورت قسمت سوم فعل  be supposed toنکته: شکل مجهول کاربرد 
Fred is supposed to be told about the meeting. 

need  
  عالوه بر معناي الزم داشتن به معنی اجبار نیز هست. needفعل  -

  .  .We’re late. We need to hurryباید عجله کنیم دیر رسیدیم.

(معادل  ست که الزم نیست کاري انجام شود.ا به این معنی don’t/doesn’t need toیعنی  needشکل منفی  -
don’t/doesn’t have to(  

  .  .You don’t need to work on the weekend کار کنیمجبور نیستی آخر هفته /الزم نیست

- need  در زمان گذشته به دو شکلdidn’t need to  وneedn’t have done  کند که اولی عملی را بیان می شودمیمنفی
 شده است.کند که الزم نبوده انجام شود ولی انجام که الزم نبوده انجام شود و انجام نشده است و دومی عملی را بیان می

I didn’t need to water the flowers because it was raining. 
  ).(گوینده با دیدن باران متوجه شد که نیازي به آب دادن گل ها نیست و این کار را انجام نداده

I needn’t have watered the flowers. It began to rain after ten minutes. 
 ).متوجه شده که نیازي به آب دادن گل ها نبوده اما این کار را قبل از باریدن باران انجام داده است (گوینده بعد از باریدن باران

  
  
  



37 
 

 

  جمالت آرزویی -10
زمان جمله  شوند و قاعده اصلی شکل دادن به آنها این است کهشروع می» اي کاش«به معناي  wishجمالت آرزویی با واژه 

  یک زمان به عقب ببریم. wishپایه را پیدا کنیم و آن را در جمله 
I don’t have a house, I wish I had one. 

  ترتیب قرار دادن زمان در جمالت آرزوي مطابق با جدول ذیل است:

  حال ساده   گذشته ساده
  حال استمراري   استمراريگذشته 

 گذشته ساده   گذشته کامل

  گذشته استمراري   کامل استمراريگذشته 
  حال کامل   گذشته کامل

  حال کامل استمراري   گذشته کامل استمراري
  گذشته کامل استمراري   گذشته کامل استمراري
  آینده ساده   آینده در گذشته ساده

  آینده استمراري   آینده در گذشته استمراري
  آینده کامل   آینده در گذشته کامل

  آینده کامل استمراري   در گذشته کامل استمراريآینده 

  کنیم.استفاده می wereاز  was: در جمالت آرزویی مانند جمالت شرطی، به جاي 1نکته 
She is not here. I wish she were. 

ده، ه گذشته ساهایی که بیانگر گالیه گوینده از شرایط موجود هستند، زمان حال ساده به جاي تبدیل شدن ب: در حالت2نکته 
  شوند.به آینده در گذشته تبدیل می

It is raining now, I wish it would stop. بارید)(اي کاش باران نمی  

  رود.اغلب براي بیان خواهش به کار می … I wish you would: 3نکته 
We are going to be late. I wish you would hurry. 
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  یسؤالجمالت  -11
  شوند:شوند به دو دسته تقسیم میو ... شروع می whichو  who ،whatت سؤالی که با جمال

 کنیم:استفاده می do/does/did کند از افعال کمکی سؤالی راجع به مفعول جمله سؤالاگر کلمه . 1

    ?A: Who did you see yesterdayچه کسی را دیدي؟
  .B: I saw Sara  است. کرده سؤالراجع به سارا که مفعول جمله است  whoی سؤالکلمه 

  کنیم:استفاده  do/does/did از افعال کمکی ، نبایدکند سؤالی راجع به فاعل جمله سؤالاگر کلمه . 2
A: Who lives in this house?  
B: Jane lives here. 
A: What happened to your car? 
B: I had a bad accident. 
A: Which bus goes down town? 

ــافه به کار می: 1نکته  ــؤالروند در جمالت افعالی که به همراه یک حرف اضـ ــافه خود را حفظ میسـ در  .کنندی نیز حرف اضـ
  ید.آاي حرف اضافه بالفاصله بعد از فعل میانگلیسی محاوره

What’s she laughing at?  
Who do you want to speak to? 
Which job has Jane applied for? 
Where do you come from?  

  گیرد.رسمی حرف اضافه در ابتداي جمله قرار می در انگلیسی: 2نکته 
From whom did you obtain the information? 

- What … like?  رودمیبه کار  ءو اشیا هاانسانصفات  در مورد ظاهر و شخصیت و سؤالبراي.  
A: What is your new teacher like? 
B: She is really experienced and she’s friendly, too. 

- What … for?  است. »چرا«براي پرسیدن دلیل و منظور به کار رفته و به معناي 

What did you call him for? (= Why did you call him?) 

 which +، اسم what +اسم  -

What color is your car? 
Which train did you catch? the 9:50 or the 10:30? 

  تر است:رایج whatکنیم اما استفاده از استفاده می whichکنیم از وقتی که در مورد تعداد کمی از اشیاء صحبت می: 3نکته 
There are four umbrellas here. Which is yours?  

  رود:فقط براي اشخاص (نه اشیاء) به کار می who: 4نکته 
Who is taller? Bill or Sam? 
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- how توان با صفت یا قید به کار برد:را می  
How tall are you? 
How big is the house? 
How often do you use your car? 

  کنیم:استفاده می how longاز  ،کشدخواهیم بپرسیم انجام گرفتن کاري چه مدت طول میوقتی می -
How long does/did/will it take to do something? 
How long does/did/will it take you to ...?   ؟کشید /کشید/ خواهدکشدبراي شما چه مدت طول می  

A: How long did it take Anne to ...? 
B: It took Anne a long time to ... . 

It took me three days to read the book.  کشد.خواندن کتاب براي من سه روز طول می  

 ,?… Do you know …?, I don't know و با عباراتی نظیر ی را به صورت غیرمستقیمسؤالگاهی اوقات الزم است  -

Could you tell me …?, Do you have any idea …? گونه مواقع بخش اول جمله به  ز کسی بپرسیم، در اینا
 است. خبريی و بخش دوم سؤال صورت

 Where is Paula? 
 Do you know where Paula is?  

I don’t know where Paula is. 

 When are you leaving town? 
 Can you tell me when you are leaving town? 

 Where does he live? 
 Do you know where he lives?  

  استفاده کنیم: whetherیا  if...) وجود نداشته باشد باید از  و what ،whyپرسشی (اگر در جمالت سؤالی هیچ نوع کلمه  -
 Is Jack at home? 

 Do you know if (whether) Jack is at home? 

 Did anybody see you? 
 I don’t remember whether (if) anybody saw you? 

  گیرد:صورت میدر نقل قول غیرمستقیم جمالت سؤالی نیز همین تغییرات  -
 The police officer said to us "where are you going?" 

 The police officer asked us where we were going. 
 Do you have a driver’s license? 

 She asked me whether (if) I had a driver’s license?  
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  قل قول مستقیم و غیرمستقیمن -12
اما در نقل قول غیرمستقیم زمان فعل به صورت زیر تغییر  ،آوریمگیومه استفاده کرده و عین عبارت را میدر نقل قول مستقیم از 

  کند:می

 اصلی جمله   نقل قول غیرمستقیم

  حال ساده   گذشته ساده
  حال استمراري   استمراريگذشته 

  گذشته ساده  گذشته کامل
  گذشته استمراري   گذشته کامل استمراري

  حال کامل   کامل گذشته
  حال کامل استمراري   گذشته کامل استمراري
  گذشته کامل استمراري   گذشته کامل استمراري
  آینده ساده   آینده در گذشته ساده

  آینده استمراري   آینده در گذشته استمراري
  آینده کامل   آینده در گذشته کامل

  استمراريآینده کامل    آینده در گذشته کامل استمراري
 

 I’m enjoying my new Job. 
 He said that he was enjoying his new Job. 
 My sister has gone to Australia. 
 He said that his sister had gone to Australia. 

به زمان گذشته  معموالًکنیم. بقیه جمله نیز استفاده می toldیا  saidاز  معموالًاستفاده از نقل قول غیرمستقیم،  هنگامدر  -
  است:

Tom said that he was feeling seek. 

 told. اما وقتی از غلط هستند "I said Anne"یا  "Tom said me" بنابراینآید. ضمیر مفعولی نمی saidبعد از : 1نکته 
  آوریم. کنیم ضمیر مفعولی میاستفاده می

He said he was tired. 
He told me that he was tired.  

 توان در هر دو حالت حذف کرد.را می that: 2نکته 

ه گذشته که ب توانید به همان صورت نگه دارید یا ایندر نقل قول غیرمستقیم فعلی را که به زمان گذشته ساده باشد می: 3نکته 
  کامل تبدیل کنید:

 Tom said, "I woke up feeling sick, so I stayed in bed" 
Tom said he woke up feeling sick, so he stayed in bed. 
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 Tom said he had woken up feeling sick, so he stayed in bed. 

ه لکنید که هنوز اعتبار دارد، ضرورتی ندارد فعل جمهمیشه الزم نیست که زمان فعل را تغییر دهیم. اگر مطلبی نقل می: 4نکته 
  توان عوض کرد و هم نه!).(یعنی هم می را عوض کنید

 New York is more exciting than London. 
 Tom said that New York is more exciting than London. 

  اما در مواقعی که مطلب گفته شده با واقعیت تفاوت دارد باید از زمان گذشته استفاده کنید:: 5نکته 
I didn’t expect to see you, Jim. Kelly said you were sick. 

  کنیم:در نقل قول غیرمستقیم جمالت امري از شکل مصدري افعال استفاده می -
 Stay in bed for a few days. 

 The doctor told me to stay in bed for a few days. 

 Ann asked me not to tell anybody, what happened. 
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  شرطیجمالت  -13
هایی که ممکن است اتفاق بیفتد و یا چیزهایی هاي نامشخص، کارها و یا چیزوقعیتدرباره وقایع و م معموالًدر جمالت شرطی 

  کنیم.که ممکن است واقعی باشند و یا نباشند صحبت می
  شوند.بندي می، دوم و سوم به ترتیب زیر طبقهجمالت شرطی معوال به سه دسته نوع اول

   اولشرطی نوع 
 ود.شمیبیان یک شرط (یا موقعیت) ممکن و یک نتیجه محتمل در آینده استفاده  نوع اول براي ز جمالت شرطیا

If حال ساده will/won't  مصدر بدونto 

If we play tennis, I will win. 

If I find your watch, I will tell you.  اگر ساعت شما را پیدا کنم به شما خواهم گفت.  

 آن کمی ین صورت معنیاو غیره نیز اسـتفاده کرد که در   should ,can, must, ,might ,mayتوان از می willعالوه بر  -
 فرق خواهد کرد:

If you pull the cat's tail, it may scratch you.   چنگ بزندممکن است تو را  گربه را بکشیاگر دم.  

You should eat less rice if you want to lose weight.  بخوري. برنج کمترباید  وزن کم کنی خواهیمی  اگر 

 کند:نوع دیگري از جمالت شرطی نوع اول از ساختار ذیل پیروي می -

If جمله امري حال ساده 

If anyone calls, please tell them to come at once. 

   )حال غیر واقعیدوم ( شرطی نوع
یا غیر ممکن و نتیجه محتمل آن در زمان حال یا آینده  بیان یک شــرط یا موقعیت غیر واقعی نوع دوم براي از جمالت شــرطی

  کنیم.متفاوت را تصور می اي. در واقع در این نوع جمالت حال یا آیندهرودمیکار ه ب

If ساده گذشته  would ('d)/  
would not (wouldn't) 

 toمصدر بدون 

If I had more money, I would ('d) buy a new car. 

If I were*a rich man, I'd buy an expensive car.  .اگر ثروتمند بودم یک ماشین گرانقیمت میخریدم 

 هم استفاده کرد: mightیا  couldاز  would توان به جاي: در این نوع جمالت می1نکته 

  شود.استفاده می whereاز  was: در این نوع جمالت شرطی، به جاي 2 نکته
If I were you, I wouldn’t buy that house. 
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   )گذشته غیر واقعینوع سوم (شرطی 
یک  واقع در این نوع جمالت، گوینده آرزوي. در شودمیغیر ممکن استفاده  ياتصـور گذشـته   براي از این نوع جمالت شـرطی 
  ها گذشته)گذشته اماگذشته متفاوت را دارد. (

If کامل گذشته  would have/  
would not have 

 قسمت سوم فعل

(p.p.)  
If I had seen you, I would have said hello. 

کردم.)(اگر تو را دیده بودم، سالم می  

 هم استفاده کرد: might یا couldاز  would جايه توان بمیدر این نوع جمالت نکته: 

If the weather hadn't been so bad, we could/might have gone out. 

و  ناسبم ت مربوط به جمالت شروطی ممکن استسؤاالي براي تمرین جمالت شـرطی و پاسـخگویی به   بندهر چند این طبقه
ــد ــاختم که اما باید بدانی ،کافی باش ــیاري در حس ــه گروه نمی ارهاي بس ــتند که با این س ــرطی هس توان آنها را وزه جمالت ش

ی به کار معمول هايزمان ع یعنی ساختارهایی که باون دو ر اسـت جمالت شرطی به تهنمود. بنابراین باید بدانید که ببندي طبقه
هاي ویژه مورد اســـتفاده قرار ســـاختارهایی که با زمانگیرند و مینوع اول را هم دربر روند که جمالت شـــرطی اصـــطالحاًمی
  .بندي شوندم) تقسیگیرند (شامل نوع دوم و سوممی

نماییم. استفاده می ifهاي معمولی با هاي غیرواقعی و یا خیالی صـحبت کنیم از زمان خواهیم درباره موقعیتوقتی که ما نمی -
  گذشته براي اشاره به زمان گذشته و غیره.، زمان زمان حال براي اشاره به زمان حالیعنی 

If you want to learn a musical instrument, you have to practice. 
If that was Mary, why didn’t she stop and say hello? 
If the weather is good, I go to the beach. 
If you heat the ice, it melts. 

ــرطی یعنی هم در نکته:  ــاده از  Main-clauseو هم در  If-clauseدر دو مثال آخر در هر دو بخش جمله شـ زمان حال سـ
  استفاده کرد. whenاز  ifتوان در هر دو جمله به جاي استفاده شده که می

ایی هیعنی موقعیت. مواقعی صحبت کنیهاي غیرهیم درباره موقعیتاکه بخو شوداي غیرواقعی اسـتفاده می هاز زمان هنگامی -
 لی هستند و یا وقایعیاخی ا واقعی و یاهایی که یموقعیت ،دادن آنها بسـیار کم اسـت   یا احتمال رخواهند افتاد و که اتفاق نخ
تیب نشان دهیم نماییم تا بدین ترشـته استفاه می هاي گذو زمان wouldاند. ما در این گونه جمالت شـرطی از  که رخ نداده

ی نیسـت. با زمان حال غیرواقعی از گذشـته ساده و با زمان گذشته غیر واقعی از زمان گذشته کامل (ماضی   که موقعیت واقع
 .شودمیبعید) استفاده 

If I knew her name, I would tell you.  گفتم (اما نمی دانم)میدانستم به تو اگر اسم او را می.  
If we had had more money, we would have been able to buy a new suit. 

 توانستیم یک دست کت و شلوار جدید بخریم.اگر ما پول بیشتري داشتیم می
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   آمیختهشرطی 
ــرطی آمیخته (  ) گفته mixed conditionدر برخی موارد، شــاهد ترکیب شــرطی نوع ســوم با نوع دوم هســتیم که به آن ش

  شود.می
If I had studied harder, I would be a doctor now. .اگر سختتر درس خوانده بودم، حاال دکتر بودم 
 آینده در گذشته (شرطی نوع دوم)   گذشته کامل (شرطی نوع سوم) 
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 جمالت سببی -14
. این گونه جمالت به دو شودمیاز این ساختار استفاده ، نجام شودهر گاه عملی در جمله به وسیله شخص دیگري غیر از فاعل ا

  شوند.ساخته می haveو  get بندي شده و با دو فعلو مجهول طبقهدسته معلوم 

  جمالت سببی مجهول
  :شودمیدر این ساختار کسی که فعل را انجام می دهد مشخص نیست. از فرمول زیر براي این ساختار استفاده  

  مسبب کار + get/have(مطابق با زمان جمله)  +مفعول  +قسمت سوم فعل 

I get/had my car washed yesterday.  .دیروز دادم ماشینم را بشویند 

  جمالت سببی معلوم
  :شودمیهاي زیر براي این ساختار استفاده لومدهد مشخص است. فرعل را انجام میدر این ساختار کسی که ف 
  مسبب کار + have(مطابق با زمان جمله)  +انجام دهنده کار  + toمصدر بدون  +مفعول . 1

I had Tom fix my cell phone.  .من دادم تام موبایلم را تعمیر کند   

  مسبب کار + get(مطابق با زمان جمله)  +انجام دهنده کار  + toمصدر با  +مفعول . 2
He gets his sister to do the typing.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نوع جمله 
 سببی

 کاربرد ساختار

سببی 
 معلوم

I had Dr. James check my eyes last month.  مسبب و شخصی که از او خواسته کاري را انجام
وجود دارند و  هر دو در جمله ،)انجام دهنده( دهد

 .I got Dr. James to check my eyes last month ).ترتیب کلمات مهم است( .ندهست معلوم

سببی 
 .I had my eyes checked last month مجهول

فقط مسبب معلوم است و انجام دهنده مشخص 
گیرد. قرار می ppباشد و مفعول هم قبل از نمی

  ).(ترتیب کلمات مهم است
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  ضمایر -15
  ضمایر ملکی

  براي آشنایی با ضمایر ملکی بهتر است ابتدا صفات ملکی یادآوري گردد:
 my, our, your, his, her, their, its هاي ملکی:صفت

 mine, ours, yours, his, hers, theirs ضمایر ملکی:

A: Is this book mine or yours? 
B: I went to the movies with a friend of mine. 

   .به کار بردو هم به تنهایی و توان با یک اسم چه کسی) را هم می (مال whoseنکته: 
A: Whose money is this?/ Whose is this? 
B: It’s mine. 

  ضمایر انعکاسی
myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves, ourselves, themselves 

  کنیم که فاعل و مفعول جمله یکی باشد:از ضمایر انعکاسی در مواقعی استفاده می
I looked at myself in the mirror. 
Please help yourselves.  پذیرایی کنید. لطفاً از خودتان  

  کنیم:از ضمایر انعکاسی استفاده نمی ... take something withیا  ... bring something withبعد از : 1نکته 
It might rain. I’ll take an umbrella with me (not with myself). 

  آوریم:نیز ضمیر انعکاسی نمی concentrate/feel/relax/meetبعد از افعال : 2نکته 
You have to try and concentrate. 
What time should we meet?  چه موقع همدیگر را مالقات کنیم؟ 

  گیرند:به خود می »تنها«شود معنی به ضمایر انعکاسی اضافه می byوقتی حرف اضافه : 3نکته 
I went on vacation by myself.     تعطیالت رفتم.خودم تنها به  

-Was she with her friend?  
-No, she was by herself. 

 گویند:نیز می »ضمایر تأکیدي« همین دلیل به آنهاشود، بهده میاز ضمایر انعکاسی براي تأکید هم استفا: 4نکته 

I repaired my bicycle myself.  ام را تعمیر کردم.خودم دوچرخه  

I’m not going to do it for you. You can do it yourself. 
A friend of mine is getting married. 
Michael had an argument with a neighbor of his. 
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That woman over there is a friend of my sister’s.  .آن زن یکی از دوستان خواهرم است 

Vicky and George would like to have their own house. 
  )ام و نه با کسی شریکم.نه آن را از کسی اجاره کرده »اي که فقط مال من استخانه«یعنی  my own houseگوییم وقتی می(

It’s my own fault that I don’t have any money. 

  کنیم:استفاده می ownدهیم نیز از کاري را خودمان انجام می بگوییمخواهیم وقتی که می: 5نکته 
Bill usually cuts his own hair. 

  .»به طور مستقل«... یعنی  و on your ownیا  on my ownعبارت : 6نکته 
Are your children living on their own?  کنند؟آیا فرزندان شما مستقل زندگی می  

 

 
 

  *ضمایر موصولی
عهده  بزرگ دیگري نیز بر کنند. این نوع ضمایر وظیفهنشینند و از تکرار آن جلوگیري میکلماتی هستند که به جاي اسم می

  شناسیم.می »موصولی«رو آنها را به نام  از این ،باشددارند و آن متصل کردن دو جمله به هم می
who, whom, which, what, that, where, when, why 

1. Ali found the missing kid. 
2. Ali wore a blue shirt.  
Ali who wore a blue shirt found the missing kid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  ها و کاربرد ضمایر موصولی پرداخته شده است.واره، به تفصیل به بحث جملهاز همین کتاب بخش گرامر 26در شماره * 

  )selfها( ضمایر تأکیدي و انعکاسی کاربرد
 .را ندارند with حرف اضافهکار رفتن با ه اگرفعل اصلی جمله حرکتی باشد اجازه ب

myself, yourself, himself, …. 
, themselves همرا با حرف اضافه by باشندمی» به تنهایی« به معناي. 

(by myself, by yourself, …) 
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 ضمایر موصولی در یک نگاه

 کاربرد

تواند قرار گیرند می
جايِه ب  

به عنوان 
 فاعل

به عنوان 
 مفعول

در 
عبارت 
 معرف*

در عبارت 
غیرمعرف 

)دارویرگول(  

Pronouns 
(ضمایر 
 موصولی)

who ها، حیواناتانسان  بله بله بله بله 
whom هاانسان  بله بله بله خیر 
which بله بله بله بله اشیا، حیوانات 
that ها، حیوانات، اشیاانسان  خیر بله بله بله 

whose هاها، ارتباطمالکیت  بله بله بله بله 
Nominal 
pronoun 

 (ضمیر اسمی)
what 

 اشیا، عقاید 
)آنچه کهبه معناي (  

 خیر بله بله بله

Adverbs 
(قیدهاي 
 موصولی)

where بله بله بله بله مکان 
when بله بله بله بله زمان 
why بله بله بله بله دلیل یا علت 

that جايه گیرد ولی ب جاي قیود موصولی هم قراره تواند بمی  whoseو what شوداستفاده نمی.  
نکات تکمیلی 

هاموصولی   .دارد ارجحیتwhom  به who بردن به کارنقش مفعول انسانی دارد اما whom  که با این 
  اجازه استفاده پس از یک حرف اضافه را ندارند.  thatو who ضمایر موصولی

ــیف و یا بیان مجدد آن   بدل یا عطف بیان عبارت معرف، *  ــم یا عبارتی اســمی اســت که در کنار اســم دیگري به توص ، اس
  کروشه همراه است.معموالً با ویرگول، خط تیره و یا  بدل. پردازدمی

  هستند.بدل موارد مشخص شده در جمالت ذیل، 
Don't leave your shoes there, or my dog, Ollie, will munch them. 
Dr Pat, the creator of the turnip brew, sold 8 barrels on the first day. 
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  تطابق فعل و فاعل -16
. وجود فعل و 1ها باید فعل و فاعل داشته باشند. بنابراین همواره این دو نکته را چک کنید: توجه داشته باشید که همه جمله -

  . هماهنگی میان فعل و فاعل2فاعل 
Cars were backed up for miles on the freeway. 

His money helps him in his life. 

آید که توضیحی اضافی راجع به فاعل است و بین دو ویرگول قرار گرفته است. در گاهی اوقات همراه فاعل یک بدل می: 1نکته 
شود. تشخیص فاعل حقیقی در این جمالت بسیار مهم ها، مشـکلی در جمله ایجاد نمی این موارد با حذف عبارت داخل ویرگول

 است.

Dr Jackson, accompanied by his friend, is working on this project. 

 شود.است، شکل فاعل وابسته به فاعل حقیقی است که در ادامه جمله ذکر می thereیا  it: در جمالتی که فاعل آنها 2نکته 

There was once a king. 
There are many people in this room. 

)، ممکن اســت all, most, some, half + of the + objectدال بر مقدار باشــد ( کهوقتی که فاعل عبارتی اســت : 3نکته 
  مفرد یا جمع بوده و باید به تطابق فعل با آن توجه شود.فعل 

All (of the book) was interesting.   فاعل مفرد و فعل مفرد 
All (of the books) were interesting.   فاعل جمع و فعل جمع

All (of the information) was interesting.   فاعل غیرقابل شمارش و با فعل مفرد

  .شودمی استفاده مفرد شخص سوم مناسب فعل ازهمراه با این ضمایر ضمایر مبهم در ترجمه جمع هستند، اگر چه : 4نکته 
Anyone, everyone,someone, everybody, something, somebody, no one, what, nothing, 
whatever, neither, either, … 

Either of these houses is empty. 
Anyone who wants to pass the exam should study hard. 

ــوند، فاعلی که به فعل جمله  neither … norیا  either … or: هنگامی که دو فاعل با ترکیب 5نکتـه   به هم مرتبط شـ
  کند.تر است، فاعل حقیقی محسوب شده و فعل با آن مطابقت مینزدیک

Neither Ali nor his borthers are here. 
Neither his borthers nor Ali is here. 

فرد محسوب شده و فعل بعد از آنها نیز به شوند، اما در واقع مختم می sها اگر چه ظاهراً جمع هستند و به : برخی اسـم 6نکته 
  رود. مانند:صورت مفرد به کار می

Politics, Economics, Ethics, Physics, News, Diabetes, the United Nations, the Philippines, … 

Economics is not my favorite subject of interest. 
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  تطابق اسم و ضمیر -17
 باید مطابقت داشته باشد.گردد ضمیر به لحاظ جنیست و تعداد با اسمی که به آن برمی همواره

At the start of the program each student needs to see his behavior about his schedule. 
Their house was small but Jones family lived there happily. 

  روند.پول، زمان و فاصله، معموالً با فعل مفرد به کار میهاي مربوط به : عبارت1نکته 
Eight hours of sleep is enough. 
Ten dollars is too much to pay. 
Five thousands miles is too far to travel. 

  د.اگر چه در ظاهر مفرد هستند، اما در واقع جمع هستن cattleو  people ،policeهایی مانند : اسم2نکته 
The people are form Canada. 
The police have arrived. 
The cattle are grazing. 
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  اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش -18
  :آنهایی هستند که هاي قابل شمارشاسم

  توان آنها را شمرد. می. 1
apple, pen, radio, book, picture, egg, bottle 

   جمع.به صورت و هم  گرفته شوندبه کار مفرد به صورت هم . 2
a car, many cars  
a book, three books, some books 

  گیرند.می anیا  aدر حالت مفرد حرف تعریف . 3

a pen, an egg, an umbrella 

  :آنهایی هستند که غیرقابل شمارشهاي اسم
  .توانیم آنها را بشمریمنمی .1

rice, coffee, candy. milk, water, salt, money, music, tennis, fruit, perfume 

  .درونهمیشه به شکل مفرد به کار می. 2

   حتی اگر قبل از اسم یک صفت یا اسم باشد. به کار برد، anیا  aبا  آنها را تواننمی در شکل مفرد .3
We had such nice weather during the picnic. (not such a nice weather) 

 ,a piece of, a pack of, a glass of و همچنین …, some, any, no, a lot ofتوانیم آنها را با کلماتی مانند می. 4

  به کار بریم. …
a glass of water, a bottle of perfume, , a piece of advice, a pack of sugar (not two sugar or some 
sugars), … 

به مفهوم کلمه و  توان هم به شکل قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش مورد استفاده قرار دادرا میها بسیاري از اسم: 1 نکته
ولی اگر پخته شوند یا مقداري از آنها مورد  ،اندقابل شمارش ،باشنداگر به صورت کامل  مواد غذایی مثالًدر جمله بستگی دارد. 

  اند.غیر قابل شمارش ،نظر باشد
 .Look! The bakery has some nice cakes (قابل شمارش)

 ?Would you like a piece of cake (غیرقابل شمارش)

  شوند:هاي دیگر قابل شمارش محسوب میدر زبان ،غیرقابل شمارش هستند معموالًان انگلیسی بها که در زبعضی از اسم: 2نکته 
advice,  bread, furniture, luggage, progress, weather, baggage, chaos, news, luck, scenery, 
work, behavior, damage, permission, traffic, information, trouble, homework, money, … 

  در معناي آثار هنري قابل شمارش است. workهمچنین  قابل شمارش است. job غیرقابل شمارش است اما work: 3نکته 
I'm looking for work or I’m looking for a job.  
Works of Picasso  
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  صفت یا قید هاي قبل از اسم،شناسه -19
  کنند.گیرند و تعداد یا مقدار یا دیگر حاالت اسم را مشخص میها قبل از اسم قرار میشناسه

some  وany  
 شود:در موارد ذیل استفاده می someاز 

  رود:هاي غیرقابل شمارش (مفرد) به کار میشمارش (جمع) و هم با اسمبا اسامی قابل هم  »مقداري، تعدادي«به معناي   -
I need some money. 

  کنیم.استفاده می someخواهیم چیزي به کسی تعارف کنیم و یا از کسی تقاضایی داشته باشیم از وقتی می -
Would you like some coffee? 
Can I have some soup, please? 

  کنیم.پاسخ آن مثبت است استفاده می ،ی که مطمئن هستیمسؤالدر جمالت مثبت و جمالت  someاز  -
I have got some work to do. 
Why do you have a stomachache? Did you eat some bad food? 

 
  شود:در موارد ذیل استفاده می anyاز 
  کنیم.ی استفاده میسؤالدر جمالت منفی و  anyاز  -

There aren’t any books in the bookstore.  
Is there any cheese in the refrigerator?  

  .کنیماستفاده می anyدر جمالت مثبتی که معناي منفی دارند نیز از  -
She went out without any money. 
He refused to eat anything. 
Hardly anybody passed the examination.  

  کنیم:استفاده می any/anything/anybodyاز  ،کندبرایمان فرقی نمی بگوییم خواهیمکه می زمانی -
I’m so hungry, I could eat anything. 
The exam was very easy. Anybody could have passed.  

که در این صورت  ،باشد »هر«به معناي  anyمگر در مواردي که  ،رودمیبه صورت جمع به کار  anyاسم قابل شمارش بعد از  -
  اسم قابل شمارش بعد از آن مفرد است.

There aren’t any students in the class. 
You can answer any question about math. 

  کنیم. (یعنی در قسمت شرط از یک جمله شرطی)استفاده می anyاز  ifاوقات بعد از  اغلب -
Let me know if you need anything.  

 دارد: ifمفهوم  any جمالتبرخی  در -
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I’m sorry for any trouble I’ve caused. (= if I cause mistake.) 

- some  وany روند:توانند بدون اسم به کار می  
I didn’t take any pictures, but any took some. 
You can have some coffee, but I didn’t want any. 

a lot of, lots of, plenty , many, much  
 a lot of تنها تفاوت آنها این اســت کهبا هم فرقی ندارند،  »تعداد یا مقدار زیادي«به معناي  lots ofو  a lot ofشــناســه  -

  روند.هاي غیرقابل شمارش (مفرد) به کار میبا اسامی قابل شمارش (جمع) و هم با اسمها هم تر است. این شناسهرسمی
We need a lot of/lots of eggs for this cake. 

با این تفاوت که هر گاه  ،دارد a lot ofو  lots ofکاربردي مانند  »تعداد و مقدار زیادي«نیز به معناي  plenty شــناســه  -
  کنیم.از این شناسه استفاده می ،کنیم تأکیدز حد بودن مقدار یا تعداد چیزي ابخواهیم بر زیاد بودن و بیش 

There’s no need to hurry. We’ve got plenty of time.  ) جله نیست، زیاد وقت داریم.عنیازي به(  

ــؤالو در جمالت منفی و  a lot of/lots ofدر جمالت مثبت از  معموالً - ــتفاده  muchو  manyی از س ــودمیاس . (البته ش
 ).روندبه کار میدر زبان رسمی ممکن است  گاهی در جمالت مثبت

There was too much sugar in my tea.  

- many  (تعداد زیادي) با اســامی قابل شــمارش (جمع) وmuch (مقدار زیادي)  ــمارش (مفرد) به کار با اســامی غیر قابل ش
  .رودمی

I khow a lot of people here. 
I don’t know many people here. 
I don’t have much energy these days. 

- much  وa lot بریم:را بدون اسم نیز به کار می  
A: Do you watch TV much?  
B: Yes, a lot. 

a little, a few  
- a little آید.هاي غیرقابل شمارش میکمی) فقط با اسـم  ،(مقداريa little  اما  ،دهد که خیلی کم استمقداري را نشان می

دهد که خیلی کم است و براي رفع نیاز کافی نیست. هیچ) مقداري را نشان می تقریباً ،(کم littleست و ا براي رفع نیاز کافی
  حالت منفی دارد. littleحالت مثبت و  a littleدر واقع 

A: Can we eat dinner before the train leaves? 
  .B: Yes, we can. We have a little time )، براي این که ناهار بخوریم، کافی است.(کمی وقت داریم 

A: Can we eat dinner before the train leaves? 
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  .B: No, we can’t. We have little time )براي این که ناهار بخوریم. (وقت نداریم یا وقت کم داریم 

- a few فقط با اسامی قابل شمارش می آید.  ،(تعدادي (چند تاa few حالت مثبت وfew  ًتقریبا) (حالت منفی دارد. هیچ 

enough 

و  رودمی(تعداد یا مقدار کافی) قبل از اســامی قابل شــمارش (جمع) و غیر قابل شــمارش (مفرد) به کار  enough شــناســه -
 داراي معناي مثبت است.

 They have enough workers but they haven’t enough time. 

- enough شود:همچنین بدون اسم و به تنهایی نیز به کار برده می  
I’ve got some money, but not enough to buy a car. 

- enough آید:و قید هم می بعد از صفت    
Can you hear the radio? Is it loud enough for you?  

  :توان جمله را با یک مصدر ادامه دادمی ،رودمیبا اسم یا صفت به کار  enoughزمانی که  -
There aren’t enough chairs for everybody to sit down.  

too  
  و بار معنایی منفی دارد. رودمیخیلی زیاد) قبل از صفت یا قید به کار  ،به معناي (بیش از حد tooشناسه  -

I think you work too hard.  

  به کار برد: tooتوان کلماتی را قبل از می tooبراي کم و زیاد کردن اثر  -
much too, a lot too, a little too, a bit too, rather too, … 

- too much  وtoo many  ولی  ،هستند» خیلی زیاد«به معنیtoo much آید و هاي غیرقابل شمارش میبراي اسمtoo 

many هاي قابل شمارش، همچنین براي اسمtoo much تواند قبل از صفت به کار رود.نمی  
Emily studies all the time. I think she studies too much. 

  .There is too much rain بارد.باران خیلی زیادي می  
There are too many people here.  
It’s too expensive. (not it’s too much expensive) 

  .رودمیبه همراه یک صفت یا قید و یک مصدر به کار  too معموالً -
The food was too hot to eat. را خوردشد آن قدر داغ بود که نمیغذا آن.  

  استفاده کرد. یا اسم و یک ضمیر مفعولی forاز حرف اضافه  ،و صفت tooتوان بعد از همچنین می -
These shoes are too big for me. ها براي من خیلی بزرگ هستند.این کفش  
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She speaks too fast for me to understand. را بفهم.هایش توانم حرفزند که من نمیاو آنقدر تند حرف می  

  است. »بیش از حد«به معناي  tooو  »خیلی«به معناي  veryچون  ،متفاوت است veryو  tooکاربرد  -
It was very cold but we went out. 
It was too cold, so we didn’t go out.  

all  
- all  رودمیقبل از اسامی قابل شمارش (جمع) و نیز غیر قابل شمارش (مفرد) به کار  »همه«به معنی.  

All flowers need water. 
Life is all hope.  

  و یا عدد نیز به کار برد. … ,that, these, his, my, theشناسه دیگري مانند  نتوامی allبعد از  -
All my shirts are black. 
All four men are experienced workers. 

  اضافه کرد. allرا بعد از  of اضافه توان حرفدر این حاالت می
All of my shirts are black. 

) قبل از عدد به … ,the, these( باید یک شناسه دیگر ofاگر قبل از اسـم یک عدد به کار رفته باشـد به هنگام استفاده از    -
 کار رود.

All of the four men are experienced workers. 

- all توان بعد از ضمایر فاعلی به کار برد.را می  

we all = all of us 

- all ًبعد از فعل  معموالbe آید.و همچنین بعد از اولین فعل کمکی می  
  .We are all going to Italy next month .همه ما ماه آینده به ایتالیا خواهیم رفت 

  .You should all do your homework by yourselves .همه شما باید تکالیفتان را به تنهایی انجام دهید 

  .رودمیقبل از فعل کمکی به کار  all ،تأکیدگاهی براي  -
You all should do your homework by yourselves. 

  کنیم.استفاده می not all (of)از ساختار  allبراي ساختن جمالت منفی با  -
Not all my friends were at the party. ). (بعضی از آنها بودند همه دوستانم در مهمانی نبودند   

 .  بریمرا به تنهایی به کار نمی allنکته: 

  کنیم:هم استفاده می »تنها چیز«به معناي  allهمچنین از  -
All I’ve eaten today is a sandwich. 
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whole  
- whole  رود:هاي مفرد به کار میاست و اغلب با اسم» کامل، همه، تمام«به معناي  

  all day = the whole day  (تمام روز) 
Did you read the whole book? 

  بریم:هاي غیرقابل شمارش به کار نمیرا با اسم wholeنکته: 
 .whole money (I’ve spent all the money you gave meگوییم می(ن

most   
- most  ــمارش مفرد به کار    »اغلب«به معناي ــمارش جمع و نیز غیر قابل ش ــامی قابل ش در در این حالت  .رودمیقبل از اس

  کنیم.مورد چیز نامشخص و به صورت کلی صحبت می
Most people prefer health to wealth. 
Most teachers are kind and patient. 

  کنیم.به اضافه یک شناسه استفاده می most ofاز  ،صحبت کنیم در مورد چیز مشخصی اما اگر بخواهیم -
Most of the people in this town are educated.  

- most  رودمیبه تنهایی نیز به کار.  
There are about fifty books in the bookcase. Most are biograghies.  

half  
- half با  معموالًنصف)  ،به معناي (نیمی ازthe  یاa/an  رودمیآمده و بعد از آن اسم مفرد یا جمع به کار . 

Half the money = half of the money 
Half an hour  

 اختیاري است. halfبعد از  ofاستفاده از نکته: 

no  
- no  رودمیقبل از اسامی قابل شمارش (جمع) و نیز غیر قابل شمارش (مفرد) به کار  »هیچ«به معناي.  
  کنند.آیند و معناي جمله را منفی میدر جمالت مثبت می (nothing, nowhere)این کلمه و مشتقاتش  -

There are no students in the class. 
  هاي دیگر را نیز استفاده کرد.توان بعضی شناسهمی noبعد از  -

  .We have no more eggs .دیگر تخم مرغی نداریم 
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none  
- none با  معموالً (هیچ) به معنايof آید. اگر بعد از میnone of  ــمارش (مفرد) بیاید ــم غیر قابل ش فعل جمله مفرد و ، اس

تر اما اســتفاده از فعل مفرد رســمی .تواند جمع یا مفرد باشــداســم قابل شــمارش (جمع) بیاید فعل می none ofاگر بعد از 
  است.

  .رودمیاه تنها به کار نگهیچ  no. اما شودمیبه تنهایی استفاده  noneاز  معموالً سؤالدر پاسخ به  -
How much money do you have? None = (no money) 

both  
- both  یا دو شــخص به کار ء آید و براي صــحبت در مورد دو شــیفقط با اســامی قابل شــمارش جمع می »هر دو«به معناي

  فعل آن همیشه جمع است.بنابراین  .رودمی
Rosemary has two children. Both are married. 
Both girls=both the girls=both of the girls  

  اما ضروري نیست. ،رایج است both ofاستفاده از  -
Both my parents are from Iran.  

  ضروري است: "them/you/us"قبل از  bothبراي  ofآوردن نکته: 
Tiffany has two sisters. Both of them are married. 

 

- both  در ترکیبboth … and …  رودمینیز به کار.  
Both Sara and Jane were late.  

- both به کار رود. تواند به تنهاییمی  
I don’t know which car to choose. I like both. 

either, neither  
- either  و  »یکی از دو تا ،هر یک از دو«به معنايneither یا دو  ءفقط براي صــحبت از دو شــی »یک از دو هیچ« به معناي

 روند.شخص به کار می

تواند جمع هم که فعل می ofمگر در صورت استفاده از . (مفرد استآیند و فعل جمله نیز فقط با اسم قابل شمارش مفرد می -
  ).باشد

Either answer is correct. هر دو جواب درست است.  

   .Neither answer is correct .کدام از دو جواب درست نیست هیچ

Would you like tea or coffee? You can have either. 
  توانید این یا آن را بخورید.میچاي میل دارید یا قهوه؟ شما 
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A: Do you want to go to the movies or the theater? 
B: Neither. I want to stay home. 

A: Do you want to go to the movies or the theater? 
B: Either, it doesn’t matter. کند.این یا آن، برایم فرق نمی  

 A: Would you like tea or coffee? 
B: I don’t want either. (neither نگوییم) خواهیم نه آن رانه این را می.  

 A: Would you like tea or coffee? 
B: Neither. (= not tea or coffee) هیچ کدام 

 … the ,these, my باید یک شناسه مانند of . در این حالت بعد ازشودمینیز استفاده  ofاز   neitherوeither بعد از  -

 آید.و سپس اسم جمع می بردبه کار 

both of/neither of/either of + the/these/my/Tom’s/you/them …  
Either of these answers. (هر یک از این دو جواب) 
Can either of you speak Spanish?  

با این حال بخاطر داشته باشید که استفاده از فعل  استفاده کرد.توان در این حالت هم از فعل جمع و هم از فعل مفرد مینکته: 
  مفرد در این موارد معموالً جنبه رسمی دارد.

Neither of these answers are/is correct.  
Neither of the restaurants we went was/ were expensive. 
Neither restaurant is expensive. 

- either  وneither  در ساختارهايeither … or …  وneither … nor … روند.نیز به کار می 

I’m not sure. He’s either Spanish or Italian. ،یا اسپانیایی است و یا ایرانی مطمئن نیستم.  
Neither Liz nor Robin came to the party. نه لیز به مهمانی آمد و نه رابین.  

each  
- each  و فعل بعد از آن نیز مفرد است. رودمیقبل از اسم قابل شمارش مفرد به کار  »هرکدام، هریک«به معناي  

Each room has a private bath. .هر اتاق یک حمام خصوصی دارد 

- each  باof  رودمینیز به کار.  
 Each of the rooms has a private bath. حمام خصوصی دارد. هاهر کدام از اتاق  

- each شود.استفاده میفعل جمع از در این حالت  بعد از یک اسم یا ضمیر جمع نیز به کار رود.تواند می  
We each have our own room. ما هر کدام اتاق خود را داریم.  

- each نیز به کار رود. ییتنهابه تواند می 
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  رود.به کار می every ،تعداد زیاد باشدکنیم و وقتی استفاده می eachاز  ،تعداد کمی اسم مورد اشاره روبرو هستیم هوقتی ب -
Each chair in the room, Every country in the world, …   

every 

- every  آید و فعل بعد از آن نیز مفرد است. اي مفرد است و همیشه با اسم قابل شمارش مفرد میکلمه ،»همه-هر«به معناي 

- every همراه اسم باشد.تواند تنها به کار رود و همیشه باید نمی  
Alice has been to every country in Europe.  
Every house on the street = all the houses on the street 
Every house in the street is the same. 

- everyone ،everybody  وeverything آیند، اما اغلب بعد از نیز کلمات مفرد هستند و با فعل مفرد می
everybody/everyone  ازtheir/them/they کنیم:استفاده می  

Everybody said they enjoyed themselves. (he or she enjoyed himself or herself) 
  آمد.گفت که (از مهمانی) خوشش  )هرکسهمه (

بلکه  .کنیماستفاده نمی allاز  است،» تک تک افراد«و  »هرکس« همه، که منظورمان بگوییمخواهیم وقتی می: 1 نکته
everybody  یاeveryone بریم:را به کار می  

Everybody enjoyed the party. 
را به کار  ...all of us/you/themکنیم بلکه استفاده نمی ...everybody ofاز » همه ما« بگوییمخواهیم وقتی می: 2 نکته
  بریم:می

All of us enjoyed the party. 

ــعیت براي  » همه روز«به معنی  all dayاما » هر روز«به معناي  everyday: 3نکته  ــت. این وض  every night ،everyاس

summer و  و ...all right ،all summer نیز هست. و ...  
It raind everyday last week. 
Yesterday, it raind all day. 

  :everything از و هم استفاده کنیم allتوانیم هم از بعضی اوقات می: 4نکته 
I’ll do all I can to help. 
I’ll do everything I can to help. 

  اختیاري است: allبراي  ofهمچنین استفاده از : 5نکته 
I don’t want any of this money. 
Some of these books are very old. 
All the students in our class passed the exam. 
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  کلی:به طور  
  کنیم:براي اسامی که جنبه خاصی دارند و براي مخاطب آشنا هستند از ترکیب زیر استفاده می -

the 
this/that/these/those 

my/your/... 
+ of + 

most  
some 
any 

none 

  کنیم:براي اسامی که جنبه کلی دارد از قاعده زیر پیروي می -

cities  
children 
books 

+ 

all 
most 
some 
any 
no 

 all of/some of/none of/... + it/us/you/themهمچنین  -

A: Do you like this music? 
B: Some of it, not all of it. 

other, another, each other, one  
- other  و جمع آن  »دیگري«به معنايothers  است. اگر قبل از آن حرف تعریفthe .اضافه شود ضمیر معین است 

Asbestos protects other materials from fire. پنبه نسوز از مواد دیگر در برابر آتش محافظت می کند.   

One type of asbestos is dangerous, the other type isn't dangerous. 
  خطرناك نیست. آنیک نوع پنبه نسوز خطرناك هست، نوع دیگر 

- another  شودمیو قبل از آن حرف تعریف اضافه ن رودمیو با اسامی قابل شمارش مفرد به کار  »آن یکی ،دیگري«به معناي. 

We need to find another way.. ما باید راه دیگري (عالوه بر راه موجود) پیدا کنیم   

- one  آید. جمع آن یعنی با اسم قابل شمارش مفرد می »آن یکی یکی، یک،«به معنايones  به جاي اسامی جمع استفاده
 .شودمی

The ones you love hurt you the most.  

- each other  رود که کاري به صورت متقابل از دو طرف صورت کار میه این دو اصطالح وقتی ب. است» یکدیگر«به معناي
 .گرفته باشد

We've known each other for some years now. 
My wife and I have lived with each other for 1 year. 

  شود:استفاده می each otherهم به جاي  one anotherاز نکته: 
How long have you and Bill known one another? 
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so  
- so کندتر میقبل از صفت یا قید به کار رفته و معناي صفت (قید) را قوي. 

-  so است.» واقعاً ،خیلی«گاهی به معناي  
The story was so stupid. (= really stupid) 

  باشد.می »اینقدر ،آنقدر«و گاهی در معناي 
 I didn’t expect the exam to be so easy. انتظار نداشتم امتحان آنقدر آسان باشد.  

 ،آنقدر«در معناي  soعبارتی به کار رفته باشد،  thatیعنی بعد از  ،باشد so + adj/adv + that clauseدر ساختار  soاگر  -
 .توانیم حذف کنیمرا نیز می thatکه کلمه خواهد بود. ضمن این »به قدري

I was so tired (that) I fell asleep in the armchair. 

such  
- such  و مانند رودمیقبل از صفت یا اسم به کار so کند و همان معناي معنی صفت را تقویت میso .را دارد  

It was such a stupid story.  

جمع یا غیر  suchو اگر اسم بعد از  شودمیاستفاده  a/anاز  suchبعد از  ،مفرد و قابل شمارش باشد suchاگر اسم بعد از  -
  .شودمیاستفاده ن a/anقابل شمارش باشد از 

I didn’t realize it was such an old house. 

عبارتی به کار رفته باشد،  thatیعنی بعد از  ،باشد such + (a/an) + adj + noun + that clauseدر ساختار  suchاگر  -
such  خواهد بود. ضمن اینکه کلمه  »چنان، چنین«در معنايthat توانیم حذف کنیمرا نیز می. 

It was such nice weather (that) we spent the whole day at the beach.  
 م.چنان هواي خوبی بود که کل روز را در ساحل گذراندی

- so  وsuch روند.در عبارات خاصی براي توصیف زمان، مسافت و مقدار یا تعداد به کار می  
   so long = such a long time  هامدت

 so far = such a long way  آنقدر دور 

 so many = such a lot of  آنقدر زیاد 

  so much = such a lot of  آنقدر زیاد 
Why did you buy such a lot of (so much) food? 
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 شناسه کاربرد
  جمالت منفی یا سؤالی. 1
  . جمالت مثبت با معناي منفی2
  قسمت شرط از یک جمله شرطی. 3
  »کند کدامفرقی نمی« جمله مثبت به شرط داشتن معناي. 4
  )مفرد(هاي غیرقابل شمارش و هم با اسم) جمع(اسامی قابل شمارش . 5
  اسم قابل شمارش بعد از آن مفرد ،باشد »هر«به معناي  anyدر مواردي که . 6
  تواند بدون اسم به کار رود.. می7

any 

  جمالت مثبت و خبري. 1
  .یا در حالت تعارف و در جمالت سؤالی به شرطی که مطمئن باشیم پاسخ مثبت (بله) است .2
  اجازه استفاده  وپیشنهاد یا تقاضا  .3
  )مفرد(هاي غیرقابل شمارش و با اسم) جمع(اسامی قابل شمارش با . 4
  تواند بدون اسم به کار رود.می. 5

some 

  . در جمالت مثبت1
  )مفرد(هاي غیرقابل شمارش و هم با اسم) جمع(اسامی قابل شمارش . 2
3. a lot تواند بدون اسم به کار رود.می  

a lot of 

  . در جمالت مثبت1
 lots of  )مفرد(هاي غیرقابل شمارش و با اسم) جمع(اسامی قابل شمارش با . 2

  بیش از حد بودن مقدار یا تعداد چیزي . تأکید بر1
 plenty  )مفرد(هاي غیرقابل شمارش و با اسم) جمع(اسامی قابل شمارش با . 2

  منفی و سؤالی . در جمالت1
  )مفرد(هاي غیرقابل شمارش اسم. 2
  تواند بدون اسم به کار رود.می. 3

much 

  منفی و سؤالی . در جمالت1
 )جمع(اسامی قابل شمارش . 2

many 

  حالت مثبت. 1
 a few  اسامی قابل شمارش. 2

  حالت مثبت. 1
 a little  قابل شمارشغیراسامی . 2

  و قید بعد از صفت. 1
  و غیر قابل شمارش (مفرد) اسامی قابل شمارش (جمع). 2
  تواند بدون اسم به کار رود.می. 3
  و قید بعد از صفت. 4

enough 

  قبل از صفت یا قید. 1
  به همراه یک صفت یا قید و یک مصدر .2
  و ضمیر مفعولی یا اسم forو  به همراه یک صفت و یک مصدر .3

too 
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  »هر«به معناي . 1
  .و فعل بعد از آن نیز مفرد با اسم قابل شمارش مفرد، مفرد است. 2
   .به گروه یا مجموعه اشاره دارد. 3
  .ارجحیت داردeach وقتی تعداد اسم مورد اشاره زیاد باشد به . 4
  حتماً باید همراه یک اسم باشد.، کار روده به تنهایی ب تواندنمی. 5

every 

  »هر«به معناي . 1
  و فعل مفرد اسم قابل شمارش مفرد .2
  .ارجحیت داردevery  تعداد اسم مورد اشاره کم باشد بهوقتی . 3
  کار برده شود.ه تواند به تنهایی و بدون همراهی با اسم بمی. 4
  . بعد از اسم یا ضمیر جمع و فعل جمع5

each 

 .گیردجاي اسم قرار میه ب. 1
  .کدام)کس، هیچمعناي منفی دارد (هیچ، هیچ. 2
  رود.به کار می نیز به تنهایی .3

none 

  فقط با اسامی قابل شمارش جمع »هردو«به معناي . 1
  خواهد.جمع است و فعل جمع می .2
  رود.به کار می نیز به تنهایی .3
4 .both of + the/these/my/Tom’s/you/them …  

both 

  قبل از اسامی قابل شمارش (جمع) و نیز غیر قابل شمارش (مفرد) »هیچ«به معناي . 1
  .کنندمعناي جمله را منفی می و آیندمشتقاتش در جمالت مثبت میاین کلمه و . 2
 رود.به تنهایی به کار نمی .3

no 

  هاي غیرقابل شمارش (مفرد)اسامی قابل شمارش (جمع) و هم با اسم »همه«به معنی  .1
2 .all of  به همراه that, these, his, my, the, … و یا عدد  
  بعد از ضمایر فاعلی. 3
  و همچنین بعد از اولین فعل beبعد از فعل . 4
  قبل از فعل کمکی all ،براي تأکید. 5
  not all (of) . حالت منفی: 6
  رود.. به تنهایی به کار نمی7
  »تنها چیز«. به معناي 8

all 

  هاي مفرداست و اغلب با اسم» کامل، همه، تمام«به معناي . 1
 whole  .بریمنمیهاي غیرقابل شمارش به کار اسم. 2

  قبل از اسامی قابل شمارش جمع و نیز غیر قابل شمارش مفرد »اغلب«به معناي . 1
 most ofدر مورد چیز مشخصی  .2
  رود.به کار می نیز به تنهایی .3

most 

  آمده و بعد از آن اسم مفرد یا جمع a/anیا  theنصف) معموالً با  ،به معناي (نیمی از. 1
 اختیاري است. halfبعد از  ofاستفاده از  .2

half 

  براي انتخاب یکی از دو تا گزینه. 1
  و فعل پس از آن نیز مفردبا اسم قابل شمارش مفرد . 2
  »یکی از دوتا ، هر یک«به معناي . 3
4 .either of + the/these/my/Tom’s/you/them …  

either 
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  براي انتخاب نکردن هیچ یک از دو تا گزینه . 1
  و فعل پس از آن نیز مفردبا اسم قابل شمارش مفرد . 2
  »یک از دو تا هیچ« به معناي. 3
4 .neither of + the/these/my/Tom’s/you/them …  

neither 

  »دیگري«به معناي . 1
 others جمع آن . 2
  .باشداضافه شود ضمیر معین می theاگر قبل از آنها حرف تعریف  .2

other 

  »دیگري، آن یکی«به معناي . 1
  جاي اسامی قابل شمارش مفرد به کار می روده ب .2
 .آیدهمراه حرف تعریف نمی .3

another 

  »یک، یکی ، آن یکی«به معناي . 1
  .رودجاي اسم قابل شمارش مفرد به کار میه ب. 2
  .شودجاي اسامی جمع استفاده میه باشد که بمیones جمع آن  .3

one 

  قیدقبل از صفت یا . 1
  »اینقدر ،آنقدر«یا  »واقعاً ،خیلی«به معناي . 2
3 .so + adj/adv + that clause  

so 

  قبل از صفت یا اسم. 1
2 .such + (a/an) + adj + noun + that clause such 
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 Exercises 

1. A desert receives less than twenty-five ………. of rainfall everyday. 
A. centimeter 
B. a centimeter 
C. centimeters 
D. of centimeters 

2. ………… of 212 degrees F. and freezes at 32 degrees F. 
a. Waters boils 
B. The waters boils 
C. Water boils 
D. Waters boil 

3. It is generally believed that an M.B.A degree is good preparation for a career in …. . 
A. a business  
B. business 
C. businesses 
D. one business 

4. Fire-resistant materials are used to regard ……….. of modern aircraft in case of 
accidents.  
A. a damage to the passengers cabin 
B. that damage to the passenger cabin 
C. damage to the passenger cabin 
D. passenger’s cabin damage 

5. Hybrids have one more ……….. per plant than other varieties. 
A. corns 
B. ear of corn 
C. corn ears 
D. corn’s ears 

6. ……….. trees is a custom that many people engage in to celebrate Arbor Day. 
A. The plant 
B. Plant 
C. Planting 
D. To planting 
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7. ………. migrate long distances is well documented. 
A. That is bird 
B. That birds 
C. Birds that 
D. It is that birds 
 
8. In 1950 it was naively predicted that eight or ten computer would be sufficient to handle  
        A                      B                                              C                                                         D 
all of the scientific and business needs in the United States. 

9. The religion attempts to clarify mankind’s relationship with a superhuman power. 
            A                                 B              C                                                         D 
 
10. A space is the last frontier for man to conquer. 
           A      B                                      C           D 
 
11. A progress has been made toward finding a cure for AIDS. 
              A                   B                               C           D 
 
12. A few tiles on Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer  
         A                                  B                           C                                    D 
space. 
 
13. Spell correctly is easy with the aid of a number of word processing programs for 
         A          B                                                                                 C                                                          
 personal computers. 
                        D 
 
14. That it is the moon influences only one kind of tide is not generally known. 
                 A                                                    B                                    C            D 

1. C  
2. C 
3. B 
4. C 
5. B 
6. C 
7. B 
8. C (eight or ten computers) 
9. A (religion) 
10. A (space) 
11. A (progress) 
12. C (pieces of equipment) 
13. A (Spelling or To spell) 
14. A (it is should be omitted) 
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  .گیرندمی  ingیا toافعالی که  -20
  آید:) میinfinitiveفعل ساده ( + toفعل بعد از افعال زیر به صورت  -

Prefer 
Propose 
Pretend 
Promise 
Refuse 
Seem 
Suggest 
Tend 
Threaten 
Urge 
Wait 
Want 

Forget 
Hesitate 
Hope 
Intend 
Insist 
Learn 
Manage 
Mean 
Need 
Offer 
Plan 
Prepare 

Agree 
Appear 
Arrange 
Ask 
Advise 
Claim 
Consent 
Decide 
Demand 
Deserve 
Expect 
Fail 

- I intend to inform you that we cannot approve your application. 

 آید:می )ing +فعل ساده اسم مصدر ( عل بعد از افعال زیر به صورتف -

Recommend 
Regard 
Regret 
Resist 
Risk 
Stop 
Suggest 
Tolerate 
Understand 

Forbid 
Forgive 
Keep 
Mention 
Mind 
Miss 
Postpone 
Practice 
Prevent 
Quit 
Recall 

Admit 
Appreciate 
Avoid 
Complete 
Consider 
Delay 
Deny 
Discuss 
Enjoy 
Escape 
Finish 

- I miss watching the news when I am traveling. 

 دار خواهیم داشت: ingبعد از افعالی مانند افعال زیر که حرف اضافه دارند، فعل  -

Object to 
Think about 
Think of 
Depend on 
 

Forget about 
Get through 
Insist on 
Keep on 
Look forward to 

Approve of 
Be better of 
Can’t/Couldn’t/Wouldn’t help 
Count on 
Do not mind 

- We can't help wondering why she left. 
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 Exercises 

1. One of the least effective ways of storing information is learning ……… it. 
A. how repeat 
B. repeating 
C. to repeat 
D. repeat 

2. Strauss finished ………. two of his published compositions before his tenth birthday. 
A. written 
B. write 
C. to write 
D. writing 

3. Many modern architects insist on …….. materials native to the region that will blend 
into the surrounding landscape. 
A. use 
B. to use 
C. the use 
D. using 

4. Representative democracy seemed evolve simultaneously during the eighteenth and  
                                                                    A                 B                C                        
nineteenth centuries in Britain, Europe and the United States. 
                                                                                         D 

5. Many people have stopped to smoke because they are afraid that it may be harmful to 
       A                                               B            C                                                  D 
their health.  

6. During Jackson’s administration, those who did not approve of permit common people  
                                                                         A                                        B 
in the White House were shocked by the president’s insistence that they be invited into                             
                                            C                                                                                      D   
the mansion.  
 

1. C  
2. D         
3. D      
4. A 
5. B         
6. B 
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  صفت -21
تواند شود. یک اسم میصفت پیش از موصوف آن آورده می کند. در زبان انگلیسیاي است که اسم را توصیف میصفت کلمه -

 ها در زبان انگلیسی به صورت ذیل است:یک یا چند صفت داشته باشد. ترتیب صفت

 a/an/the. حروف تعریف: 1

 …/good/nice/bad/uglyهاي بیانگر کیفیت: . صفت2

 …/ling/tall/shortهاي بیانگر اندازه: . صفت3

  …/old/youngهاي بیانگر سن: . صفت4

  …/round/circularهاي بیانگر شکل: . صفت5
  …/blue/greenهاي بیانگر رنگ: . صفت6

  …/heavy/lightهاي بیانگر وزن: . صفت7

  …/Iranian/Frenchهاي بیانگر ملیت: . صفت8
 …/wooden/silk هاي بیانگر جنس:صفت. 9

  استفاده کنیم. بعد از افعال حسی باید از صفت نکته:
This food tastes delicious. 
The children feel happy. 
The weather became cold. 

  فاعلی و مفعولیهاي صفت
 توان صفت ساخت:می از ریشه فعل به دو صورت -

  ing. صفت فاعلی با اضافه کردن 1

 . صفت مفعولی به صورت قسمت سوم فعل2

Ali is shocked because the film is shocking. .علی شوکه شده است، چون فیلم شوکهکننده است  

  هاي عالی و تفضیلیصفت
 رود.کردن یکی از تعداد زیاد به کار میصفت تفضیلی براي مقایسه دو چیز همسان و صفت عالی براي برجسته  -

In my opinion, the most beautiful place in Oregon is Mount Hood. 
The afternoon seminar was much more interesting than the morning lecture 

صفت  آید.بدست می) سیالب(داراي بیش از یک به صفت طوالنی  moreبه صفت کوتاه و  erصفت تفضیلی از اضافه شدن  -
  آید.به صفت طوالنی بدست می mostبه صفت کوتاه و  estعالی از اضافه شدن 
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 به صفت تفضیلی و با اضافه کردن er ضافه کردنابا  شوند,ختم می er ,y ,ly ,ow ,le سـیالبی که به  دوصـفات  : 1 نکته

est  شوندبه صفت عالی تبدیل می. 

narrow          narrower 
clever           the cleverest 

صدا صـدا، حرف صـدادار باشد، حرف بی  شـوند و حرف قبل از حرف بی صـدا ختم می هایی که به حروف بی: در صـفت 2نکته 
  شود.تکرار می

fat             fatter 
big            the biggest 

  شود.به انتهاي آنها اضافه می stیا  rشوند، فقط ختم می eهایی که به : صفت3نکته 
late           later 
nice          the nicest 

+ than  صفت تفضیلی  

+ in/ of/ that  صفت عالی+  the 

She always tries to do the best and most efficient job that she can do. 
The quarterback on this year’s football team is more versatile than the quarterback on last 
year’s team. 
Fashions this year are shorter and more colorful than they were last year. 

  قاعده در زیر آمده است:هاي بیبرخی از پرکاربردترین صفت هاي تفضیلی و عالیِصفت -

adjective comparetive superlative 
bad worse the worst 

good better the best 

far 
farther 
further 

the farthest 
the furthest 

little less the least 
many 
much 

more the most 

  مضاعف هاي تفضیلیصفت
 روند، صفت اول بیانگر علت و صفت دوم بیانگر نتیجه است:و صفت تفضیلی همراه هم به کار میوقتی د -

The + er / more + (same structure), the + er / more + (same structure)  

- The more you study during the semester, the less you have to study the week before exams. 
- The louder he shouted, the less he convinced anyone. 
- The more you practice speaking, the better you will do it. 
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  قید -22
 ly–قیدها در زبان انگلیسـی عموماً با اضافه کردن   کند.قید نحوه انجام یک عمل، کمیت، کیفیت و چگونگی آن را توصـیف می 

  شوند.خته می به صفت سا

  قید در جمالت شامل موارد ذیل است: کاربردهاي -
   . توصیف فعل1

He runs quickly. .او به سرعت میدود  
 قید     فعل       

  تف. توصیف ص2
I’m extremely happy. .من بسیار خوشحال هستم 

صفت        قید                      
  . توصیف اسم به همراه یک صفت3

A well designed table 
 اسم     صفت       قید     

  روند و عمدتاً جاي ثابتی دارند، برخی از این قیدها عبارتند از: نکته: برخی قیدها در وسط جمله به کار می
usually, often, always, seldom, sometimes, already, finally, just, probably, never, ever, … 

  قبل از حال و گذشته ساده. 1
Ali always comes late. 

 be . بعد از فعل2

Ali is always on time. 
 . بین فعل کمکی و فعل اصلی3

Does Ali always come on time? 
We can always go to everywhere we want. 
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  موازي ساختارهاي -23
  شوند.  ساختارهاي موازي با همسان کردن شکل کلمات تا حد امکان حاصل می

روند. بنابراین الزم اســت کلماتی که توســط این کردن عبارات همســان به کار می جهت مرتبط and, but, orحروف ربط  -
 شوند داراي ساختار گرامري یکسانی باشند.حروف به هم مرتبط می

- She enjoys teaching and to write. (incorrect) 
- She enjoys teaching and writing. (correct) 

- Jane is young, enthusiastic, and she has talent. (incorrect) 
- Jane is young, enthusiastic and talented. (correct) 

- There are papers to file, reports to type, and letters should be answered. (incorrect) 
- There are papers to file, reports to type, and letters to answer. (correct) 

- I am here because I have to be and because I want. (incorrect) 
- I am here because I have to be and because I want to be. (correct) 

 روند نیز نیازمند ساختارهاي موازي هستند.حروف ربطی که به صورت دوتایی به کار می -

 both ……………….….. and ………………….. 
either …………..………. or ………………….. 

neither ………………….. nor ………………….. 
   not only ……………….. but also ………………….. 

- He is not only intelligent but also he is creative. (incorrect) 
- He is not only intelligent but also creative. (correct) 

- He wants either to go by train or going by plane. (incorrect) 
- He wants either to go by train or to go by plane. (correct) 

- You can graduate either at the end of the fall semester or you can graduate at the end of the 
spring semester. (incorrect) 
- You can graduate either at the end of the fall semester or at the end of the spring semester. 
(correct) 

 شود که این موارد باید ساختار موازي با هم داشته باشند.ها بیان میها و شباهتگیرد، تفاوتهنگامی که مقایسه صورت می -
 

same structure  

more ……………… than 
-er ………………… than 
less ……………..… than 
as …………………… as 
the same ………..…… as 
similar ……….……… to  

same structure  

 
- Music in your country is quite similar to my country. (incorrect) 
- Music in your country is quite similar to music in my country. (correct) 

- How to buy a used car can be as difficult as buying a new car. (incorrect) 
- Buying a used car can be as difficult as buying a new car. (correct) 
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- How to buy a used car can be as difficult as how to buy a new car. (correct) 

- You have less homework than them. (incorrect) 
- You have less homework than they do. (correct) 

- His research for the thesis was more useful than hers. (correct) 

بین دو اسم که قرار است با هم مقایسه  the same asدارند، با این تفاوت که  یمعناي مشابه the same asو  sameنکته: 
 رود.بعد از دو اسمی که قرار است با هم مقایسه شوند، به کار می the sameرود، در حالی که شوند به کار می

That car is almost the same as mine. 
That car and mind are almost the same. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74       
   

 
  

 Exercises 

1. In a hot, sunny climate, man acclimatizes by eating less, drinking more liquids, wearing 
lighter clothing and ………. . 
A. skin changes that darken 
B. his skin is darken 
C. experiencing a darkening of the skin 
D. darkens his skin 
 
2. Both historically and ………., Ontario is the heartland of Canada. 
A. in its geography 
B. geographically 
C. also its geography 
D. geography 
 
3. The aims of the European Economic Community are to eliminate tariffs between  
                                                                                          A 
member countries; developing common policies for agriculture, labor, welfare, trade, and  
                                        B                                                                                                                          
transportation; and to abolish trusts and cartels. 
          C                            D 
 
4. The cacao bean was cultivated by the Aztecs not only to drink but also using as 
currency.                             A              B                                                            C              D 

1. C 
2. B 
3. B (to develop) 
4. D (to use as currency) 

  
 

  

  

   



75 
 

 

  کنندهقیود همسان -24
  .neitherو  so, too, eitherهستند و عبارتند از:  »طورمن هم همین«کننده به معناي قیود همسان -

- so  وtoo هاي مثبت و در جملهneither  وeither صورت خالصه، فرمول به کار بردن به  روند.در جمالت منفی به کار می
 این چهار قید به صورت زیر است:

                                                                           so do I 
 در جمالت مثبت                                                 

                                                                           I do too 

  
                                                                       I don’t either 
 در جمالت منفی                                             
                                                                       Neither do I 

 
He can drive, so can I. 
She did her homework, I did too. 
He can’t drive, I can’t either. 
She didn’t her homework, neither did I. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



76       
   

 
  

 با عبارات توصیفی هاي غیرقابل شمارشاسم -25

- the شودمیهاي غیر قابل شمارشی که با یک عبارت توصیفی آمده باشند، استفاده هاي قابل شمارش یا اسمبا اسم.  
- The poverty of people in the rural areas is not as visible as that of people in the city. 
- The work of many people made the project a success. 

- no  به معنايnot any با اسامی قابل شمارش مفرد یا جمع یا با اسامی غیر قابل شمارش به کار رود. تواندمیکه  ،است  
- No cheating will be tolerated. 
- Bill told me that he has no friends. 

- almost all  وmost of the  ــتند. با این تفاوت که  »همه به غیر از مقدار کمی«هر دو به معنی مقدار  almost allهسـ
  .شودمیبیشتري را شامل 

- Almost all of the teachers at State University care about their students' progress. 
- Almost all teachers at State University care about their students' progress. 
- Most of the teachers at State University care about their students' progress. 
- Most teachers at State University care about their students' progress. 

  کند.آیند، اسم اول در نقش صفت عمل کرده و اسم دوم را توصیف میوقتی دو اسم پشت سر هم می -
- I forgot their telephone's number. (incorrect) 
- I forgot their telephone number. (correct) 

- May I borrow some notebook's paper? (incorrect) 
- May I borrow some notebook paper? (correct) 

جمع اضافه کرد.  s–توان به اسم اول، آیند و اسم اول نقش صفت را دارد، نمی: در مواردي که دو اسم پشت سر هم می1نکته 
  وف است، اضافه کرد. جمع فقط به اسم دوم که موص s–در حقیقت 

two bus stops 

  مربوط به نام رشته را حذف کرد. sهاي علمی نباید هاي مرتبط با علوم و رشته: توجه داشته باشید که در مورد اسم2نکته 
two mathematics students 

  نیز نباید اضافه شود.مالکیت  s’: به اسم اول، 3نکته 
a paper’s tiger        a paper tiger 

. دقت کنید که هیچ یک از شــودمیهاي مختلف از خط تیره اســتفاده بین بخش معموالً) hyphenهاي مرکب (در صــفت -
  گیرد.جمع نمی sاجزاي صفت مرکب 

- They have a four-months-old baby. (incorrect) 
- They have a four-month-old baby. (correct) 

- A two-doors car is cheaper than a four-doors model. (incorrect) 
- A two-door car is cheaper than a four-door model. (correct) 
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- so ) قبل از عبارتadjective or adverb + thatواره ( رود. جمله) به کار میclause (so وارهبیانگر علت و جمله that 
  بیانگر نتیجه است.

- He is so slow that he never gets to class on time. 
- Preparing frozen foods is so easy that anyone can do it. 
- He drives so fast that no one likes to ride with him. 
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 Exercises 

1. ………. of Country-Western singers may be related to old English ballads. 
A. The music 
B. Music 
C. Their music 
D. Musics 
 
2. At Woolworth's first five-and-ten-cent store, ………. more than a dime. 
A. neither items cost 
B. items not cost 
C. items none costing 
D. no item costs 
 
3. ………. fuel that is used today is a chemical form of solar energy. 
A. Most of 
B. The most 
C. Most 
D. Almost the 
 
4. ………. is cheaper for students who maintain a B average because they are a better risk 
than average or below-average students. 
A. Automobile's insurance 
B. Insurance of automobiles 
C. Automobile insurance 
D. Insurance automobile 
 
5. The evolution of vertebrates suggests development from a very simple heart in fish to 
a ………. in man. 
A. four-chamber heart 
B. four-chambers heart 
C. four-chamber hearts 
D. four-chamber's heart 
 
6. Oil paints are ………. they have become the most popular painter's colors. 
A. so versatile and durable that 
B. so versatile and durable than 
C. such versatile and durable as 
D. such versatile and durable 
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7. Philosophy of the ancient Greeks has been preserved in the scholarly writing of   
           A                                                             B                                        C                         
Civilization. 
        D 
 
8. Some religions have none deity but are philosophies that function instead of religions. 
                                     A                          B                                                      C              D 
 
9. Almost the plants known to us are made up of a great many cells, specialized to  
        A                                B                                                   C                                    D 
perform different tasks. 
 
10. Sex's education is instituted to help the student understand the process of maturation;  
                 A                                                                          B  
to eliminate anxieties related to development, to learn values, and to prevent disease. 
           C             D 
 
11. The MX is a four-stages rocket with an 8000-mile range, larger than that of the 
Minuteman.  A           B                                        C                                    D 
 
12. By the mid-nineteenth century, land was such expensive in large cities that architects  
                             A                                                       B 
began to conserve space by designing skyscrapers. 
                     C                           D 
 

1. A 
2. D 
3. C 
4. C 
5. A 
6. A 
7. A (The philosophy) 
8. B (no) 
9. A (Most of or Almost all of) 
10. A (Sex education) 
11. B (four-stage) 
12. B (so expensive) 
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  هاوارهجمله -26
ها گروهی از کلمات هستند واره) هستند. جملهclause( جملهیا شبه وارهخیلی از جمالت در انگلیسی داراي یک یا چند جمله

. از درستی 2. از وجود فعل و فاعل اطمینان حاصل کنید. 1ها مواجه شـدید:  وارهکه داراي فاعل و فعل هسـتند. هر گاه با جمله 
  ها مطمئن شوید.وارهجمله نحوه اتصال

 ــاده گروه ســه به هاوارهجمله دانیدیم که طورهمان  تقســیم) complex( همان یا ترکیبی) و compound( مرکب ،س

ــومی ــتفاده به عنوان حرف پیوند یا ربط and, so, for, nor, or, but, yet  کلمات از دوم نوع در که دنش دهنده اس
  هاست را به خاطر بسپارید.).دهندهکه مخفف حروف اول ربط fan boysتوانید شود (براي سهولت در یادگیري میمی

Clause + for + Clause 
and 
nor 
but 
or 
yet 
so 

  
Tom is singing, and Paul is dancing. 
Tom is tall, but Paul is short. 
Tom must write the letter, or Paul will do it. 
Tom told a joke, so Paul laughed. 
Tom is tired, yet he is not going to sleep. 

The missing wallet was found, but the cash and credit cards had been removed.  
wallet واره، فاعل اولین جملهwas found وارهفعل اولین جمله 

cash and credit cards واره، فاعل دومین جملهhad been removed رهوافعل دومین جمله 

but وارهاتصال دهنده دو جمله  

 کنند.ها را به هم متصل میوارهقیود ربط زمان و علت به دو شکل زیر جمله  

 زمان  وارهجمله

 now that (حاال که، اکنون که)

since 

as 
because 

 inasmuch as (از آنجایی که)

when 
whenever 

while 

once 
since 
until 

as soon as 
before 

by the time 

after 
as 

as long as 
 subject + verb قید ربط subject + verb  

 it was raining because Teresa went inside  
 subject + verb subject + verb قید ربط  
 Teresa went inside. it was raining, Because  
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The mother is going to be quite upset with her son as long as he misbehaves so much. 
mother واره، فاعل اولین جملهis going to be وارهاولین جمله فعل  

as long as قید ربط 
he واره، دومین جمله فاعلmisbehaves وارهدومین جمله فعل  

 معرفی شده است:هاي قیدي عالوه بر زمان و علت، بر موارد دیگري نیز داللت دارند که در جدول زیر وارهجمله 

 شرط  تضاد  حالت  مکان

where 
wherever  

as 
in that  

although 
even though 

though 
while 

whereas (در حالی که)  

if 
in case 

provided (در صورتی که) 
providing 

unless 
whether  

 subject + verb قید ربط subject + verb  
  he felt sick.  even though  Bob went to school  

 subject + verb subject + verb قید ربط    
  he went to school.  Bob felt sick,  Even though    

As the nurse already explained, all visitors must leave the hospital room now. 
As قید ربط 

nurse واره، فاعل اولین جملهexplained وارهفعل اولین جمله 
visitors وارهدومین جمله فاعل ،must leave وارهجملهدومین  فعل  

It is impossible to enter the program if you lack experience as a teacher. 
It  واره، جملهفاعل اولینis  وارهجملهفعل اولین 
if قید ربط 

you واره، جملهدومین  فاعلlack وارهجملهدومین  فعل  

  ــمی مجموعهیک عبارت ــم در جمله به کار می اس ــت که به جاي یک اس ــمی با کلماتی اي از کلمات اس رود. یک عبارت اس
شود که به آنها کلمات ربط (قیود و ...... آغاز می	 who – whom – what – where – when – whose – whyنظیر

  براي فعل و یا مفعول براي حرف اضافه به کار رود.تواند به جاي فاعل جمله، مفعول شود. عبارت اسمی میربط) گفته می

that whether 
if 

whatever 
whenever 

why 
where 
what 
when 
how 

   عبارت اسمی به جاي مفعول

subject + verb  noun connector  subject + verb  
you did.  what  I know  

 عبارت اسمی به جاي فاعل 

verb  subject + verb  noun connector  
was wrong.  you did  What  
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The schedule indicated if the team would be playing in the final game. 

if the team would be playing in the final game  ِعبارت اسمی به جاي مفعول براي فعلwould be playing    
schedule فاعل عبارت اسمی ،indicated فعل عبارت اسمی  

if قید ربط 

team  ِفاعلِ فعلwould be playing 

Whether or not the new office would be built was to be determined at the meeting. 

Whether or not the new office would be built  ِعبارت اسمی به جاي فاعلِ فعلwas 

Whether or not قید ربط 

office عبارت اسمی فاعل ،would be built عبارت اسمی فعل  

He always talked with whomever he pleased and wherever he wanted. 

He فاعل ،talked فعل  

whomever he pleased+ wherever he wanted  ِعبارت اسمی به جاي مفعولwith 

whomever قید ربط 

he  ِفاعلِ فعلpleased 

wherever قید ربط 

he ِفاعلِ فعل wanted 

 اش، فاعل عبارت اسمی هم باشد.دهندگیتواند عالوه بر نقش ارتباطدر برخی موارد کلمه ربط خود می  

which 
whichever 

what 
whatever 

who 
whoever 

   عبارت اسمی به عنوان مفعول

verb  noun connector/subject  subject + verb  
happened.  What  I know  

 عنوان فاعلعبارت اسمی به  

verb verb  noun connector/subject  
was wrong. happened  What  

What was written in the letter angered him beyond belief. 

What was written .عبارت اسمی که فاعل جمله است 

What فاعل عبارت اسمی ،was written فعل عبارت اسمی 

angered فعل جمله  

   



83 
 

 

 ــم در  جمله به کار می  عبارت ــم آورده  توصــیفی جهت توصــیف یک اس ــله پس از اس رود و چون نقش صــفت دارد، بالفاص
  شود.می

that 
(for people or things) 

which 
(for things) 

whom 
(for people) 

  عبارت توصیفی براي مفعول

subject + verb  adj connector  subject + verb + object 
you recommended.  which  I like the book  

  عبارت توصیفی براي فاعل 

verb  subject + verb  adj connector  subject  
was interesting.  you recommended  which  The book  

The plane that he was scheduled to take to Hawaii was delayed. 
plane فاعل جمله ،was delayed فعل جمله 

that he was scheduled to take to Hawaii عبارت توصیفی براي فاعل 
that ضمیر موصولی  

he فاعل عبارت توصیفی ،was scheduled فعل عبارت توصیفی  

I made an appointment with the doctor whom you recommended. 
I فاعل جمله ،made فعل جمله ،appointment مفعول براي فعل ،doctor مفعول براي حرف اضافه 

whom you recommended. عبارت توصیفی براي مفعول )doctor(  
whom ضمیر موصولی 

you فاعل عبارت توصیفی ،recommended. فعل عبارت توصیفی  

  هاوارهخالصه کردن جمله

آید که بالفاصله پس از آن می beتواند به صورت خالصه ظاهر شود. در این صورت ضمیر موصولی و فعل عبارت توصیفی می -
  شود.حذف می

The letter which was written last week arrived today. 
The letter written last week arrived today. 

نداشـته باشـد، براي خالصـه کردن عبارت توصـیفی کافی است که ضمیر موصولی را حذف کرده و      beاگر جمله فعل : 1نکته 
 تغییر دهید. ing فعل را به فرم

I don’t understand the article which appears in today’s paper. 
I don’t understand the article appearing in today’s paper. 

توانند خالصـه شـوند و تنها مواردي امکان خالصه شدن دارند که   الزم به یادآوري اسـت که همه عبارات توصـیفی نمی  : 2نکته 
  ضمیر موصولی بالفاصله فعل آمده باشد.بعد از 

The woman that I just met is the tour guide. 
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تواند عالوه بر آن گونه که گفته شد، در در صـورتی که عبارتی توصـیفی با کاما همراه باشـد، شـکل کوتاه شده آن می     :3نکته 
  ابتداي جمله نیز ظاهر شود.

The White House, which is located in Washington, is the home of the president. 
The White House, located in Washington, is the home of the president. 
Located in Washington, the White House is the home of the president. 

ــورت که قید ربط ب عبارات قیدي نیز می - ــوند، بدین ص ــه ظاهر ش ــورت خالص و فاعل حذف  beاقی مانده و فعل توانند به ص
  شود.می

Although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. 
Although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. 

 کند.تغییر پیدا می ingدر جمله وجود نداشت، جهت خالصه کردن فاعل حذف شده و فعل به شکل  beاگر فعل : 1نکته 

When you give your speech, you should speak loudly and distinctly. 
When giving your speech, you should speak loudly and distinctly. 

اسـتفاده به شـکل کوتاه شــده را ندارند و برخی از آنها فقط در حالت جمله مجهول کوتاه   هاي قیدي امکان همه عبارت: 2نکته 
  شوند:می

manner place contrast condition time  

  
although 
though 

 

if 
unless 

whether 

after 
before 
since 
while 
when 

 کاهش در جمله معلوم

as where 
wherever 

although 
though 

if 
unless 

whether 

once 
until 
when 

whenever 

 کاهش در جمله مجهول

If not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. 
Once purchased, the swimsuits cannot be returned. 
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  علاساختارهاي بدون ف -27
ــلی با واره ابتدایی وجود دارد که باید در برخی جمالت یک جمله ــان باشــد. به  جملهفاعل آن فاعل جمله اص واره ابتدایی یکس

 دهد.  واره ابتدایی فاعل جمله اصلی را مورد تعریف قرار میعبارت دیگر جمله

Looking at his watch, Mr.Jones got up and left. 
، فاعل جمله اصلی است Mr.Jonesشود و واره ابتدایی شناخته میبه عنوان جمله ،Looking at his watchدر جمله فوق 

 که فاعل هر دو جمله یکسان است.

 جمله ابتدایی و جمله اصلی است: دو هر فاعل	 Johnو یا در جمله زیر 

Compared to his father, John is a tall man. 

  روند:دو شکل به کار میبه طور کلی ساختارهاي بدون فاعل به 

  : بیان دو عمل که در یک لحظه و همزمان رخ داده باشند و فاعل هر دو یکسان باشد.ing +. فعل 1
Brushing his teeth, he answered the phone. 

ده باشند. رود که فاعل هر دو یکسان بوده و در امتداد هم رخ دا: براي بیان دو عمل به کار میhaving +. قسـمت سوم فعل  2
  یعنی بر خالف حالت اول که شاهد همزمانی دو عمل بودیم، در حالت دوم شاهد توالی و به دنبال هم رخ دادن کارها هستیم.

Having bought the ticket, we entered into the stadium. 
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 فعل و فاعل جاییجابه -28
ــت پس از یک واژه کنند فعل و فاعل گاهی اوقات جابجا می. بعد از عباراتی که مکان را بیان می1 ــوند. این مورد ممکن اسـ شـ

  به کار رود. here, there, nowhereنظیر 
There are the keys that I thought I lost. 
Here is the book that you lent me. 
Nowhere have I seen such beautiful weather. 

 توانند جابجا شوند.کنند، فعل و فاعل میهمچنین پس از عباراتی که با حرف اضافه، مکان را بیان می -

In the closet are the clothes that you want. 
Around the corner is Sam’s house. 
Beyond the mountains lies the town where you will live. 

کننده مکان وجود دارد که وجود آن عبارت در جمله براي صورتی امکان جابجایی فعل و فاعل پس از عبارات بیاننکته: تنها در 
 تکمیل شدن جمله ضروري باشد.

In the forest are many exotic birds. 
In the forest I walked for many hours. 

 شوند.جابجا می no, not, never. فعل و فاعل پس از برخی عبارات منفی نظیر 2

Not once did I miss a question. 
Never has Mr. Jones taken a vacation. 
At no time can the woman talk on the telephone. 

کننده در جمالت به صــورت منفی hardly, barely, scarcely, only, rarely, seldomهمچنین برخی کلمات نظیر  -
 شوند.که یکی از این کلمات در ابتداي جمله بیاید، فاعل و فعل جابجا می در صورتی کنند.عمل می

Hardly ever does he take time off. 
Only once did the manager issue overtime paychecks. 

شود. این عبارت معموالً کلمه کننده پیش از فاعل و فعل در وسـط جمله بیاید، فعل و فاعل جابجا می وقتی یک عبارت منفی -
neither  و یاnor .است 

I don’t want to go, and neither does Tom. 
The secretary is not attending the meeting, nor is her boss. 

افتاد. اما باید توجه داشت در این موارد جابجایی فعل و فاعل و فاعل در هنگام مقایسـه نیز اتفاق می  . همچنین جابجایی فعل3
 یک الزام نیست و اختیاري است.

My sister spends more hours in the office than John. 
My sister spends more hours in the office than John does. 
My sister spends more hours in the office than does John. 
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را حذف  ifتوان باشد، می ifدهنده شـرطی  باشـد و ربط  had, should, were. در سـاختارهاي مشـخصـی که فعل کمکی    4
 کرده و در این صورت فعل و فاعل را جابجا کرد.

If he had taken more time, the results would have been better. 
Had he taken more time, the results would have been better. 

I would help you if I were in a position to help. 
I would help you were I in a position to help. 

If you should arrive before 6:00, just give me a call. 
Should you arrive before 6:00, just give me a call. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88       
   

 
  

  تعریف حروف -29
هاي شـناخته شده اعم از مفرد و جمع به کار  (حرف تعریف معین که براي اسـم  theزبان انگلیسـی عبارتند از   حروف تعریف -

 گیرد.).هاي نامعین مفرد مورد استفاده قرار می(حروف تعریف نامعین که قبل از اسم a/anرود.) و می

The teachers who are teaching in this university are mostly Asian. 
I need a new iron. 

  شود.کنند، هرگز از حروف تعریف استفاده نمیهاي عام که به یک طبقه از افراد یا اشیاء اشاره می: قبل از اسم1نکته 
Cats cannot fly. 
Fruit is good for you. 

 theکنیم. مانند استفاده می  theن شـناخته شـده و یکتا هستند، همواره از حرف تعریف  هایی که در جها: قبل از اسـم 2نکته 

sun, the moon, … 

  استفاده نکنید.   the: در هنگام به کار بردنِ عامِ یک اسم، هرگز از 3نکته 
Gold is a metal. 

  شود.استفاده می theها از ها، دریاها و اقیانوس: قبل از اسم راه4نکته 
the Caspian Sea, the Athlantic Ocean, … 

توان به عنوان اسم به کار برد. در این حالت قبل از این صفات، از حرف تعریف و ... را می tall ،poorمانند  هاییصـفت : 5نکته 
the شود.استفاده می 

The tall is my brother. 
The poors need help.  

  شود.استفاده می theهاي عالی و اعداد ترتیبی از : قبل از صفت6نکته 
the fist, the best, the most, … 

  استفاده نکنید. theها، اسم اشخاص و نام کشورها، هرگز از هاي سال و شماره سال: قبل از روزهاي هفته، ماه7نکته 

  شود.استفاده می theستند، از : در نام برخی کشورهایی که داراي عبارت تعریف ه8نکته 
the Iran 
the Islamic Republic of Iran 

  شود.استفاده می  theهاي چهارگانه جغرافیایی از: قبل از جهت9نکته 
The North, the East, the West, the South 

  شود، مگر این که منظور اعضاي یک خانواده باشد.استفاده نمی the: قبل از اسم افراد، از 10نکته 
The Jacksons, … 
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  حروف اضافه -30
 گیرند، آورده شده است:اي که همراه با اسم و صفت مورد استفاده قرار میترین حروف اضافهدر جدول زیر، رایج

be married to 

object to 
be opposed to 

participate in 
be patient with 
be pleased with 
be polite to 
pray for 
be prepared for 
prevent from 
prohibit from 
be protected from 
be proud of 
provide with 
be qualified for 

recover from 
be related to 
be relevant to 
rely (up) on 
be remembered for 
rescue from 
respond to 
be responsible for 

be satisfied with 
be scared of/by 
stare at 
stop from 
subscribe to 
substitute for 
succeed in 
take advantage of 
take care of 
talk about/of 
be terrified of/by 
thank for 
think about/of 
be tired of/from 

be upset with 
be used to 

vote for 
be worried about 

be divorced from 
be done with 
dream of/about 
be addressed in 
be engaged in/to 
be envious of 
be equipped with 
escape from 
excel in/at 
be excited about 
be exhausted from 
excuse for 
be exposed to 

be faithful to 
be familiar with 
feel like 
fight for 
be filled with 
be finished with 
be fond of 
forget about 
forgive for 
be friendly to/with 
be frightened of/by 
be furnished with 

be gone form 
be grateful to/for 
be guilty of 
hide form 
hope for 
be innocent of 
insist on 
be interested in 
introduce to 
be involved in 

be jealous of 
keep from 
be known for 
be limited to 
be located in 
look forward to 

be made of/from 

be absent from 
be accused of 
be accustomed to 
be acquainted with 
be addicted to 
be afraid of 
agree with 
be angry at/with 
be annoyed with/by 
apologize for 
apply to/for 
approve of 
argue with/about 
arrive in/at 
be associated with 
be aware of 
believe in 
blame for 
be blessed with 
be bored with/by 
be capable of 
care about/for 
be cluttered with 
be commited to 
compare to/with 
complain about/of 
be composed of 
be concerned about 
be connected to 
consist of 
be content with 
contribute to 
be convinced of 
be coordinated with 
count (up) on 
be covered with 
be crowded with 

decide (up) on 
be dedicated to 
depend on/upon 
be devoted to 
be disappointed in/with 
be discriminated against 
distinguish from 
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  هاتفاوت -31
 do و make بین تفاوت 

- make ًکه حالی در. رودمی کار به »کردن ایجاد« یا »کردن بنا« ،»ســاختن« معنی به عمدتا do کامل« معناي به بیشــتر 
 .  شودمی استفاده »رساندن انجام به« یا »کردن

 - She likes to make her own clothes. 

-  Would you like to make a cake for dessert? 

-  If you make a mistake, you should correct it. 

-  This morning she did all the dishes. 

-  The students are doing the assignments. 

-  The janitors did the work they were assigned. 

 :کنیدمی مالحظه را make و do با کاربرد پر عبارات از تعدادي ادامه در -

make an attempt   کردن سعی   

make an offer پیشنهاد دادن 

make a decision   گرفتن تصمیم

make a discovering   کردن کشف    

make a profit   بردن نفع      

make a promise   دادن قول     

make an announcement   کردن اعالن  

make a mistake   کردن اشتباه    

do a favor   کردن لطف       

do homework   دادن انجام تکلیف    

do a paper   نوشتن مقاله     

do research   کردن تحقیق     

do the dishes   شستن را ها ظرف    

do the laundry   کردن خشکشویی  

do the work   دادن انجام کار



  dislikeو  like ،alike ،unlike بینتفاوت 
- like  وalike   می باشند.  »شبیه به«هر دو صـفاتی هستند که به معنايalike تواند بعد از افعالی مانند تنها میare  به کار

 قبل از یک اسم استفاده شود.حتماً صفتی است که باید  likeرود.، اما 
He dosen’t look his brother. 
He and his brother don’t look alike.  

Like  (شبیه به) وunlike توانند استفاده ن هم میآغاز آیند و در همه جاي جمله حتی در آ(متفات از) هر دو قبل از مفعول می
  شوند. 
Like دوست داشت)(و  نdislike م)شودمینها اعمال آهر دو فعل هستند و قواعد مربوط به فعل در مورد  ن)نفر بودت.  

  othersو  other ،anotherتفاوت بین 
. کلمه مورد 1براي اینکه تصـمیم بگیرید که از کدام یک باید استفاده کنید نیاز است که ابتدا چند چیز را مد نظر قرار دهید:   -

  هاي زیر دقت کنید:به مثال . صفت است یا ضمیر.3ت یا نامشخص . مشخص اس2نظر جمع است یا مفرد 
- I have another book. 
- I have another. 
- I have the other book. 
- I have the other. 

- I have other books. 
- I have others. 
- I have the other books. 
- I have the others. 

  had betterو  would ratherتفاوت بین 
would rather  وhad better .از نظر معنی تفاوت اساسی با هم دارند  

- would rather  و فاعل آن اصوالً  »ترجیح دادن«به معنايI باشد. فعل بعد از آن به صورت مصدر بدون میto آید و می
  کامل کرد. thanتوان با ترجیح دادن با آن را می

I would rather go to a movie tonight. 
I would rather go to a movie tonight than study grammar. 

  شکل منفی این ساختار به صورت ذیل است: -
I would rather not tell you. 

  را به قرینه لفظی حذف نمود: studyتواند در جمله ذیل میکته: ن
I’d rather study history than study biology. 
I’d rather study history than biology. 

  است. have + would rather +به صورت قسمت سوم فعل  would ratherگذشته  -
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The movie was ok, but I would rather have gone to the concert last night. 

  است. be + would rather +فعل  + ingبه صورت  would ratherشکل استمراري  -

- had better  و براي نصیحت کردن به فرد دیگر (عمدتاً ضمیر ...» بهتر است که «به معنايyouرود. فعل بعد از ) به کار می
had better  هم به صورت مصدر بدونto .است  

You’d better take care of it. 

  شکل منفی این ساختار به صورت ذیل است: -
You’d better not go to the party tonight. 

  رود و گذشته ندارد.هاي حال و آینده به کار میبراي زمان had betterه: نکت
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 Exercises 

1. The buffalo and bison are like except for the size and shape of the head and shoulders. 
                                            A    B         C                 D    
 
2. Other interesting aspects of tachistopic training in recent years has been the new found  
       A             B                                                                                           C                                  
use by professional teams. 
 D 
 
3. Only about 3 percent of oil wells actually do a profit. 
             A                                   B            C       D 
 
4. Dislike sumac with red berries, sumac with white berries is poisonous. 
         A                   B                                                                    C        D 
 
5. Pittsburg has reduced its smog by requiring more comlete oxidation of fuel in cars, and  
                                          A                                     B                                                                         
others cities can do the same thing. 
    C                      D 
 
6. Alike all other mammals, dolphins have lings. 
       A     B     C                                         D 
 
7. Up to World War II almost all important research in physics had made in universities,  
                                              A                                                                      B                                  
with only university funds for support. 
      C                                             D 
 
8. Because the plan that was made yesterday is no longer feasible, the manager had to  
                                           A                                         B                                                 C 
choose another alternatives. 
                                   D 
 
9. Particles with unlike charges attract each other, while particles with alike charges repel  
each other.            A                                                      B                                C 
    D 
 
10. One another surprising method of forest conservation controlled cutting of trees. 
               A                  B                                               C                       D 
 

1. B (alike) 
2. A (another) 
3. D (make) 
4. A (unlike) 
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5. C (other) 
6. A (like) 
7. B (done) 
8. D (alternative) 
9. C (like) 
10. A (another) 
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  )Redundancyحشو ( -32
کلمات و عبارات اضافی باید  و ترین شکل یک جمله بر شکل پیچیده و نامفهوم آن ارجحیت داردترین و سـاده همواره صـریح  -

  گردند (حشو):حذف تا حد امکان 
- The disease was very serious in the nature of it. (incorrect) 
- The disease was very serious. (correct) 

- Mary had always behaved in a responsible manner. (incorrect) 
- Mary had always behaved responsibly. (correct) 

  ابه در یک جمله بپرهیزید.از تکرار کلمات با معنی مش -
- The money that I have is sufficient enough for my needs. (incorrect) 
- The money that I have is sufficient for my needs. (correct) 

- The class advanced forward rapidly. (incorrect) 
- The class advanced rapidly. (correct) 

  کند در جایی که نیاز نیست، بپرهیزید:همزمان یک اسم همراه با ضمیري که همان اسم را توصیف می از آوردن -
- My sister she found a store that imported food from our country. (incorrect) 
- My sister found a store that imported food from our country. (correct) 
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 Exercises 

1. Waitresses and waiters who serve ………. deserve at least a 20 percent tip. 
A. in a courteous manner 
B. courteously 
C. with courtesy in their manner 
D. courteous 
 
2. Famous for his punctuation, typography, and language, Edward Estlin Cummings 
published his …………... collected poems in 1954. 
A. new innovations for 
B. innovations in 
C. newly approached 
D. innovations newly approached in 
 
3. A perennial is ……………… for more than two years, such as trees and shrubs. 
A. any plant that it continues to grow 
B. any plant it continuing to grow 
C. any plant that continues to grow 
D. any plant continuing growth 
 
4. Hummingbirds move their wings so rapid away that they appear to be hanging in the 
air.                                      A                       B                                                       C              D 
 
5. The idea of a submarine is an old ancient one, dating from as early as the fifteenth  
                                                                A                                             B                  C 
century when Drebbel and Da Vinci made preliminary drawings. 
                                                                  D 
 
6. Advertising it provides most of the income for magazines, newspapers, radio, and  
                         A      B                     C 
television in the United States today. 
                               D 

1. B 
2. B 
3. C 
4. B (rapidly) 
5. A (an old one or an ancient one) 
6. A (it should be ommited)



 

 

 

نحوه بخش دوم: 
گویی به سؤاالت پاسخ

  درك مطلب
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آید. درك مطلب فرآیندي اســت که به ر میبه شــما کارشــناســی ارشــدزبان عمومی آزمون مهم ي هادرك مطلب از بخش
  متبحر شد.  در آن سؤالتوان با خواندن چند مهارت و تعداد کمی نمونه استمرار و تمرین فراوان نیاز دارد و نمی

مختلف به شما این  هايخود را مقید کنید که هر روز حداقل یک درك مطلب را حل کنید. اسـتمرار در خواندن درك مطلب  -
بر روي سایت قرار خواهیم داد هاي متعددي را احل کنید. ما درك مطلبها رکه بتوانید انواع مختلف تستدهد توانایی را می

  تا بتواند نمونه خوبی براي شما باشد.

تنوع با مدم تمرکز کافی است. خستگی و ع ،شوندت درك مطلب با آن مواجه میسؤاالمشـکلی که بسیاري در پاسخ دادن به   -
 امنه تمرکز خود را باال ببرید.هاي طوالنی دو حل کردن درك مطلب خواندن

اما تنها عامل موفقیت نیســت. با تمرین  ،ت درك مطلب داردســؤاالش زیادي در پاســخگویی درســت به گرچه دایره لغات نق -
ــما   ــنا را حدس بزنید. حتی اگر حدس ش ــما امکان می دهد   کامالًزیاد باید بتوانید معناي واژگان ناآش ــد به ش ــت نباش درس

 ت پاسخ دهید.سؤاالخواندن متن را ادامه داده و به 

درك مطلب آنها را بر حسـب دشـواري و سـادگی و میزان آشـنایی شما با موضوع      ،ت بخشسـؤاال در ابتداي پاسـخگویی به   -
ن ترین متهاي مختلف را مرور کنید و به ترتیب از سادهبندي کنید. خیلی سریع چند سطر اول درك مطلبمطرح شـده رده 

 شروع کنید تا با مشکل کمبود وقت روبرو نشوید.

شوید و آنگاه سرعت خواندن شما طبیعی اسـت. با خواندن چند جمله اول با متن آشنا می  کامالًنکنید. شـروع آهسـته   عجله  -
 بیشتر خواهد شد.

 گیر است و فایده چندانی هم ندارد.سعی نکنید چیزي را حفظ کنید. حفظ کردن وقت -

 ت درك مطلب سؤاال

ــؤاال گونه این ــورت یک متن نیم ت درك مطلس ــفحهب به ص ــده و در پایانتا یک ص ــؤاال اي ارائه ش تی در مورد آن مطرح س
مطرح هاي مختلف سال کارشـناسـی ارشـد   در آزمون  ،شـود میت که بیشـتر در آزمون تافل مشـاهده   سـؤاال د، این نوع گردمی

  هاي زیر را به کار ببندید:ت راهنماییسؤاال. براي پاسخگویی به این ه استگردید

ر تهاي ارائه شده زمانی در نظر بگیرید. از درك مطلب سادهبندي کنید. براي هر یک از درك مطلببودجهها را مطلب درك  -1
 شروع کنید و به ترتیب ادامه دهید.

در زمان مطالعه چند خط اول هر درك مطلب سـعی کنید ایده اصـلی متن را کنار آن بنویسـید. اگر نتوانستید با چند خط      -2
کنید ناامید نشوید. ممکن است در ادامه متن از سختی آن کاسته شود. بعد از خواندن چند سطر اول اول متن ارتباط برقرار 

ها و یمی از آنن ،ها زیاد بودسؤالها بروید. اگر تعداد سؤالمتن در حد یک تا دو دقیقه بقیه آن را مرور سریع کنید و به سراغ 
ها را در کنار آن بنویسید و یا دست کم زیر کلمات کلیدي سـؤال لی ها را بخوانید و به سـرعت موضـوع ک  اگر کم بود همه آن

 خط بکشید. سؤال

ــورت به قید  -3 ــؤالها و کلمات ربط موجود در ص ــیدن زیر آن باعث  س ــودمیتوجه کنید. توجه به این کلمات و خط کش  ،ش
 را اشتباه نفهمیم. سؤالمعناي 



         99 

 

متن بروید. توجه داشید باشید که در بیشتر موارد عین کالم داده شده ت به سراغ یافتن پاسخ آنها در سـؤاال بعد از خواندن   -4
 در متن نیست و باید به دنبال معادل آنها باشید.

ند و طبیعی است که شما معناي آنها را ندانید. پس بیهوده تاند اسـامی خاص هسـ  لماتی که با حروف بزرگ نوشـته شـده  ک  -5
 نگران نشوید!

   است. 3 سؤالدر متن قبل از پاسخ  2 سؤال. به این معنا که پاسخ شودمیرتیب پرسیده ت به تسؤاالدر بسیاري موارد   -6

 به معناي قبلی است.   precedingبه معناي بعدي و  followingتوجه داشته باشید که واژه   -7

 اي  االت چهارگزینهؤس 

   د:شونبه این شکل طرح می اي معموالًسؤاالت چهار گزینه
یار بریم، گزینه بعدي بســگزینه دوم نزدیک به درســت ولی با کمی دقت به اشــتباه بودن آن پی می  ،غلط یک گزینه کامالً -

 .است درست شوند که آن گزینه را انتخاب کنند و یک گزینه هم کامالًنزدیک به درست که بیشتر دانشجویان تشویق می

کافی است با رجوع به متن جواب درست را پیدا در متن آورده شـده که   دقیقاًیعنی  ،اسـت  state از طرفی جواب درسـت یا  -
 .شود و باید آن را استنباط کردراحتی دیده نمیجواب درست هر سؤال در متن به دقیقاًیعنی  ،باشدمی imply کرد و یا

جا  کی هاي متن را حدس زد و نباید ترجمه لغت به لغت کرد بلکه باید مفهوم کلی پاراگراف رابراي درك کلی متن باید واژه -
ها و متضادها، بازي با مترادف مثالً ،کنداي از فاکتورهاي زیادي استفاده میدرك کرد. نویسـنده در طرح سؤاالت چهار گزینه 

ــکل ــتندش ــمائر و ،هاي مختلف گرامري دو عبارت که داراي یک مفهوم هس این قبیل الگوها به طراح کمک  غیره. بازي با ض
 .خاب کندکند تا گزینه مناسبی را انتمی

یکی  کنیم،هاي متفاوتی عمل میاي پاسخ دهیم به شکلگزینهخواهیم متنی را بخوانیم و به سؤاالت چهار از طرفی وقتی می -
ــانی کـه بهتر متن می  ترین راهاز منطقی ــت که یک هـا براي کسـ بار متن را بخوانند و به هنگام خواندن به  خواننـد این اسـ

باشد توجه کرده، آن را عالمت بزنند و یا اطالعاتی که در متن آمده مثل اشاره نویسـنده نیز می ترین جمله متن که نظر مهم
اي شــک کردند به تاریخ، محل، شــخص، مکان و یا هر موضــوع شــاخص دیگري توجه داشــته باشــند و اگر در انتخاب گزینه

و سرسري نگاه کردن به موضوعی بدون دریافت یعنی سـریع    skimبینند.جواب آن را در متن ب scan یا  skimتوانند بامی
تر نگاه کردن به دقیق scan اما ،دیدن اسم داوطلب در روزنامه بعد از اعالم نتایج امتحان مثالًاطالعات و فقط یافتن یک رمز 

  .تاریخ تولد فردي بین چندین تاریخی که در متن درج شده باشد مثالًیک مطلب 
طور کلی در خواندن یک متن انگلیسـی و درك مفهوم آن مشــکل   اند و یا بهانگلیسـی زیاد نخوانده اما براي کسـانی که متن   -

ــمت امتحان کنند تا بهترین روش براي   ،دارنـد  ــی را در خواندن هر قسـ بـاید با در نظر گرفتن توانایی خود هر بار نوع خاصـ
تا حدود و نوع سؤال شناخته شود و بعد با  هی سـریع انداخت نگا توان به سـؤاالت می مثالً؛ رویارویی با متون مختلف را بیابند

skim  یـا scan  ــنده نیز توجه کرد و یا یک پاراگراف  ،بـه دنبال جواب رفت در حالی که به فاکتورهاي گمراه کننده نویسـ
 خوانده شود و به سؤاالت مربوط به آن پاراگراف جواب داد.  

د یا انیا خیلی عمومیت داده شده مثالًرسـند.  مطلب، بسـیار غلط به نظر می  ها در سـؤاالت درك طور کلی بعضـی از گزینه به -
 all را داریم که واژه all fish کند. در سؤال، گزینهاست. متن راجع به ماهی سفید صحبت می بسـیار خاص صـحبت شـده   

شــروع  only tulip ه باکند و گزینها صــحبت میو یا متن در خصــوص گل ،ها و غلط اســتدهد به همه ماهیعمومیت می
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دهد و معموالً طرح یک گزینه غلط را نشان می only و all اي مثلکند. بنابراین هر واژهشـده که فقط به گل الله اشـاره می  
  .کند شاید به انتخاب گزینه درست به ما کمک کندنیز اگر بتوانیم تشخیص دهیم که متن چه نوع پاراگرافی را مطرح می

  )Main Idea Questionsموضوع متن ( تشخیص عنوان و -
گرفته است، می باشند. این نوع  ) اصـلی متن و موضـوع اصلی که در متن مورد بحث قرار  themeت در مورد زمینه (سـؤاال این 

تی که ایده و موضـوع اصلی متن را مورد  سـؤاال ت سـختی هسـتند. چند نمونه از   سـؤاال دهندگان ت از نظر بیشـتر آزمون سـؤاال 
  دهند، عبارتند از:قرار میپرسش 

 What does this passage mainly discuss? 
 What is the main idea of this passage/article? 
 What is the topic/subject of this passage? 
 What would be a good title for this passage? 
 The second paragraph is mainly concerned with … . 

 اسخ دادن به چنین سئواالتی، نکات زیر قابل ذکر است:براي پ

  باشند.متن می» ایده یا موضوعات اصلی«* جمالت آغازین هر پاراگراف و آخرین جمله متن محل قرار گرفتن 
  توان با آسودگی خاطر حذف کرد.پردازند را میبه ارائه حقایق آشکار و آمار می هایی کهگزینه معموالً* 

  اند نیز غالباً گزینه موردنظر نیستند.که خیلی کلی یا جزئی بیان شده هایی* گزینه
  گزینه صحیح باشد. تواندمی، شودمیصلی ارائه شده در متن را شامل ااي که کلمات و مفاهیم کلیدي ایده * گزینه

  )Inference Questionsت استنتاجی (سؤاال -
گیري هت قدرت استنتاج و نتیجسؤاالم در متن نیستند، بلکه این نوع جلوي چشت استنتاجی در ارتباط با حقایق آشکار و سؤاال

ت از شما خواسته سؤاالاهی در این دهند. گشـما را درباره موضوعی براساس دیگر اطالعات موجود در متن مورد آزمون قرار می 
است  ایج دیگري ممکنبزنید نویسنده چه نتاند، قضاوت کنید و یا اینکه حدس ره نظرات نویسنده که در متن آمدهدربا شودمی

  ت استنتاجی عبارتند از:سؤاالهایی از طلب قرار دارند. نمونهت درك مسؤاالترین ت در زمره سختسؤاالبگیرد. این 
 It can be inferred from the passage that … . 
 What does the author mean by …? 
 Which of the following reveals the author's attitude towards …? 

 االتی، نکات زیر قابل ذکر است:ؤبراي پاسخ دادن به چنین س

  ها و شواهدي باشید که در یافتن پاسخ صحیح به شما کمک کنند.ت باید به دنبال نشانهسؤاال* در این گونه  
   کافی است.* در برخی مواقع به دست آوردن یک دید کلی از متن براي رسیدن به گزینه صحیح 

  )Factual Questionsت درباره حقایق موجود در متن (سؤاال -
م الز گیر است. تنها کاري کهاالت درك مطلب باشـند، اما پاسخ دادن به آنها کمی وقت ؤترین نوع سـ ت سـاده سـؤاال شـاید این  

  هاي داده شده انتخاب کنید. را از میان گزینه سؤالوانید و با مراجعه به متن پاسخ را بخ سؤالاست انجام دهید این است که 
  ها و ...) را مشخص کنید.ها، افعال، صفات) و آمار و ارقام (تاریخ، کلمات محتوایی مهم (اسمسؤال* در زمان خواندن 
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ی، انعکاسضمایر ممکن است فاعلی، مفعولی،  به یافتن مرجع ضـمیرها است.  طدرك مطلب مربو سـؤال یکی از انواع رایج * 
اشـاره و مبهم باشند. براي پیدا کردن مرجع ضمیرها ابتدا باید به معناي متن توجه کرد. در بیشتر موارد اولین اسمی که قبل از  

  نث) با آن مطابقت داشته باشد، مرجع آن ضمیر است.ؤمذکر و م) و جنس (جمع و مفردیر به کار رفته و از نظر تعداد (ضم
  کنید و به دنبال همان کلمات مهم (یا مترادف آنها) بگردید.متن را به سرعت مرور  *

  

 ايت چند گزینهسؤاال  
 اي تک جوابی (انتخاب از بین سه تا چهار گزینه)ت چند گزینهسؤاال -

 ها)اي چند جوابی (انتخاب بیش از یک گزینه از یک لیست گزینهت چند گزینهسؤاال -

  قرار دهند. سؤالطه نظر نویسنده متن را مورد قاصلی و یا ناي ممکن است موضوع ت چند گزینهسؤاال
ن ها از بییکی از سـه یا چهار گزینه داده شده که مورد نظر است را انتخاب کنید. در چند جوابی باید حالت تک جوابی شـما  در 

شــوند. در این موارد حدود شـش تا نه گزینه بین سـه تا چهار گزینه درســت بر اسـاس اطالعات داده شـده در متن انتخاب می    
  ها مهم نیست.ترتیب پاسخ

 ت کوتاه پاسخسؤاال 

د به ت بایسؤاالي حل کردن این گونه نیستند. برا از ترتیب خاصی برخوردار ا الزاماًهترتیب عناصـر درون متن اسـت. اما پاسـخ   
تدا کنندکه ابمرجع توصــیه میهاي ا جســتجو و پیدا کنید. اکثر کتابر توجه کنید و در متن آن ســؤالورت کلمات کلیدي صــ

  ها را بخوانید و بعد در متن دنبال جواب بگردید.سؤال

 ت کامل کردنیسؤاال 

کامل  ســؤالنوع  دهد. دوت کامل کردن جمله یا خالصــه متن اطالعات کلیدي بخش یا تمام متن را مورد توجه قرار میســؤاال
نوع  و شودمیانتخاب توسط دانشجو از درون متن  کلماتی که مستقیماًکامل کردن جمله یا خالصـه متن با  کردنی رایج اسـت.  

  زند.ست به انتخاب میکلماتی که در یک فهرست داده شده ااستفاده از دیگر که با 

 ت جورکردنیسؤاال 

ت بخواهند که اطالعات تصویري یا متنی را با اطالعات سؤاالت جورکردنی تنوع زیادي دارند. ممکن است در این گونه از سـؤاال 
  چند بار مورد استفاده قرار گیرد.  تواندمیت جور کردنی یک گزینه سؤاالداده شده در ستون دیگر مرتبط کنید. در 

ها داده نت ابتدا فهرســتی از عنواســؤاالاســت. در این گونه  list of headingت ســؤاالت جورکردنی ســؤاالیکی از انواع مهم 
هاي داده شده در فهرست، براي هر پاراگراف عنوان مناسبی بیابید. با استفاده از عنوان شودمیسـپس از شما خواسته   ،شـود می

ابتدا ترجمه فارسی عناوین را جلوي آنها بنویسید. آن گاه با خواندن جمالت  ،د اسـت رت که بسـیار پرکارب سـؤاال در این گونه از 
ا ها را به طور کامل بخوانید تشک داشتید پاراگراف توانید عنوان مناسـب را پیدا کنید. اگر بین دو پاراگراف اول هر پاراگراف می

  عنوان مناسب هر کدام مشخص شود.
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 داده نشده/لطغ/ت درستسؤاال 

لط غ/این است که آیا این گزاره درست است سؤالو  شودمیاي مطرح و سـپس گزاره  شـود میت متنی داده سـؤاال در این گونه 
  است/ یا در متن چیزي در این مورد گفته نشده است.

اطالعات و کنید و هرگز از ت توجه داشـته باشـید که تنها از اطالعات داده شـده در متن استفاده    سـؤاال در پاسـخ دهی به این  
  هاي خود استفاده نکنید.دانسته

  انواع پاراگراف
تواند از یک پاراگراف و یا چند پاراگراف تشکیل شود که هر پاراگراف فکر جدیدي را بیان یک نوشته براساس افکار نویسنده می

تواند به دو صورت فکر چون نویسنده می ،تواند نظر اصـلی نویسنده باشد خط اول یا خط آخر هر پاراگراف می معموالًکند و می
 شودمیکه در خط اول موضوع اصلی پاراگراف توضیح داده  deductive یا همان »ءکل به جز«خود را به خواننده انتقال دهد. 

نده که نویس inductive یا به عبارتی »به کل ءجز« و یا شـود میهم نامیده  »بهترین عنوان پاراگراف« معموالًکه این قسـمت  
(ایده اصــلی نویســنده) هم  معموالًتوان این قســمت را کند که میبندي میافکار و عقاید خود را در خط آخر هر پاراگراف جمع

 .توان از پنج نوع پاراگراف صحبت کردطور کلی مینامید. به

ها اصول کل به جز یا جز به کل باشـد که در این نوع نوشته هایی که در آن نوعی تجزیه و تحلیل فکر نویسـنده می پاراگراف. 1
   م:گوییوقتی می .شودمیرعایت 

Oil is called black gold. 

ــله در همان خط اول با خواننده خود ارتباط برقرار می  ــنده بالفاص ــتر به تجزیه و تحلیلکند و بعد با جمالت دیگري نویس  بیش
طور شروع تواند متن خود را اینو یا نویسنده می شودمیداند راجع به چه چیزي صـحبت  ولی خواننده می ،پردازدجمله اول می

  :کند
It is very valuable in industry. 

 .تا به آخر پاراگراف برسد شودمیاما خواننده ابتدا متوجه موضوع اصلی پاراگراف ن

 .شودمیدر همان ابتداي پاراگراف این تعریف دیده  معموالًکه  شودمیهایی که چیزي توصیف اراگرافپ. 2

An octopus appears to be just a huge head with eight long arms. 

ــان می  پاراگراف .3 ــه را نش ــاد یا مقایس ــاد دیده  معموالًدهند که هایی که نوعی تض ــودمیدر ابتداي پاراگراف این تض .ش  

Discovery and invention are sometimes confused. 

  .هایی که نوعی تعریف، توضیح و توصیف موضوعی باشدپاراگراف. 4
A pupil is one who is under the close supervision of a teacher.     

  ».است pupil تعریف واژه«

  شد.باسازي یک موضوع میبیشتر شفافدهد که هایی که نوعی قیاس را انجام میپاراگراف. 5
The distinction between Newton's and Einstein's ideas about gravitation has sometimes been 
… . 



         103 

 

  ؟چگونه معناي یک کلمه را حدس بزنیم
  :مثال. از طریق بیان مجدد و با استفاده از بعضی عالئم  -1

Ali is loquacious. 
  :اما اگر بگوییم ،به نظر می رسدمعنی جمله فوق مشکل 

Ali is loquacious, that is he talks too much. 
شــوید که و توضــیح بیشــتر جمله اول متوجه می mean / be defined as / that is to say و that isواژه هایی مانند با 

 .حرف می باشدبه معنی وراج و پر loquacious واژه

 :ها. مثالنشانهبا استفاده از عالئم و   -2

His skull broke (the bony part of the head that protects the brain). 

 :لمثاها. با استفاده از ضمائر و مراجع آن  -3

Seismologist is experimenting with a new device.  
  :گوییماما در ادامه می ،از جمله فوق به درستی مشخص نشود seismologist شاید معنی

He is person who can know where or even when an earthquake may happen 
 . کند یعنی زلزله شناساشاره می seismologist به he واژه

ــنایی با واژه  -4 ــاد به ما کمک میآش نوعی  ،به معنی اما but دانیممی مثالً ؛ها را بهتر حدس بزنیمکند که معنی واژههاي تض
 :گوییموقتی می .آوردتضاد را به وجود می

Ali is rude. 
  :. ولی در ادامهمشخص نشود rude شاید در نگاه اول معنی

Ali is rude, but Reza is polite.  
 . پی ببریمrude  را بیشتر بشناسیم و بهتر به معنی rude و  politeکه تضاد بین کندکمک میbut  واژه

در انگلیسـی و فارسی   ،پی ببریم نانیم بدون ترجمه واژه به معنی آتومی یا زبان مادري mother tongue اوقات ازگاهی   -5
 .calories , strategy , method :به یک معنی هستند هاي زیر تقریباًهواژ

 :مثال ،اي را در متن فهمیدحدس یا اطالعات عمومی معنی واژه از گاهی اوقات می توان  -6

After a vaccination , you are immune to the disease for a number of years. 
ی به معن  immuneدهیم واژهو احتمال می  شــودمیچون صــحبت از واکســیناســیون شــده پس واژه مصــونیت در زیر تداعی 

 . . که حدسمان هم درست استمصونیت داشتن است

 .تر ترجمه شودکند که جمله راحتگاهی اوقات یافتن فاعل جمله کمک می  -7

Not only physics but also chemistry are Mr. adams’ son’ interest. 
  . باشدفاعل جمله فوق پسر آقاي آدامز می
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ه درك مفهوم اصلی جمله جداشدنی در جمله ب گاهی اوقات توجه به افعال چند قسـمتی و یا حرف اضافه و همچنین افعال   -8
حرف اضــافه را  اید با دقت در متن دیده شــوند.ب  put up with و یا keep in touch with . افعالی مانندکندکمک می

 :در جمله زیر توجه کنید

They try to weigh all the proper costs against.  
 . یعنی سبک و سنگین کردن ، (weigh against)باشدمی weigh حرف اضافه برايagainst  واژه

 :گوییمکنند. وقتی میها به ترجمه متن کمک میگذاريبعضی از نقطه  -9

Mr.Brown: I can do it. 
  د.باشقاي براون میآدر این جمله یعنی  I ترجمه

  . باشدیعنی تعریف واژه قبل از خود می ،گذاریمبرا بین دو خط تیره  یا اگر عبارت

  ؛جمله کمک خواهد کردآشنایی با کلمات ربط نیز در شناختن کل  -10

ــوع به کار میبراي نتیجه thus, therefore, hence, consequently, accordingly يهاواژه مثالً  ،رودگیري یک موض
  .کندتوان حدس زد که بعد از این واژه ها نویسنده نظر شخصی خود را بیان میکه در درك مطلب می
  however, unlike, yet, nevertheless, still, although, while, whereas, despiteل و یـا واژه هایی از قبی 

و یا نویسنده براي توضیح بیشتر ، دهدض بودن دو چیز را نشـان می و نقی باشـد که ضـد  تضـاد در جمله می  دهنده نوعینشـان 
 and, and too, as well as, besides, moreover, forthermore, in addition toهایی از قبیل تواند واژهمی

ــتفاده ک ــان دادن دورناس  ,as , when while, since, thenند هایی ماناز واژهتوان میی از زمان یهاهد و یا حتی براي نش

afterward, finally, at last استفاده کرد.  
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  مطلب دركنمونه 
Passage 1 

In brief, the modem scientific method is an organized approach to explaining observed facts, 
with a model of nature, subject to the constraint that any proposed model must be testable and 
the provision that the model must be modified or discarded if it fails these tests.  

In its most idealized form, the scientific method begins with a set of observed facts. A fact 
is supposed to be a statement that is objectively true. For example, we consider it a fact that the 
Sun rises each morning, that the planet Mars appeared in a particular place in our sky last night, 
and that the Earth rotates. Facts are not always obvious, as illustrated by the case of the Earth's 
rotation. For most of human history, the Earth was assumed to be stationary at the center of the 
universe. In addition, our interpretations of facts often are based on beliefs about the world that 
others might not share. For example, when we say that the Sun rises each morning, we assume 
that it is the same Sun day after day-an idea that might not have been accepted by ancient 
Egyptians, whose mythology held that the Sun died with every sunset and was reborn with 
every sunrise. Nevertheless, facts are the raw material that scientific models seek to explain, 
so it is important that scientists agree on the facts. In the context of science, a fact must therefore 
be something that anyone can verify for himself or herself, at least in principle.  

Once the facts have been collected, a model can be proposed to explain them. A useful 
model must also make predictions that can be tested through further observations or 
experiments. Ptolemy's model of the universe was useful because it predicted future locations 
of the Sun, Moon, and planets in the sky. However, although the Ptolemaic model remained in 
use for nearly 1,500 years, eventually it became clear that its predictions didn't quite match 
actual obsemations -a key reason why the Earth- centered model of the universe finally was 
discarded.  

In summary, the idealized scientific method proceeds as follows: 
• Observation: The scientific method begins with the collection of a set of observed facts. 
• Hypothesis: A model is proposed to explain the observed facts and to make new 

predictions. A proposed model is often called a hypothesis, which essentially means an 
educated guess. 

• Further observations/ experiments: The model's predictions are tested through further 
observations or experiments. When a prediction is verified, we gain confidence that the model 
truly represents nature. When a prediction fails, we recognize that the model is flawed, and we 
therefore must refine or discard the model. 

• Theory: A model must be continually challenged with new observations or experiments 
by many different scientists. A model achieves the status of a scientific theory only after a 
broad range of its predictions has been repeatedly verified. Note that, while we can have great 
confidence that a scientific theory truly represents nature, we can never prove a theory to be 
true beyond all doubt. Therefore, even well-established theories must be subject to continuing 
challenges through further observations and experiments.  

In reality, scientific discoveries rarely are made by a process as mechanical as the idealized 
scientific method described here. For example, Johannes Kepler, who discovered the laws of 
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planetary motion in the early 1600s' tested his model against observations that had been made 
previously, rather than verifying new predictions based on his model. Moreover, like most 
scientific work, Kepler's work involved intuition, collaboration with others, moments of 
insight, and luck. Nevertheless, with hindsight we can look back at Kepler's theory and see that 
other scientists eventually made plenty of observations to verify the planetary positions 
predicted by his model. In that sense, the scientific method represents an ideal prescription for 
judging objectively whether a proposed model of nature is close to the truth. 

1. The word obvious in paragraph 2 is closest in meaning to ………. . 
A) interesting 
B) clear 
C) simple 
D) correct 

2. Why did the author give the example of the ancient Egyptians in paragraph 2? 
A) To explain the rotation of the earth and the sun 
b) To prove that facts may be interpreted differently across cultures 
C) To present the fact that can be verified by the reader  
D) To discard a model that was widely accepted 

3. The word essentially in paragraph 4 is closest in meaning to ………. . 
A) obviously 
B) occasionally 
C) basically 
D) oddly 

4. The word flawed in the passage is closest in meaning to ………. . 
A) not perfect 
B) not modern 
C) not routine 
D) not accepted 

5. According to paragraph 3, why was the Ptolemaic model replaced? 
A) The model was not useful in forecasting the movement of the Sun. 
B) The predictions did not conform to observations of the universe.  
C) The Ptolemaic model had been in use for about 1,500 years.  
D) Most scientists believed that the Earth was the center of the universe. 

6. According to paragraph 4, theories that are generally accepted ………. . 
A) must still be verified  
B) have several models  
C) can be unscientific  
D) are very simple 
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7. According to paragraph 5, what did Kepler do to verify his theory of planetary motion?  
A) He made predictions based on the model.  
B) He asked other scientists to make predictions.  
C) He used prior observations to test the model.  
D) He relied on insight to verify the theory. 

8. The word plenty in the passage is closest in meaning to ……….. . 
A) broad 
B) reliable  
C) detailed  
D) numerous 

9. All of the following statements are part of a definition of the term fact EXCEPT 
……………… . 
A) A fact is objectively true.  
B) A fact can be verified.  
C) A fact may be interpreted.  
D) A fact must be comprehensible. 

10. It may be concluded from information in this passage that a model ……………. . 
A) does not always reflect observations  
B) is not subject to change like theories are  
C) is considered true without doubt  
D) does not require further experimentation 

Passage 2 
Each advance in microscopic technique has provided scientists with new perspective, on the 

function of living organisms and the nature of matter itself. The invention of the visible-light 
microscope late in the sixteenth century introduced a previously unknown realm of single-
celled plants and animals. In the twentieth century, electron microscopes have provided direct 
views of viruses and minuscule surface structures. Now another type of microscope, one that 
utilizes X rays rather than light or electrons, offers a different way of examining tiny details; it 
should extend human perception still farther into the natural world. 

The dream of building an X-ray microscope dates to 1895; its development, however, was 
virtually halted in the 1940's because the development of the electron microscope was 
progressing rapidly. During the 1940's electron microscopes routinely achieved resolution 
better than that possible with a visible-light microscope, while the performance of X-ray 
microscopes resisted improvement. In recent years, however, interest in X-ray microscopes has 
revived, largely because of advances such as the development of new sources of X-ray 
illumination. As a result, the brightness available today is millions of times that of X-ray tubes, 
which, for most of the century, were the only available sources of soft X-rays. 
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The new X-ray microscopes considerably improve on the resolution provided by optical 
microscopes. They can also be used to map the distribution of certain chemical elements. Some 
can form pictures in extremely short times; others hold the promise of special capabilities such 
as three-dimensional imaging. Unlike conventional electron microscopy, X-ray microscopy 
enables specimens to be kept in air and in water, which means that biological samples can be 
studied under conditions similar to their natural state. The illumination used, so-called soft X 
rays in the wavelength range of twenty to forty angstroms (an angstrom is one ten-billionth of 
a meter), is also sufficiently penetrating to image intact biological cells in many cases. Because 
of the wavelength of the X rays used, soft X-ray microscopes will never match the highest 
resolution possible with electron microscopes. Rather, their special properties will make 
possible investigations that will complement those performed with light- and electron-based 
instruments. 

1. What does the passage mainly discuss? 
A) The detail seen through a microscope 
B) Sources of illumination for microscope 
C) A new kind of microscope 
D) Outdated microscopic techniques 

2. According to the passage, the invention of the visible-light microscope allowed 
scientists to ………….… . 
A) see viruses directly 
B) develop the electron microscope later on 
C) understand more about the distribution of the chemical elements 
D) discover single-celled plants and animals they had never seen before 

3. The word minuscule in paragraph 1 is closest in meaning to ……… . 
A) circular 
B) dangerous 
C) complex 
D) tiny 

4. The word it in paragraph 1 refers to ……… . 
A) a type of microscope 
B) human perception 
C) the natural world 
D) light 

5. Why does the author mention the visible-light microscope in the first paragraph? 
A) To begin a discussion of sixteenth-century discoveries 
B) To put the X-ray microscope in a historical perspective 
C) To show how limited its uses are 
D) To explain how it functioned 
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6. Why did it take so long to develop the X-ray microscope? 
A) Funds for research were insufficient. 
B) The source of illumination was not bright enough until recently. 
C) Materials used to manufacture X-ray tubes were difficult to obtain. 
D) X-ray microscopes were too complicated to operate. 

7. The word enables in paragraph 3 is closest in meaning to ……… . 
A) constitutes 
B) specifies 
C) expands 
D) allows 

8. The word Rather in paragraph 3 is closest in meaning to ……… . 
A) significantly 
B) preferably 
C) somewhat 
D) instead 

9. The word those in paragraph 3 refers to ……… . 
A) properties 
B) investigations 
C) microscopes 
D) X rays 

10. Based on the information in the passage, what can be inferred about X-ray 
microscopes in the future? 
A) They will probably replace electron microscopes altogether. 
B) They will eventually be much cheaper to produce than they are now. 
C) They will provide information not available from other kinds of microscopes. 
D) They will eventually chance the illumination range that they now use. 

Passage 3 
In the United States in the early 1800's, individual state governments had more effect on the 

economy than did the federal government. States chartered manufacturing, banking, mining, 
and transportation firms and participated in the construction of various internal improvements 
such as canals, turnpikes, and railroads. The states encouraged internal improvements in two 
distinct ways: first, by actually establishing state companies to build such improvements; 
second, by providing part of the capital for mixed public-private companies setting out to make 
a profit. 

In the early nineteenth century, state governments also engaged in a surprisingly large 
amount of direct regulatory activity, including extensive licensing and inspection programs. 
Licensing targets reflected both similarities in and differences between the economy of the 
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nineteenth century and that of today: in the nineteenth century, state regulation through 
licensing fell especially on peddlers, innkeepers, and retail merchants of various kinds. The 
perishable commodities of trade generally came under state inspection, and such important 
frontier staples as lumber and gunpowder were also subject to state control. Finally, state 
governments experimented with direct labor and business regulation designed to help the 
individual laborer or consumer, including setting maximum limits on hours of work and 
restrictions on price-fixing by businesses. 

Although the states dominated economic activity during this period, the federal government 
was not inactive. Its goals were the facilitation of western settlement and the development of 
native industries. Toward these ends the federal government pursued several courses of action. 
It established a national bank to stabilize banking activities in the country and, in part, to 
provide a supply of relatively easy money to the frontier, where it was greatly needed for 
settlement. It permitted access to public western lands on increasingly easy terms, culminating 
in the Homestead Act of 1862, by which title to land could be claimed on the basis of residence 
alone. Finally, it set up a system of tariffs that was basically protectionist in effect, although 
maneuvering for position by various regional interests produced frequent changes in tariff rates 
throughout the nineteenth century. 

1. What does the passage mainly discuss? 
A) States' rights versus federal rights 
B) The participation of state governments in railroad, canal, and turnpike construction 
C) The roles of state and federal governments in the economy of the nineteenth century 
D) Regulatory activity by state Governments 

2. The word effect in paragraph 1 is closest in meaning to ……… . 
A) value 
B) argument 
C) influence 
D) restraint 

3. All of the following are mentioned in the passage as areas that involved state 
governments in the nineteenth century EXCEPT ……… . 
A) mining 
B) banking 
C) manufacturing 
D) higher education 

4. The word distinct in paragraph 1 is closest in meaning to ……… . 
A) separate 
B) innovative 
C) alarming 
D) provocative 
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5. It can be inferred from the first paragraph that in the nineteenth century canals and 
railroads were …………………….. . 
A) built with money that came from the federal government 
B) much more expensive to build than they had been previously 
C) built predominantly in the western part of the country 
D) sometimes built in part by state companies 

6. The regulatory activities of state governments included all of the following EXCEPT 
…………….… . 
A) licensing of retail merchants 
B) inspecting materials used in turnpike maintenance 
C) imposing limits on price fixing 
D) control of lumber 

7. The word setting in paragraph 2 is closest in meaning to ……… . 
A) discussing 
B) analyzing 
C) establishing 
D) avoiding 

8. The word ends in paragraph 3 is closest in meaning to ……… . 
A) benefits 
B) decisions 
C) services 
D) goals 

9. According to the passage, which of the following is true of the Homestead Act of 1862? 
A) It made it increasingly possible for settlers to obtain land in the West. 
B) It was a law first passed by state governments in the West. 
C) It increased the money supply in the West. 
D) It established tariffs in a number of regions. 

10. Which of the following activities was the responsibility of the federal government in 
the nineteenth century? 
A) Control of the manufacture of gunpowder 
B) Determining the conditions under which individuals worked 
C) Regulation of the supply of money 
D) Inspection of new homes built on western lands 
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Passage 4 
Life originated in the early seas less than a billion years after the Earth was formed. Yet 

another three billion years were to pass before the first plants and animals appeared on the 
continents. Life's transition from the sea to the land was perhaps as much of an evolutionary 
challenge as was the genesis of life. 

What forms of life were able to make such a drastic change in lifestyle? The traditional 
view of the first terrestrial organisms is based on megafossils — relatively large specimens of 
essentially whole plants and animals. Vascular plants, related to modern seed plants and ferns, 
left the first comprehensive megafossil record. Because of this, it has been commonly assumed 
that the sequence of terrestrialization reflected the evolution of modern terrestrial ecosystems. 
In this view, primitive vascular plants first colonized the margins of continental waters, 
followed by animals that fed on the plants, and lastly by animals that preyed on the plant-eaters. 
Moreover, the megafossils suggest that terrestrial life appeared and diversified explosively near 
the boundary between the Silurian and the Devonian periods, a little more than 400 million 
years ago. 

Recently, however, paleontologists have been taking a closer look at the sediments below 
this Silurian-Devonian geological boundary. It turns out that some fossils can be extracted 
from these sediments by putting the rocks in an acid bath. The technique has uncovered new 
evidence from sediments that were deposited near the shores of the ancient oceans — plant 
microfossils and microscopic pieces of small animals. In many instances the specimens are 
less than one-tenth of a millimeter in diameter. Although they were entombed in the rocks for 
hundreds of millions of years, many of the fossils consist of the organic remains of the 
organism. 

 These newly discovered fossils have not only revealed the existence of previously unknown 
organisms, but have also pushed back these dates for the invasion of land by multicellular 
organisms. Our views about the nature of the early plant and animal communities are now 
being revised. And with those revisions come new speculations about the first terrestrial life-
forms. 

1. The word drastic in paragraph 2 is closest in meaning to ……… . 
A) widespread 
B) radical 
C) progressive 
D) risky 

2. According to the theory that the author calls "the traditional view," what was the first 
form of life to appear on land? 
A) Bacteria 
B) Meat-eating animals 
C) Plant-eating animals 
D) Vascular plants 
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3. According to the passage, what happened about 400 million years ago? 
A) Many terrestrial life-forms died out. 
B) New life-forms on land developed at a rapid rate. 
C) The megafossils were destroyed by floods. 
D) Life began to develop in the ancient seas. 

4. The word extracted in paragraph 3 is closest in meaning to ……… . 
A) located 
B) preserved 
C) removed 
D) studied 

5. What can be inferred from the passage about the fossils mentioned in paragraph 3? 
A) They have not been helpful in understanding the evolution of terrestrial life. 
B) They were found in approximately the same numbers as vascular plant fossils. 
C) They are older than the megafossils. 
D) They consist of modem life-forms. 

6. The word instances in paragraph 3 is closest in meaning to ……… . 
A) methods 
B) processes 
C) cases 
D) reasons 

7. The word they in paragraph 3 refers to ……… . 
A) rocks 
B) shores 
C) oceans 
D) specimens 

8. The word entombed in paragraph 3 is closest in meaning to ……… . 
A) crushed 
B) trapped 
C) produced 
D) excavated 

9. Which of the following resulted from the discovery of microscopic fossils? 
A) The time estimate for the first appearance of terrestrial life-forms was revised. 
B) Old techniques for analyzing fossils were found to have new uses. 
C) The origins of primitive sea life were explained. 
D) Assumptions about the locations of ancient seas were changed. 
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10. With which of the following conclusions would the author probably agree? 
A) The evolution of terrestrial life was as complicated as the origin of life itself. 
B) The discovery of microfossils supports the traditional view of how terrestrial life evolved. 
C) New species have appeared at the same rate over the course of the last 400 million years. 
D) The technology used by paleontologists is too primitive to make accurate determinations 
about ages of fossils. 

Passage 5 
What we today call American folk art was, indeed, art of, by, and for ordinary, everyday 

"folks" who, with increasing prosperity and leisure, created a market for an of all kinds, and 
especially for portraits. Citizens of prosperous, essentially middle-class republics — whether 
ancient Romans, seventeenth-century Dutch burghers, or nineteenth-century Americans — 
have always shown a marked taste for portraiture. Starting in the late eighteenth century, the 
United States contained increasing numbers of such people, and of the artists who could meet 
their demands. 

The earliest American folk art portraits come, not surprisingly, from New. England — 
especially Connecticut and Massachusetts — for this was a wealthy and populous region and 
the center of a strong craft tradition. Within a few decades after the signing of the Declaration 
of Independence in 1776, the population was pushing westward, and portrait painters could be 
found at work in western New York, Ohio, Kentucky, Illinois, and Missouri. Midway through 
its first century as a nation, the United States' population had increased roughly five times, and 
eleven new states had been added to the original thirteen. During these years the demand for 
portraits grew and grew, eventually to be satisfied by the camera. In 1839 the daguerreotype 
was introduced to America, ushering in the age of photography, and within a generation the 
new invention put an end to the popularity of painted portraits. Once again an original portrait 
became a luxury, commissioned by the wealthy and executed by the professional. 

But in the heyday of portrait painting — from the late eighteenth century until the 1850's — 
anyone with a modicum of artistic ability could become a limner, as such a portraitist was 
called. Local craftspeople — sign, coach, and house painters — began to paint portraits as a 
profitable sideline; sometimes a talented man or woman who began by sketching family 
members gained a local reputation and was besieged with requests for portraits; artists found it 
worth their while to pack their paints, canvases, and brushes and to travel the countryside, 
often combining house decorating with portrait painting. 

1. In paragraph 1, the author mentions seventeenth-century Dutch burghers as an 
example of a group that ……… . 
A) consisted mainly of self-taught artists 
B) appreciated portraits 
C) influenced American folk art 
D) had little time for the arts 
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2. The word marked in paragraph 1 is closest in meaning to ……… . 
A) pronounced 
B) fortunate 
C) understandable 
D) mysterious 

3. According to the passage, where were many of the first American folk art portraits 
painted? 
A) In western New York 
B) In Illinois and Missouri 
C) In Connecticut and Massachusetts 
D) In Ohio 

4. The word this in paragraph 2 refers to ……… . 
A) a strong craft tradition 
B) American folk art 
C) New England 
D) western New York 

5. How much did the population of the United States increase in the first fifty years 
following independence? 
A) It became three times larger. 
B) It became five times larger. 
C) It became eleven times larger. 
D) It became thirteen times larger. 

6. The phrase ushering in in paragraph 2 is closest in meaning to ……… . 
A) beginning 
B) demanding 
C) publishing 
D) increasing 

7. The relationship between the daguerreotype (paragraph 2) and the painted portrait is 
similar to the relationship between the automobile and the ……… . 
A) highway 
B) driver 
C) horse-drawn carriage 
D) engine 
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8. According to the passage, which of the following contributed to a decline in the demand 
for painted portraits? 
A) The lack of a strong craft tradition 
B) The westward migration of many painters 
C) The growing preference for landscape paintings 
D) The invention of the camera 

9. The word executed in paragraph 2 is closest in meaning to ……… . 
A) sold 
B) requested 
C) admired 
D) created 

10. The author implies that most limners ……… . 
A) received instruction from traveling teachers 
B) were women 
C) were from wealthy families 
D) had no formal art training 

11. The word sketching in paragraph 3 is closest in meaning to ……… . 
A) drawing 
B) hiring 
C) helping 
D) discussing 

12. The phrase worth their while in paragraph 3 is closest in meaning to ……… . 
A) essential 
B) educational 
C) profitable 
D) pleasurable 

Passage 6 
Smallpox was the first widespread disease ever to be eliminated by human intervention. A 

highly contagious viral disease, it was endemic in Europe, causing the deaths of millions of 
people until the development of the vaccination by Edward Jenner around 1800. In many non-
European nations, it remained a dreaded, often fatal illness until very recently. Its victims 
suffered high fever, vomiting, and painful, itchy pustules, pus-filled skin eruptions that left pits 
or pockmark scars. In villages and cities all over the world, scarred people showed that they 
had survived smallpox. 

In May 1966, the World Health Organization (WHO), an agency of the United Nations, was 
authorized to initiate a global campaign to eradicate smallpox. The goal was to eliminate the 
disease in one decade. At the time, the disease posed a serious threat to people in thirty nations. 
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More than 700 physicians, nurses, scientists, and other personnel from WHO joined about 
200,000 health workers in the infected nations to battle the disease Because similar projects for 
malaria and yellow fever had failed, few believed that a disease as widespread as smallpox 
could actually be eradicated, but eleven years after the initial organization of the anti-smallpox 
campaign, no cases were reported in the field.  

The strategy that developed was to combat the disease at several levels. There was an 
education campaign, of course, so that the people in the threatened countries could be taught 
more about how the disease spread and become active participants in the fight against smallpox. 
Other strategies included not only providing mass vaccinations but also isolating patients with 
active smallpox in order to contain the spread of the disease, thus breaking the chain of human 
transmission. Monetary rewards for reporting smallpox assisted in motivating the public to aid 
health workers. One by one, each smallpox victim was sought out, removed from contact with 
others, and treated. At the same time, the entire village where the victim had lived was 
vaccinated. 

By April of 1978, WHO officials announced that they had isolated the last known case of 
the disease, but health workers continued to search for new cases for two additional years to be 
completely sure. In May 1980, a formal statement was made to the global community. Today 
smallpox is no longer a threat to humanity. Routine vaccinations have been stopped worldwide. 

1. Which of the following is the best title for the passage?  
A) The World Health Organization  
B) The Eradication of Smallpox  
C) Smallpox Vaccinations  
D) Infectious Diseases 

2. The word threat in paragraph 2 could best be replaced by ……… . 
A) debate 
B) humiliation  
C) risk  
D) bother 

3. According to the passage, what was the strategy used to eliminate the spread of 
smallpox?  
A) Vaccinations of entire villages  
B) Treatment of individual victims 
C) Isolation of victims and mass vaccinations  
D) Extensive reporting of outbreaks 

4. The word They in paragraph 4 refers to ……… . 
A) years  
B) officials 
C) victims  
D) cases 
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5. The word isolated in paragraph 4 is closest in meaning to ……… . 
A) restored 
B) separated  
C) attended  
D) located 

6. How was the public motivated to help the health workers?  
A) By educating them  
B) By rewarding them for reporting cases 
C) By isolating them from others  
D) By giving them vaccinations 

 7. Which one of the statements does NOT refer to smallpox?  
A) Previous projects had failed. 
B) People are no longer vaccinated for it. 
C) The World Health Organization mounted a worldwide campaign to eradicate the disease.  
D) It was a serious threat. 

8. It can be inferred from the passage that ……………………………… . 
A) no new cases of smallpox have been reported this year  
B) malaria and yellow fever have been reported this year  
C) smallpox victims no longer die when they contract the disease  
D) smallpox is not transmitted from one person to another 

Passage 7 
Precipitation, commonly referred to as rainfall, is a measure of the quantity of atmospheric 

water in the form of rain, hail, or snow that reaches the ground. The average annual 
precipitation over the whole of the United States is thirty-six inches per year. It should be 
understood, however, that all precipitation is not measured equally. For example, a foot of snow 
does not equal a foot of precipitation. According to the general formula for computing the 
precipitation of snowfall, ten inches of snow equals one inch of precipitation. In upper New 
York State, for example, where there is typically a large amount of snowfall every winter, a 
hundred inches of snow in one year would be recorded as only ten inches of precipitation. On 
the other hand, rain is rain. Forty inches of rain would be recorded as forty inches of 
precipitation. The total annual precipitation for an area with forty inches of rain and one 
hundred inches of snow would be recorded as fifty inches of precipitation. 

The amount of precipitation that an area receives is a combined result of several factors, 
including location, altitude, proximity to the sea, and the direction of prevailing winds. Most 
of the precipitation in the United States is brought originally by prevailing winds from the 
Pacific Ocean, the Gulf, of Mexico, the Atlantic Ocean, and the Great Lakes. Because these 
prevailing winds generally come from the west, the Pacific Coast receives more annual 
precipitation than the Atlantic Coast. Along the Pacific Coast itself, however, altitude causes 
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some diversity in rainfall. 'The mountain ranges of the United States, especially the Rocky 
Mountain Range and the Appalachian Mountain Range, influence the amount of precipitation 
in the areas to the windward and leeward sides of these ranges. East of the Rocky Mountains, 
the annual precipitation is substantially less than that west of the Rocky Mountains. The 
precipitation north of the Appalachian Mountains averages 40 percent less than that south of 
the Appalachian Mountains. As air currents from the oceans move over land, the air must rise 
to pass over the mountains. The air cools, and the water that is held in the clouds falls as rain 
or snow on the ascending side of the mountains. The air, therefore, is much drier on the other 
side of the mountains. 

1. What does this passage mainly discuss? 
A) Precipitation 
B) Snowfall 
C) New York State 
D) A general formula 

2. Which of the following is another word that is often used in place of precipitation? 
A) Humidity 
B) Wetness 
C) Rainfall 
D) Rain-snow 

3. The term precipitation includes ……… . 
A) only rainfall 
B) rain, hail, and snow 
C) rain, snow, and humidity 
D) rain, hail, and humidity 

4. What is the average annual rainfall in inches in the United States? 
A) Thirty-six inches 
B) Thirty-eight inches 
C) Forty inches 
D) Forty-two inches 

5. If a state has 40 inches of snow in a year, by how much does this increase the annual 
precipitation? 
A) By two feet 
B) By four inches 
C) By four feet 
D) By 40 inches 
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6. The phrase proximity to in paragraph 2 is closest in meaning to ……… . 
A)  communication with 
B) dependence on 
C) nearness to 
D) similarity to 

7. Where is the annual precipitation highest? 
A) The Atlantic Coast 
B) The Great Lakes 
C) The Gulf of Mexico 
D) The Pacific Coast 

8. Which of the following was NOT mentioned as a factor in determining the amount of 
precipitation that an area will receive? 
A) Mountains 
B) Latitude 
C) The sea 
D) Wind 

9. The word substantially in paragraph 2 could best be replaced by ……… . 
A) fundamentally 
B) slightly 
C) completely 
D) apparently 

10. The word that in paragraph 2 refers to ……… . 
A) decreases 
B) precipitation 
C) areas 
D) mountain ranges 

Passage 8 
The Acacia, a genus of trees and shrubs of the mimosa family that originated in Australia, 

has long been used there in building simple mud and stick structures. The acacia is called a 
wattle in Australia, and the structures are said to be made of daub and wattle. The acacia is 
actually related to the family of plants known as legumes that includes peas, beans, lentils, 
peanuts, and pods with beanlike seeds. Some acacias actually produce edible crops. Other 
Acacia varieties are valued for the sticky resin, called gum Arabic or gum acacia, used widely 
in medicines, foods, and perfumes, for the dark dense wood prized for making pianos, or for 
the bark, rich in tannin, a dark, acidic substance used to cure the hides of animals, transforming 
them into leather. 
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Nearly five hundred species of Acacia have been analyzed, identified, categorized, and 
proven capable of survival in hot and generally arid parts of the world; however, only a dozen 
of the three hundred Australian varieties thrive in the southern United States. Most acacia 
imports are low spreading trees, but of these, only three flower, including the Bailey Acacia 
with fernlike silver leaves and small, fragrant flowers arranged in rounded clusters, the Silver 
Waffle, similar to the Bailey Acacia, which grows twice as high, and the squat Sydney Golden 
Wattle, bushy with broad, flat leaves, showy bright yellow blossoms, and sharp spined twigs. 
Another variety, the Black Acacia, also called the Blackwood, has dark green foliage and 
unobtrusive blossoms. Besides being a popular ornamental tree, the Black Acacia is considered 
valuable for its dark wood, which is used in making furniture, as well as highly prized musical 
instruments. 

The Acacia's unusual custom of blossoming in February has been commonly attributed to 
its Australian origins, as if the date and not the quality of light made the difference for a tree in 
its flowering cycle. In the Southern Hemisphere, the seasons are reversed, and February, which 
is wintertime in the United States, is summertime in Australia. Actually, however, the pale, 
yellow blossoms appear in August in Australia. Whether growing in the Northern or Southern 
Hemisphere, the lovely acacia blossoms in winter. 

1. With which of the following topics is the passage primarily concerned? 
A) The Black Acacia 
B) Characteristics and varieties of the Acacia 
C) Australian varieties of the Acacia 
D) The use of Acacia wood in ornamental furniture 

2. How many species of Acacia grow well in the southern United States? 
A) Five hundred 
B) Three hundred 
C) Twelve 
D) Three 

3. The word thrive in paragraph 2 is closest in meaning to which of the following? 
A) grow well 
B) are found 
C) were planted 
D) can live 

4. The word these in paragraph 2 refers to ……… . 
A) United States 
B) varieties 
C) species 
D) trees 
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5. According to this passage, the Silver Wattle ……… . 
A) is squat and bushy 
B) has unobtrusive blossoms 
C) is taller than the Bailey Acacia 
D) is used for making furniture 

6. The word showy in paragraph 2 could best be replaced by ……… . 
A) strange 
B) elaborate 
C) huge 
D) fragile 

7. Which of the following Acacias has the least colorful blossoms? 
A) Bailey Acacia 
B) Sydney Golden Wattle 
C) Silver Wattle 
D) Black Acacia 

8. Which of the following would most probably be made from a Black Acacia tree? 
A) A flower arrangement 
B) A table 
C) A pie 
D) Paper 

9. When do Acacia trees bloom in Australia? 
A) February 
B) Summer 
C) August 
D) Spring 

Passage 9 
In 1626, Peter Minuit, governor of the Dutch settlements in North America known as New 

Amsterdam, negotiated with Canarsee chiefs for the purchase of Manhattan Island for 
merchandise valued at sixty guilders or about $24.12. He purchased the island for the Dutch 
West India Company. 

The next year, Fort Amsterdam was built by the company at the extreme southern tip of the 
island. Because attempts to encourage Dutch immigration were not immediately successful, 
offers, generous by the standards of the era, were extended throughout Europe. Consequently, 
the settlement became the most heterogeneous of the North American colonies. By 1637, the 
fort had expanded into the village of New Amsterdam, other small communities had grown up 
around it, including New Haarlem and Stuyvesant's Bouwery, and New Amsterdam began to 
prosper, developing characteristics of religious and linguistic tolerance unusual for the times. 
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By 1643, it was reported that eighteen different languages could be heard in New Amsterdam 
alone. 

Among the multilingual settlers was a large group of English colonists from Connecticut 
and Massachusetts who supported the English King's claim to all of New Netherlands set out 
in a charter that gave the territory to his brother James, Duke of York. In 1644, when the 
English sent a formidable fleet of warships into the New Amsterdam harbor, Dutch governor 
Peter Stuyvesant surrendered without resistance. 

When the English acquired the island, the village of New Amsterdam was renamed New 
York in honor of the Duke. By the onset of the Revolution, New York City was already a 
bustling commercial center. After the war, it was selected as the first capital of the United 
States. Although the government was eventually moved, first to Philadelphia and then to 
Washington, D.C., New York maintained its status. It became a haven for pirates who 
conspired with leading merchants to exchange supplies for their ships in return for a share in 
the plunder. As a colony. New York exchanged many agricultural products for English 
manufactured goods. In addition, trade with the West Indies prospered. Three centuries after 
his initial trade with the Native Americans, Minuit's tiny investment was worth more than seven 
billion dollars. 

1. Which of the following would be the best title for this passage? 
A) A History of New York City 
B) An Account of the Dutch Colonies 
C)  A Biography of Peter Minuit 
D) The First Capital of the United States 

2. What did the Native Americans receive in exchange for their island? 
A) Sixty Dutch guilders 
B) $24.12 U.S. 
C) Goods and supplies 
D) Land in New Amsterdam 

3. Where was New Amsterdam located? 
A) In Holland 
B) In North America 
C) On the island of Manhattan 
D) In India 
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4. What does the author mean by the statement "Because attempts to encourage Dutch 
immigration were not immediately successful, offers, generous, by the standards of the 
era, were extended throughout Europe"? 
A) Other Europeans were given opportunities to immigrate to the new world after a slow 
response by the Dutch. 
B) Since the Dutch immigration was so successful, opportunities were provided for the 
Europeans to immigrate to the new world also. 
C) The Dutch took advantage of opportunities to immigrate to Europe instead of to the new 
world. 
D) Immigration to the new world required that the Dutch and other Europeans wait until 
opportunities were available. 

5. The word heterogeneous in paragraph 2 could best be replaced by ……… . 
A) liberal 
B) renowned 
C) diverse 
D) prosperous 

6. Why were so many languages spoken in New Amsterdam? 
A) The Dutch West India Company was owned by England. 
B) The Dutch West India Company allowed freedom of speech. 
C) The Dutch West India Company recruited settlers from many different Countries in Europe. 
D) The Indians who lived there before the Dutch West India Company purchase spoke many 
languages. 

7. The word formidable in paragraph 3 is closest in meaning to ……… . 
A) powerful 
B) modem 
C) expensive 
D) unexpected 

8. The word it in paragraph 4 refers to ……… . 
A) Revolution 
B) New York City 
C) the island 
D) the first capital 

9. Which city was the first capital of the new United States? 
A) New Amsterdam 
B) New York 
C) Philadelphia 
D) Washington 
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10. On what date was Manhattan valued at $7 billion? 
A) 1626 
B) 1726 
C) 1656 
D) 1926 

Passage 10 
Perhaps it was his own lack of adequate schooling that inspired Horace Mann to work so 

hard to accomplish the important reforms in education that he advocated. While he was still a 
boy, his father and older brother died, and he became responsible for supporting his family. 
Like most of the children in his town, he attended school only two or three months a year. 
Later, with the help of several teachers, he was able to study law and become a member of the 
Massachusetts bar, but he never forgot those early struggles. 

While sewing in the Massachusetts legislature, he signed an historic education bill that set 
up a state board of education. Without regret, he gave up his successful legal practice and 
political career to become the first secretary of the board. There he exercised an enormous 
influence during the critical period of reconstruction that brought into existence the American 
graded elementary school as a substitute for the older district school system. Under his 
leadership, the curriculum was restructured, the school year was increased to a minimum of six 
months, and mandatory schooling was extended to age sixteen. Other important reforms that 
came into existence under Mann's guidance included the establishment of state normal schools 
for teacher training, institutes for in service teacher education, and lyceums for adult education. 
He was also instrumental in improving salaries for teachers and creating school libraries. 

Mann's ideas about school reform were developed and distributed in the twelve annual 
reports to the state of Massachusetts that he wrote during his tenure as secretary of education. 
Considered quite radical at the time, the Massachusetts reforms later served as a model for the 
nation's educational system. Mann was formally recognized as the father of public education. 

During his lifetime, Horace Mann worked tirelessly to extend educational opportunities to 
agrarian families and the children of poor laborers. In one of his last speeches he summed up 
his philosophy of education and life: "Be ashamed to die until you have won some victory for 
humanity." Surely, his own life was an example of that philosophy.  

1. Which of the following titles would best express the main topic of the passage? 
A) The Father of American Public Education 
B) Philosophy of Education 
C) The Massachusetts State Board of Education 
D) Politics of Educational Institutions 
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2. Why does the author mention Horace Mann's early life? 
A) As an example of the importance of an early education for success 
B) To make the biography more complete 
C) Because it served as the inspiration for his later work in education 
D) In tribute to the teachers who helped him succeed 

3. The word struggles in paragraph 1 could best be replaced by ……… . 
A) valuable experiences 
B) happy situations 
C) influential people 
D) difficult times 

4. The word there refers to ……… . 
A) the Massachusetts legislature 
B) the state board of education 
C) Mann's legal practice 
D) his political career 

5. With which of the following statements would the author most probably agree? 
A) Horace Mann's influence on American education was very great. 
B) A small but important influence on American education was exerted by Horace Mann. 
C) Few educators fully understood Horace Mann's influence on American education. 
D) The influence on American education by Horace Mann was not accepted or appreciated. 

6. Horace Mann advocated all of the following EXCEPT ……… . 
A) a state board of education 
B) a district school system 
C) classes for adults 
D) graded elementary schools 

7. The reforms that Horace Mann achieved ……… . 
A) were not very radical for the time 
B) were used only by the state of Massachusetts 
C) were later adopted by the nation as a model 
D) were enforced by the Massachusetts bar 

8. With which of the following statements would Horace Mann most probably agree? 
A) Think in new ways. 
B) Help others. 
C) Study as much as possible. 
D) Work hard. 
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Passage 11 
Organic architecture-that is, natural architecture-may vary in concept and form, but it is 

always faithful to natural principles. The architect dedicated to the promulgation of organic 
architecture rejects outright all rules imposed by individual reference or mere aesthetics in 
order to remain true to the nature of the site, the materials, the purpose of the structure, and the 
people who will ultimately use it. If these natural principles are upheld, then a bank cannot be 
built to look like a Greek temple. Form does not follow function; rather, form and function are 
inseparably two aspects of the same phenomenon. In other words, a building should be inspired 
by nature's forms and constructed with materials that retain and respect the natural 
characteristics of the setting to create harmony between the structure and its natural 
environment. It should maximize people's contact with and utilization of the outdoors. 
Furthermore, the rule of functionalism is upheld; that is, the principle of excluding everything 
that serves no practical purpose. 

Natural principles, then, are principles of design, not style, expressed by means and modes 
of construction that reflect unity, balance, proportion, rhythm, and scale. Like a sculptor, the 
organic architect views the site and materials as an innate form that develops organically from 
within. Truth in architecture results in a natural, spontaneous structure in total harmony with 
the setting. For the most part, these structures find their geometric shapes in the contours of the 
land and their colors in the surrounding palette of nature. 

From the outside, an organic structure is so much a part of nature that it is often obscured 
by it. In other words, it may not be easy, or maybe not even possible, for the human eye to 
separate the artificial structure from the natural terrain. Natural light, air, and view permeate 
the whole structure, providing a sense of communication with the outdoors. From the inside, 
living spaces open into one another. The number of walls for separate rooms is reduced to a 
minimum, allowing the functional spaces to flow together. Moreover, the interiors are sparse. 
Organic architecture incorporates built-in architectural features such as benches and storage 
areas to take the place of furniture. 

1. According to the passage, what is another name for organic architecture? 
A) Natural architecture 
B) Aesthetic architecture 
C) Principle architecture 
D) Varied architecture 

2. The word ultimately in paragraph 1 could best be replaced by ……… . 
A) fortunately 
B) eventually 
C) supposedly 
D) obviously 
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3. The word upheld in paragraph 1 is closest in meaning to ……… . 
A) invalidated 
B) disputed 
C) promoted 
D) perceived 

4. The following examples are all representative of natural architecture EXCEPT …… . 
A) a bank that is built to look like a Greek temple  
B) a bank built so that the location is important to the structure 
C) a bank that is built to conform to the colors of the natural surroundings 
D) a bank that is built to be functional rather than beautiful 

5. Why does the author compare an organic architect to a sculptor? 
A) To emphasize aesthetics 
B) To give an example of natural principles 
C) To make a point about the development of geometry 
D) To demonstrate the importance of style 

6. The word obscured in paragraph 3 is closest in meaning to ……… . 
A) difficult to see 
B) in high demand 
C) not very attractive 
D) mutually beneficial 

7. With which of the following statements would the author most probably agree? 
A) Form follows function. 
B) Function follows form. 
C) Function is not important to form. 
D) Form and function are one. 

8. Which of the following statements best describes the architect's view of nature? 
A) Nature should be conquered. 
B) Nature should not be considered. 
C) Nature should be respected. 
D) Nature should be improved. 

Passage 12 
Although its purpose and techniques were often magical, alchemy was, in many ways, the 

predecessor of the modern science of chemistry. The fundamental premise of alchemy derived 
from the best philosophical dogma and scientific practice of the time, and the majority of 
educated persons between 1400 and 1600 believed that alchemy had great merit. 

The earliest authentic works on European alchemy are those of the English monk Roger 
Bacon and the German philosopher St. Albertus Magnus. In their treatises they maintained that 
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gold was the perfect metal and that inferior metals such as lead and mercury were removed by 
various degrees of imperfection from gold. They further asserted that these base metals could 
be transmuted to gold by blending them with a substance more perfect than gold. This elusive 
substance was referred to as the "philosopher's stone." The process was called transmutation. 

Most of the early alchemists were artisans who were accustomed to keeping trade secrets 
and often resorted to cryptic terminology to record the progress of their work. The term sun 
was used for gold, moon for silver, and the five known planets for base metals. This convention 
of substituting symbolic language attracted some mystical philosophers who compared the 
search for the perfect metal with the struggle of humankind for the perfection of the soul. The 
philosophers began to use the artisan's terms in the mystical literature that they produced. Thus, 
by the fourteenth century, alchemy had developed two distinct groups of practitioners-the 
laboratory alchemist and the literary alchemist. Both groups of alchemists continued to work 
throughout the history of alchemy, but, of course, it was the literary alchemist who was more 
likely to produce a written record; therefore, much of what is known about the science of 
alchemy is derived from philosophers rather than from the alchemists who labored in 
laboratories. 

Despite centuries of experimentation, laboratory alchemists failed to produce gold from 
other materials. However, they gained wide knowledge of chemical substances, discovered 
chemical properties, and invented many of the tools and techniques that are used by chemists 
today. Many laboratory alchemists earnestly devoted themselves to the scientific discovery of 
new compounds and reactions and, therefore, must be considered the legitimate forefathers of 
modem chemistry. They continued to call themselves alchemists, but they were becoming true 
chemists. 

1. Which of the following is the main point of the passage? 
A) There were both laboratory and literary alchemists. 
B) Base metals can be transmuted to gold by blending them with a substance more perfect than 
gold. 
C) Roger Bacon and St. Albertus Magnus wrote about alchemy. 
D) Alchemy was the predecessor of modem chemistry. 

2. The word authentic in paragraph 2 could best be replaced by ……… . 
A) valuable 
B) genuine 
C) complete 
D) comprehensible 

3. According to the alchemists, what is the difference between base metals and gold? 
A) Perfection 
B) Chemical content 
C) Temperature 
D) Weight 
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4. According to the passage, what is the "philosopher's stone"? 
A) Lead that was mixed with gold 
B) An element that was never found 
C) Another name for alchemy 
D) A base metal 

5. The word cryptic in paragraph 3 could be replaced by which of the following? 
A) scholarly 
B) secret 
C) foreign 
D) precise 

6. In paragraph 3, the author suggests that we know about the history of alchemy because 
…………..……… . 
A) the laboratory alchemists kept secret notes 
B) the literary alchemists recorded it in writing 
C) the mystical philosophers were not able to hide the secrets of alchemy 
D) the historians were able to interpret the secret writings of the alchemists 

7. Why did the early alchemists use the terms sun and moon? 
A) To keep the work secret 
B) To make the work more literary 
C) To attract philosophers 
D) To produce a written record 

8. Who were the first alchemists? 
A) Chemists 
B) Writers 
C) Artisans 
D) Linguists 

9. With which of the following statements would the author most probably agree? 
A) Alchemy must be considered a complete failure. 
B) Some very important scientific discoveries were made by alchemists. 
C) Most educated people dismissed alchemy during the time that it was practiced. 
D) The literary alchemists were more important than the laboratory alchemists 

Passage 13 
A geyser is the result of underground water under the combined conditions of high 

temperatures and increased pressure beneath the surface of the Earth. Since temperature rises 
about 1°F for every sixty feet under the Earth's surface, and pressure increases with depth, 
water that seeps down in cracks and fissures until it reaches very hot rocks in the Earth's interior 
becomes heated to a temperature of approximately 290°F. 
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Water under pressure can remain liquid at temperatures above its normal boiling point, but 
in a geyser, the weight of the water nearer the surface exerts so much pressure on the deeper 
water that the water at the bottom of the geyser reaches much higher temperatures than does 
the water at the top of the geyser. As the deep water becomes hotter, and consequently lighter, 
it suddenly rises to the surface and shoots out of the surface in the form of steam and hot water. 
In turn, the explosion agitates all the water in the geyser reservoir, creating further explosions. 
Immediately afterward, the water again flows into the underground reservoir, heating begins, 
and the process repeats itself. 

In order to function, then, a geyser must have a source of heat, a reservoir where water can 
be stored until the temperature rises to an unstable point, an opening through which the hot 
water and steam can escape, and underground channels for resupplying water after an eruption. 

Favorable conditions for geysers exist in regions of geologically recent volcanic activity, 
especially in areas of more than average precipitation. For the most part, geysers are located in 
three regions of the world: New Zealand, Iceland, and the Yellowstone National Park area of 
the United States. The most famous geyser in the world is Old Faithful in Yellowstone Park. 
Old Faithful erupts every hour, rising to a height of 125 to 170 feet and expelling more than 
ten thousand gallons during each eruption. Old Faithful earned its name because, unlike most 
geysers, it has never failed to erupt on schedule even once in eighty years of observation. 

1. Which of the following is the main topic of the passage? 
A) The Old Faithful geyser in Yellowstone National Park 
B) The nature of geysers 
C) The ratio of temperature to pressure in underground water 
D) Regions of geologically recent volcanic Activity 

2. In order for a geyser to erupt ……… . 
A) hot rocks must rise to the surface of the Earth 
B) water must flow underground 
C) it must be a warm day 
D) the earth must not be rugged or broken 

3. The word it in paragraph 1 refers to ……… . 
A) water 
B) depth 
C) pressure 
D) surface 

4. As depth increases ………………………. . 
A) pressure increases but temperature does not 
B) temperature increases but pressure does not 
C) both pressure and temperature increase 
D) neither pressure nor temperature increases 
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5. Why does the author mention New Zealand and Iceland in paragraph 4? 
A) To compare areas of high volcanic activity 
B) To describe the Yellowstone National Park 
C) To provide examples of areas where geysers are located 
D) To name the two regions where all geysers are found 

6. How often does Old Faithful erupt? 
A) Every 10 minutes 
B) Every 60 minutes 
C) Every 125 minutes 
D) Every 170 minutes 

7. The word expelling in paragraph 4 is closest in meaning to ……… . 
A) firing 
B) discharging 
C) supplying 
D) wasting 

8. What does the author mean by the statement Old faithful earned its name because 
unlike most geysers, it has never failed to erupt on schedule even once in eighty years of 
observation? 
A) Old Faithful always erupts on schedule. 
B) Old Faithful is usually predictable. 
C) Old Faithful erupts predictably like other geysers. 
D) Old Faithful received its name because it has been observed for many years. 

9. According to the passage, what is required for a geyser to function? 
A) A source of heat, a place for water to collect, an opening, and underground channels 
B) An active volcano nearby and a water reservoir 
C) Channels in the Earth and heavy rainfall 
D) Volcanic activity, underground channels, and steam 

Passage 14 
This question has often been posed: Why were the Wright brothers able to succeed in an 

effort at which so many others had failed? Many explanations have been mentioned, but three 
reasons are most often cited. First, they were a team. Both men worked congenially and 
cooperatively, read the same books, located and shared information, talked incessantly about 
the possibility of manned flight, and sewed as a consistent source of inspiration and 
encouragement to each other. Quite simply, two geniuses are better than one. 

 Both were glider pilots. Unlike some other engineers who experimented with the theories 
of flight, Owille and Wilbur Wright experienced the practical aspects of aerodynamics by 
building and flying in kites and gliders. Each craft they built was slightly superior to the last, 
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as they incorporated knowledge that they had gained from previous failures. They had realized 
from their experiments that the most serious challenge in manned flight would be stabilizing 
and maneuvering the aircraft once it was airborne. While others concentrated their efforts on 
the problem of achieving lift for take-off, the Wright brothers were focusing on developing a 
three-axis control for guiding their aircraft. By the time that the brothers started to build an 
airplane, they were already among the world's best glider pilots; they knew the problems of 
riding the air first hand. 

In addition, the Wright brothers had designed more effective wings for the airplane than had 
been previously engineered. Using a wind tunnel, they tested more than two hundred different 
wing designs, recording the effects of slight variations in shape on the pressure of air on the 
wings. The data from these experiments allowed the Wright brothers to construct a superior 
wing for their aircraft. 

In spite of these advantages, however, the Wright brothers might not have succeeded had 
they not been born at precisely the opportune moment in history. Attempts to achieve manned 
flight in the early nineteenth century were doomed because the steam engines that powered the 
aircrafts were too heavy in proportion to the power that they produced. But by the end of the 
nineteenth century, when the brothers were experimenting with engineering options, a 
relatively light internal combustion engine had already been invented, and they were able to 
bring the ratio of weight to power within acceptable limits for flight. 

1. Which of the following is the main topic of the passage? 
A) The reasons why the Wright brothers succeeded in manned flight 
B) The advantage of the internal combustion engine in the Wright brothers' experiments 
C) The Wright brothers' experience as pilots 
D) The importance of gliders to the development of airplanes 

2. The word cited in paragraph 1 is closest in meaning to which of the following? 
A) disregarded 
B) mentioned 
C) considered 
D) proven 

3. The word incessantly paragraph 1 could best be replaced by which of the following? 
A) confidently 
B) intelligently 
C) constantly 
D) optimistically 
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4. What kind of experience did the Wright brothers have that distinguished them from 
their competitors? 
A) They were geniuses. 
B) They were glider pilots. 
C) They were engineers. 
D) They were inventors. 

5. Why does the author suggest that the experiments with the wind tunnel were 
important? 
A) Because they allowed the Wright brothers to decrease the weight of their airplane to 
acceptable limits 
B) Because they resulted in a three-axis control for their airplane 
C) Because they were important in the refinement of the wings for their airplane 
D) Because they used the data to improve the engine for their airplane 

6. The word they in paragraph 3 refers to ………. . 
A) the Wright brothers 
B) aircraft 
C) engines 
D) attempts 

7. The word doomed in paragraph 4 is closest in meaning to ………. . 
A) destined to fail 
B) difficult to achieve 
C) taking a risk 
D) not well planned 

8. In paragraph 4, the author suggests that the steam engines used in earlier aircraft had 
failed because ……………….……. . 
A) They were too small to power a large plane. 
B) They were too light to generate enough power. 
C) They did not have internal combustion power. 
D) They did not have enough power to lift their own weight. 

Passage 15 
The Federal Reserve System, as an independent agency of the United States government, is 

charged with overseeing the national banking system. Since 1913 the Federal Reserve System, 
commonly called the Fed, has served as the central bank for the United States. The system 
consists of twelve District Reserve Banks and their branch offices, along with several 
committees and councils. All national commercial banks are required by law to be members of 
the Fed, and all deposit-taking institutions like credit unions are subject to regulation by the 
Fed regarding the amount of deposited funds that must be held in reserve and that by definition, 
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therefore, are not available for loans. The most powerful body is the seven-member Board of 
Governors in Washington, appointed by the President and confirmed by the Senate. 

The System's primary function is to control monetary policy by influencing the cost and 
availability of money and credit through the purchase and sale of government securities. If the 
Federal Reserve provides too little money, interest rates tend to be high, borrowing is 
expensive, business activity slows down, unemployment goes up, and danger of recession is 
augmented. If there is too much money, interest rates decline, and borrowing can lead to excess 
demand, pushing up prices and fueling inflation. 

The Fed has several responsibilities in addition to controlling the money supply. In 
collaboration with the U.S. Department of the Treasury, the Fed puts new coins and paper 
currency into circulation by issuing them to banks. It also supervises the activities of member 
banks abroad, and regulates certain aspects of international finance. 

It has been said that the Federal Reserve is actually a fourth branch of the United States 
government because it is composed of national policy makers. However, in practice, the 
Federal Reserve does not stray from the financial policies established by the executive branch 
of the government. Although it is true that the Fed does not depend on Congress for budget 
allocations, and therefore is free from the partisan politics that influence most of the other 
governmental bodies, it is still responsible for frequent reports to the Congress on the conduct 
of monetary policies. 

1. Which of the following is the most appropriate title for the passage? 
A) Banking 
B) The Federal Reserve System 
C) The Board of Governors 
D) Monetary Policies 

2. The word overseeing in paragraph 1 is closest in meaning to ……….. . 
A) supervising 
B) maintaining 
C) financing 
D) stimulating 

3. The word confirmed in paragraph 1 could best be replaced by ……….. . 
A) modified 
B) considered 
C) examined 
D) approved 
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4. According to the passage, the principal responsibility of the Federal Reserve System is 
………….…….. . 
A) to borrow money 
B) to regulate monetary policies 
C) to print government securities 
D) to appoint the Board of Governors 

5. The word securities in paragraph 2 is intended to mean ……….. . 
A) debts 
B) bonds 
C) protection 
D) confidence 

6. What happens when the Federal Reserve provides too little money? 
A) Demand for loans increases. 
B) Unemployment slows down. 
C) Interest rates go up. 
D) Businesses expand. 

7. In paragraph 2, the author suggests that inflation is caused by ……………..….. . 
A) high unemployment rates 
B) too much money in the economy 
C) very high fuel prices 
D) a limited supply of goods 

8. What does the author mean by the statement "However in practice, the Federal 
Reserve does not stray from the financial policies established by the executive branch of 
the government"? 
A) The Fed is more powerful than the executive branch of the government. 
B) The policies of the Fed and those of the executive branch of the government are not the 
same. 
C) The Fed tends to follow the policies of the executive branch of the government. 
D) The Fed reports to the executive branch of the government. 

9. All of the following statements could be included in a summary of the passage 
EXCEPT: 
A) The Federal Reserve is an independent agency of the United States government. 
B) The Federal Reserve controls the flow of money and credit by buying and selling 
government securities. 
C) The Federal Reserve issues new coins and currency to banks. 
D) The Federal Reserve receives its yearly budget from Congress. 
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Passage 16 
Harvard University, today recognized as part of the top echelon of the world's universities, 

came from very inauspicious and humble beginnings. 
This oldest of American universities was founded in 1636, just sixteen years after the 

Pilgrims landed at Plymouth. Included in the Puritan emigrants to the Massachusetts colony 
during this period were more than 100 graduates of England's prestigious Oxford and 
Cambridge universities, and these university graduates in the New World were determined that 
their sons would have the same educational opportunities that they themselves had had. 
Because of this support in the colony for an institution of higher learning, the General court of 
Massachusetts appropriated 400 pounds for a college in October of 1636 and early the 
following year decided on a parcel of land for the school; this land was in area called Newtown, 
which was later renamed Cambridge after its English cousin and is the site of the present-day 
university. 

When a young minister named John Harvard, who came from the neighboring town of 
Charlestown, died from tuberculosis in 1638, he willed half of his estate of 1,700 pounds to the 
fledgling college. In spite of the fact that only half of the bequest was actually paid, the General 
court named the college after the minister in appreciation for what he had done. The amount of 
the bequest may not have been large, particularly by today's standards, but it was more than the 
General court had found it necessary in order to open the college. 

Henry Dunster was appointed the first president of Harvard in 1640, and it should be noted 
that in addition to serving as president, he was also the entire faculty, with an entering freshman 
class of four students. Although the staff did expand somewhat, for the first century of its 
existence the entire teaching staff consisted of the president and three or four tutors. 

1. The main idea of this passage is that …………….……….. . 
A) Harvard is one of the world's most prestigious universities 
B) what is today a great university started out small 
C) John Harvard was key to the development of a great university 
D) Harvard University developed under the auspices of the General Court of Massachusetts 

2. The passage indicates that Harvard is ………………….….. . 
A) one of the oldest universities in the world  
B) the oldest university in the world 
C) one of the oldest universities in America 
D) the oldest university in America 

3. It can be inferred from the passage that the Puritans who traveled to the Massachusetts 
colony were ……….. . 
A) rather well educated 
B) rather rich  
C) rather supportive of the English government 
D) rather undemocratic 
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4. The pronoun they in paragraph 2 refers to ……….. . 
A) Oxford and Cambridge universities 
B) university graduates 
C) sons 
D) educational opportunities 

5. The pounds in paragraph 2 are probably ……….. . 
A) types of books 
B) college students 
C) units of money 
D) school campuses 

6. The English cousin in paragraph 2 refers to a ……….. .  
A) city 
B) relative 
C) person  
D) court 

7. Which of the following is NOT mentioned about John Harvard? 
A) What he died of 
B) Where he came from 
C) Where he was buried 
D) How much he bequeathed to Harvard 

8. The word fledgling in paragraph 3 could best be replaced by which of the following? 
A) Newborn 
B) Flying 
C) Winged 
D) Established 

9. The passage implies that ……….. . 
A) Henry Dunster was an ineffective president  
B) someone else really served as president of Harvard before Henry dunster 
C) Henry Dunster spent much of his time as president managing the Harvard faculty 
D) the position of president of Harvard was not merely an administrative position in the early 
years 

10. The word somewhat in paragraph 4 could best be replaced by ……….. . 
A) back and forth 
B) to and fro 
C) side by side 
D) more or less 



         139 

 

Passage 17 
The word laser was coined as an acronym for Light Amplification by the Stimulated 

Emission of Radiation. Ordinary light, from the Sun or a light bulb, is emitted spontaneously, 
when atoms or molecules get rid of excess energy by themselves, without any outside 
intervention. Stimulated emission is different because it occurs when an atom or molecule 
holding onto excess energy has been stimulated to emit it as light. 

Albert Einstein was the first to suggest the existence of stimulated emission in a paper 
published in 1917. However, for many years physicists thought that atoms and molecules 
always were much more likely to emit light spontaneously and that stimulated emission thus 
always would be much weaker. It was not until after the Second World War that physicists 
began trying to make stimulated emission dominate. They sought ways by which one atom or 
molecule could stimulate many others to emit light, amplifying it to much higher powers. 

The first to succeed was Charles H. Townes, then at Columbia University in New York. 
Instead of working with light, however, he worked with microwaves, which have a much longer 
wavelength, and built a device he called a “maser,” for Microwave Amplification by the 
Stimulated Emission of Radiation. Although he thought of the key idea in 1951, the first maser 
was not completed until a couple of years later. Before long, many other physicists were 
building masers and trying to discover how to produce stimulated emission at even shorter 
wavelengths. 

The key concepts emerged about 1957. Townes and Arthur Schawlow, then at Bell 
Telephone Laboratories, wrote a long paper outlining the conditions needed to amplify 
stimulated emission of visible light waves. At about the same time, similar ideas crystallized 
in the mind of Gordon Gould, then a 37-year-old graduate student at Columbia, who wrote 
them down in a series of notebooks. Townes and Schawlow published their ideas in a scientific 
journal, physical Review Letters, but Gould filed a patent application. Three decades later, 
people still argue about who deserves the credit for the concept of the laser. 

1. The word coined in paragraph 1 could best be replaced by ……….. . 
A) created 
B) mentioned 
C) understood 
D) discovered 

2. The word intervention in paragraph 1 can best be replaced by ……….. . 
A) need 
B) device 
C) influence 
D) source 
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3. Which of the following statements best describes a laser? 
A) A device for stimulating atoms and molecules to emit light 
B) An atom in a high-energy state 
C) A technique for destroying atoms or molecules 
D) An instrument for measuring light waves 

4. Why was Towne's early work with stimulated emission done with microwaves? 
A) He was not concerned with light amplification. 
B) It was easier to work with longer wavelengths. 
C) His partner Schawlow had already begun work on the laser. 
D) The laser had already been developed. 

5. In his research at Columbia University, Charles Townes worked with all of the 
following EXCEPT ……….. . 
A) stimulated emission 
B) microwaves 
C) light amplification 
D) a maser 

6. In approximately what year was the first maser built? 
A) 1917 
B) 1951 
C) 1953 
D) 1957 

7. The word emerged in paragraph 4 is closest in meaning to ……….. . 
A) increased 
B) concluded 
C) succeeded 
D) appeared 

8. The word outlining in paragraph 4 is closest in meaning to ……….. . 
A) assigning 
B) studying 
C) checking 
D) summarizing 

9. Why do people still argue about who deserves the credit for the concept of the laser? 
A) The researchers' notebooks were lost. 
B) Several people were developing the idea at the same time. 
C) No one claimed credit for the development until recently. 
D) The work is still incomplete. 
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Passage 18 
Crows are probably the most frequently met and easily identifiable members of the native 

fauna of the United States. The great number of tales, legends, and myths about these birds 
indicates that people have been exceptionally interested in them for a long time. On the other 
hand, when it comes to substantive — particularly behavioral — information, crows are less 
well known than many comparably common species and, for that matter, not a few quite 
uncommon ones: the endangered California condor, to cite one obvious example. There are 
practical reasons for this. 

  Crows are notoriously poor and aggravating subjects for field research. Keen observers 
and quick learners, they are astute about the intentions of other creatures, including researchers, 
and adept at avoiding them. Because they are so numerous, active, and monochromatic, it is 
difficult to distinguish one crow from another. Bands, radio transmitters, or other identifying 
devices can be attached to them, but this of course requires catching live crows, who are among 
the wariest and most untrappable of birds. 

Technical difficulties aside, crow research is daunting because the ways of these birds are 
so complex and various. As preeminent generalists, members of this species ingeniously 
exploit a great range of habitats and resources, and they can quickly adjust to changes in their 
circumstances. Being so educable, individual birds have markedly different interests and 
inclinations, strategies and scams. For example, one pet crow learned how to let a dog out of 
its kennel by pulling the pin on the door. When the dog escaped, the bird went into the kennel 
and ate its food. 

1. What is the main topic of the passage? 
A) The ways in which crows differ from other common birds 
B) The myths and legends about crows 
C) The characteristics that make crows difficult to study 
D) The existing methods for investigating crow behavior 

2. According to the first paragraph, what evidence is there that crows have interested 
people for a long time? 
A) The large number of stories about crows 
B) The frequency with which crows are sighted 
C) The amount of research that has been conducted on crows 
D) The ease with which crows are identified 

3. The word comparably in paragraph 1 is closest in meaning to ……….. . 
A) interestingly 
B) similarly 
C) otherwise 
D) sometimes 
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4. In paragraph 1, the author mentions the endangered California condor as an example 
of a species that is ……….. . 
A) smaller than the crow 
B) easily identifiable 
C) featured in legends 
D) very rare 

5. The word them in paragraph 2 refers to ……….. . 
A) crows 
B) subjects 
C) intentions 
D) researchers 

6. According to the second paragraph crows are poor subjects for field research for all of 
the following reasons EXCEPT: 
A) They can successfully avoid observers. 
B) They are hard to distinguish from one another. 
C) They can be quite aggressive. 
D) They are difficult to catch. 

7. In the second paragraph, the author implies that using radio transmitters would allow 
a researcher who studies crows to ……….. . 
A) identify individual crows 
B) follow flocks of crows over long distances 
C) record the times when crows are most active 
D) help crows that become sick or injured 

8. According to the third paragraph, which of the following is true about crows? 
A) They seldom live in anyone place for very long. 
B) They thrive in a wide variety of environments. 
C) They have marked preferences for certain kinds of foods. 
D) They use up the resources in one area before moving to another. 

9. In paragraph 3, the word inclinations is closest in meaning to ……….. . 
A) tricks 
B) opportunities 
C) preferences 
D) experiences 
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10. In the two last lines, the author mentions a pet crow to illustrate which of the 
following? 
A) The clever ways that crows solve problems 
B) The differences between pet crows and wild crows 
C) The ease with which crows can be tamed 
D) The affection that crows show to other creatures 

11. Which of the following statements is supported by the passage? 
A) Crows have relatively long lives. 
B) Crows have keen vision. 
C) Crows are usually solitary. 
D) Crows are very intelligent. 

Passage 19 
In the early days of the United States, postal charges were paid by the recipient, and charges 

varied with the distance carried. In 1825, the United States Congress permitted local 
postmasters to give letters to mail carriers for home deli very, but these carriers received no 
government salary and their entire compensation depended on what they were paid by the 
recipients of individual letters. 

In 1847 the United States Post Office Department adopted the idea of a postage stamp, 
which of course simplified the payment for postal service but caused grumbling by those who 
did not like to prepay. Besides, the stamp covered only delivery to the post office and did not 
include carrying it to a private address. In Philadelphia, for example, with a population of 
150,000, people still had to go to the post office to get their mail. The confusion and congestion 
of individual citizens looking for their letters was itself enough to discourage use of the mail. 
It is no wonder that, during the years of these cumbersome arrangements, private letter-
carrying and express businesses developed. Although their activities were only semi legal, they 
thrived, and actually advertised that between Boston and Philadelphia they were a half-day 
speedier than the government mail. The government postal service lost volume to private 
competition and was not able to handle efficiently even the business it had. 

Finally, in 1863, Congress provided that the mail carriers who delivered the mail from the 
post offices to private addresses should receive a government salary, and that there should be 
no extra charge for that delivery. But this delivery service was at first confined to cities, and 
free home deli very became a mark of urbanism. As late as 1887, a town had to have 10,000 
people to be eligible for free home delivery. In 1890, of the 75 million people in the United 
States, fewer than 20 million had mail delivered free to their doors. The rest, nearly three-
quarters of the population, still received no mail unless they went to their post office. 
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1. What does the passage mainly discuss? 
A) The increased use of private mail Services 
B) The development of a government postal system 
C) A comparison of urban and rural postal services 
D) The history of postage stamps 

2. The word varied in paragraph 1 could best be replaced by ……….. . 
A) increased 
B) differed 
C) returned 
D) started 

3. Which of the following was seen as a disadvantage of the postage stamp? 
A) It had to be purchased by the sender in advance. 
B) It increased the cost of mail delivery. 
C) It was difficult to affix to letters. 
D) It was easy to counterfeit. 

4. Why does the author mention the city of Philadelphia in paragraph 2? 
A) It was the site of the first post office in the United States. 
B) Its postal service was inadequate for its population. 
C) It was the largest city in the United States in 1847. 
D) It was commemorated by the first United States postage stamp. 

5. The word cumbersome in paragraph 2 is closest in meaning to ……….. . 
A) burdensome 
B) handsome 
C) loathsome 
D) quarrelsome 

6. The word they in paragraph 2 refers to ……….. . 
A) Boston and Philadelphia 
B) businesses 
C) arrangements 
D) letters 

7. The private postal services of the nineteenth century claimed that they could do which 
of the following better than the government? 
A) Deliver a higher volume of mail. 
B) Deliver mail more cheaply. 
C) Deliver mail faster. 
D) Deliver mail to rural areas. 
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8. In 1863 the United States government began providing which of the following to mail 
carriers? 
A) A salary 
B) Housing 
C) Transportation 
D) Free postage stamps 

9. The word confined in paragraph 3 is closest in meaning to ……….. . 
A) granted 
B) scheduled 
C) limited 
D) recommended 

Passage 20 
Archaeology has long been an accepted tool for studying prehistoric cultures. Relatively 

recently the same techniques have been systematically applied to studies of the more immediate 
past. This has been called “historical archaeology,” a term that is used in the United States to 
refer to any archaeological investigation into North American sites that postdate the arrival of 
Europeans. 

Back in the 1930's and 1940's, when building restoration was popular, historical archaeology 
was primarily a tool of architectural reconstruction. The role of archaeologist was to find the 
foundations of historic buildings and then take a back seat to architects. 

The mania for reconstruction had largely subsided by the 1950' sand 1960's. Most people 
entering historical archaeology during this period came out of university anthropology 
departments, where they had studied prehistoric cultures. They were, by training, social 
scientists, not historians, and their work tended to reflect this bias. The questions they framed 
and the techniques they used were designed to help them understand, as scientists, how people 
behaved. But because they were treading on historical ground for which there was often 
extensive written documentation, and because their own knowledge of these periods was 
usually limited, their contributions to American history remained circumscribed. Their 
reports, highly technical and sometimes poorly written, went unread. 

More recently, professional archaeologists have taken over. These researchers have sought 
to demonstrate that their work can be a valuable tool not only of science but also of history, 
providing fresh insights into the daily lives of ordinary people whose existences might not 
otherwise be so well documented. This newer emphasis on archaeology as social history has 
shown great promise, and indeed work done in this area has led to a reinterpretation of the 
United States past. 

In Kingston, New York, for example, evidence has been uncovered that indicates that 
English goods were being smuggled into that city at a time when the Dutch supposedly 
controlled trading in the area. And in Sacramento an excavation at the site of a fashionable 
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nineteenth-century hotel revealed that garbage had been stashed in the building's basement 
despite sanitation laws to the contrary. 

1. What does the passage mainly discuss? 
A) Why historical archaeology was first developed 
B) How the methods and purpose of historical archaeology have changed 
C) The contributions architects make to historical archaeology 
D) The attitude of professional archaeologists toward historical archaeology 

2. According to the first paragraph, what is a relatively new focus in archaeology? 
A) Investigating the recent past 
B) Studying prehistoric cultures 
C) Excavating ancient sites in what is now the United States 
D) Comparing findings made in North America and in Europe 

3. According to the passage, when had historical archaeologists been trained as 
anthropologists? 
A) Prior to the 1930's 
B) During the 1930's and 1940's 
C) During the 1950' sand 1960's 
D) After the 1960's 

4. The word framed in paragraph 3 is closest in meaning to ……….. . 
A) understood 
B) read 
C) avoided 
D) posed 

5. In the third paragraph, the author implies that the techniques of history and the 
techniques of social science are ………………..….. . 
A) quite different from each other 
B) equally useful in studying prehistoric cultures 
C) usually taught to students of archaeology 
D) both based on similar principles 

6. The phrase their contributions in paragraph 3 refers to the contributions of ……….. . 
A) social scientists 
B) prehistoric cultures 
C) historians 
D) documentation and knowledge 
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7. The author mentions an excavation at the site of a hotel in Sacramento in order to give 
an example of ……….. . 
A) a building reconstruction project 
B) the work of the earliest historical archaeologists 
C) a finding that conflicts with written records 
D) the kind of information that historians routinely examine 

8. The word supposedly in paragraph 4 is closest in meaning to ……….. . 
A) ruthlessly                    
B) tightly   
C) barely  
D) seemingly 
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Answer Key 

Passage 1 Passage 2 Passage 3 Passage 4 Passage 5 
1- B 
2- B 
3- C 
4- A 
5- B 
6- A 
7- C 
8- D 
9- D 

10- A 
 

1- C 
2- D 
3- D 
4- A 
5- B 
6- B 
7- D 
8- D 
9- B 
10- C 

 

1- C 
2- C 
3- D 
4- A 
5- D 
6- B 
7- C 
8- D 
9- A 
10- C 

 

1- B 
2- D 
3- B 
4- C 
5- C 
6- C 
7- D 
8- B 
9- A 
10- A 

 

1- B 
2- A 
3- C 
4- C 
5- B 
6- A 
7- C 
8- D 
9- D 
10- D 
11- A 
12- C 

Passage 6 Passage 7 Passage 8 Passage 9 Passage 10 
1- B 
2- C 
3- C 
4- B 
5- B 
6- B 
7- A 
8- A 

1- A 
2- C 
3- B 
4- A 
5- B 
6- C 
7- D 
8- A 
9- A 
10- B 

1- B 
2- C 
3- A 
4- D 
5- C 
6- B 
7- D 
8- B 
9- C 

1- A 
2- C 
3- B 
4- A 
5- C 
6- C 
7- A 
8- B 
9- B 

10- D 

1- A 
2- C 
3- D 
4- B 
5- A 
6- B 
7- C 
8- B 

Passage 11 Passage 12 Passage 13 Passage 14 Passage 15 
1- A 
2- B 
3- C 
4- A 
5- B 
6- A 
7- D 
8- C 

1- D 
2- B 
3- A 
4- B 
5- B 
6- B 
7- C 
8- C 
9- B 

1- B 
2- A 
3- A 
4- C 
5- C 
6- B 
7- B 
8- A 
9- A 

1- A 
2- B 
3- C 
4- B 
5- C 
6- A 
7- A 
8- D 

1- B 
2- A 
3- D 
4- B 
5- B 
6- C 
7- B 
8- C 
9- D 

Passage 16 Passage 17 Passage 18 Passage 19 Passage 20 
1- B 
2- D 
3- A 
4- B 
5- C 
6- A 
7- C 
8- A 
9- D 
10- D 

1- A 
2- C 
3- A 
4- B 
5- C 
6- C 
7- D 
8- D 
9- B 

1- C 
2- A 
3- B 
4- D 
5- D 
6- C 
7- A 
8- B 
9- C 

10- A 
11- D 

1- B 
2- B 
3- A 
4- B 
5- A 
6- B 
7- C 
8- A 
9- C 

1- B 
2- A 
3- C 
4- D 
5- A 
6- A 
7- C 
8- D 
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  مطلب درك پاسخ تشریحی

 1متن 
افته به همراه توضیح حقایق مشاهده شده همراه با مدلی از طبیعت است؛ یبه طور خالصه، روش علمی مدرن رویکردي سازمان

د ها رد شود بایپذیر باشد و با این شرط که اگر مدلی در این تستوابسـته به این محدودیت که هر مدل مطرح شده باید آزمون 
  شود. اصالح شود و یا کنار گذاشته

شـود. یک حقیقت به صورت مفروض  اي از حقایق مشـاهده شـده آغاز می  ترین حالت ممکن، روش علمی با مجموعهدر مطلوب
ب کند، سیاره مریخ دیشاي است که به صورت عینی صحیح است. به عنوان مثال، این که خورشید هر روز صبح طلوع میبیانیه

ــد، و این که زمین م ــمان ما ظاهر شـ طور که در گیریم. حقایق، آنچرخد را به عنوان یک حقیقت در نظر مییدر جایی از آسـ
نیستند. در تاریخ بشر، براي مدتی طوالنی زمین، ساکن و در مرکز جهان  بدیهیمثال چرخش زمین نشـان داده شـد، همواره   

د. ن است با دیگران مشترك نباششد. به عالوه، تفسیر ما از حقایق بر اساس عقایدي در مورد دنیاست که ممکدر نظر گرفته می
 -کندکنیم که خورشید روز به روز تغییر نمیکند، فرض میگوییم خورشـید هر روز صـبح طلوع می  براي مثال، هنگامی که می

مرد ها، خورشید هر روز میشناسی آنفکري که ممکن اسـت براي مصریان باستان قابل قبول نبوده نباشد چرا که بنا بر اسطوره 
هاي علمی در پی توضــیحشــان هســتند،  شــد. با این وجود، حقایق مواد خامی هســتند که مدلهر طلوع دوباره متولد میو با 

ــت. پس در زمینه  ــمندان بر این حقایق مهم اس ــخص بتواند   بنابراین توافق دانش ــد که هر ش علم، یک حقیقت باید چیزي باش
  صحتش را حداقل در تئوري براي خود معلوم کند.

د هایی را مطرح کنبینیها ارائه شود. یک مدل مفید باید پیشتواند براي توضـیح آن آوري شـد، مدلی می که حقایق جمعزمانی 
ــات   ــاهدات و آزمایش ــترکه بتوانند از طریق مش ــوند. مدل جهان بطلمیوس مفید بود چرا که موقعیت آینده  بیش ــنجیده ش  س

سال مورد استفاده بود، اما  1500د. اگر چه مدل بطلمیوسی حدوداً به مدت بینی کرخورشـید، ماه، و سیارات را در آسمان پیش 
ل ي کنار گذاشته شدن مدعلتی کلیدي برا -هاي آن با مشاهدات حقیقی مطابقت نداشتبینیدر نهایت مشـخص شد که پیش 

 محور.جهان زمین

  آل به صورت زیر است:به طور خالصه، فرآیند روش علمی ایده

 شود.اي از حقایق مشاهده شده آغاز میآوري مجموعهمی با جمعمشاهده: روش عل 

     شـود. مدل ارائه شـده اغلب فرضیه   هاي جدید ارائه میبینیفرضـیه: مدلی براي توضـیح حقایق مشـاهده شـده و طرح پیش
 است. به معناي یک حدس بررسی شده اساساً شود کهنامیده می

   شوند. هنگامی که صحت سنجیده می بیشتراز طریق مشاهدات و آزمایشات  هاي مدلبینی: پیشبیشترمشـاهدات/آزمایشات
بینی رد شویم. هنگامی که یک پیشدهنده طبیعت است مطمئن میبینی معلوم شـد، از این که مدل حقیقتاً نشـان  یک پیش

 یم.است و بنابراین باید مدل را اصالح کنیم و یا کنار بگذار ناقصدهیم که مدل شود، تشخیص میمی

      نظریه: یک مدل باید همواره با مشـاهدات و آزمایشـات جدید و توسـط دانشـمندان مختلف به چالش کشیده شود. یک مدل
اشته شده باشد. توجه د وارسیهایش مکرراً بینیرسـد که صـحت گستره وسیعی از پیش  تنها زمانی به مرتبه نظریه علمی می

گاه یچدهنده طبیعت است، هنان داشته باشیم که یک نظریه علمی حقیقتاً نشانتوانیم کامالً اطمیباشـید با وجود این که می 
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اند نیز باید هایی که به خوبی تثبیت شدهدیدي درسـت است. بنابراین، حتی نظریه ترتوانیم ثابت کنیم یک نظریه بی هیچنمی
 به چالش کشیده شوند. بیشتربه طور مداوم از طریق مشاهدات و آزمایشات 

آلی که در اینجا توضـیح داده شد صورت  ندرت توسـط یک فرآیند مکانیکی مانند روش علمی ایده ع، اکتشـافات علمی به در واق
ــیارات را در اوایل قرن    می ــف کرد مدل خود را در مقابل  17گیرنـد. بـه عنوان مثـال، یوهانس کپلر که قوانین حرکت سـ کشـ

 بیشــترعالوه، مانند هاي جدید بر اســاس مدلش را معلوم کند. بهبینیمشــاهدات پیشــین آزمود، به جاي این که صــحت پیش 
ه کپلر توانیم نظریاکتشـافات علمی، کشـف کپلر شامل شهود، همکاري با دیگران، لحظات بینش، و شانس بود. با این وجود، می  

بینی شده اي پیشهاي سیارهاز مشاهداتشان صحت موقعیت بسیاريرا بازنگري کنیم و ببینیم که سرانجام سایر دانشمندان با 
آل براي قضــاوت عینی یک مدل مطرح اي ایدهدهنده نســخهکنند. با این دیدگاه، روش علمی نشــانمی تأییدتوســط مدل او را 

  شده و قرابتش با حقیقت است.

  تر است به ......... .نزدیک دومدر پاراگراف  بدیهی. معناي کلمه 1
  الف) جالب
  ب) واضح
  ج) ساده

  درستد) 
  گزینه ب صحیح است.

نیسـتند. در تاریخ بشر، براي مدتی طوالنی زمین،   بدیهیطور که در مثال چرخش زمین نشـان داده شـد، همواره   حقایق، آن«
  »شد.ساکن و در مرکز جهان در نظر گرفته می

کند که  مثال ذکر شده در جمله اول آمده است. جمله دوم به طور ضمنی بیان می و نیز obviousدر توضـیح کلمه   جمله دوم
   شد. بنابراین همواره بدیهی و واضح نبوده است.پیش از این، تصور دیگري از آن میاما واضح است، ما حقیقتی امروز از نظر 

  ت؟. چرا نویسنده در پاراگراف دوم مصریان باستان را به عنوان مثال آورده اس2
  الف) براي توضیح چرخش زمین و خورشید

  اي متفاوت تفسیر شود.هاي مختلف به گونهب) براي اثبات حقایقی که ممکن است در فرهنگ
  ج) براي ارائه حقیقتی که خواننده صحت آن را معلوم کند.

 د) براي کنار گذاشتن مدلی که به صورت گسترده پذیرفته شده بود.

  گزینه ب صحیح است. 
تفسیر ما از حقایق بر اساس عقایدي در مورد دنیاست که «متن، پیش از ارائه مثالِ مصـریان باسـتان، گفته شـده اسـت که     در 

  ».ممکن است با دیگران مشترك نباشد.
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 تر است به ...... .در پاراگراف دوم نزدیک اساساًکلمه  . معناي3

  الف) به طور بدیهی
  ب) گهگاه

  ج) به طور اساسی
  عجیبد) 

  گزینه ج صحیح است.
  »است. به معناي یک حدس بررسی شده اساساً شود کهمدل ارائه شده اغلب فرضیه نامیده می«

essentially means … which   واره توصـیفی براي کلمه فرضـیه است و براي توضیح   دهد که جمله دوم، جملهنشـان می
  را داشت.» درحقیقت، قاعدتاً و اساساً«توان استنباط می essentiallyبیشتر آن آمده است. بنابراین براي معناي کلمه 

  تر است به ........ .در متن نزدیک ناقصکلمه  معناي. 4
  الف) کامل نیست
  ب) مدرن نیست
  ج) روتین نیست

 د) پذیرفته نیست

  گزینه الف صحیح است.
  ».کنار بگذاریمو یا  کنیمبنابراین باید مدل را اصالح است و  ناقصدهیم که مدل تشخیص می«

 دهنده عدم پذیرش مدل هستند. اند، نشانجمالت دوم  و سوم که در ادامه ناقص بودنِ مدل ذکر شده

 . طبق پاراگراف سوم، چرا مدل بطلمیوسی جایگزین شد؟5

  بینی حرکت خورشید مفید نبود.الف) مدل براي پیش
  نداشتند. ها با مشاهدات موجود از جهان تطابقبینیب) پیش

  سال مورد استفاده قرار گرفته بود. 1500ج) مدل بطلمیوسی به مدت 
  د) اکثر دانشمندان بر این باور بودند که زمین مرکز جهان است.

  گزینه ب صحیح است.
هاي آن با مشاهدات حقیقی مطابقت بینیاما در نهایت مشـخص شـد که پیش  «در انتهاي پاراگراف سـوم، بیان شـده اسـت که    

 ».محور.ي کنار گذاشته شدن مدل جهان زمینعلتی کلیدي برا -نداشت

 شوند ........ .هایی که عموماً پذیرفته می. طبق پاراگراف چهارم، نظریه6

  شود وارسیالف) صحتشان باید همچنان 
  ب) چندین مدل دارند

  توانند غیرعلمی باشندج) می
  د) بسیار ساده هستند
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 گزینه الف صحیح است.

ــده که در  ــیعی از  یک مدل تنها زمانی به مرتبه نظریه علمی می«پاراگراف چهارم گفته شـ ــتره وسـ ــحت گسـ ــد که صـ رسـ
  ».شده باشد. وارسی مکرراًهایش بینیپیش

  . طبق پاراگراف پنجم، کپلر براي مشخص کردن صحت نظریه حرکت سیارات خود چه کرد؟7
  هایی کرد.بینیالف) بر اساس مدل پیش

  بینی کنند.دانشمندان خواست پیش ب) از سایر
  ج) از مشاهدات اولیه براي آزمودن مدل استفاده کرد.

  اش به بینش اتکا کرد.د) براي معلوم کردن صحت نظریه
  گزینه ج صحیح است.

مدل خود را در  ،کشف کرد 17یوهانس کپلر که قوانین حرکت سیارات را در اوایل قرن «در پاراگراف پنجم ذکر شـده است که  
 .».مقابل مشاهدات پیشین آزمود

  تر است به .......... .در متن نزدیک بسیاري. معناي کلمه 8
  الف) گسترده

  ب) قابل اعتماد
  ج) با جزئیات

  د) متعدد
 گزینه د صحیح است.

آزمایشات جدید و توسط همواره با مشاهدات و : یک مدل باید نظریه«در پاراگراف قبل در توضـیح نظریه گفته شـده اسـت که    
صـحت گستره وسیعی از  رسـد که  . یک مدل تنها زمانی به مرتبه نظریه علمی میدانشـمندان مختلف به چالش کشـیده شـود   

  ».  .شده باشد وارسیهایش مکرراً بینیپیش

آلی یدهروش علمی اندرت توسط یک فرآیند مکانیکی مانند در واقع، اکتشافات علمی به«سـپس در این پاراگراف بیان شده که  
توانیم نظریه کپلر را بازنگري کنیم و ببینیم که ســرانجام با این وجود، می ... گیرند. که در اینجا توضــیح داده شــد صــورت می

.». ندکنمی تأییدبینی شده توسط مدل او را اي پیشهاي سیارهاز مشـاهداتشان صحت موقعیت  بسـیاري سـایر دانشـمندان با   
، یعنی بررســی مکرر توســـط  یســت، اما بازنگري آن به همان روش روند اکتشــافات دقیقاً به همان صــورت ن   گر چهبنابراین 

  دانشمندان، است.

  ................. .به غیر از هستند  حقیقت. تمام جمالت زیر بخشی از تعریف اصطالح 9
  الف) حقیقت به صورت عینی درست است

  توان معلوم کردب) صحت حقیقت را می
  حقیقت ممکن است تفسیر شود ج)

  د) حقیقت باید قابل فهم باشد
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  گزینه د صحیح است.
ح که به صورت عینی صحیاي است یک حقیقت به صورت مفروض بیانیه«در پاراگراف دوم گفته شده است که رد گزینه الف: 

  پس این گزینه صحیح است.». .است
هر شخص بتواند صحتش را یک حقیقت باید چیزي باشد که «که رد گزینه ب: همچنین در پاراگراف دوم بیان شده است 

  این گزینه نیز صحیح است.». حداقل در تئوري براي خود معلوم کند.
بر اساس عقایدي در مورد دنیاست که ممکن است  تفسیر ما از حقایقعالوه،  به«رد گزینه ج: در همان پاراگراف آمده است که 

 این حقیقت ممکن است تفسیر شود. پس این گزینه نیز صحیح است.بنابر». با دیگران مشترك نباشد.

 توان نتیجه گرفت که یک مدل ................ .. از اطالعات موجود در متن می10

  کندالف) همیشه مشاهدات را منعکس نمی
  ها در معرض تغییر نیستب) مانند نظریه

  شودج) بدون تردید درست در نظر گرفته می
  نیازي ندارد بیشترد) به آزمایشات 

  گزینه الف صحیح است.
. هنگامی که شوندسنجیده می بیشتراز طریق مشـاهدات و آزمایشـات   هاي مدل بینیپیش«در پاراگراف چهارم آمده اسـت که  

بینی یشپ شویم. هنگامی که یکدهنده طبیعت است مطمئن میبینی معلوم شد، از این که مدل حقیقتاً نشانصحت یک پیش
  ».یا کنار بگذاریمو  بنابراین باید مدل را اصالح کنیماست و  ناقصدهیم که مدل شود، تشخیص میرد می

 هاي ب، ج و د صحیح نیستند.بنابراین گزینه

 2متن 
ــکوپی دیدگاهی جدید در مورد عملکرد موجودات زنده و طبیعت خود ماده در  ــرفتی در زمینه تکنیک میکروسـ هر گونه پیشـ

زه ناشــناخته گیاهان و جانوران اختیار دانشــمندان گذاشــته اســت. اختراع میکروســکوپ نور مرئی در اواخر قرن شــانزدهم حو 
ها و ساختارهاي سطح هاي الکترونی امکان مشـاهده مسـتقیم ویروس  یکروسـکوپ سـلولی را معرفی کرد. در قرن بیسـتم، م  تک

ــعه   خرد ــکوپ، که از اش ــتفاده میرا فراهم کردند. اکنون نوع دیگري از میکروس ــی ایکس به جاي نور یا الکترون اس کند، روش
  تر کند.طبیعت گستردهباید همچنان درك انسان را از جهان  ایندهد؛ متفاوت براي بررسی جزئیات ریز ارائه می

، این رویا به دلیل پیشرفت سریع 1940گردد، هر چند در دهه برمی 1895رویاي سـاخت میکروسـکوپ اشـعه ایکس به سـال     
ــده بود. طی دهه  ــکوپ الکترونی تقریباً متوقف ش ــکوپ 1940میکروس ــوح بهتري میکروس هاي الکترونی به طور معمول به وض

هاي اشعه ایکس مانع پیشرفت بود. هر چند در رسیدند، در حالی که عملکرد میکروسکوپنسـبت به میکروسکوپ نور مرئی می 
هایی مانند توسعه منابع جدید نور اشعه ایکس، هاي اشعه ایکس، عمدتاً به دلیل پیشرفتهاي اخیر، عالقه به میکروسکوپسـال 

هاي اشــعه ایکس، که براي مدتی طوالنی از قرن تنها هها بار از لولاحیا شــده اســت. در نتیجه، امروزه روشــنایی موجود میلیون 
  است. بیشترمنابع موجود اشعه ایکس نرم بودند، 
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اند. از هاي نوري بهبود یافتههاي جدید اشعه ایکس به طور قابل توجهی از جهت وضوح در مقایسه با میکروسکوپمیکروسـکوپ 
ی توانند تصاویر را در فواصل زمانها میز استفاده کرد. بعضی از آنتوان براي ترسـیم توزیع عناصر شیمیایی مشخص نی ها میآن

. بر خالف میکروســکوپ اندهاي خاصــی مانند تصــویربرداري ســه بعدي را دادهبســیار کوتاه تشــکیل دهند؛ برخی وعده قابلیت
ــعـه ایکس   ــکوپ اشـ ، یعنی کندفراهم میهوا را  در هاي آزمایش در آب ونگهـداري نمونه  امکانالکترونی معمولی، میکروسـ

شـان بررسی شوند. نور استفاده شده، همان به اصطالح  توانند تحت شـرایطی مشـابه به وضـعیت طبیعی   هاي زیسـتی می نمونه
اشـعه ایکس نرم در محدوده طول موج بیسـت تا چهل آنگستروم (آنگستروم یک ده میلیاردم متر است) است که در بسیاري از   

 هاي ایکس موردنخورده به اندازه کافی نافذ است. به دلیل طول موج اشعههاي زیستی دستبرداري از سـلول موارد براي تصـویر 
 لکهبهاي الکترونی مطابقت ندارند. گاه با باالترین وضوح ممکن در میکروسکوپهاي اشعه ایکس نرم هیچاستفاده، میکروسکوپ

  شوند.است که با ابزار نوري و یا الکترونی انجام میهایی آنمکمل  سازد کهها تحقیقاتی را ممکن میهاي خاص آنویژگی

 کند؟. متن عمدتاً در مورد کدام یک از موارد زیر بحث می1

  شود.الف) جزئیاتی که از طریق میکروسکوپ مشاهده می
  ب) منابع نوري براي میکروسکوپ

  ج) نوع جدیدي از میکروسکوپ
  هاي منسوخ میکروسکوپید) تکنیک

  نه ج صحیح است.گزی
  ها و جمله آخر متن به شرح زیر است:جمالت اول پاراگراف

دیدگاهی جدید در مورد عملکرد موجودات زنده و طبیعت خود ماده را در  پیشـرفتی در زمینه تکنیک میکروسکوپی هر گونه  -
  اختیار دانشمندان گذاشته است.

، این رویا به دلیل پیشرفت سریع 1940گردد، هر چند در دهه برمی 1895به سال  اشعه ایکسرویاي سـاخت میکروسـکوپ    -
  میکروسکوپ الکترونی تقریباً متوقف شده بود.

  اند.هاي نوري بهبود یافتهبه طور قابل توجهی از جهت وضوح در مقایسه با میکروسکوپ هاي جدید اشعه ایکسمیکروسکوپ -
 گاه با باالترین وضوح ممکنهیچ(سافت) نرم  هاي اشعه ایکسمیکروسکوپهاي ایکس مورد استفاده، به دلیل طول موج اشعه -

ــکوپ ــازد که مکمل آنها تحقیقاتی را ممکن میهاي خاص آنهاي الکترونی مطابقت ندارند. بلکه ویژگیدر میکروس  یهایس
  شوند.می است که با ابزار نوري و یا الکترونی انجام
 پرداخته است. هاي جدید اشعه ایکسمیکروسکوپبنابراین متن عمدتاً به توضیحاتی راجع به 

 متن، اختراع میکروسکوپ نور مرئی به دانشمندان اجازه داد که ................. . اساس. بر 2

  ها را مستقیماً مشاهده کنندالف) ویروس
  دهندب) بعدها میکروسکوپ الکترونی را توسعه 

  بدانند بیشترج) در مورد توزیع عناصر شیمیایی 
  سلولی که تا آن زمان ندیده بودند را کشف کنندد) گیاهان و جانوران تک
  گزینه د صحیح است.
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ان و جانوران اختراع میکروسکوپ نور مرئی در اواخر قرن شانزدهم حوزه ناشناخته گیاه«در پاراگراف اول عنوان شـده است که  
  ».ا معرفی کرد.سلولی رتک

 تر است به ............ .در پاراگراف اول نزدیک خردکلمه  معناي. 3

  الف) مدور
  ب) خطرناك

  ج) پیچیده
  د) ریز

  گزینه د صحیح است.
  »را فراهم کردند. خردها و ساختارهاي سطح هاي الکترونی امکان مشاهده مستقیم ویروسدر قرن بیستم، میکروسکوپ«

به معناي نوعی تشــابه با آنهاســت و از آنجا که موضــوع راجع به » هاویروس«با » اي ســطح خردســاختاره«همراه شــدن واژه 
اند به تواند، این تشابه میجهت مشاهده فراهم کرده هاي الکترونیمیکروسکوپمشـاهده توسط میکروسکوپ و امکانی است که  

  لحاظ ابعاد باشد.

  به ............. .در پاراگراف اول اشاره دارد  این. کلمه 4
  الف) یک نوع میکروسکوپ

  ب) درك انسان
  ج) جهان طبیعت

  د) نور
  گزینه الف صحیح است.

کند، روشــی متفاوت براي بررســی ایکس به جاي نور یا الکترون اســتفاده میاکنون نوع دیگري از میکروســکوپ، که از اشــعه «
ــترده ایندهد؛ جزئیات ریز ارائه می بنابراین این به نوع دیگري از » تر کند.باید همچنان درك انســـان را از جهان طبیعت گسـ

  گردد.میکروسکوپ در جمله قبلی بازمی

 کند؟نویسنده در پاراگراف اول به میکروسکوپ نور مرئی اشاره می . چرا 5

  الف) براي آغاز بحث درمورد اکتشافات قرن شانزدهم
  اندازي تاریخیمیکروسکوپ اشعه ایکس در چشمب) براي قرار دادن 

  ج) براي نشان دادن کاربردهاي محدود آن
  د) براي توضیح عملکرد آن

  گزینه ب صحیح است.
و امکانات آن صـحبت شـده و سـپس به     هاي الکترونیمیکروسـکوپ و امکانات آن، سـپس از   میکروسـکوپ نور مرئی در ابتدا از 

آن اشـاره شده است. بنابراین به روندي تاریخی اشاره شده تا به میکروسکوپ اشعه ایکس  اشـعه ایکس و امکانات   میکروسـکوپ 
  رسیده است.
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 زیادي طول کشید تا میکروسکوپ اشعه ایکس توسعه یابد؟ زمان. چرا 6

  الف) بودجه پژوهش کافی نبود.
  ب) تا همین اواخر، منبع نور به اندازه کافی روشن نبود.

  هاي اشعه ایکس دشوار بود.مورد استفاده براي تولید لولهمواد  ج) به دست آوردن
  هاي اشعه ایکس بیش از حد پیچیده بود.د) کاربري میکروسکوپ

  گزینه ب صحیح است.
 هايهاي اخیر، عالقه به میکروسکوپهاي اشـعه ایکس مانع پیشـرفت بود. هر چند در سال  میکروسـکوپ  عملکرددر حالی که «

 »، احیا شده است.هایی مانند توسعه منابع جدید نور اشعه ایکسدلیل پیشرفتبه اشعه ایکس، عمدتاً 

اگر چه در جمله اول اشـاره به عدم پیشـرفت ناشی از عملکرد شده است، اما در جمله بعد توضیح داده شده که بعدها پیشرفت   
  منابع نور بوده است.به علت بهبود منابع نور حاصل شده است. بنابراین منظور از دشواري عملکرد، مشکل 

 تر است به ............... .در پاراگراف سوم نزدیک کندامکان ... فراهم میعبارت  معناي. 7

  دهدالف) تشکیل می
  کندب) مشخص می
  دهدج) گسترش می

  دهدد) اجازه می
  گزینه د صحیح است.

هاي زیســتی  ، یعنی نمونهکندفراهم میهوا را در هاي آزمایش در آب و نگهداري نمونه امکانمیکروســکوپ اشــعه ایکس  «
  »شان بررسی شوندتوانند تحت شرایطی مشابه به وضعیت طبیعیمی

ــت و مفهوم   which meansجمله دوم با عبارت  ــتر در رابطه با مفهوم جمله اول اس ــیحات بیش ــده که به معناي توض آغاز ش
  ارد.د میکروسکوپ اشعه ایکسجمله نشان از یک نوع امکان توسط 

 تر است به ............. .در پاراگراف سوم نزدیک بلکه. معناي کلمه 8

  الف) به طور قابل توجهی
  ب) ترجیحاً
  ج) تا حدي
  د) به جاي

  گزینه د صحیح است.
گاه با باالترین وضــوح ممکن در هاي اشــعه ایکس نرم هیچهاي ایکس مورد اســتفاده، میکروســکوپبه دلیل طول موج اشــعه«

ست ا هاییآنسـازد که مکمل  ها تحقیقاتی را ممکن میهاي خاص آنویژگی بلکههاي الکترونی مطابقت ندارند. میکروسـکوپ 
  .»دشونکه با ابزار نوري و یا الکترونی انجام می

مطرح شده و در جمله  هاي الکترونیمیکروسکوپدر مقایسـه با   هاي اشـعه ایکس میکروسـکوپ در جمله اول اشـکالی در مورد  
  داشت.» در عوض، به جاي«استنباطrather  توان از واژه دوم از مزیت آن سخن گفته شده است. بنابراین می
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 ............. .در پاراگراف سوم اشاره دارد به هایی آن. کلمه 9

  هاالف) ویژگی
  ب) تحقیقات

  هاج) میکروسکوپ
  د) اشعه ایکس

  گزینه ب صحیح است.
ــازد که مکمل را ممکن می تحقیقاتیها هـاي خـاص آن  ویژگی بلکـه « ــت که با ابزار نوري و یا الکترونی انجام هایی آنسـ اسـ

  »شوند.می
  است که با توجه به مفهوم متن و تعداد با هم همخوانی دارند.  those ،investigationsاولین اسم پیش از 

ــاس اطالعات موجود در متن، چه نتیجه10 ــکوپاي می. بر اس ــعه ایکس در آینده توان در مورد میکروس هاي اش
 گرفت؟ 

  هاي الکترونی را خواهند گرفت.الف) احتماالً به طور کامل جاي میکروسکوپ
  تولید خواهند شد. تر از حاالب) سرانجام ارزان

  ها در دسترس نیست را فراهم خواهند کرد.ج) اطالعاتی که توسط سایر میکروسکوپ
 کنند را تغییر خواهند داد.اکنون استفاده مید) سرانجام محدوده نوري که هم

  گزینه ج صحیح است.
کند که توسط آنها در دسترس فراهم میهاست و بنابراین اطالعاتی را جمله آخر متن اشـاره دارد که مکمل سـایر میکروسکوپ  

  نیست.

 3متن 
ند. ي بر اقتصاد داشتبیشتر تأثیرهاي ایالتی در مقایسـه با دولت فدرال  در ایاالت متحده آمریکا، هر یک از دولت 19اوایل قرن 

هاي داخلی وساز توسعهختکردند و در سانقل را صادر میوهاي حملایاالت پروانه تولید، بانکداري، اسـتخراج معدن، و شـرکت  
کردند: اول، تشویق می مجزاکردند. ایاالت توسعه داخلی را به دو شیوه آهن شرکت میها، و راهها، شـاهراه گوناگون مانند کانال

ــرکت ــعهدر واقع با ایجاد ش ــاخت چنین توس ــرکتهاي دولتی براي س ــرمایه براي ش -هاي دولتیهایی؛ دوم، با فراهم کردن س
  که شروع به سودآوري کنند.   کیبیترخصوصی 

ــگفتدر اوایل قرن نوزدهم، دولت ــتقیم از جمله صــدور  آوري به بســیاري از فعالیتهاي ایالتی نیز به طرز ش هاي نظارتی مس
هاي بین اقتصاد قرن نوزدهم و امروزه ها و تفاوتهاي بازرسی مشغول شدند. اهداف صدور مجوز شباهتگسترده مجوز و برنامه

فروشان، صاحبان کاروانسرا، کند: در قرن نوزدهم، مقررات دولت از طریق صدور مجوز به طور خاص متوجه دستنعکس میرا م
فروش بود. کاالهاي فاسدشدنی تجاري به طور کلی تحت بازرسی دولت بود، و کاالهاي اساسی مرزي و انواع مختلف تجار خرده

ــبت بود. در نهایت، دولتمهم مانند الوار و باروت نیز تحت کنترل دول ــتقیم که براي کمک به هاي ایالتی مقررات کس وکار مس
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هاي تجاري، طراحی شده حداکثر محدودیت در ساعات کار و محدودیت در تثبیت قیمت تنظیمکننده، شامل کارگر و مصـرف 
  آزمودند.بود را می

ــادي این دوره حکم ــهیل ثبات غرب و اگر چه ایاالت بر فعالیت اقتصـ فرما بودند، دولت فدرال هم غیرفعال نبود. اهداف آن تسـ
هاي مختلفی را دنبال کرد. دولت فدرال به منظور دولت فدرال فعالیت اهدافتوســعه صــنایع داخلی بود. براي رســیدن به این 

در مرز، جایی که پول براي ثبات به  هاي بانکی و تا قسـمتی، براي فراهم آوردن عرضـه پول نسـبتاً آسان   ایجاد ثبات در فعالیت
ومی هاي عمشد، اجازه دسترسی به زمینروز تسهیل میشـدت مورد نیاز بود، یک بانک ملی تأسـیس کرد. با شرایطی که روزبه  

، که توسـط آن حق مالکیت زمین تنها بر اساس سکونت قابل مطالبه  1862غربی را صـادر کرد که با قانون مزرعه رعیتی سـال   
اندازي کرد، اگرچه مانور به اي که اســاســاً تأثیري حمایتی داشــت را راهبه اوج خود رســید. در نهایت، یک ســیســتم تعرفهبود، 

  ها در سراسر قرن نوزدهم ایجاد کرد.اي تغییرات مکرري در نرخ تعرفهمنظور کسب موقعیت توسط منافع مختلف منطقه

  کند؟حث می. متن عمدتاً در مورد کدام یک از موارد زیر ب1
  الف) حقوق ایاالت در برابر حقوق فدرال

  آهن، کانال، و شاهراه هاي ایالتی در ساخت راهب) شرکت دولت
  هاي ایالتی و فدرال در اقتصاد قرن نوزدهمج) نقش دولت

  هاي ایالتینظارتی دولتد) فعالیت 
  گزینه ج صحیح است.

  است: ها و جمله آخر متن به شرح زیرجمالت اول پاراگراف
  اشتند.د اقتصادي بر بیشترتأثیر  دولت فدرالدر مقایسه با  هاي ایالتیدولتدر ایاالت متحده آمریکا، هر یک از  19اوایل قرن  -
هاي نظارتی مســتقیم از جمله صــدور آوري به بســیاري از فعالیتنیز به طرز شــگفت هاي ایالتیدولت، در اوایل قرن نوزدهم -

  مشغول شدند. بازرسی هايگسترده مجوز و برنامه
 این دوره حکمفرما بودند، دولت فدرال هم غیرفعال نبود. فعالیت اقتصاديبر  ایاالتاگر چه  -

اندازي کرد، اگرچه مانور به منظور کسب موقعیت که اسـاسـاً تأثیري حمایتی داشـت را راه    ايسـیسـتم تعرفه  در نهایت، یک  -
 ایجاد کرد. در سراسر قرن نوزدهم هارخ تعرفهدر ناي تغییرات مکرري توسط منافع مختلف منطقه

 است.» هاي ایالتی و فدرال در اقتصاد قرن نوزدهمنقش دولت«موارد مشخص شده، حاکی از 

 تر است به ......... .در پاراگراف اول نزدیک تأثیرکلمه  معناي. 2

  الف) ارزش
  ب) بحث
  ج) نفوذ

  د) جلوگیري
  گزینه ج صحیح است.

شده اشاره شده و توضیحاتی ارائه شده است. بنابراین به میزان به توضـیح کارهایی که توسـط ایاالت انجام می   در پاراگراف اول
  اثرگذاري و نفوذ آنها اشاره دارد.
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ه باند هاي ایالتی در قرن نوزدهم مرتبط بودند در متن ذکر شدههایی که به دولت. تمام موارد زیر به عنوان حوزه3
  ... .......... غیر از

  الف) استخراج معدن
  ب) بانکداري

  ج) تولید
  د) آموزش عالی

  گزینه د صحیح است.
  اند.گزینه الف، ب و ج در پاراگراف اول ذکر شده

  تر است به .................. .در پاراگراف اول نزدیک مجزامعناي کلمه  .4
  الف) جداگانه

  ب) نوآورانه
  ج) هشداردهنده

  آمیزد) تحریک
  الف صحیح است.گزینه 
متفاوت بودن، مجزا بودن، «تواند حاکی از می distinctجهت تشویق معرفی شده است، بنابراین  دو شـیوه این جمله،  در ادامه

  باشد.» جدا بودن

 .......................................... .ها آهنها و راهتوان نتیجه گرفت که در قرن نوزدهم کانال. از پاراگراف اول می5

  شدند.شد ساخته میالف) با پولی که از جانب دولت فدرال تأمین می
  شدند.ي نسبت به قبل ساخته میبیشترب) با هزینه 

  شدند.ج) عمدتاً در بخش غربی کشور ساخته می
  شدند.هاي ایالتی ساخته مید) گاهی اوقات تا حدودي توسط شرکت

  صحیح است. د گزینه
ه ک ترکیبیخصوصی -هاي دولتیفراهم کردن سـرمایه براي شـرکت  «رد گزینه الف: در بخش آخر پاراگراف اول گفته شـده که  

  اند.کردهبنابراین ایاالت خود سرمایه را فراهم می». آوري کنند.شروع به سود
  در این باره چیزي در متن گفته نشده است.گزینه ب:  رد

  ج: در این باره چیزي در متن گفته نشده است.رد گزینه 
ر نقل را صــادوهاي حملایاالت پروانه تولید، بانکداري، اســتخراج معدن، و شــرکت«تأیید گزینه د: در پاراگراف اول گفته شــده 

 ».کردند.آهن شرکت میها، و راهها، شاهراههاي داخلی گوناگون مانند کانالوساز توسعهکردند و در ساختمی
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  .......................... . به غیر ازهاي ایالتی شامل تمام موارد زیر بود هاي نظارتی دولت. فعالیت6
  فروشالف) صدور مجوز براي تجار خرده

  هاب) نظارت بر مواد استفاده شده در نگهداري شاهراه
  ج) اعمال محدودیت بر تثبیت قیمت

  د) کنترل الوار
  گزینه ب صحیح است.

  همه موارد بجز گزینه ب در پاراگراف دوم ذکر شده است.

 تر است به ............. .در پاراگراف دوم نزدیک تنظیم. معناي کلمه 7

  الف) بحث
  ب) بررسی

  برقراريج) 
  د) اجتناب

  گزینه ج صحیح است.
حداکثر  تنظیمکننده، شـــامل مســـتقیم که براي کمک به کارگر و مصـــرف وکارمقررات کســب هاي ایالتی ، دولتدر نهایت«

  »آزمودند.، طراحی شده بود را میهاي تجاريو محدودیت در تثبیت قیمت محدودیت در ساعات کار
  شود که گزینه ج به لحاظ معنا تناسب بیشتري دارد.وکار تنظیم میحداکثر ساعات کاري توسط مقررات کسب

 تر است به .............. .در پاراگراف سوم نزدیک اهداف. معناي کلمه 8

  الف) مزایا
  ب) تصمیمات

  ج) خدمات
  د) مقاصد

  گزینه د صحیح است.
هاي مختلفی را دولت فدرال فعالیت اهدافاهداف آن تســهیل ثبات غرب و توســعه صــنایع داخلی بود. براي رســیدن به این «

  »دنبال کرد.
ends  بهgoals .در جمله قبل مربوط است و معادل آن است  

  درست است؟ 1862. بر اساس متن، کدام یک از موارد زیر در مورد قانون مزرعه رعیتی سال 9
  اي امکان تملک زمین در غرب را براي مهاجرین تازه ایجاد کرد.الف) به طور فزاینده

  هاي ایالتی تصویب شد.ب) قانونی بود که ابتدا توسط دولت
  عرضه پول را در غرب افزایش داد.ج) 

  اندازي کرد.هایی را در شماري از مناطق راهد) تعرفه
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  گزینه الف صحیح است.
ــال «...  ــکونت قابل مطالبه بود  ، که 1862قانون مزرعه رعیتی س ــاس س ــط آن حق مالکیت زمین تنها بر اس ، به اوج خود توس

  »رسید.
  با سکونت، امکان تملک زمین را خواهند داشت.وارد با توجه به جمله مذکور مهاجرین تازه

  هاي زیر مسئولیت دولت فدرال در قرن نوزدهم بود؟. کدام یک از فعالیت10
  الف) کنترل تولید باروت

  ب) تعیین شرایط کاري افراد
  ج) مقررات عرضه پول

  هاي غربیهاي جدید ساخته شده در زمیند) بازرسی خانه

  گزینه ج صحیح است.
هاي بانکی و تا قسمتی، براي در فعالیت ایجاد ثباتدولت فدرال به منظور «آخر به این موضـوع اشـاره شـده است:    در پاراگراف 

 »فراهم آوردن عرضه پول نسبتاً آسان در مرز، جایی که پول براي ثبات به شدت مورد نیاز بود، یک بانک ملی تأسیس کرد.

 4 متن
. با این حال گذشت سه میلیارد سال دیگر بودحیات از دریاهاي اولیه کمتر از یک میلیارد سال پس از تشکیل شدن زمین آغاز 

ها الزم بود. انتقال حیات از دریا به خشکی شاید به اندازه پیدایش حیات چالشی ار شدن اولین گیاهان و جانوران در قارهتا پدید
  تکاملی بود.

در سبک زندگی بودند؟ دیدگاه سنتی نسبت به اولین موجودات زمینی  شدیديکدام اشـکال حیات قادر به ایجاد چنین تغییر  
هاي نسـبتاً بزرگی که اسـاساً از تمام گیاهان و حیوانات هستند. گیاهان آوندي که مرتبط با   نهنمو -هاسـت بر اسـاس مگافسـیل  

هاي گیاهی جدید و ســرخس هســتند اولین رکورد جامع مگافســیل را به جا گذاشــتند. به این دلیل، به طور معمول فرض دانه
کرد. در این دیدگاه، گیاهان نی جدید را منعکس میهاي زمیاي از فرآیند زمینی شـدن تکامل اکوسیستم شـده اسـت که دنباله  

اي سـاکن شـدند و توسط جانوران گیاهخوار دنبال شدند و در نهایت، توسط جانورانی   هاي قارهآوندي اولیه ابتدا در حاشـیه آب 
ــکار میکه گیاه ــیلخواران را ش ــان میکردند. به عالوه، مگافس ــیلورین و دهند حیات زمینی نزدیک مرز بین دورهها نش هاي س

  شد. متحولمیلیون سال پیش، پدیدار گشت و  400از  بیشتردونین، کمی 
ــی دقیق اگر چه اخیراً دیرینه ــان به بررس ــناس ــوبات زیر این مرز زمینش ــی متعلق به دورهتر رس ــناس ــیلورینش  دونین-هاي س

استخراج کرد.  ها در حمام اسـید از این رسوبات صـخره توان با قرار دادن ها را میرسـد برخی از فسـیل  اند. به نظر میپرداخته
هاي فسیل -هاي قدیمی را آشکار کرده استنشین شده در نزدیکی سواحل اقیانوساین تکنیک شـواهد جدیدي از رسـوبات ته  

ــکوپی و نمونه ــکومیکروس ــیاريهاي میکروس دهم هاي آزمایش به کمتر از یک قطر نمونه موارد پی از جانوران کوچک. در بس
ها شامل بقایاي ، تعداد زیادي از فسیلدفن شدندها به مدت صـدها میلیون سـال   در صـخره  هاآنرسـد. اگر چه  متر میمیلی

  آلی موجودات زنده هستند.
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هاي اند نه تنها پرده از وجود موجوداتی که سابقاً ناشناخته بودند برداشتند، بلکه تاریخها که به به تازگی کشف شدهاین فسـیل 
 هایماناکنون در حال تجدیدنظر در دیدگاهاند. ما هممربوط به تصـرف زمین توسط موجودات زنده چند سلولی را به عقب رانده 

هاي جدیدي در مورد اشکال اولیه زنیدر مورد طبیعت جوامع گیاهی و جانوري اولیه هسـتیم. و با وجود این تجدیدنظرها گمانه 
  حیات زمینی ایجاد خواهد شد.

 تر است به .............. .در پاراگراف دوم نزدیک شدیدمعناي کلمه . 1

  الف) گسترده
  اساسیب) 

  ج) تصاعدي
  د) پرمخاطره

  است. صحیحگزینه ب 
drastic change  انتقال حیات از دریا به خشــکی شــاید به اندازه پیدایش حیات چالشــی تکاملی «در ابتداي پاراگراف اول به

 بنابراین حاکی از یک تغییر عظیم است.مربوط است، » بود.

نامد، اولین شکل حیات که روي خشکی پدیدار شد می »دیدگاه سنتی«اي که نویسنده آن را . بر اسـاس نظریه 2
  کدام بود؟

  الف) باکتري
  ب) جانوران گوشتخوار
  ج) جانوران گیاهخوار

    د) گیاهان آوندي
  است. صحیح دگزینه 

اً از هاي نسبتاً بزرگی که اساسنمونه- هاستبر اساس مگافسیلنسبت به اولین موجودات زمینی  دیدگاه سـنتی «بر اسـاس متن  
ــتند.  ــتند که مرتبط با دانه گیاهان آونديتمام گیاهان و حیوانات هسـ ــرخس هسـ اولین رکورد جامع هاي گیاهی جدید و سـ

  ، گزینه د صحیح است.»را به جا گذاشتند. مگافسیل

 میلیون سال پیش رخ داد؟ 400اتفاقی حدود  متن، چه اساس. بر  3

  الف) بسیاري از اشکال حیات زمینی از بین رفتند.
  ب) اشکال حیات جدیدي روي خشکی به سرعت پیشرفت کردند.

  ها نابود شدند.ها توسط سیلج) مگافسیل
   د) حیات در دریاهاي قدیمی شروع به رشد کرد.

  گزینه ب صحیح است.
هاي سیلورین و دونین، نزدیک مرز بین دوره حیات زمینیدهند ها نشان میبه عالوه، مگافسیل«که  در متن آورده شـده اسـت  

  »..شد متحولپدیدار گشت و میلیون سال پیش،  400از  بیشترکمی 



         163 

 

 تر است به ................ .در پاراگراف سوم نزدیک استخراج کرد. معناي عبارت 4

  الف) قرار داد
  ب) باقی نگه داشت

  بیرون آوردج) 
   د) بررسی کرد

  صحیح است. جگزینه 
  »استخراج کرد. ها در حمام اسید از این رسوباتتوان با قرار دادن صخرهها را میرسد برخی از فسیلبه نظر می«

extract هاست.طبق مفهوم جمله، بیرون کشیدن فسیل از میان صخره  

 هاي اشاره شده در پاراگراف سوم گرفت؟فسیلتوان از متن در مورد اي می. چه نتیجه5

  الف) در فهم تکامل حیات زمینی مفید نبودند.
  هاي گیاهان آوندي یافت شدند.ب) تقریباً به تعداد فسیل

  تر بودند.ها قدیمیج) از مگافسیل
   د) شامل اشکال جدیدي از حیات بودند.

  صحیح است. جگزینه 
امل بنابراین در فهم تک.» پرده از وجود موجوداتی که سـابقاً ناشناخته بودند برداشتند «... رد گزینه الف و د: در متن گفته شـده  

  اند.زمین مؤثر بوده
  رد گزینه ب: به این مورد در متن اشاره نشده است.

دهند و طبق پاراگراف را نشان می یون سال پیشمیل 400از  بیشترکمی پاراگراف دوم، سابقه ها طبق تأیید گزینه ج: مگافسیل
  .نداهها به مدت صدها میلیون سال دفن شددر صخرههاي مذکور سوم، فسیل

 تر است به ......... .در پاراگراف سوم نزدیک موارد. معناي کلمه 6

  هاالف) روش
  ب) فرآیندها

  ج) موارد
    د) دالیل

  صحیح است. جگزینه 
هاي لفسی- هاي قدیمی را آشکار کرده استنشین شده در نزدیکی سواحل اقیانوسجدیدي از رسوبات تهاین تکنیک شـواهد  «

ــکوپی و نمونه ــکوپمیکروس ــیاريهاي میکروس هاي آزمایش به کمتر از یک دهم قطر نمونه موارد ی از جانوران کوچک. در بس
  »رسد.متر میمیلی

 هاي میروسکوپی بحث شده است.نمونهها و در جمله قبل در مورد مواردي از فسیل
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 در پاراگراف سوم اشاره دارد به .......... . هاآن. کلمه 7

  هاالف) صخره
  ب) سواحل
  هاج) اقیانوس

    هاي آزمایشد) نمونه
  صحیح است. دگزینه 
  است که به لحاظ تعداد و جنسیت و مفهوم با آن همخوانی دارد. specimentsترین اسم ، نزدیکtheyقبل از 

 تر است به ............... .در پاراگراف سوم نزدیک دفن شدند. معناي عبارت 8

  الف) له شدند
  ب) به دام افتادند

  ج) تولید شدند
   د) حفر شدند

  صحیح است. بگزینه 
ها شامل بقایاي آلی موجودات زنده ، تعداد زیادي از فسیلدفن شدندها به مدت صـدها میلیون سال  در صـخره  هاآناگر چه «

  »هستند.
ــان althoughوجود  ــده که هنوز بقایاي آلی موجودات زنده  نش ــت. در جمله دوم گفته ش دهنده نوعی تناقض در دو جمله اس

ه جمله توان استنباط کرد کنابراین میباقی است، بنابراین جمله اول باید حاکی از امري باشد که به نوعی متناقض با آن است. ب
  ها به مدتی صدها سال است.هدر صخر» گیر افتادن و دفن شدن«به معناي 

 هاي میکروسکوپی بود؟. کدام یک از موارد زیر نتیجه کشف فسیل9

  الف) در برآورد زمان پیدایش نخستین اشکال حیات زمینی تجدیدنظر شد.
  ها یافت شد.هاي قدیمی بررسی فسیلتکنیکب) کاربردهاي جدیدي براي 

  ج) منشاء حیات نخستین در دریا توضیح داده شد.
   هاي دریاهاي قدیمی تغییر یافت.د) فرضیات در مورد موقعیت

  صحیح است. الفگزینه 
  .».  پرده از وجود موجوداتی که سابقاً ناشناخته بودند برداشتند«... در متن گفته شده 

  کند؟احتماالً با کدام یک از موارد زیر موافقت می. نویسنده 10
  الف) تکامل حیات زمینی به اندازه منشاء حیات پیچیده بوده است.

  کند.هاي میکروسکوپی دیدگاه سنتی در مورد چگونگی تکامل حیات زمینی را پشتیبانی میب) کشف فسیل
  شدند.ان پدیدار میمیلیون سال پیش به یک میز 400هاي زیستی جدید در طی ج) گونه

    ها بسیار ابتدایی است.شناسان براي تعیین دقیق سن فسیلد) فناوري استفاده شده توسط دیرینه
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  صحیح است. الفگزینه 
  .»پرده از وجود موجوداتی که سابقاً ناشناخته بودند برداشتند«... رد گزینه ب: در متن گفته شده 

میلیون سال پیش، پدیدار گشت  400از  بیشترهاي سـیلورین و دونین، کمی  حیات زمینی نزدیک مرز بین دوره«رد گزینه ج: 
  »شد. متحولو 

شناسی تر رسوبات زیر این مرز زمینشناسان به بررسی دقیقاگر چه اخیراً دیرینه«رد گزینه د: در پاراگراف دوم گفته شـده که  
  ».اند.پرداختهدونین -هاي سیلورینمتعلق به دوره

 5متن 

نامیم در واقع هنري براي مردمانی روزمره و عادي توسـط خودشـان و از جانب خودشان   چه امروزه هنر مردمی آمریکایی میآن
بازاري براي انواع آن و به خصـوص براي پرتره ایجاد کردند. شهروندان مرفه که اساساً جمهوري   ،بود که با افزایش رفاه و فراغت

ــط بودند طبقـه متو  ــینان هلندي قرن هفدهم و یا آمریکایی -سـ ــهرنشـ ــتان، شـ همواره عالقه  -هاي قرن نوزدهمرومیان باسـ
اند. با آغاز آن در اواخر قرن هجدهم، ایاالت متحده آمریکا شامل تعداد رو به فزونی از به نقاشـی چهره نشـان داده  توجهی قابل

  کردند.د را برطرف میچنین افراد و هنرمندانی بود که تقاضاي این افرا
برخاست،  -به خصوص کنتیکت و ماساچوست- هاي هنر مردمی آمریکایی از ایاالت نیوانگلندجاي تعجب نیست که اولین پرتره

اي ثروتمند و پرجمعیت در مرکز قدرتمند سنت هنر و صنعت بود. در عرض چند دهه پس از امضاي اعالمیه منطقهاین چرا که 
، جمعیت به سمت غرب کشیده شد و نقاشان پرتره در بخش غربی نیویورك، اوهایو، کنتاکی، ایلینوي، 1776اسـتقالل در سال  

ــط اولین قرن خود به عن  ــغول بودند. در اواس ــور، جمعیت آمریکا تقریباً پنج برابر افزایش یافته بود و و میزوري مش وان یک کش
ر نهایت شد و د بیشترو  بیشترها تقاضا براي پرتره یازده ایالت جدید به سـیزده ایالت اصـلی اضـافه شده بود. در طول این سال   

و در عرض یک نسل  نوید داد به آمریکا معرفی شـد و عصر عکاسی را  داگرئوتایپ 1839توسـط دوربین اقناع شـد. در سـال    
شـد و توسط ثروتمندان  هاي نقاشـی شـده پایان داد. بار دیگر پرتره اصـل لوکس محسـوب می    اختراع جدید به محبوبیت پرتره

  .شداجرا میها ايشد و توسط حرفهسفارش داده می
اندك توانایی هنري قادر بود طراح شــود، با  فردهر  -1850از اواخر قرن هجدهم تا دهه -اما در دوران شـکوفایی نقاشــی پرتره  
لی نقاشی پرتره را به عنوان شغ -نقاشـان تابلو، کالسـکه، و خانه  -شـد. صـنعتگران محلی   عنوانی که به یک نقاش پرتره داده می

کرد به یاعضاي خانواده کار خود را آغاز م طراحیاي و سـودآور آغاز کردند؛ گاهی اوقات مرد یا زن با استعدادي که با  حاشـیه 
ا، هکه بار رنگ ارزشش را داردشد؛ هنرمندان دریافتند که هاي پرتره محاصره مییافت و با درخواستشهرتی محلی دست می

  هایشان را ببندند و به حومه شهر ببرند و اغلب اوقات تزئینات منزل را با نقاشی پرتره ادغام کنند.ها، و قلمبوم

 . .....کند که ...شهرنشینان هلندي قرن هفدهم به عنوان مثالی از گروهی اشاره می . در پاراگراف اول، نویسنده به1

  الف) عمدتاً شامل هنرمندانی خودآموخته بودند
  نهادندها را ارج میب) پرتره

  ج) بر هنر مردمی آمریکا تأثیر گذاشتند
  د) زمان کمی براي صرف کردن در راه هنر داشتند



166       
   

 
  

 گزینه ب صحیح است.

رومیان باستان، شهرنشینان هلندي قرن -شـهروندان مرفه که اسـاسـاً جمهوري طبقه متوسـط بودند     «آورده شـده که  در متن 
  ».اند.نشان داده نقاشی چهرهبه  توجهیقابلهمواره عالقه  -هاي قرن نوزدهمهفدهم و یا آمریکایی

 تر است به .............. .در پاراگراف اول نزدیک قابل توجه. معناي کلمه 2

  الف) چشمگیر
  ب) خجسته
  ج) قابل فهم

  د) مرموز
 صحیح است. الفگزینه 

.با آغاز آن در اواخر قرن هجدهم، ایاالت متحده آمریکا شامل تعداد رو به فزونی از چنین افراد و «در جمله بعد اشـاره شـده که   
ــاي این ــت ». کردند.افراد را برطرف می هنرمندانی بود که تقاض بنابراین تعداد رو به افزایش هنرمندان، براي برآوردن نیازي اس

 باید چنین مفهومی با خود داشته باشد. markedکه باید چشمگیر باشد. در نتیجه 

 هاي مردمی آمریکایی کجا نقاشی شدند؟، اولین پرترهمتن. بر اساس 3

  الف) در نیویورك غربی
  ایلینوي و میزوريب) در 

  ج) در کنتیکت و ماساچوست
  د) در اوهایو

 صحیح است. جگزینه 

ت و خصوص کنتیکبه– هاي هنر مردمی آمریکایی از ایاالت نیوانگلندجاي تعجب نیست که اولین پرتره«در متن ذکر شـده که  
  ».،...برخاست -ماساچوست

 در پاراگراف دوم اشاره دارد به ................ . این. کلمه 4

  الف) یک مرکز قدرتمند سنت هنر و صنعت
  ب) هنر مردمی آمریکایی

  ج) نیوانگلند
    د) نیویورك غربی

 صحیح است. جگزینه 

به   thisتوان تشــخیص داد کهاســت که با توجه به مفهوم، تعداد و جنســیت می this ،New Englandاولین اســم پیش از 
New England .اشاره دارد 
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 . جمعیت ایاالت متحده در پنجاه سال اولیه پس از استقالل چقدر افزایش یافت؟5

  شد. بیشترالف) سه برابر 
  شد. بیشترب) پنج برابر 
  شد. بیشترج) یازده برابر 

   شد. بیشترد) سیزده برابر 
 صحیح است. بگزینه 

  شده است.در پاراگراف دوم متن به این امر اشاره 

 تر است به .............. .در پاراگراف دوم نزدیک نوید دادعبارت  معناي. 6

  الف) آغاز کرد
  ب) تقاضا کرد
  ج) منتشر کرد
    د) افزایش داد

 صحیح است. الفگزینه 

و در عرض یک نسل اختراع جدید به محبوبیت  نوید دادبه آمریکا معرفی شـد و عصر عکاسی را   داگرئوتایپ 1839در سـال  «
  »هاي نقاشی شده پایان داد.پرتره

ــتین روش موفق در ثبت عکسمعرفی داگرئوتایپ ( ــري جدید میهاي دائمینخسـ ــد. بنابراین ) به منزله آغازي عصـ تواند باشـ
ushering in معنی با آغاز کردن باشد.تواند هممی  

 (پاراگراف دوم) و پرتره نقاشی شده شبیه به رابطه اتومبیل و ................. است.داگرئوتایپ . رابطه بین 7

  الف) اتوبان
  ب) راننده

  ج) کالسکه اسبی
   د) موتور
 صحیح است. جگزینه 

تر ریعتر و سشده، حاال با فناوري آسانهایی که با دست کشیده میروشـی براي ثبت عکس اسـت، در حقیقت پرتره   داگرئوتایپ
 آید. رابطه کالسکه اسبی که به اتومبیل تبدیل شده نیز مصداق همین امر است.بدست می

  کردند؟هاي نقاشی شده کمک . بر اساس متن، کدام یک از موارد زیر به کاهش تقاضاي پرتره8
  الف) فقدان سنت قدرتمند هنر و صنعت

  ب) مهاجرت نقاشان به سمت غرب
  هاي منظرهج) عالقه رو به رشد براي نقاشی

    د) اختراع دوربین
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 صحیح است. دگزینه 

و عصر عکاسی را نوید داد و در عرض یک نسل  داگرئوتایپ به آمریکا معرفی شد 1839در سال «در متن عنوان شـده است که  
  »..هاي نقاشی شده پایان داداختراع جدید به محبوبیت پرتره

 تر است به ............ .در پاراگراف دوم نزدیک شداجرا میکلمه  معناي. 9

  شدالف) فروخته می
  شدب) تقاضا می

  شدج) تحسین می
    شدد) ایجاد می

 صحیح است. دگزینه 

  ».شداجرا میها ايشد و توسط حرفهشد و توسط ثروتمندان سفارش داده میبار دیگر پرتره اصل لوکس محسوب می«
  گردد. بنابراین معناي آن با گزینه د همخوانی دارد.اي بازمیهاي توسط حرفهبه اجراي پرتره executeفعل 

  ...... .کند که طراحان ........... نویسنده به طور ضمنی بیان می10
  گرفتندالف) از معلمان مسافر درس می

  ب) زن بودند
  هاي ثروتمند بودندج) از خانواده

    د) هیچ آموزش رسمی هنري نداشتند
 صحیح است. دگزینه 

ــنعتگران محلی«نام بردن از  ــتعدادي که با «و » ص ــاي خانواده کار خود را آغاز می طراحیمرد یا زن با اس ، به عنوان »کرداعض
 دیدند و خود آغازکننده طراحی بودند.کردند، بدان معناست که اساساً هنرمندان در این باره آموزش نمیکه طراحی می کسانی

 تر است به ............... .در پاراگراف سوم نزدیک طراحیکلمه  معناي. 11

  الف) ترسیم
  ب) استخدام

  ج) کمک
    د) بحث
 صحیح است. الفگزینه 

  ...» کرداعضاي خانواده کار خود را آغاز می طراحیمرد یا زن با استعدادي که با «... 
sketch تواند.از اعضاي خانواده با توجه به مفهوم کلی و هدف متن، به معناي طراحی کردن، نقش زدن و ترسیم کردن می 
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  تر است به ................. .در پاراگراف سوم نزدیک ارزشش را دارد. معناي عبارت 12
  الف) ضروري

  ب) آموزشی

  ج) سودآور

    د) لذت بخش

 صحیح است. جگزینه 

که بار  ارزشش را داردهنرمندان دریافتند که  شد؛هاي پرتره محاصره مییافت و با درخواستبه شـهرتی محلی دست می «... 
  »هایشان را ببندند و به حومه شهر ببرند و اغلب اوقات تزئینات منزل را با نقاشی پرتره ادغام کنند.ها، و قلمها، بومرنگ

ــند ولی در یک عبارت طوالنی هایی که از جهت ســاختمان و مفهوم مســتقل به نظر میبراي جداکردن جملهنقطه ویرگول  رس
در این پاراگراف نیز، دو جمله داراي بستگی معنایی در عینِ مفهوم مستقلشان هستند. بنابراین علت این  .بستگی معنایی دارند

  که هنرمندان حاضر بودند براي نقاشی یه حومه شهر بروند، نوعی سودآوري است.

 6متن 
پا بود و تا ارو بومیشدت واگیردار که  آبله اولین بیماري شـایع بود که با دخالت انسان به طور کامل از بین رفت. یک بیماري به 

ها انســان شـد. در بسـیاري از کشــورهاي   منجر به مرگ میلیون 1800توسـعه واکسـیناســیون توسـط ادوارد جنر حدود سـال     
آمد. قربانیان این بیماري از تب باال، اســتفراغ، و  و کشــنده به حســاب می  ناكغیراروپایی تا همین اواخر یک بیماري وحشــت

ــتاها و هایی چرکی بودند و چال و چوله به جاي میبرند که جوشآور رنج میدردنـاك خارش هـاي  جوش ــتند. در روسـ گذاشـ
  اند.دادند که از آبله جان سالم به در بردهشهرهاي سراسر جهان، افرادي که اثر زخم داشتند نشان می

ــال  ــازمان بهداشــت جهانی (1966در ماه مه س ــا)، یکی از آژانسWHO، س ــروع یک کمپین هاي س زمان ملل متحد، براي ش
ــه  ــد. هـدف از بین بردن بیماري در عرض یک دهه بود. در آن زمان، این بیماري   مـأمور کن کردن آبلـه  جهـانی براي ریشـ شـ

پزشـک، پرسـتار، دانشـمند، و سایر پرسنل از سازمان     700آمد. بیش از جدي براي مردم سـی کشـور به حسـاب می    تهدیدي
هاي پروژه از آنجا کهکارمند بهداشت در کشورهاي آلوده براي مبارزه با این بیماري گرد هم آمدند.  200000جهانی بهداشت با 

کن ، عده کمی معتقد بودند که یک بیماري به شـیوع آبله بتواند واقعاً ریشــه شـکسـت خورده بود   ماالریا و تب زرد براي مشـابه 
 کمپین ضد آبله، هیچ موردي در این زمینه گزارش نشد.شود، اما تا یازده سال پس از سازماندهی اولیه 

مبارزه با بیماري در سـطوح مختلف توسـعه یافته بود. البته یک کمپین آموزشی براي ساکنین کشورهاي در معرض    اسـتراتژي 
ا آبله زه بکنندگانی فعال در مباریابد و تبدیل به شــرکتخطر وجود داشــت تا این افراد بیاموزند بیماري چگونه گســترش می 

ها عالوه بر واکســیناســیون همگانی، شــامل قرنطینه بیماران مبتال به آبله فعال به منظور جلوگیري از شــوند. ســایر اســتراتژي
یجاد هاي مالی براي گزارش آبله به اشد. پاداشگسترش بیماري بود به این ترتیب که موجب شکستن زنجیره انتقال انسانی می

ــت مؤثر بود. قربانیان آبله یکی پس از دیگري دنبال میانگیزه در عموم براي ک ــشــان ب  مک به کارکنان بهداش ــدند و تماس ا ش
 شد.شدند. هم زمان، کل روستایی که قربانی در آن ساکن بود واکسینه میشد و درمان میسایرین قطع می
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ورد شــناخته شــده مبتال به بیماري را آخرین مها آن، مقامات ســازمان جهانی بهداشــت اعالم کردند که 1978تا آوریل ســال 
جوي خود براي موارد جدید تا دو ســال دیگر ادامه دادند تا کامالً مطمئن و، اما کارکنان بهداشــت به جســتاندقرنطینه کرده

جامعه جهانی صــادر شــد. امروزه آبله دیگر خطري براي بشــریت محســوب  دراي رســمی ، بیانیه1980شـوند. در ماه مه ســال  
  د. واکسیناسیون جاري در سراسر جهان متوقف شده است.شونمی

 . کدام یک از موارد زیر بهترین عنوان براي متن است؟1

  الف) سازمان جهانی بهداشت
  کن کردن آبلهب) ریشه

  ج) واکسیناسیون آبله
   هاي عفونید) بیماري

 صحیح است. بگزینه 

  از:ها و جمله آخر متن عبارتند جمالت ابتدایی پاراگراف
  اولین بیماري شایع بود که با دخالت انسان به طور کامل از بین رفت. آبله -
هاي سـازمان ملل متحد، براي شروع یک کمپین  )، یکی از آژانسWHO، سـازمان بهداشـت جهانی (  1966در ماه مه سـال   -

  شد. مأمور کن کردن آبلهریشهجهانی براي 
  در سطوح مختلف توسعه یافته بود.  استراتژي مبارزه با بیماري -
را  بیماريمبتال به  آخرین مورد شـناخته شده ها ، مقامات سـازمان جهانی بهداشـت اعالم کردند که آن  1978تا آوریل سـال   -

اند، اما کارکنان بهداشــت به جســتجوي خود براي موارد جدید تا دو ســال دیگر ادامه دادند تا کامالً مطمئن    قرنطینه کرده
  شوند.

  شود. واکسیناسیون جاري در سراسر جهان متوقف شده است.دیگر خطري براي بشریت محسوب نمی آبلهامروزه  -
  دهد که گزینه ب، بهترین عنوان براي متن خواهد بود.موارد فوق نشان می

 در پاراگراف دوم بهتر است با کدام مورد جایگزین شود؟ تهدید . کلمه2

  الف) مباحثه
  ب) تحقیر

  ج) خطر
    د) آزار

 صحیح است. جگزینه 

دهنده این است که بیماري موضوعات مطرح شده در پاراگراف که در مورد اقداماتی مهم جهت از بین بردن بیماري است، نشان
 به معناي خطر و تهدید است. threatخطري جدي است و بنابراین 
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 متن، استراتژي استفاده شده براي از بین بردن گسترش آبله چه بود؟ اساس. بر 3

  الف) واکسیناسیون تمامی روستاها
  ب) درمان هر قربانی

  ج) قرنطینه قربانیان و واکسیناسیون همگانی
   د) گزارش گسترده شیوع

 صحیح است. جگزینه 

ه آبله بیماران مبتال ب قرنطینه، شامل واکسیناسیون همگانیها عالوه بر سایر استراتژي«در پاراگراف سـوم بیان شـده اسـت که    
  ».  فعال به منظور جلوگیري از گسترش بیماري بود

 در پاراگراف چهارم اشاره دارد به ........... . هاآن کلمه. 4

  هاالف) سال
  ب) مقامات
  ج) قربانیان

    د) موارد
 است. صحیحگزینه ب 

  است که به لحاظ معنا، تعداد و جنسیت با هم همخوانی دارند. they ،WHO officialsترین اسم به نزدیک

 تر است به ............ .در پاراگراف چهارم نزدیک قرنطینه کردندعبارت  معناي. 5

  الف) ترمیم کردند
  ب) جدا کردند

  ج) مواظبت کردند
    د) قرار دادند

 صحیح است. بگزینه 

در این جمله به عنوان آخرین  isolatedاین جمله در ادامه موضــوع پاراگراف قبلی مبنی بر جدا کردن بیماران اســت. بنابراین 
  است.» جدا ساختن«و » قرنطینه کردن«مورد از این اقدام به معناي 

 تشویق شدند به کارکنان بهداشت کمک کنند؟ چگونه. عموم 6

  الف) با آموزش دیدن
  پاداش گرفتن براي گزارش مواردب) با 

  ها از سایرینج) با قرنطینه شدن آن
   هاد) با واکسینه کردن آن

 صحیح است. بگزینه 
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هاي مالی براي گزارش آبله به ایجاد انگیزه در عموم براي کمک به کارکنان پاداش«در پاراگراف ســـوم گفته شـــده اســـت که 
  ».بهداشت مؤثر بود.

 ؟ندارد. کدام یک از جمالت زیر به آبله اشاره 7

  هاي قبلی شکست خورده بود.الف) پروژه
  شوند.ب) افراد دیگر براي آن واکسینه نمی

  اندازي کرد.کن کردن بیماري راهج) سازمان جهانی بهداشت کمپینی جهانی براي ریشه
   د) تهدیدي جدي بود.

 صحیح است. الفگزینه 

  ».واکسیناسیون جاري در سراسر جهان متوقف شده است.«انتهاي متن بیان شده که رد گزینه ب: در 
)، یکی از WHO، سازمان بهداشت جهانی (1966در ماه مه سال «رد گزینه ج: در ابتداي پاراگراف دوم اشـاره شـده اسـت که    

  ».شد. مورمأکن کردن آبله هاي سازمان ملل متحد، براي شروع یک کمپین جهانی براي ریشهآژانس
جدي براي مردم سـی کشـور به حساب    تهدیديدر آن زمان، این بیماري «رد گزینه د: در پاراگراف دوم گفته شـده اسـت که   

 ».آمد.می

 توان نتیجه گرفت که ..................... .متن می اساس. بر 8

  الف) امسال هیچ مورد جدیدي از آبله گزارش نشده است.
  اند.تب زرد گزارش شدهب) امسال ماالریا و 

  دهند.ج) قربانیان آبله دیگر در تماس با بیماري جان خود را از دست نمی
    شود.د) آبله از یک فرد به دیگري منتقل نمی

 صحیح است. الفگزینه 

ان تومی، این امر را »شــود.امروزه آبله دیگر خطري براي بشــریت محســوب نمی«تأیید گزینه الف: طبق این جمله در آخر متن 
  قابل قبول دانست.

، اما این امر دلیلی »شـکســت خورده بود  ماالریا و تب زرد براي هاي مشـابه پروژه«رد گزینه ب: اگر چه در متن گفته شـده که  
  براي گزارش آن در امسال نیست.

 رد گزینه ج: چنین چیزي در متن بیان نشده است.

  یاد شده است.» یک بیماري به شدت واگیردار«رد گزینه د: در پاراگراف اول، از آبله با عنوان 

 7متن 

گیري مقدار آب جوي اسـت که به صورت باران، تگرگ، و یا  شـود، اندازه بارندگی، که معموالً از آن به عنوان بارش باران یاد می
گر چه درك این رسد. ارسـد. بارش متوسـط سـاالنه در سرتاسر ایاالت متحده هر سال به سی و شش اینچ می   برف به زمین می

شوند. براي مثال، یک فوت برف با یک فوت بارندگی برابر گیري نمیها به یک صورت اندازهنکته ضـروري است که تمامی بارش 
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ــمالی     ــت. براي مثال، در ایالت ش ــبه بارش برف، ده اینچ برف با یک اینچ بارش برابر اس ــاس فرمول کلی محاس ــت. بر اس نیس
در زمسـتان میزان بارش برف زیاد است، صد اینچ برف در یک سال تنها به صورت ده اینچ بارندگی  نیویورك، جایی که معموالً 

شــود. مجموع بارندگی شـود. از سـوي دیگر، باران، باران اســت. چهل اینچ باران به صـورت چهل اینچ بارندگی ثبت می   ثبت می
  شود.پنجاه اینچ بارندگی ثبت میاي با چهل اینچ باران و صد اینچ برف به صورت ساالنه براي منطقه

دریا،  امجاورت بکند حاصل ترکیبی از چندین عامل است، از جمله موقعیت، ارتفاع، میزان بارندگی که یک منطقه دریافت می
بارندگی ایاالت متحده در اصـــل توســـط بادهاي جاري از ســـوي اقیانوس آرام، خلیج مکزیک،  بیشـــترو جهت بادهاي جاري. 

آیند، ســواحل شــود. به دلیل این که این بادهاي جاري عمدتاً از ســمت غرب میهاي بزرگ آورده میاقیانوس اطلس، و دریاچه
کند. اگر چه در امتداد خود سواحل اقیانوس ت میي نسبت به سواحل اقیانوس اطلس دریافبیشتراقیانوس آرام بارندگی سـاالنه  

هاي ایاالت متحده، به خصــوص رشــته کوه راکی و آپاالچی بر کوهکند. رشــتهآرام، ارتفاع در میزان بارش باران تفاوت ایجاد می
الیانه اي راکی، بارش سهگذارد. در قسمت شرقی کوهها تأثیر میمقدار بارندگی در مناطق جانبی بادپناه و بادگیر این رشته کوه

درصد کمتر از  40هاي آپاالچی به طور میانگین هاي راکی است. بارندگی قسمت شمالی کوهکمتر از قسمت غربی کوهاسـاساً  
کنند، هوا باید هاي هوا از اقیانوس بر فراز خشکی حرکت میطور که جریانهاي آپاالچی است. هماندر قسـمت جنوبی کوه آن 

شــود و آبی که در ابرها نگه داشـته شــده به صـورت باران یا برف روي قســمت   ها عبور کند. هوا خنک میکوه صـعود کند تا از 
  تر است.بارد. بنابراین هوا در سمت دیگر کوه بسیار خشکها میصعودي کوه

  کند؟در مورد کدام یک بحث می عمدتاً. متن 1
  الف) بارندگی

  ب) بارش برف
  ج) ایالت نیویورك

   مول کلید) یک فر
 صحیح است. الفگزینه 

  ها و جمله انتهایی متن به شرح ذیل است:جمالت اول پاراگراف
باران، تگرگ، و یا گیري مقدار آب جوي است که به صورت شود، اندازهیاد می بارش باران، که معموالً از آن به عنوان بارندگی -

  رسد.به زمین می برف
کند حاصـــل ترکیبی از چندین عامل اســـت، از جمله موقعیت، ارتفاع، مجاورت به که یک منطقه دریافت می میزان بارندگی -

  دریا، و جهت بادهاي جاري.
شـود و آبی که در ابرها نگه داشـته شده به صورت باران یا برف روي   ها عبور کند. هوا خنک میهوا باید صـعود کند تا از کوه  -

 تر است.بنابراین هوا در سمت دیگر کوه بسیار خشک .باردیها مقسمت صعودي کوه

 بنابراین در مجموع متن در رابطه با بارندگی به صورت کلی است.
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  شود؟. کدام یک از کلمات زیر اغلب به جاي بارندگی استفاده می2
  الف) رطوبت
  ب) خیسی

  ج) بارش باران
   برف-د) باران
 صحیح است. جگزینه 

  »شودبارندگی، که معموالً از آن به عنوان بارش باران یاد می«کند که میجمله اول متن بیان 

 شود.شامل .................... می بارندگی اصطالح. 3

  الف) فقط بارش باران
  ب) باران، تگرگ، و برف
  ج) باران، برف، و رطوبت

   د) باران، تگرگ، و رطوبت
 صحیح است. بگزینه 

  ».شودبارندگی، که معموالً از آن به عنوان بارش باران یاد می«است جمله اول متن در این رابطه 

 . متوسط بارش سالیانه باران در ایاالت متحده چقدر است؟4

  الف) سی و شش اینچ
  ب) سی و هشت اینچ

  ج) چهل اینچ
    د) چهل و دو اینچ

 صحیح است. الفگزینه 

  ».رسد.ایاالت متحده هر سال به سی و شش اینچ می بارش متوسط ساالنه در سرتاسر«در پاراگراف اول گفته شده 

 دهد؟اینچ برف در یک سال داشته باشد، این میزان تا چه اندازه بارندگی سالیانه را افزایش می 40. اگر ایالتی 5

  الف) تا دو فوت
  ب) تا چهار اینچ
  ج) تا چهار فوت

    اینچ 40د) تا 
 صحیح است. بگزینه 

ن چهل بنابرای.». اســاس فرمول کلی محاســبه بارش برف، ده اینچ برف با یک اینچ بارش برابر اســتبر «در متن گفته شـده که  
 اینچ برف برابر با چهار اینچ باران است.

 
 



         175 

 

 تر است به ........... .در پاراگراف دوم نزدیک ارت بمجاو. معناي عبارت 6

  الف) ارتباط با
  ب) وابستگی به

  ج) نزدیکی به
   د) شباهت به

  صحیح است. جگزینه 
 امجاورت بکند حاصـــل ترکیبی از چندین عامل اســـت، از جمله موقعیت، ارتفاع، میزان بارندگی که یک منطقه دریافت می«

 .»جهت بادهاي جاري دریا، و

ــله با دریا نیز از جمله این عوامل اســت. بنابراین   ــاره دارد، که فاص به  proximity toجمله اول به عوامل مؤثر در بارندگی اش
  تواند باشد.معناي نزدیکی به دریا می

 است؟ بیشتر. بارندگی سالیانه کجا 7

  الف) سواحل اقیانوس اطلس
  هاي بزرگب) دریاچه

  ج) خلیج مکزیک
    د) سواحل اقیانوس آرام

 صحیح است. دگزینه 

ــواحل اقیانوس اطلس دریافت ي بیشــترســواحل اقیانوس آرام بارندگی ســاالنه «در پاراگراف دوم گفته شــده که  نســبت به س
  ».کند.می

 ؟نشده بودکننده میزان بارندگی دریافتی یک منطقه اشاره عنوان عامل تعیینیک از موارد زیر به کدام. به 8

  هاالف) کوه
  ب) ارتفاع

  ج) دریا
   د) باد

 صحیح است. الفگزینه 

  است.در پاراگراف دوم، به همه موارد بجز مورد اول شاره شده 

  در پاراگراف دوم بهتر است با کدام مورد جایگزین شود؟ اساساًکلمه . 9
  اساساًالف) 

  ب) به طور جزئی
  ج) کامالً
    د) ظاهراً
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 صحیح است. الفگزینه 

هاي ایاالت متحده، به خصــوص رشــته کوه راکی و آپاالچی بر مقدار بارندگی در مناطق جانبی بادپناه و بادگیر این کوهرشــته«
  »هاي راکی است.کمتر از قسمت غربی کوهاساساً هاي راکی، بارش سالیانه گذارد. در قسمت شرقی کوهها تأثیر میرشته کوه

تواند به می substantiallyها بر میزان بارندگی آمده است. بنابراین کوهتوضـیح تأثیر رشته و در جمله دوم در ادامه جمله اول 
  باشد.» اساساً، در اصل«معناي 

 در پاراگراف دوم اشاره دارد به ............ . آن کلمه. 10

  دهدالف) کاهش می
  ب) بارندگی

  ج) مناطق
   هاکوهد) رشته

 صحیح است. بگزینه 

that  بهprecipitation گردد، به لحاظ تعداد و محتوا همخوانی وجود دارد.برمی  

 8متن 
 و براي استاسترالیا  منشاء آنها دراقاقیا (درخت صمغ عربی)، نوعی از درخت و درختچه از خانواده درخت گل ابریشم است که 

طور شود و اینقیا در اسـترالیا ترکه نامیده می مدت زیادي در سـاختن بناهاي گلی و چوبی مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. اقا   
اند. اقاقیا در واقع مربوط به خانواده گیاهانی است که با نام حبوبات، شامل شـود که بناها از ترکه و خشت ساخته شده گفته می

ها در واقع محصــوالت شــوند. بعضــی اقاقیهاي لوبیا شــکل، شــناخته میهایی با دانهنخود، لوبیا، عدس، بادام زمینی، و پوســته
شوند و ها براي صـمغ چسبناکشان ارزشمندند که صمغ عربی و صمغ اقاقیا نامیده می کنند. سـایر انواع اقاقی خوراکی تولید می
ــترده ــتفاده میبه طور گس ــاخت پیانو، یا براي  اي در دارو، غذا، و عطر اس ــوند، همچنین براي چوب متراکم با ارزش براي س ش
  نن، ماده تیره اسیدي براي فرآوري پوست حیوانات براي تبدیلشان به چرم کاربرد دارند.پوست غنی از تا

اند و ثابت شده است که قابلیت بقا در مناطق گرم و به طور بندي شدهنزدیک به پانصـد گونه اقاقیا بررسـی، شـناسایی، و دسته   
 ربیشت. آیندعمل مییی در ایاالت متحده جنوبی کلی خشـک جهان را دارند؛ هر چند فقط دو جین از سـیصـد گونه اسـترالیا    

دهند، که سه مورد گل می تنها ها،ایندهند، اما از میان واردات اقاقیا درختانی هسـتند که در ارتفاع کم به رشد خود ادامه می 
رکه تهایی گرد هستند؛ هاي کوچک معطر که به شـکل خوشه اي و گلهاي سـرخس مانند نقره با برگ اقاقیاي بیلیعبارتند از: 

پهن و  هايبرگ داشــتنمتراکم که با ترکه طالیی ســیدنی کشــد؛ و اســت و دو برابر آن قد می اقاقیاي بیلی که شــبیه اينقره
رسد. نوع دیگر آن که اقاقی سیاه است و پشت به نظر میهاي تیز تنیده به هم پرو شاخه پرجلوههاي براق زرد ، شـکوفه صـاف 

هاي سـاده هســتند. عالوه بر این که یک درخت محبوبی  شـود، داراي شـاخ و برگ سـبز تیره و شـکوفه    بلک وود هم نامیده می
شمند ود ارزشاش که در ساخت مبلمان و آالت بسیار باارزش موسیقی استفاده میبه دلیل چوب تیرهاقاقی سـیاه  زینتی اسـت،  
  شود.محسوب می
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شــود، مثل این که تاریخ و یا به شــکوفه زدن در ماه فوریه معموالً به ریشــه اســترالیایی آن نســبت داده می اقاقی خوي عجیب
ها بر عکس اســت، و فوریه، که در کره جنوبی، فصــلکند. در نیمکیفیت نور تفاوت چندانی در چرخه گل این درخت ایجاد نمی

هاي زرد رنگ پریده در اوت ظاهر ده زمسـتان اســت، در اسـترالیا تابســتان اسـت. هرچند عمالً در اســترالیا شــکوفه   ایاالت متح
  زند.داشتنی در زمستان شکوفه میدوست اقاقیکره جنوبی بروید یا شمالی، کند در نیمشوند. فرقی نمیمی

 پردازد؟. متن در درجه اول به کدام یک از موضوعات زیر می1

  اقاقی سیاه )الف
  اقاقی ها و انواعب) ویژگی

  اقاقیج) انواع استرالیایی 
   در مبلمان تزئینی اقاقید) کاربرد چوب 

 صحیح است. بگزینه 

  ها و جمله آخر متن به شرح زیر است:جمالت اول پاراگراف
گیرد و (درخت صــمغ عربی)، نوعی از درخت و درختچه از خانواده درخت گل ابریشــم اســت که از اســترالیا نشــأت می اقاقیا -

  (توضیح در مورد اقاقیا و کاربرد آن) براي مدت زیادي در ساختن بناهاي گلی و چوبی مورد استفاده قرار گرفته است.
 اند و ثابت شده است که قابلیت بقا در مناطق گرم و به طوربندي شدهبررسی، شناسایی، و دسته اقاقیانزدیک به پانصد گونه  -

 هاي آن)بندي و ویژگی(توضیح در مورد اقاقیا، دسته کلی خشک جهان را دارند؛

ا که تاریخ و ی شود، مثل اینبه شـکوفه زدن در ماه فوریه معموالً به ریشـه اسـترالیایی آن نسبت داده می    اقاقی خوي عجیب -
  هاي آن)(توضیح در مورد اقاقیا و ویژگیکند. کیفیت نور تفاوت چندانی در چرخه گل این درخت ایجاد نمی

یا و (توضیح در مورد اقاق زند.داشـتنی در زمستان شکوفه می دوسـت  اقاقیکره جنوبی بروید یا شـمالی،  کند در نیمفرقی نمی -
  هاي آن)ویژگی

  کنند؟در ایاالت متحده جنوبی به خوبی رشد می یاقاق. چند گونه از 2
  الف) پانصد
  ب) سیصد
  ج) دوازده

    د) سه
 صحیح است. جگزینه 

  ».آیند.عمل میاز سیصد گونه استرالیایی در ایاالت متحده جنوبی  دو جینهر چند فقط «در متن آمده است که 

 تر است؟در پاراگراف دوم به کدام یک از موارد زیر نزدیک آیندعمل میعبارت  معناي. 3

  کنندالف) به خوبی رشد می
  شوندب) یافت می

  ج) کاشته شدند
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   توانند زندگی کنندد) می
 صحیح است. الفگزینه 

  »..آیندعمل میهر چند فقط دو جین از سیصد گونه استرالیایی در ایاالت متحده جنوبی «
  به معناي رشد یافتن است. thriveدهد که متن در رابطه با اقاقی است و مفهوم جمله نشان می

 در پاراگراف دوم اشاره دارد به .......... . هااین کلمه. 4

  الف) ایاالت متحده
  ب) انواع
  هاج) گونه

    د) درختان
 صحیح است. دگزینه 

ــتر« ــد خود ادامه می  ،واردات اقاقیا بیش ــتند که در ارتفاع کم به رش ــه مورد گل  تنها ها،ایندهند، اما از میان درختانی هس س
  .»دهندمی

  مطابقت دارد. theseاست که هم به لحاظ مفهوم و هم به لحاظ تعداد با  ,treesآمده،   theseاسمی که قبل از

  اي ................. .متن، ترکه نقره اساس. بر 5
  متراکم و پرپشت استالف) 

  هاي ساده داردب) شکوفه
  ج) بلندتر از اقاقی بیلی است

   د) براي ساخت مبلمان کاربرد دارد
 صحیح است. جگزینه 

  ». کشداست و دو برابر آن قد می اقاقیاي بیلی که شبیه ايترکه نقره«در پاراگراف دوم آمده است که 

 در پاراگراف دوم بهتر است جایگزین شود با ............. . پرجلوه کلمه. 6

  الف) عجیب
  پرجزئیاتب) 

  ج) بزرگ
    د) شکننده

 صحیح است. بگزینه 

م هاي تیز تنیده به هو شاخه پرجلوههاي براق زرد هاي پهن و صاف، شکوفهبرگ داشتنبا متراکم که ترکه طالیی سـیدنی  و «
  ».رسد.به نظر می پرپشت

رسـد گزینه ب  باید باشـد که به نظر می  showy bright yellow blossomsبنابراین نوعی هماهنگی بین پرپشـت بودن و  
 بهترین پاسخ است.
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  هاي زیر نسبت به بقیه کمتر است؟هاي کدام یک از اقاقیشکوفه رنگارنگی. 7
  اقاقی بیلیالف) 
  ترکه طالیی سیدنیب) 
  ايهترکه نقرج) 
    اقاقی سیاهد) 

 صحیح است. دگزینه 

رکه تهستند؛  هایی گردهاي کوچک معطر که به شکل خوشهگلاي و هاي سـرخس مانند نقره با برگ اقاقیاي بیلی«طبق متن 
پهن و  هايبرگ داشــتنمتراکم که با  ترکه طالیی ســیدنیکشــد؛ و اســت و دو برابر آن قد می اقاقیاي بیلی که شــبیه اينقره

ت و اس اقاقی سیاهرسد. نوع دیگر آن که هاي تیز تنیده به هم پرپشت به نظر میو شـاخه  زرد پرجلوههاي براق شـکوفه صـاف،  
  »هستند.هاي ساده شکوفهشود، داراي شاخ و برگ سبز تیره و بلک وود هم نامیده می

 است؟ بیشتر اقاقی سیاهساخت کدام یک از موارد زیر از درخت  احتمال. 8

  الف) آرایش گل
  ب) میز

  پاي ج)
   د) کاغذ
 صحیح است. بگزینه 

ــیاه « طبق پاراگراف دوم متن ــتفاده  به دلیل چوب تیرهاقاقی س ــیقی اس ــیار باارزش موس ــاخت مبلمان و آالت بس اش که در س
  .».شودشود ارزشمند محسوب میمی

 دهند؟اقاقی چه زمانی در استرالیا شکوفه می درختان. 9

  الف) فوریه
  ب) تابستان

  ج) اوت
    بهارد) 

 صحیح است. جگزینه 

  ».شوند.هاي زرد رنگ پریده در اوت ظاهر میهرچند عمالً در استرالیا شکوفه«در پاراگراف آخر آمده است که 

 9متن 
شــد، با هاي هلندي در آمریکاي شــمالی، که با نام نیوآمســتردام شــناخته می، پیتر مینوییت، فرماندار شــهرك1626در ســال 

دالر مذاکره کرد. او جزیره  24,12مقامات کانارسـی براي خریداري جزیره منهتن براي تجارت به ارزش شـصت گیلدر یا حدود   
  ریداري نمود.خ وست ایندیارا براي شرکت هلندي 
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ترین رأس جزیره توسـط شـرکت ساخته شد. از آنجا که تالش براي تشویق مهاجرت   یک سـال بعد، قلعه آمسـتردام در جنوبی  
ر شدند دکه با توجه به اسـتانداردهاي آن دوره سخاوتمندانه نیز محسوب می  یثمربخش نبود، پیشـنهادات  به سـرعت ها هلندي

، 1637ترین مستعمرات آمریکاي شمالی تبدیل شد. تا سال ناهمگون تیجه شهرك به یکی ازسراسر اروپا گسترش یافتند. در ن
د استایوسانت اطراف آن رشقلعه تا داخل روسـتاي نیوآمسـتردام گسترش یافته بود، جوامع کوچک دیگر شامل نیوهارلم و بوري  

ی که در آن زمان غیرمعمول بود در آن ترقی کرد. هاي سعه نظر مذهبی و زبانکرده بودند و نیوآمستردام رونق گرفت و شاخصه
، گزارش شد که هجده زبان مختلف تنها در نیوآمستردام قابل شنیدن است. در میان مهاجران چندزبانه یک گروه 1643تا سال 

و ن بزرگ انگلیسـی از اسـتعمارگران انگلیسـی اهل کنتیکت و ماسـاچوسـت بودند که حامی دعوي شاه انگلیسی نسبت به هلند     
ها ، هنگامی که انگلیسی1644بخشـید. در سال  بودند که با فرمانی آغاز شـده بود و قلمرو را به برادرش جیمز، دوك یورك می 

هاي جنگی را به بندي نیوآمستردام فرستاد، فرماندار هلندي، پیتر استایوسانت بدون مقاومت تسلیم از کشتی توانمنديناوگان 
  شد.

دســت آوردند، نام روســتاي نیوآمســتردام به افتخار دوك به نیویورك تغییر یافت. با شــروع زیره را بهها جهنگامی که انگلیســی
ــلوغ بود. پس از جنگ،  ــهر نیویورك قبـل از آن هم یک مرکز تجاري شـ را به عنوان پایتخت اول ایاالت متحده  آن انقالب، شـ

را  سی، نیویورك جایگاه خوددي الدلفیا و سـپس به واشـنگتن  انتخاب کردند. اگر چه دولت در نهایت منتقل شـد، بار اول به فی 
همی کردند و در عوض سحفظ کرد. نیویورك تبدیل به پناهگاهی براي دزدان دریایی شد که با تجار برجسته دست به یکی می

شــاورزي را با کردند. به عنوان یک مســتعمره، نیویورك بســیاري محصــوالت کها تجهیزات کشــتی طلب میاز غارتشــان، از آن
ــتکاالهاي تولیدي انگلیســی مبادله می ــه قرن پس از معامله اولیهکرد. عالوه بر این، تجارت با وس اش با ایندیز رونق گرفت. س

  گذاري کوچک مینوییت ارزشی بیش از هفت میلیارد دالر پیدا کرد.بومیان آمریکا، سرمایه

 ست؟. کدام یک از موارد زیر بهترین عنوان براي متن ا1

  الف) تاریخ شهر نیویورك
  هاي هلنديب) گزارشی از مستعمره

  ج) زندگینامه پیتر مینوییت
    د) اولین پایتخت ایاالت متحده

 صحیح است. الفگزینه 

  ها و جمله آخر متن به شرح ذیل است:جمالت اول پاراگراف
ا شد، بهاي هلندي در آمریکاي شمالی، که با نام نیوآمستردام شناخته می، پیتر مینوییت، فرماندار شهرك1626در سال  -

  دالر مذاکره کرد. 24,12براي تجارت به ارزش شصت گیلدر یا حدود جزیره منهتن مقامات کانارسی براي خریداري 
  توسط شرکت ساخته شد. هترین رأس جزیرجنوبییک سال بعد، قلعه آمستردام در  -
  تغییر یافت. به نیویوركدست آوردند، نام روستاي نیوآمستردام به افتخار دوك ها جزیره را بههنگامی که انگلیسی -
  ارزشی بیش از هفت میلیارد دالر پیدا کرد. گذاري کوچک مینوییتسرمایهاش با بومیان آمریکا، سه قرن پس از معامله اولیه -

 گیري نیویورك است.دهنده یک روند تاریخی درباره شکلجمالت فوق نشان 
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 شان دریافت کردند؟آمریکا چه چیزي در عوض جزیره بومیان. 2

  الف) شصت گیلدر هلندي
  دالر آمریکا 24,12ب) 

  ج) کاال و تجهیزات
    د) زمین در نیوآمستردام

 صحیح است. جگزینه 

پناهگاهی براي دزدان دریایی شــد که با تجار برجســته دســت به یکی   نیویورك تبدیل به «در پاراگراف آخر گفته شــده که 
کردند. به عنوان یک مستعمره، نیویورك بسیاري ها تجهیزات کشـتی طلب می کردند و در عوض سـهمی از غارتشـان، از آن  می

 .».کردمحصوالت کشاورزي را با کاالهاي تولیدي انگلیسی مبادله می

 بود؟. نیوآمستردام کجا واقع شده 3

  الف) در هلند
  ب) در آمریکاي شمالی

  ج) در جزیره منهتن
   د) در هند

 صحیح است. بگزینه 

 در جمله اول متن به این مطلب اشاره شده است.

بالفاصله ثمربخش نبود، پیشنهادات  هااز آنجا که تالش براي تشویق مهاجرت هلندي«. منظور نویسنده از جمله 4
» شـدند در سـراسر اروپا گسترش یافتند  میکه با توجه به اسـتانداردهاي آن دوره سـخاوتمندانه نیز محسـوب    

 چیست؟

  ها داده شد.ها فرصت مهاجرت به دنیاي جدید به سایر اروپاییالف) پس از جوابدهی کند هلندي
  ها نیز فراهم شد.براي مهاجرت اروپایی ها، فرصتب) به دلیل مهاجرت موفق هلندي

  هاي موجود به جاي مهاجرت به دنیاي جدید براي مهاجرت به اروپا استفاده کردند.ها از فرصتج) هلندي
   کردند.ها براي مهاجرت به دنیاي جدید صبر میها باید تا زمان فراهم شدن فرصتها و سایر اروپایید) هلندي

 صحیح است. الفگزینه 

  ها ثمربخش نبوده است.گزینه ب و ج: گفته شده که تشویق براي مهاجرت هلندي رد
  از صبر کردن نیست. صحبتیاي مطرح شده است. بنابراین رد گزینه د: اشاره شده است که پیشنهادات سخاوتمندانه
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 در پاراگراف دوم بهتر است جایگزین شود با .............. . ناهمگون . کلمه5

  خواهآزاديالف) 
  ب) مشهور
  ج) متنوع
   د) پررونق

 گزینه ج صحیح است.

حاکی از موضــوعی مرتبط با  heterogeneousدر جمالت قبل به تالش براي تشــویق مهاجرت اشــاره شــده اســت. بنابراین  
  را استنباط نمود.» ناهمگون«توان معناي مهاجرت از نقاط مختلف است و می

 شد؟هاي مختلف صحبت میزبان. چرا در نیوآمستردام به 6

  الف) مالک شرکت هلندي هند غربی انگلیس بود.
  داد.ب) شرکت هلندي هند غربی اجازه آزادي بیان را می

  کرد.ج) شرکت هلندي هند غربی مهاجران تازه اهل کشورهاي مختلف اروپایی را استخدام می
   کردند.هاي مختلفی صحبت میکردند به زبانزندگی میهایی که قبل از خرید شرکت هلندي هند غربی آنجا د) هندي

 صحیح است. جگزینه 

رین تک سال بعد، قلعه آمستردام در جنوبیی«و نیز » او جزیره را براي شرکت هلندي هند غربی خریداري نمود.«بر اساس متن 
فاصله ثمربخش نبود، پیشنهادات ها بالرأس جزیره توسـط شـرکت سـاخته شد. از آنجا که تالش براي تشویق مهاجرت هلندي   

  ».شدند در سراسر اروپا گسترش یافتند.که با توجه به استانداردهاي آن دوره سخاوتمندانه نیز محسوب می
 تواند از جمله این پیشنهادات سخاوتمندانه باشد.هاي موجود، گزینه ج میبا توجه به گزینه

 تر است به ............ .در پاراگراف سوم نزدیک توانمند . معناي کلمه7

  الف) قدرتمند
  ب) مدرن
  ج) گران

    د) غیرمنتظره
 صحیح است. الفگزینه 

هاي جنگی را به بندي نیوآمستردام فرستاد، فرماندار از کشتی توانمنديها ناوگان هنگامی که انگلیسی«در متن آمده است که 
  ».هلندي، پیتر استایوسانت بدون مقاومت تسلیم شد.

با توجه به جمله دوم که حاکی از تسـلیم شـدن بدون مقاومت است، بنابراین ناوگان باید یک ویژگی داشته باشد که به این امر   
  باشد.» قدرتمند«و » توانمند«تواند به معناي می formidableمنجر شده باشد. بنابراین 
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 در پاراگراف چهارم اشاره دارد به ................ . آن . کلمه8

  الف) انقالب
  ب) شهر نیویورك

  ج) جزیره
    د) پایتخت اول

 صحیح است. بگزینه 

ــلوغ بود. پس از جنگ،« ــهر نیویورك قبل از آن هم یک مرکز تجاري شـ را به عنوان پایتخت اول ایاالت متحده انتخاب  آن شـ
  »کردند.

پیش از آن آمده است و به لحاظ مفهوم متن  New York Cityیک شهر باید باشد که  it، مقصـود از  با توجه به مفهوم متن
  و نیز تطابق تعداد با هم هماهنگ هستند.

 . کدام شهر اولین پایتخت ایاالت متحده جدید بود؟9

  نیوآمستردامالف) 
  ب) نیویورك
  ج) فیالدلفیا
    د) واشنگتون

 صحیح است. بگزینه 

را به عنوان پایتخت  آن شهر نیویورك قبل از آن هم یک مرکز تجاري شلوغ بود. پس از جنگ،«در پاراگراف آخر آمده است که 
  گردد.در این جمله آن به نیویورك باز می». اول ایاالت متحده انتخاب کردند.

  گذاري شد؟میلیارد دالر ارزش 7چه تاریخی منهتن به قیمت  . در10
  1626الف) 
  1726ب) 
  1656ج) 
    1926د) 

 صحیح است. دگزینه 

هاي هلندي در آمریکاي شـمالی، که با نام نیوآمستردام  ، پیتر مینوییت، فرماندار شـهرك 1626در سـال  «طبق جمله اول متن 
دالر  24,12خریداري جزیره منهتن براي تجارت به ارزش شــصــت گیلدر یا حدود شــد، با مقامات کانارســی براي شــناخته می
  ».مذاکره کرد.

گذاري کوچک مینوییت ارزشــی بیش از هفت اش با بومیان آمریکا، ســرمایهســه قرن پس از معامله اولیه«طبق جمله آخر متن 
  »میلیارد دالر پیدا کرد.

  است. 1926رابر با سال بعد ب 300، یعنی حدود 1626سه قرن پس از 
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 10متن 
ـتن تحصـیالت کافی خود هوراس مان بود که به او انگیزه تالش زیاد در زمینه رسیدن به اصالحات مورد نظرش در     شـاید نداش

ــربچه بود، پدر و برادر بزرگ   ــئول  از دنیا رفتندترش آموزش و پرورش را داد. زمـانی کـه او هنوز یک پسـ از  نگهداريو او مسـ
رفت. بعدتر، با کمک چندین معلم کودکان شــهرش، فقط دو یا ســه ماه در ســال به مدرســه می بیشــتراش شــد. مانند خانواده

  اش را فراموش نکرد.اولیه هايکوششگاه وکالي ماساچوست شد اما هیچ هیأتتوانست حقوق بخواند و عضو 
ــت وي  ــاچوسـ ــا کرد که حه تاریخ، الیکردخدمت میدر حالی که در قوه مقننه ماسـ ت دولتی أیهی آموزش و پرورش را امضـ

ت أاش دست کشید تا اولین دبیر هیکرد. بدون پشـیمانی، از فعالیت حقوقی و شـغل سـیاسی   ازي میاندآموزش و پرورش را راه
براي نظام مدرســه اي به عنوان جایگزینی نفوذ زیادي در طی دوره بحرانی بازســازي، که مدرســه ابتدایی پایهآنجا او در شــود. 
اي قدیمی مطرح شـد، اعمال کرد. تحت رهبري او، برنامه درسـی بازسـازي شـد، سال تحصیلی حداقل به مدت شش ماه     ناحیه

مان به وجود آمدند  دیگر اصالحات مهم که تحت هدایت تمدید شد.تا سـن شـانزده سـالگی     اجباري افزایش یافت، و تحصـیل 
 هايعادي براي تربیت معلمان، مؤسـسـاتی براي تحصـیالت معلمان ضـمن خدمت، و سالن    عبارتند از: تأسـیس مدارس دولتی  

  هاي مدارس مؤثر بود.سخنرانی عمومی براي آموزش بزرگساالن. او همچنین در افزایش حقوق معلمان و ایجاد کتابخانه
ایاالت ماساچوست که در دوران تصدي خود با مان در مورد اصـالح مدارس توسعه یافت و در دوازده گزارش ساالنه به   هايایده

شد بعدها به عنوان عنوان دبیر آموزش و پرورش نوشـت توزیع شـد. اصالحات ماساچوست که در آن زمان افراطی محسوب می  
  مدلی براي نظام آموزشی کشور مطرح شد. مان به عنوان پدر آموزش و پرورش عمومی به رسمیت شناخته شد.

هاي کشاورزان و هاي آموزشی براي خانوادهناپذیري در جهت گسترش فرصتخستگی زربه ط ندگی خوددر طول ز هوراس مان
 از مردن«هایش فلسـفه خود از آموزش و زندگی را خالصه کرد:  فرزندان کارگران فقیر تالش کرد. در یکی از آخرین سـخنرانی 

  اي از همان فلسفه بود.طمئناً، زندگی خود او نمونهم »اید.خجالت بکشید تا زمانی که افتخاري براي بشریت نیافریده

  کند؟هاي زیر موضوع اصلی متن را بهتر بیان مییک از عنوان کدام. 1
  الف) پدر آموزش عمومی آمریکایی

  ب) فلسفه آموزش
  دولت آموزش و پرورش ماساچوست هیأتج) 

    هاي مؤسسات آموزشید) سیاست
  صحیح است. الفگزینه 

  ها و جمله آخر متن به شرح ذیل است:پاراگرافجمالت اول 
شـاید نداشتن تحصیالت کافی خود هوراس مان بود که به او انگیزه تالش زیاد در زمینه رسیدن به اصالحات مورد نظرش در   -

  آموزش و پرورش را داد.
ــاچوســت  وي  - ت دولتی أیهامضــا کرد که ی آموزش و پرورش را ، الیحه تاریخکردخدمت میدر حالی که در قوه مقننه ماس

  کرد.ازي میاندآموزش و پرورش را راه
مان در مورد اصـالح مدارس توسعه یافت و در دوازده گزارش ساالنه به ایاالت ماساچوست که در دوران تصدي خود   هايایده -

  با عنوان دبیر آموزش و پرورش نوشت توزیع شد.
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هاي کشاورزان هاي آموزشی براي خانوادهناپذیري در جهت گسترش فرصتخستگی زربه ط در طول زندگی خود هوراس مان -
  و فرزندان کارگران فقیر تالش کرد. 

  اي از همان فلسفه بود.مطمئناً، زندگی خود او نمونه -
ــده که به عنوان پدر   تمام جمالت در مورد هوراس ــاره ش ــوم اش آمریکا  آموزش و پرورش عمومیمان اســت که در پاراگراف س

  شناخته شده است.

 کند؟. چرا نویسنده به اوایل زندگی هوراس مان اشاره می2

  الف) به عنوان مثالی براي اهمیت آموزش زودهنگام براي موفقیت
  تر کردن زندگینامهب) براي کامل

  اش در زمینه آموزش و پرورش را داد.ج) چون به او انگیزه کارهاي بعدي
   معلمانی که به موفقیت او کمک کردند.د) براي اداي احترام به 

  صحیح است. جگزینه 
شاید نداشتن تحصیالت کافی خود هوراس مان بود که به او انگیزه تالش زیاد در «در ابتداي متن به این امر اشـاره شـده است:   

 ».زمینه رسیدن به اصالحات مورد نظرش در آموزش و پرورش را داد.

 در پاراگراف اول بهتر است جایگزین شود با ......... . هاکوشش.کلمه 3

  الف) تجربیات ارزشمند
  هاي شادب) موقعیت

  ج) افراد تأثیرگذار
    د) دوران سخت

 صحیح است. دگزینه 

ــده که  ــو «در جمله قبل ذکر ش ــد   هیأتعض ــت ش ــاچوس ــان از موفقیت او دارد. پیش از آن هم درمورد » وکالي ماس که نش
هاي گذشته را فراموش اش سـخن گفته اسـت. به نوعی بیان کرده که با وجود شـرایط خوب بعدي، سختی   زندگیهاي سـختی 

  نکرده است.

 اشاره دارد به ............. . آنجا . کلمه4

  الف) قوه مقننه ماساچوست
  ت دولت آموزش و پرورشأب) هی

  ج) فعالیت حقوقی مان
   د) شغل سیاسی او

  صحیح است. بگزینه 
  اولین اسم قبل از آن است که به لحاظ مفهوم و تعداد با هم در تطابق هستند.» هیأت«
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 است؟ بیشتر. احتمال موافقت نویسنده با کدام یک از موارد زیر 5

  الف) تأثیر هوراس مان بر آموزش و پرورش آمریکا بسیار زیاد بود.
  هوراس مان اعمال شد.ب) تأثیر کوچک اما مهمی بر آموزش و پرورش آمریکا توسط 

  ج) تعداد کمی از مدرسان متوجه تأثیر هوراس مان بر آموزش و پرورش آمریکا بودند.
   د) تأثیر هوراس مان بر آموزش و پرورش آمریکا پذیرفته یا ارج نهاده نشده بود.

 صحیح است. الفگزینه 

  کند.میتوضیحات مطرح شده در پاراگراف دوم و سوم متن، گزینه الف را تأیید 

 ............. . به غیر از. هوراس مان از تمام موارد زیر حمایت کرد 6

  ت دولتی آموزش و پرورشأالف) هی
  ايب) نظام آموزشی ناحیه

  هایی براي بزرگساالنج) کالس
    ايد) مدارس ابتدایی پایه

  صحیح است. بگزینه 
  است. رد گرینه الف و ج و د: همه موارد در پاراگراف دوم ذکر شده

  ..»داي قدیمی مطرح شاي به عنوان جایگزینی براي نظام مدرسه ناحیهمدرسه ابتدایی پایه«بیان شده  متندر تأیید گزینه ب: 

 دست یافت .......... . هاآن. اصالحاتی که هوراس مان به 7

  الف) در آن زمان افراطی نبودند
  شدندب) فقط توسط ایالت ماساچوست به کار گرفته می

  بعدتر به عنوان مدلی براي کشور به تصویب رسیدند ج)
   وکالي ماساچوست اجرا شدند هیأتد) توسط 

  صحیح است. جگزینه 
شد بعدها به عنوان مدلی براي نظام اصالحات ماساچوست که در آن زمان افراطی محسوب می«در پاراگراف سوم بیان شده که 

 ».آموزشی کشور مطرح شد.

 است؟ بیشتر. احتمال موافقت هوراس مان با کدام یک از موارد زیر 8

  هاي جدید فکر کنید.الف) به شیوه
  ب) به دیگران کمک کنید.

  ج) تا جاي ممکن درس بخوانید.
   د) سخت کار کنید.

 صحیح است. بگزینه 

  کند.مفهوم پاراگراف آخر، گزینه ب را تأیید می
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 11تن م
معماري ارگانیک که همان معماري طبیعی اسـت، ممکن اسـت در مفهوم و شـکل متفاوت باشـد، اما همیشـه به اصول طبیعی      

کرده است، به طور آشکار تمام قوانین تحمیل شده از سوي مراجع  ارگانیکوفادار اسـت. معمار که خود را وقف ترویج معماري  
ــرف را رد می فردي و یا زیبایی ــناســی ص ــتفاده  در نهایت، هدف بنا، و افرادي که مصــالحبه طبیعت مکان، کند تا ش از آن اس

ود. شکل، تواند ساخته ش، یک بانک شبیه به یک معبد یونانی نمیرعایت شـوند کنند پایبند بماند. اگر این اصـول طبیعی  می
ــکل و  عملکردتابع  ــتند. به بیان دیگر، عملکردنیســت، بلکه ش ــ دو جنبه الینفک یک پدیده هس ــاختمان باید از اش کال یک س

ا میان د تگذارها احترام میهاي طبیعی یک مکان را حفظ کرده و به آنساخته شود که ویژگی مصالحیطبیعی الهام بگیرد و با 
ــاند. عالوه بر  بنا و محیط طبیعی ــتفاده افراد از محیط بیرون را به حداکثر برس اش هماهنگی ایجاد کنند. باید میزان تماس و اس

  این، قانون کارکردگرایی باید رعایت شود؛ یعنی، اصل حذف کردن هر چیزي که هدف عملی ندارد.
وسازي نشان داده هاي ساختبنابراین، اصـول طبیعی، یک سـري اصـول طراحی، و نه سـبک، هسـتند که توسـط ابزار و شـیوه       

ــب، ریتم، و مقیاس را منعکس می می ــوند که وحدت، تعادل، تناس ــمهکنند. مثل یش ــاز، معمار ارگانیک به مکان و ک مجس س
ــالح نگرد. حقیقت در معماري به یک بناي می ،یابدبه عنوان یک شــکل ذاتی که به صــورت ارگانیک از درون توســعه می   مص

انجامد که در هماهنگی کامل با موقعیت اسـت. در اکثر موارد، این بناها اشـکال هندسی خود را در   طبیعی و خود به خودي می
 یابند.هایشان را در پالت طبیعی اطرافشان میط زمین و رنگخطو

ر، براي رسد. به بیان دیگ، بخشی از طبیعت به نظر میپنهان شـود که توسـط طبیعت   از بیرون، یک بناي ارگانیک بیش از آن
ا ز طبیعی کل بنا رانداچشـم انسان جداسازي بناي مصنوعی از زمین طبیعی آسان و شاید حتی ممکن نیست. نور، هوا، و چشم 

ــاهاي زندگی به روي یکدیگر باز   گیرد و یـک حس ارتبـاطی بـا محیط بیرون از منزل ایجـاد می    در بر می کنـد. از داخـل، فضـ
کارکردي در جریان باشند. عالوه بر  فضاهايدهد و اجازه می رسیده است جداگانه به حداقل هاياتاق دیوارهاي تعدادشوند. می

ها و فضاهاي انباري را با هم هاي داخل سـاختمان مانند نیمکت پراکنده هسـتند. معماري ارگانیک سـازه   این، فضـاهاي داخلی 
  کند تا جاي مبلمان را بگیرند.ترکیب می

 . بر اساس متن، نام دیگر معماري ارگانیک چیست؟1

  الف) معماري طبیعی
  شناسیب) معماري زیبایی
  ج) معماري اصولی

   د) معماري گوناگون
  صحیح است. الفنه گزی

  کند.جمله اول متن، گزینه الف را تأیید می
  
  
  
  



188       
   

 
  

  در پاراگراف اول بهتر است جایگزین شود با ............ . در نهایت. کلمه 2
  الف) خوشبختانه

  ب) سرانجام
  ج) ظاهراً

    د) بدیهی است
 صحیح است. بگزینه 

فاده از آن است در نهایتافرادي که «رسیده باشد. بنابراین در جمله کند که بنا به اتمام هنگامی فرد از سـاختمان اسـتفاده می  
  باشد.» نهایتاً، در پایان و سرانجام«تواند ، میultimately، مقصود از واژه »کنندمی

 
  تر است به .................. .در پاراگراف اول نزدیک دنرعایت شو. معناي کلمه 3

  اعتبار شودالف) بی
  قرار داده شودب) مورد بحث 

  ج) ترویج داده شود
   د) درك شود

 صحیح است. جگزینه 

  ».تواند ساخته شود.، یک بانک شبیه به یک معبد یونانی نمیرعایت شونداگر این اصول طبیعی «
است. در انتهاي این جمله در  شـده بیان  هاي مکان، کاربران و ... شـامل پایبندي به ویژگی  اي از اصـول جموعهمدر جمله قبل 

 افت.توان به این امر دست یمورد متفاوت شدن بانک از معبد یونانی صحبت شده است. بنابراین با رعایت و ترویج این اصول می

 
  ...................................................... . به غیر ازاي از معماري طبیعی هستند هاي زیر نمونه. تمام مثال4

  شود تا شبیه یک معبد یونانی باشدالف) بانکی که ساخته می
  ب) بانکی که ساخته شده تا موقعیت براي بنا مهم باشد

  هاي طبیعت اطرافش مطابقت داشته باشدشود تا با رنگج) بانکی که ساخته می
   د تا کارکردي باشد تا زیباشود) بانکی که ساخته می

 صحیح است. الفگزینه 

 کند.پاراگراف اول متن، این گزینه را رد می

 
  کند؟ساز مقایسه می. چرا نویسنده معمار ارگانیک را با مجسمه5

  شناسی تأکید کند.الف) تا بر زیبایی
  ب) تا مثالی از اصول طبیعی ارائه کند.

  هندسی اشاره کند.اي در مورد توسعه ج) تا به نکته
   د) تا اهمیت سبک را نشان دهد.
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  صحیح است. بگزینه 
به ه کبه عنوان یک شکل ذاتی  مصالحساز، معمار ارگانیک به مکان و مثل یک مجسمه«کند: این جمله، گزینه ب را تصدیق می
 »نگرد.می ،یابدصورت ارگانیک از درون توسعه می

  تر است به ............. .در پاراگراف سوم نزدیک پنهان شود. معناي کلمه 6
  الف) دیدنش سخت است

  ب) تقاضایش باالست
  ج) زیاد جذاب نیست

    د) متقابالً سودمند است
 صحیح است. الفگزینه 

ه نظر ب بخشی از طبیعت، پنهان شودکه توسـط طبیعت   ز بیرون، یک بناي ارگانیک بیش از آنا«در این جمله بیان شـده که  
  ».  رسد.می

  به معناي پنهان شدن در طبیعت است. obscuredتوان استنباط کرد که با توجه به مفهوم جمله بعد، می

  است؟ بیشتر. احتمال موافقت نویسنده با کدام یک از موارد زیر 7
  است. عملکردالف) شکل تابع 

  تابع شکل است. عملکردب) 
  براي شکل مهم نیست. عملکردج) 

  یکی هستند.عملکرد د) شکل و 
 صحیح است. دگزینه 

  ».دو جنبه الینفک یک پدیده هستند. عملکردنیست، بلکه شکل و  عملکردشکل، تابع «در متن اظهار شده که 

  کند؟. کدام یک از موارد زیر نگرش معمار به طبیعت را بهتر توصیف می8
  الف) طبیعت باید تسخیر شود.

  گرفته شود.ب) طبیعت نباید در نظر 
  ج) طبیعت باید محترم شمرده شود.

   د) طبیعت باید توسعه یابد.
 صحیح است. جگزینه 

هاي ساخته شود که ویژگی مصالحییک ساختمان باید از اشکال طبیعی الهام بگیرد و با «با توجه به این جمله در پاراگراف اول 
  گزینه ج صحیح است. ،»دگذارها احترام میطبیعی یک مکان را حفظ کرده و به آن
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 12متن 
ــل  کیمیاگري اغلب جادویی بودند، از بســیاري جهات  کیمیاگريهاي اگر چه هدف و تکنیک ــیمی اســت. اص جد علم مدرن ش

هاي علمی آن زمان گرفته شد و اکثریت افراد تحصیل کرده که بین بنیادي کیمیاگري از بهترین اصـول عقاید فلسفی و فعالیت 
  زیستند بر این باور بودند که کیمیاگري بسیار ارزشمند است.می 1600و  1400هاي سال

در مورد کیمیاگري اروپایی متعلق به راهب انگلیســی راجر بیکن و فیلســوف آلمانی آلبرتوس ماگنوس مقدس  معتبراولین آثار 
مانند سرب و جیوه با درجات مختلفی  ترکردند که طال فلز کامل است و فلزهاي پایینهاي خود ادعا میها در رسالههستند. آن

ــده  ــته ش ــتند که این فلزات پایه را با مخلوط کردن با مادهاند. آناز نقص از طال برداش تر از طال اي کاملها در ادامه اظهار داش
  .ام گرفته بودشد. فرآیند مورد نظر استحاله نیاد می »سنگ فیلسوف«با نام  فرارتوان به طال تبدیل کرد. از این ماده می

تعداد زیادي از اولین کیمیاگران صــنعتگرانی بودند که عادت به نگه داشــتن اســرار تجاري داشــتند و اغلب براي ثبت روند کار 
شد، ماه براي نقره، و پنج سیاره شناخته شـدند. اصطالح خورشید براي طال استفاده می متوسـل می  رمزيخود به اصـطالحات  

اي ي فلز کامل با کوشش بشر بروجوجستنت جایگزینی زبان نمادین برخی از فالسفه عرفانی را که شـده براي فلزات پایه. سـ  
د. کردند به کار بردنکردند، جذب کرد. فالسـفه اصطالحات صنعتگران را در ادبیات عرفانی که خلق می تکامل روح مقایسـه می 

کیمیاگر عرفانی و کیمیاگر ادبی. در طول تاریخ -ایجاد کرده بود بنابراین، تا قرن چهاردهم، کیمیاگري دو گروه مجزا از شاغلین 
ــترکیمیـاگري، هر دو گروه کیمیـاگران بـه کار خود ادامه دادند، اما، البته، کیمیاگر ادبی بود که     وب هایش را مکتفعالیت بیشـ

ار ها ســـخت کنی که در آزمایشـــگاهاطالعاتی که از علم کیمیاگري داریم به جاي آن که از کیمیاگرا بیشـــترکرد؛ بنابراین، می
  دست آمده است.کردند گرفته شده باشد از فالسفه بهمی

ینه اي در زمها آزمایش، کیمیاگران آزمایشگاهی موفق نشدند از سایر مواد طال تولید کنند. هر چند، دانش گستردهبا وجود قرن
هاي اندهاي مورد استفاده شیمییاري از ابزار و تکنیکمواد شـیمیایی به دسـت آوردند، خواص شیمیایی را کشف کردند، و بس  

هاي جدید امروزي را اختراع کردند. بسـیاري از کیمیاگران آزمایشـگاهی خود را خالصـانه وقت کشف علمی ترکیبات و واکنش   
ل در حالی که تبدینامیدند ها همچنان خود را کیمیاگر میکردند و بنابراین، باید پدران بر حق شیمی مدرن محسوب شوند. آن

  شده بودند. واقعیهایی دانبه شیمی

 . کدام یک موضوع اصلی متن است؟1

  الف) کیمیاگران آزمایشگاهی و ادبی هر دو وجود داشتند.
  تر از طال به طال تبدیل شوند.توانند از طریق مخلوط شدن با فلزي کاملب) فلزات پایه می

  مورد کیمیاگري نوشتند.ج) راجر بیکن و آلبرتوس ماگنوس مقدس در 
   د) کیمیاگري جد شیمی مدرن بود.

  صحیح است. دگزینه 
  رد گزینه الف: تنها بخشی از پاراگراف سوم در این رابطه است.

  رد گزینه ب: تنها در پاراگرف دوم بدان پرداخته شده، ضمن این که فقط یک ادعا است.
  و موضوع اصلی متن نیست.رد گزینه ج: تنها در پاراگرف دوم بدان پرداخته شده 

  تأیید گزینه د:
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  ها و آخر متن به شرح ذیل است:جمالت اول پاراگراف
  است. جد علم مدرن شیمیکیمیاگري اغلب جادویی بودند، از بسیاري جهات  کیمیاگريهاي اگر چه هدف و تکنیک -
اروپایی متعلق به راهب انگلیسی راجر بیکن و فیلسوف آلمانی آلبرتوس ماگنوس مقدس  کیمیاگريآثار معتبر در مورد اولین  -

  هستند.
صـنعتگرانی بودند که عادت به نگه داشـتن اسرار تجاري داشتند و اغلب براي ثبت روند کار    کیمیاگرانتعداد زیادي از اولین  -

  شدند.متوسل می خود به اصطالحات رمزي
  آزمایشگاهی موفق نشدند از سایر مواد طال تولید کنند. کیمیاگرانش، ها آزمایبا وجود قرن -
  شده بودند. واقعیهایی دانشیمینامیدند در حالی که تبدیل به می کیمیاگرها همچنان خود را آن -

 بنابراین متن در مجموع در رابطه با کیمیاگري و شیمی است.

 در پاراگراف دوم بهتر است جایگزین شود با ............. . معتبر کلمه. 2

  الف) ارزشمند
  ب) اصل
  ج) کامل
    د) جامع
 صحیح است. بگزینه 

» معتبر و موثق«مفهوم  authenticهاي آثار اشـاره شده است، بنابراین  چون در این جمله با دقت در مورد اسـامی ایجادکننده 
 تواند داشته باشد.را می

 فلزات پایه و طال چیست؟ تفاوتنظر کیمیاگران،  اساس. بر 3

  الف) کمال
  ب) محتواي شیمیایی

  ج) دما
    د) وزن
 صحیح است. الفگزینه 

مانند ســرب و جیوه با درجات مختلفی از نقص از طال برداشــته  ترطال فلز کامل اســت و فلزهاي پایین«در متن بیان شــده که 
 ».اند.شده

 چیست؟ »فیلسوفسنگ «اساس متن،  . بر4

  الف) سربی که با طال ترکیب شده بود.
  ب) عنصري که هرگز یافت نشد.

  ج) نام دیگري براي کیمیاگري
  د) یک فلز پایه 
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 صحیح است. بگزینه 

دیل توان به طال تبتر از طال میاي کاملاین فلزات پایه را با مخلوط کردن با ماده«رد گزینه الف و ج و د: در متن گفته شده که 
  ».شد.یاد می »سنگ فیلسوف«با نام  فرارکرد. از این ماده 

ن سنگ ، بنابرای»کیمیاگران آزمایشـگاهی موفق نشـدند از سـایر مواد طال تولید کنند.   «تأیید گزینه ب: در متن بیان شـده که  
  رگز یافت نشده است.فیلسوف هم ه

 در پاراگراف سوم بهتر است با کدام یک از موارد زیر جایگزین شود؟ رمزي. کلمه 5

  الف) عالمانه
  ب) مخفی
  ج) خارجی

    د) دقیق
  صحیح است. بگزینه 

  باید مفهومی از این نوه داشته باشد. crypticگفته شده، » نگه داشتن اسرار تجاري«با توجه به مفهوم جمله قبل که در مورد 

 ........... .......دانیم چون ......کند که ما در مورد تاریخ کیمیاگري میسوم، نویسنده اشاره می پاراگراف. در 6

  داشتندمخفی نگه می را هاالف) کیمیاگران آزمایشگاهی یادداشت
  ب) کیمیاگران ادبی به صورت مکتوب آن را ثبت نمودند

  فالسفه عرفانی نتوانستند رموز کیمیاگري را مخفی کنندج) 
   هاي مخفی کیمیاگران را تفسیر کنندد) مورخان توانستند نوشته

 صحیح است. بگزینه 

ه بنابراین گزینه ب صحیح است. اگر چ.». کردهایش را مکتوب میفعالیت بیشـتر کیمیاگر ادبی بود که «در متن آمده اسـت که  
ــحیح می   ــتگزینـه الف نیز بـه نظر صـ ــگاهیهاي آید، اما مخفی بودن یادداشـ ، دلیلی براي ناآگاهی ما در کیمیاگران آزمایشـ

 هاي آزمایشگاهی است و نه دانستن در رابطه با تاریخ کیمیاگري.جنبه

 کردند؟استفاده می . چرا اولین کیمیاگران از اصطالحات خورشید و ماه7

  الف) تا کار خود را مخفی نگه دارند.
  تر کنند.ب) تا کار خود را ادبی

  ج) تا فالسفه را جذب کنند.
    د) تا رکوردي مکتوب خلق کنند.

 صحیح است. جگزینه 

راي تکامل ب سنت جایگزینی زبان نمادین برخی از فالسفه عرفانی را که جستجوي فلز کامل با کوشش بشر«در متن گفته شده 
  ».کردند، جذب کرد.روح مقایسه می
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 . اولین کیمیاگران چه کسانی بودند؟8

  هادانالف) شیمی
  ب) نویسندگان
  ج) صنعتگران

    شناساند) زبان
  صحیح است.ج گزینه 

  ...»بودند صنعتگرانیتعداد زیادي از اولین کیمیاگران «در پاراگراف سوم آورده شده که 

 است؟ بیشتر. احتمال موافقت نویسنده با کدام یک از موارد زیر 9

  الف) کیمیاگري باید یک شکست کامل در نظر گرفته شود.
  ب) اکتشافات بسیار مهمی توسط کیمیاگران صورت گرفت.

  شد رد کردند.اي که انجام میکرده کیمیاگري را در دورهج) بسیاري افراد تحصیل
   تر از کیمیاگران آزمایشگاهی بودند.مهمد) کیمیاگران ادبی 

 صحیح است. بگزینه 

  کند.پاراگراف آخر متن، صحت گزینه ب را تأیید می

 13متن 
یافته زیر سطح زمین است. از چشـمه آب گرم حاصـل آب زیرزمینی اسـت که تحت شرایط ترکیبی دماهاي باال و فشار افزایش   

یابد، آبی که به یابد، و فشار با عمق افزایش میدرجه فارنهایت در هر شـصت فوت زیر سطح زمین افزایش می  1آنجا که دما تا 
ــکاف ــخرهآن کند تا میها تراوش ها و تركش ــد تا دماي حدود به ص درجه فارنهایت داغ  290هاي خیلی داغ درون زمین برس

 شود.می

تواند در دماهاي باالتر از نقطه جوش خود به صورت مایع باقی بماند ولی در چشمه آب گرم، وزن آب نزدیکآب تحت فشار می
که آب زیر چشــمه آب گرم به دماهاي باالتري نســبت به آب باالي  کندتر فشــار وارد میاي به آب عمقیتر به ســطح به اندازه
کند و به شکل شود، ناگهان به سطح صعود میمیتر نتیجه سبک تر و درطور که آب عمقی داغرسـد. همان چشـمه آب گرم می 

کند و را تحریک میشــود. به دنبال آن، انفجار تمام آب موجود در مخزن چشـــمه آب گرم  بخار و آب داغ از ســطح پرتاب می 
شود، گرمایش آغاز کند. بالفاصـله پس از آن، آب دوباره به سـمت مخزن زیرزمینی سرازیر می  ي را ایجاد میبیشـتر انفجارهاي 

  شود.شود و فرآیند تکرار میمی
خیره شــود تا  بنابراین به منظور عمل کردن، چشــمه آب گرم باید داراي یک منبع گرمایی، یک مخزن که آب بتواند در آنجا ذ

هایی زیرزمینی براي دما تا نقطه ناپایداري افزایش یابد، یک شــکاف که از طریق آن آب داغ و بخار بتوانند خارج شــوند، و کانال
  تأمین مجدد آب پس از فوران باشد.

اند، به ی داشتهشـناسی فعالیت آتشفشان هاي آب گرم در مناطقی وجود دارد که اخیراً از نظر زمینشـرایط مطلوب براي چشـمه  
اند: هاي آب گرم در سه منطقه از جهان واقع شدهخصـوص در نواحی داراي بارندگی بیش از حد متوسط. در اکثر موارد، چشمه 
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آب گرم جهان اُلد فیثفول (وفادار قدیمی) در  ترین چشمهنیوزلند، ایسلند، و منطقه پارك ملی یلواستون ایاالت متحده. معروف
کند و در هر فوران فوت صعود می 170تا  125کند و تا ارتفاع ست. اُلدفیثفول در هر ساعت یک بار فوران میپارك یلواسـتون ا 

هاي آب گرم، اُلد خالف اکثر چشــمهاین دلیل به دســت آورده اســت که بر. الد فیثفول نامش را به کندخارج میده هزار گالن 
  که طبق برنامه فوران نکند.فیثفول در طول هشتاد سال مشاهده یک بار هم نشده 

 . کدام یک از موارد زیر موضوع اصلی متن است؟1

  چشمه آب گرم اُلدفیثفول در پارك ملی یلواستون است. الف)
  هاي آب گرمهب) طبیعت چشم

  ج) نسبت دما به فشار در آب زیرزمینی
    شناسی فعالیت اخیر آتشفشانی داشتند.د) نواحی که از نظر زمین

 صحیح است. بگزینه 

  کند:ها و جمله آخر متن به شرح زیر، صحت گزینه ب را تأیید میافجمالت اول پاراگر
  یافته زیر سطح زمین است.چشمه آب گرم حاصل آب زیرزمینی است که تحت شرایط ترکیبی دماهاي باال و فشار افزایش -
ــار می - ــمه آب گرم، وزن آب  تواند در دماهاي باالتر از نقطه جوش خود به آب تحت فش ــورت مایع باقی بماند ولی در چش ص

کند که آب زیر چشــمه آب گرم به دماهاي باالتري نســبت به آب تر فشــار وارد میاي به آب عمقیتر به ســطح به اندازهنزدیک
  رسد.باالي چشمه آب گرم می

  .مخزن که آب بتواند در آنجا ذخیره شود بنابراین به منظور عمل کردن، چشمه آب گرم باید داراي یک منبع گرمایی، یک -
  .اندشناسی فعالیت آتشفشانی داشتههاي آب گرم در مناطقی وجود دارد که اخیراً از نظر زمینشرایط مطلوب براي چشمه -
سال هاي آب گرم، اُلد فیثفول در طول هشتاد خالف اکثر چشمهاین دلیل به دسـت آورده است که بر الد فیثفول نامش را به  -

  مشاهده یک بار هم نشده که طبق برنامه فوران نکند.

  چشمه آب گرم فوران کند ............... . کهاین. براي 2
  هاي داغ باید تا سطح زمین صعود کنندالف) صخره

  ب) آب باید به سمت زیر زمین سرازیر شود
  ج) باید روز گرمی باشد

   زمین نباید ناهموار یا شکسته باشد د)
 صحیح است. الفگزینه 

  در پاراگراف سوم، این موضوع توضیح داده شده است.
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 اول اشاره دارد به ............. . پاراگرافدر  آن. کلمه 3

  الف) آب
  ب) عمق
  ج) فشار
    د) سطح
 صحیح است. الفگزینه 

  گردد و به لحاظ تعداد نیز با هم تطابق دارند.میباز waterبه  itدهد که مفهوم جمله قبل در ارتباط با این جمله، نشان می

 یابد ...................................... .طور که عمق افزایش می. همان4

  یابدیابد اما دما افزایش نمیالف) فشار افزایش می
  یابدیابد اما فشار افزایش نمیب) دما افزایش می

  ندیابج) فشار و دما هر دو افزایش می
    یابندد) فشار و دما هیچ کدام افزایش نمی

 صحیح است. جگزینه 

یابد، و فشار با درجه فارنهایت در هر شـصـت فوت زیر سطح زمین افزایش می   1از آنجا که دما تا «بر اسـاس این جمله از متن  
  ، گزینه ج صحیح است....»، یابدعمق افزایش می

  کند؟پاراگراف چهارم اشاره می. چرا نویسنده به نیوزلند و ایسلند در 5
  الف) تا نواحی بسیار فعال آتشفشانی را با هم مقایسه کند.

  ب) تا پارك ملی یلواستون را توصیف کند.
  هاي آب گرم ارائه کند.هایی از نواحی موقعیتی چشمهج) تا مثال

   شوند را ذکر کند.هاي آب گرم یافت مید) تا دو ناحیه که چشمه
 صحیح است. جگزینه 

اند: نیوزلند، ایسلند، و منطقه پارك هاي آب گرم در سه منطقه از جهان واقع شدهدر اکثر موارد، چشمه«در متن گفته شده که 
 ».ملی یلواستون ایاالت متحده.

 کند؟. اُلدفیثفول هر چند وقت یک بار فوران می6

  دقیقه یک بار 10الف) هر 
  دقیقه یک بار 60ب) هر 
  دقیقه یک بار 125ج) هر 
   دقیقه یک بار 170د) هر 

 صحیح است. بگزینه 

 ».کنداُلدفیثفول در هر ساعت یک بار فوران می«در پاراگراف چهارم اشاره شده که 
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  تر است به ................ .در پاراگراف چهارم نزدیک کندخارج می. معناي کلمه 7
  زندالف) آتش می
  کندب) تخلیه می

  کندمیج) تأمین 
   دهدد) هدر می

 صحیح است. بگزینه 

ــت، بنابراین    ــده اس ــاره ش ــان اش ــفش مفهومی از این نوع  expellingدر این بخش از متن به فوران کردن و خروج مواد از آتش
  دربردارد.

آب  هايالد فیثفول نامش را به این دلیل به دست آورده است که بر خالف اکثر چشمه«. منظور نویسنده از جمله 8
 چیست؟ »گرم، اُلد فیثفول در طول هشتاد سال مشاهده یک بار هم نشده که طبق برنامه فوران نکند

  کند.الف) اُلد فیثفول همیشه طبق برنامه فوران می
  بینی است.ب) اُلد فیثفول معموالً قابل پیش

  بینی است.هاي آب گرم قابل پیشج) فوران اُلد فیثفول مانند سایر چشمه
   هاي زیادي مشاهده شده است.فیثفول نام خود را به این دلیل دریافت کرده است که براي سالد) اُلد 
 صحیح است. الفگزینه 

 . بر اساس متن، براي عملکرد چشمه آب گرم چه عواملی الزم است؟9

  هاي زیرزمینیالف) یک منبع گرما، مکانی براي جمع شدن آب، یک شکاف، و کانال
  نزدیک و یک منبع ذخیره آبب) یک آتشفشان فعال 

  هایی درون زمین و بارش سنگین بارانج) کانال
   هاي زیرزمینی، و بخارد) فعالیت آتشفشانی، کانال

 صحیح است. الفگزینه 

  پاراگراف سوم متن در این باره است:
ا ت بتواند در آنجا ذخیره شــودیک مخزن که آب ، منبع گرماییبنابراین به منظور عمل کردن، چشــمه آب گرم باید داراي یک «

براي  هایی زیرزمینیکانالکه از طریق آن آب داغ و بخار بتوانند خارج شــوند، و  یک شــکافدما تا نقطه ناپایداري افزایش یابد، 
  »تأمین مجدد آب پس از فوران باشد.
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 14متن 
آمیز بود؟ توضیحات زیادي در این زمینه این سـؤال اغلب مطرح شـده اسـت: چرا تالش برادران رایت برخالف سایرین موفقیت   

ها یک تیم بودند. هر دو با همکاري و هماهنگی کار . اول این که آنشــوداشــاره میارائه شــده اســت اما اغلب به ســه دلیل  
ــانی میکردند، کتابمی ــتراك میخواندند، اطالعات را تعیین میهاي یکس ــتند، کردند و به اش در مورد امکان پرواز  دائماًگذاش

  ست.کامالً به سادگی، دو نابغه بهتر از یکی ابراي یکدیگر به منزله منبع الهام و تشویق بودند. کردند، و دار صحبت میسرنشین
ــانی که نظریه  ــایر مهندسـ آزمودند، اوویل و ویلبر رایت جوانب عملی هاي پرواز را میهر دو خلبـان گالیدر بودند. بر خالف سـ

ود قبلی بهتر ب ساختند نسبت بهآزمودند. هر سازه جدیدي که میها و گالیدرها میایرودینامیک را با ساخت و پرواز دادن کایت
ها از آزمایشــات خود متوجه شــده بودند که چالش گرفتند. آنهاي قبلی را به کار میچرا که دانش به دســت آمده از شــکســت

لی که سایرین تالش خود را روي باشد. در حادار پایداري و مانور هواپیما زمانی که در پرواز اسـت می جدي در پرواز سـرنشـین  
 محوري برايرتفاع براي برخاســتن هواپیما متمرکز کرده بودند، برادران رایت بر ایجاد یک کنترل ســهدســت آوردن اله بهأمســ

هدایت هواپیمایشان تمرکز کرده بودند. در آن زمان که برادران شروع به ساخت هواپیما کردند از بهترین خلبانان گالیدر جهان 
  ار داشتند.ها مستقیماً با مشکالت حرکت در هوا سر و کبودند؛ آن

هایی که قبالً مهندسـی شده بود طراحی کرده بودند. با استفاده از یک  هاي مؤثرتري نسـبت به نمونه به عالوه، برادران رایت بال
بیش از دویسـت طراحی مختلف بال را آزمایش کردند و تأثیرات اختالفات جزئی در شــکل را بر فشــار هوا بر   هاآنتونل بادي، 

ــت آمده از این آزمایش هـا ثبت کردند. بـال  ــان اطالعات به دسـ ها به برادران رایت اجازه داد که یک بال برتر براي هواپیمایشـ
  بسازند.

ها اگرچه با وجود این مزایا، اگر برادران رایت دقیقاً در زمان مناسـبی از تاریخ متولد نشـده بودند ممکن بود موفق نشوند. تالش  
چرا که موتورهاي بخار که نیروي هواپیما را تأمین  شکست خوردنددر اوایل قرن نوزدهم دار براي دسـتیابی به پرواز سرنشین 

کردند بسیار سنگین بودند. اما در پایان قرن نوزدهم، زمانی که برادران در حال آزمایش کردند به نسبت نیرویی که تولید میمی
را  ها قادر بودند نسبت وزن به نیروالً اختراع شده بود و آنهاي مهندسی بودند، یک موتور احتراقی داخلی نسبتاً سبک قبگزینه

  در محدوده قابل قبول براي پرواز به دست بیاورند.

 . کدام یک از موارد زیر موضوع اصلی متن است؟1

  دارالف) دالیل موفقیت برادران رایت در دستیابی به پرواز سرنشین
  ان رایتب) مزیت موتور احتراقی داخلی در آزمایشات برادر

  ج) تجربه برادران رایت به عنوان خلبان
   د) اهمیت گالیدرها در توسعه هواپیماها

 صحیح است. الفگزینه 

  دهد:ها و جمله آخر متن، صحت گزینه الف را نشان میهمه جمالت اول پاراگراف
  بود؟آمیز این سؤال اغلب مطرح شده است: چرا تالش برادران رایت برخالف سایرین موفقیت -
  هایی که قبالً مهندسی شده بود طراحی کرده بودند.هاي مؤثرتري نسبت به نمونهبه عالوه، برادران رایت بال -
 اگرچه با وجود این مزایا، اگر برادران رایت دقیقاً در زمان مناسبی از تاریخ متولد نشده بودند ممکن بود موفق نشوند. -
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 تر است؟در پاراگراف اول به کدام یک از موارد زیر نزدیک شوداشاره می. معناي کلمه 2

  شودالف) نادیده گرفته می
  شودب) ذکر می

  شودج) در نظر گرفته می
    شودد) ثابت می

 صحیح است. بگزینه 

  ».شوداشاره میتوضیحات زیادي در این زمینه ارائه شده است اما اغلب به سه دلیل «
  است.» گفتن، بیان کردن و ذکر کردن«به معناي  citedتواند حدس زد با توجه به مفهوم جمله اول می

 در پاراگراف اول بهتر است با کدام یک از موارد زیر جایگزین شود؟ دائماً کلمه. 3

  الف) مطمئناً
  ب) هوشمندانه

  ج) به طور مدارم
    د) خوشبینانه

 صحیح است. جگزینه 

همیشگی، دائماً «نیز معناي  incessantlyتوان حدس زد که شاره شده و بنابراین میادر این بخش به همکاري همیشگی آنها 
  دارد.» و به طور مداوم

 کرد؟ها را از رقبایشان متمایز میاي بودند که آن. برادران رایت داراي چه تجربه4

  الف) نابغه بودند.
  ب) خلبان گالیدر بودند.

  مهندس بودند.ج) 
   د) مخترع بودند.

  صحیح است. بگزینه 
 در پاراگراف دوم به توضیح این موضوع پرداخته شده است.

  کند؟. چرا نویسنده به اهمیت آزمایشات با تونل بادي اشاره می5
  بیاورند.ها به برادران رایت اجازه دادند که وزن هواپیماي خود را تا محدوده قابل قبولی پایین الف) زیرا آن
  ها منجر به کنترل سه محوري هواپیمایشان شدند.ب) زیرا آن

  هاي هواپیمایشان مؤثر بودند.ج) زیرا در اصالح بال
   کردند.ها از اطالعات براي بهبود موتور هواپیمایشان استفاده مید) زیرا آن

 صحیح است. جگزینه 

 در پاراگراف سوم در این باره توضیح داده شده است.



         199 

 

 در پاراگراف سوم اشاره دارد به ............... . هاآن. کلمه 6

  الف) برادران رایت
  ب) هواپیما
  ج) موتورها

   هاد) تالش
 صحیح است. الفگزینه 

  گردد که به لحاظ تعداد نیز همخوانی دارند.برمی Wright brothersبه  theyبا توجه به مفهوم جمله، قابل درك است که 

 تر است به ............ .در پاراگراف چهارم نزدیک شکست خوردند. معناي کلمه 7

  الف) محکوم به شکست بود
  ها دشوار بودب) رسیدن به آن

  ج) خطر کردن بود
   ریزي نشده بودد) به خوبی برنامه

 صحیح است. الفگزینه 

چرا که موتورهاي بخار که نیروي هواپیما  شکست خوردنددار در اوایل قرن نوزدهم ها براي دستیابی به پرواز سرنشینتالش«
  »کردند بسیار سنگین بودند.کردند به نسبت نیرویی که تولید میرا تأمین می

نیز  doomedه و شکست خورده بوده است و آمیز نبودها موفقیتدر ادامه جمله به ایرادي پرداخته شـده است، بنابراین تالش 
 همین معنا را دارد.

کند که استفاده از موتورهاي بخار در هواپیماهاي قبلی با شکست مواجه . در پاراگراف چهارم، نویسنده اشاره می8
 شده بود زیرا ......................... .

  کنند بسیار کوچک بودند. الف) براي آن که بتوانند نیروي یک هواپیماي بزرگ را تأمین
  ب) براي تولید نیروي کافی بسیار سبک بودند.

  ج) نیروي احتراقی داخلی نداشتند.
    د) نیروي کافی براي بلند کردن وزن خود را نداشتند.

 صحیح است. دگزینه 

که  ت خوردند چراشــکســدار در اوایل قرن نوزدهم ها براي دسـتیابی به پرواز ســرنشـین  تالش«در متن توضـیح داده شــده که  
  »..کردند بسیار سنگین بودندبه نسبت نیرویی که تولید میکردند موتورهاي بخار که نیروي هواپیما را تأمین می

 15متن 
بر نظام بانکی ملی را بر عهده دارد. از  نظارتسـیسـتم فدرال رزرو یک آژانس مسـتقل دولت ایاالت متحده است که مسئولیت    

به عنوان بانک مرکزي ایاالت متحده عمل کرده است. این شود نامیده می (Fed)، سیستم فدرال رزرو که اغلب فد 1913سال 
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هاي ملی بنا بر به همراه چندین کمیته و شورا است. تمام بانک هاآناي و شـعب  رزرو منطقهسـیسـتم متشـکل از دوازده بانک    
 ي اعتباري مشمول قوانین فد در زمینههابرداري مانند اتحادیهفد هستند و تمام نهادهاي سپرده قانون مسـتلزم به عضـویت در  

ــود و در نتیجه  ــته ش ــپرده، که باید ذخیره نگه داش ــترس اســت، هســتند.   مقدار بودجه س بنا بر تعریف، براي وام غیر قابل دس
فرمانداران در واشـنگتن هسـتند که توسط رئیس جمهور تعیین شدند و توسط مجلس سنا    نفرههفت هیأتقدرتمندترین نهاد 

  .شدند تأیید
روش فدن پول و اعتبار از طریق خرید و ي پولی توسط تأثیر بر هزینه و در دسترس بوهاکارکرد اصـلی سـیستم کنترل سیاست  

ــود افزایش   اوراق بهادار ــت. اگر فدرال رزرو پول خیلی کمی فراهم کند، نرخ س ــتقراض گران میدولتی اس ــود، مییابد، اس ش
 شود. اگر پول زیادي وجود داشته باشد،می بیشتریابد، و خطر رکود اقتصادي میکاري افزایش شـود، بی میفعالیت تجاري کند 

  شود و به تورم دامن بزند. هاتواند موجب تقاضاي بیش از حد و افزایش قیمتمییابد، و استقراض مینرخ سود کاهش 
داري ایاالت متحده، فد سکه و ارز پول دارد. در همکاري با وزارت خزانه ي بسـیار زیادي عالوه بر کنترل عرضه هافد مسـئولیت 

کنند و میي خارجی عضو نظارت هاي بانکهااندازد. همچنین بر فعالیتمیبه گردش  هابه بانک هاآنکاغذي را توسـط صـدور   
 کند.میالمللی را تنظیم ي خاصی از امور مالی بینهاجنبه

گذاران ملی تشکیل شده گفته شـده اسـت که فدرال رزرو در واقع شـعبه چهارم دولت ایاالت متحده اسـت چرا که از سـیاست     
شود. میخارج ن اجرایی دولت شاخه ایجاد شـده توسـط   مالی يهاسـیاسـت   محدوده از فدرال رزرو، در عمل با این حال،اسـت.  

گر ي حزبی که بسیاري از دیهانتیجه از سیاست اگرچه درسـت اسـت که فد براي اختصاص بودجه به کنگره وابسته نیست و در  
 مکرر به کنگره در مورد اداره هايوجود هنوز مســئول گزارشدهد مســتقل اســت، با این مینهادهاي دولتی را تحت تأثیر قرار 

  ي پولی است.هاسیاست

  تري براي متن است؟. کدام یک از موارد زیر عنوان مناسب1
  داريبانکالف) 

  ب) سیستم فدرال رزرو
  فرمانداران هیأتج) 

    ي پولیهاد) سیاست
  صحیح است. بگزینه 

  کند:گزینه ب را تأیید می ها و جمله آخر متن،جمالت اول پاراگراف
  یک آژانس مستقل دولت ایاالت متحده است که مسئولیت نظارت بر نظام بانکی ملی را بر عهده دارد.   سیستم فدرال رزرو -
هاي پولی توسـط تأثیر بر هزینه و در دسترس بودن پول و اعتبار از طریق خرید و  کنترل سـیاسـت   سـیسـتم  کارکرد اصـلی   -
  روش اوراق بهادار دولتی است.  ف
  هاي بسیار زیادي عالوه بر کنترل عرضه پول دارد.  مسئولیت فد -
گذاران ملی تشکیل شده در واقع شـعبه چهارم دولت ایاالت متحده است چرا که از سیاست  فدرال رزروگفته شـده اسـت که    -

  است.  
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  .............. . تر است بهدر پاراگراف اول نزدیک نظارت . معناي کلمه2
  الف) سرپرستی

  ب) نگهداري
  ج) تأمین مالی

    د) تحریک
 صحیح است. الفگزینه 

  قابل برداشت است. overseeingبراي واژه » سرپرستی و نظارت«با توجه به مفهوم جمله، معناي 

 در پاراگراف اول بهتر است جایگزین شود با ............... . شدند تأیید . کلمه3

  اصالح شدندالف) 
  ب) در نظر گرفته شدند

  ج) بررسی شدند
   د) تصویب شدند

 صحیح است. دگزینه 

دهد که در جمله بعد احتماالً صـحبت از تصدیق شدن و تأیید  مفهوم جمله قبل که در رابطه با تعیین شـدن اسـت، نشـان می   
  نیز چنین معنایی در بردارد. confirmedشدن باید باشد و 

 مسئولیت اصلی سیستم فدرال رزرو ........................ .. بر اساس متن، 4

  الف) قرض گرفتن پول است
  ي پولی استهاب) تنظیم سیاست

  ج) چاپ اوراق بهادار دولتی است
    فرمانداران است هیأتد) تعیین 

 صحیح است. بگزینه 

ول و اعتبار دن پتوسط تأثیر بر هزینه و در دسترس بو هاي پولیکنترل سیاستکارکرد اصـلی سیستم  «در متن گفته شـده که  
  ».است. روش اوراق بهادار دولتیفاز طریق خرید و 

 در پاراگراف دوم کدام است؟ اوراق بهادارمراد از معنی کلمه . 5

  هاالف) بدهی
  ب) اوراق قرضه

  ج) حفاظت
   د) اعتماد به نفس

 صحیح است. بگزینه 
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) بنابراین purchase and sale of government securitiesاوراق بهادار اسـت، (  فروشخرید و چون در متن صـحبت از  
 تواند مفهوم این کلمه باشد.تنها گزینه ب می

 ؟دهدمی . وقتی فدرال رزرو پول کمی فراهم کند چه اتفاقی رخ6

  یابد.میالف) تقاضا براي وام افزایش 
  شود.میکاري کند ب) بی

  رود.میج) نرخ سود باال 
   یابد.مید) تجارت گسترش 

 صحیح است. جگزینه 

د، شومییابد، اسـتقراض گران  میاگر فدرال رزرو پول خیلی کمی فراهم کند، نرخ سـود افزایش  «در متن بیان شـده اسـت که   
 ».شود.می بیشتریابد، و خطر رکود اقتصادي میکاري افزایش شود، بیمیفعالیت تجاري کند 

 کند که علت تورم ................... .می. در پاراگراف دوم، نویسنده اشاره 7

  کاري باال است.الف) نرخ بی
  ب) وجود پول زیاد در اقتصاد است.

  ج) قیمت باالي سوخت است.
    محدود محصوالت است. د) عرضه

 صحیح است. بگزینه 

تواند موجب تقاضاي بیش از حد و مییابد، و استقراض میاگر پول زیادي وجود داشـته باشد، نرخ سود کاهش  «طبق این گفته 
 ، گزینه ب صحیح است.»شود و به تورم دامن بزند. هاافزایش قیمت

ي مالی ایجاد شده توسط هاسـیاسـت   با این حال، در عمل، فدرال رزرو از محدوده«. منظور نویسـنده از جمله  8
 چیست؟ »شودمیشاخه اجرایی دولت خارج ن

  اجرایی دولت قدرتمندتر است. الف) فد از شاخه
  اجرایی دولت یکسان نیستند. ي فد و شاخههاب) سیاست

  ي شاخه اجرایی دولت را دنبال کند.هاج) فد تمایل دارد سیاست
   دهد.میاجرایی دولت گزارش  د) فد به شاخه

 صحیح است. جگزینه 

 : به غیر ازمتن باشند  توانند بخشی از خالصهمی. تمام جمالت زیر 9

  الف) فدرال رزرو یک آژانس مستقل دولت ایاالت متحده است.
  کند.میب) فدرال رزرو جریان پول و اعتبار را توسط خرید و فروش اوراق بهادار دولت کنترل 

  کند.یمصادر  هاي جدید و ارز را به بانکهاج) فدرال رزرو سکه
   کند.میخود را از کنگره دریافت  سالیانه د) فدرال رزرو بودجه
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 صحیح است. دگزینه 

  رد گزینه الف: خالصه پاراگراف اول
  رد گزینه ب: خالصه پاراگراف دوم
  رد گزینه ج: خالصه پاراگراف سوم

  ...».، فد براي اختصاص بودجه به کنگره وابسته نیست ...«تأیید گزینه د: در پاراگراف چهارم اشاره شده که 

 16متن 
ي جهان به رسمیت شناخته شده است، آغازي بسیار هابندي برتر دانشـگاه دانشـگاه هاروارد که امروزه به عنوان بخشـی از رتبه  

 نامساعد و محقر داشت.

به پلیموت رسیدند. در  مهاجرینکه  تأسـیس شد، درست شانزده سال پس از این  1636ترین دانشـگاه آمریکا در سـال   میقدی
ي آکسفورد و هامعتبر از دانشگاه التحصیلفارغ 100ماساچوست در طول این دوره بیش از  جران پیوریتن به مستعمرهمیان مها

ا براي داشتند ر خودشاني تحصـیلی که  هان دانشـگاهی مصـمم بودند که فرصـت   التحصـیال فارغکمبریج انگلیس بودند و این 
 400آموزش عالی، دادگاه عمومی ماساچوست مؤسـسـه   مره براي یک پسـران خود فراهم کنند. به دلیل این حمایت در مسـتع  

اختصـاص داد و اوایل سال بعد یک قسمت زمین براي مدرسه در نظر گرفت؛ این زمین در   1636براي یک کالج در اکتبر  پوند
 خود به کمبریج تغییر یافت و مکان دانشگاه پسرعموي انگلیسیبه نام نیوتاون قرار داشت که بعدها نامش، پس از  ايهمنطق

  امروزي است.
به  1638هنگامی که یک وزیر جوان به نام جان هاروارد که از اهالی یکی از شــهرهاي همســایه به نام چارلزتاون بود، در ســال 

که تنها نیمی از ارث  نبخشید. با وجود اینوپا  پوند را به کالج 1700علت بیماري سل درگذشت، نیمی از امالك خود به ارزش 
شده پرداخت شد، دادگاه عمومی براي تقدیر از کاري که او انجام داده بود، نام وزیر را به کالج داد. مقدار ارث بخشیده بخشـیده 

از مقداري بود که دادگاه  بیشــتربه خصــوص با توجه به اســتانداردهاي امروزي ممکن اسـت بزرگ نبوده باشــد اما خیلی   شـده 
  دانست.میي افتتاح کالج ضروري عمومی برا

تعیین شد و شایان ذکر است که عالوه بر خدمت به عنوان رئیس،  1640ه عنوان اولین رئیس هاروارد در سـال  ب هنري دانسـتر 
گســترش  تا حدوديچه تعداد کارکنان  تمام نیز بود، به همراه یک کالس ورودي ســال اول با چهار دانشــجو. اگر علمی هیأت

 در اولین قرن تأسیسش، کل کادر آموزشی متشکل از رئیس و سه یا چهار مربی بود.اما یافت، 

 . موضوع اصلی متن این است که .................... .1

  ي جهان استهاالف) هاروارد یکی از معتبرترین دانشگاه
  چه امروزه دانشگاهی عالی است شروعی محقر داشت ب) آن

  دانشگاه عالی بودیک  ج) جان هاروارد کلید توسعه
   د) دانشگاه هاروارد تحت توجهات دادگاه عمومی ماساچوست توسعه یافت

 صحیح است. بگزینه 

  کنند.ها و آخر متن، مجموعاً گزینه ب را تأیید میجمالت اول پاراگراف
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شناخته شده است، آغازي بسیار ي جهان به رسمیت هابندي برتر دانشگاهدانشـگاه هاروارد که امروزه به عنوان بخشی از رتبه  -
 نامساعد و محقر داشت.

  .به پلیموت رسیدند مهاجرینکه  تأسیس شد، درست شانزده سال پس از این 1636ترین دانشگاه آمریکا در سال میقدی -
به  1638سال هنگامی که یک وزیر جوان به نام جان هاروارد که از اهالی یکی از شـهرهاي همسایه به نام چارلزتاون بود، در   -

  بخشید.  نوپا پوند را به کالج 1700علت بیماري سل درگذشت، نیمی از امالك خود به ارزش 
  .تعیین شد 1640یس هاروارد در سال ه عنوان اولین رئب هنري دانستر -
 در اولین قرن تأسیسش، کل کادر آموزشی متشکل از رئیس و سه یا چهار مربی بود. -

 هاروارد .................... .دهد که می. متن نشان 2

  ي جهان استهاترین دانشگاهمیالف) یکی از قدی
  ترین دانشگاه جهان استمیب) قدی

  ي آمریکا استهاترین دانشگاهمیج) یکی از قدی
    ترین دانشگاه آمریکا استمید) قدی

 صحیح است. دگزینه 

 خط اول پاراگراف دوم این موضوع را بیان کرده است.

 ماساچوست سفر کردند ............... . یی که به مستعمرههاتوان نتیجه گرفت پیوریتنمی. از متن 3

  کرده بودندالف) نسبتاً تحصیل
  ب) نسبتاً ثروتمند بودند

  ج) نسبتاً طرفدار دولت انگلیس بودند
   د) نسبتاً غیردموکراتیک بودند

 صحیح است. الفگزینه 

 التحصــیلفارغ 100ماســاچوســت در طول این دوره بیش از  میان مهاجران پیوریتن به مســتعمرهدر «در متن گفته شــده که 
  .».ي آکسفورد و کمبریج انگلیس بودندهامعتبر از دانشگاه

 در پاراگراف دوم اشاره دارد به ................. . خودشان. ضمیر 4

  ي آکسفورد و کمبریجهاالف) دانشگاه
  دانشگاهالتحصیالن ب) فارغ

  ج) پسران
   ي تحصیلیهاد) فرصت

 صحیح است. بگزینه 

 graduates of England's prestigious Oxfordکه به لحاظ مفهوم و تعداد با آن ســازگار باشــد، theyاســمی قبل از 

and Cambridge universities .است  
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  اراگراف دوم احتماالً ................... .پدر  پوند .5
  کتاب استالف) نوعی 

  ب) دانشجوي کالج است
  ج) واحد پول است

    د) پردیس دانشگاه است
 صحیح است. جگزینه 

  توان حدس زد که پوند واحد پول است.پوند براي کالج اختصاص داده شده، بنابراین می 400در متن اشاره شده که 

 . پسر عموي انگلیسی در پاراگراف دوم اشاره دارد به ................. .6

  الف) شهر
  ب) فامیل
  ج) شخص
   د) دادگاه

 صحیح است. الفگزینه 

و  تخود به کمبریج تغییر یاف پسرعموي انگلیسیبه نام نیوتاون قرار داشت که بعدها نامش، پس از  ايهاین زمین در منطق«
«...  

تواند به آن اشاره داشته باشد که اسـت که به لحاظ مفهوم جمله نیز می  English Cousin ،NewTownاولین اسـم قبل از  
  نام شهري است.

 است؟ نشده. به کدام یک از موارد زیر در مورد جان هاروارد اشاره 7

  الف) به چه علت مرد
  ب) اهل کجا بود
  ج) کجا دفن شد

    د) چقدر به هاروارد بخشید
 صحیح است. جگزینه 

  همه موارد به جز مورد ج ذکر شده است. در پاراگراف سوم متن،

 در پاراگراف سوم بهتر است با کدام یک از موارد زیر جایگزین شود؟ نوپا . کلمه8

  تازه متولد شدهالف) 
  ب) در حال پرواز

  دارج) بال
   د) تأسیس شده

 صحیح است. الفگزینه 
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نوپا و «کلید خورده بود، بنابراین احتماالً صفتی با معناي  1636فوت کرده و دانشگاه از سال  1638از آنجا که هاروارد در سـال  
  تواند باشد.می newbornهم معنا با  fledglingشده است. بنابراین  دادهبه آن » در اول راه

 ............... .که  . متن به صورت ضمنی اشاره دارد به این9

  یس ناکارآمدي بودئالف) هنري دانستر ر
  کردمیب) شخص دیگري قبل از هنري دانستر به عنوان رئیس هاروارد خدمت 

  کردمیوقتش را صرف مدیریت دانشکده هاروارد  بیشترج) هنري دانستر به عنوان رئیس 
   دي اولیه صرفاً پستی مدیریتی نبوهاد) پست رئیس هاروارد در سال

 صحیح است. دگزینه 

  رد گزینه الف و ب و ج: عکس همه موارد در پاراگراف آخر بیان شده است.
  ...».، نیز بود تمام علمی هیأتعالوه بر خدمت به عنوان رئیس، «... تأیید گزینه د: در پاراگراف آخر مطرح شده که 

 در پاراگراف چهارم بهتر است جایگزین شود با .......... . تا حدودي . کلمه10

  الف) عقب و جلو
  ب) پس و پیش

  ج) کنار هم
    ابیشکمد) 

 صحیح است. دگزینه 

در اولین قرن تأســیســش، کل کادر آموزشــی «در متن بیان شــده تعداد کارکنان گســترش یافت، اما در ادامه گفته شــده که 
 بنابراین کامالً گسترش نیافته بوده و تقریباً گسترش یافته بوده است.». مربی بود.متشکل از رئیس و سه یا چهار 

 17تن م
ورت رشید یا المپ هنگامی به ص. نور معمولی از خوابداع شد تابش یل القاییگس توسط تقویت نور مخفف لیزر به عنوان کلمه
ــاطع بهخود ــود که امیخودي س ــافی بیرونی دخالتگونه بدون هیچو  خودخودبه هاو مولکول هاتمش ــر انرژي اض خالص  از ش
 ن را به شکلانرژي بیش از حد که آدهد که به یک اتم یا مولکول میشـوند. گسـیل القایی متفاوت اسـت چون هنگامی رخ    می

  .شودمیالقا ، کندمینور ساطع 
منتشـر شد اشاره کرد. با این حال، تا   1917که سـال   ايهآلبرت انیشـتین اولین کسـی بود که به وجود گسـیل القایی در مقال   

خودي نور ساطع کنند و در به صورت خودبه هاو مولکول هااست که اتم ترکردند که محتملمیدانان گمان چندین سال فیزیک
دانان در جهت غالب شدن گسیل القایی خواهد بود. تا بعد از جنگ جهانی دوم که فیزیک ترنتیجه گسیل القایی همواره ضعیف

ک را تحری هالو مولکو هاسایر اتم هاآنتوانسـت از طریق  مییی بودند که یک اتم یا مولکول هابه دنبال راه هاآنتالش نمودند. 
  را تا نیروهاي باالتر تقویت کنند. هابه گسیل نور کنند و آن
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ــد  ــی بود که موفق ش د، به جاي کار با نور، با در آن زمان در دانشــگاه کلمبیاي نیویورك بود. هر چن ،چارلز اچ تاونز اولین کس
ــیلمـایکرو  ــیار بلندتري دارند، کار کرد، و وسـ ــاخت ک ايهویوها، که طول موج بسـ نامید، مخفف تقویت می »میزر«ه آن را سـ

به ذهنش رسید، اولین میزر تا چندین سال بعد کامل  1951چه ایده اصلی در سال  مایکروویو توسـط گسـیل القایی تابش. اگر  
دانان در حال سـاخت میزر بودند و سعی بر کشف چگونگی تولید گسیل القایی حتی  اندکی بعد، بسـیاري از دیگر فیزیک نشـد.  

  داشتند. تري کوتاههاطول موجدر 
 طوالنی ايهي تلفنی بِل بود، مقالها. تاونز و آرتور شالو که آن زمان در آزمایشگاهپدیدار شد 1957مفاهیم کلیدي حدود سال 

دود داد. در حمیي نور مرئی توضیح هاشرایط مورد نیاز براي تقویت گسیل القایی موج در موردبه صورت اجمالی نوشـتند که  
کلمبیا بود، شکل گرفت  ساله 37التحصیل یی مشـابه در ذهن گوردن گولد، که در آن زمان دانشـجوي فارغ  هاهمان زمان، ایده

ــالو ایده  هاآنکه  ــت مکتوب کرد. تاونز و ش ــري یادداش ــی   ي خود را در یک مجلههارا در یک س ــالت نقد و بررس علمی، مراس
که چه کسـی سزاوار اعتبار   ختراع پر کرد. سـه دهه بعد، افراد همچنان بر سـر این  فیزیکی، چاپ کردند اما گولد یک فرم ثبت ا

  کنند.میمفهوم لیزر است بحث 

 در پاراگراف اول بهتر است جایگزین شود با ............... . ابداع شد. کلمه 1

  الف) ایجاد شد
  ب) ذکر شد
  ج) درك شد
    د) کشف شد

 صحیح است. الفگزینه 

  ».ابداع شد تابش گسیل القایی توسط تقویت نور مخفف عنوانلیزر به  لمهک«
  تر است.به گزینه الف نزدیک coinedبنابراین چیز جدید که قبالً نبوده ایجاد شده است و معناي 

  در پاراگراف اول بهتر است جایگزین شود با ............... . دخالت کلمه. 2
  الف) نیاز

  ب) وسیله
  ج) اثر

    د) منبع
 صحیح است. جگزینه 

از شر انرژي  توسط خود هاو مولکول هاتمشود که امی ساطع خوديبه صورت خودبهرشـید یا المپ هنگامی  نور معمولی از خو«
  »بیرونی. دخالتگونه شوند، بدون هیچمیاضافی خالص 

  تواند باشد.حاکی از اثر می interventionدهنده عدم تأثیر عوامل دیگر است. بنابراین عبارات مشخص شده، نشان
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 کند؟می. کدام یک از جمالت زیر لیرز را بهتر توصیف 3

  براي انتشار نور هاو مولکول هاالف) ابزاري براي تحریک اتم
  ب) اتمی در وضعیت باالي انرژي  

  هاو مولکول هاج) تکنیکی براي نابودي اتم
    گیري امواج نوريبراي اندازه ايهد) وسیل
  صحیح است. الفگزینه 

 توضیحات پاراگراف اول به این موضوع اشاره دارد.

 چرا کار ابتدایی تاونز با گسیل القایی با مایکروویوها انجام شد؟. 4

  .الف) تقویت نور براي او مهم نبود
  .بود تري بلندتر سادههاب) کار کردن با طول موج

  .کرده بودج) شریکش شالو قبالً کار خود را روي لیزر آغاز 
   .د) لیزر قبالً توسعه یافته بود

  صحیح است. بگزینه 
دانان که در پاراگراف دوم بدان اشـاره شـده است، وي متوجه شده بود که کار   با توجه به تجربه آلبرت انیشـتن و سـایر فیزیک  

ل هاي کوتاه) مشکطول موج (بانیروهاي باالتر  جهت تقویتتحریک به گسیل نور هاي کوتاه سـاده نیست و  کردن با طول موج
  است.

 ............... . به غیر از. چارلز تاونز در تحقیق خود در دانشگاه کلمبیا با تمام موارد زیر کار کرد 5

  الف) گسیل القایی
  یکروویوهااب) م

  ج) تقویت نور
    د) میزر
 صحیح است. جگزینه 

 در پاراگراف سوم به همه موارد بجز مورد ج اشاره شده است.

 حدوداً در چه سالی میزر ساخته شد؟. 6

  1917الف) 
  1951ب) 
  1953ج) 
    1957د) 

 صحیح است. جگزینه 
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و در ». به ذهنش رسید، اولین میزر تا چندین سال بعد کامل نشد. 1951چه ایده اصلی در سال  اگر«در متن اشـاره شـده که   
  »پدیدار شد. 1957مفاهیم کلیدي حدود سال «جاي دیگري گفته شده 

 بنابراین در فاصله این دو سال، میزر ساخته شده است.

 است به ............. . تردر پاراگراف چهارم نزدیک پدیدار شد . معناي کلمه7

  الف) افزایش یافت
  گیري شدب) نتیجه

  ج) موفق شد
    د) ظاهر شد

 صحیح است. دگزینه 

بنابراین  گردد.برمی key conceptsبه  emergedافتاده که قبالً سـابقه نداشـته اسـت، ضمن این که     1957چون اتفاقی در 
  تر است.معناي آن به گزینه د نزدیک

 است به ................ . تردر پاراگراف چهارم نزدیک به صورت اجمالی. معناي عبارت 8

  الف) اختصاص دادن
  ب) مطالعه کردن
  ج) بررسی کردن
   د) خالصه کردن

 صحیح است. دگزینه 

outlining  بهconditions دارد.» خالصه کردن«گردد و با توجه به مفهوم کلی متن، احتماال معنایی برابر با بازمی  

 کنند؟میکه چه کسی سزاوار اعتبار مفهوم لیزر است بحث  . چرا افراد هنوز در مورد این9

  ي محققان گم شده بود.هاالف) دفترچه یادداشت
  اش بودند.ایده ب) افراد زیادي همزمان در حال توسعه

  اش نشده بود.ج) هیچ کس تا همین اواخر مدعی اعتبار توسعه
   د) کار هنوز ناقص است.

  صحیح است. بگزینه 
مراســالت نقد و بررســی فیزیکی، چاپ علمی،  ي خود را در یک مجلههاتاونز و شــالو ایده«بنا بر این توضــیح در پاراگراف آخر 

 ، گزینه ب صحیح است.»کردند اما گولد یک فرم ثبت اختراع پر کرد.

 18متن 
ــتند که اغلب دیده   واحتماالً جز هاکالغ ــته از جانداران بومی ایاالت متحده هس ــایی  میآن دس ــناس ــوند و به راحتی قابل ش ش

ها آندهد که افراد براي مدت زیادي به میدر مورد این پرندگان نشان  هااسـطوره ، و ها، افسـانه هاهسـتند. شـمار زیاد داسـتان   
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ه با در مقایس هارسد، کالغمی. از سـوي دیگر، وقتی نوبت به اطالعات حقیقی، به طور خاص رفتاري،  اندالعاده عالقمند بودهفوق
ــیاري از گونه ــکار قابل ذکر آن -ي غیر معمول هاك گونهاند و با توجه به تعداد نه چندان مشــابهي معمول هابس که مثال آش

  . دالیلی عملی براي این موضوع وجود دارد.اندکمتر شناخته شده -باشدمیکرکس کالیفرنیایی در معرض خطر 
در  و و شـاگردان سریعی هستند  اندتیزبین هاآنو موجوداتی آزاردهنده براي تحقیقات میدانی هسـتند.   اندبه فقر بدنام هاکالغ

که تعدادشان زیاد است، فعال ماهر هسـتند. از آنجا   هاآنو در اجتناب از  اندمورد نیات موجودات دیگر از جمله محققان زیرك
توان یمرادیویی، و دیگر ابزار شناسایی را  دشوار است. زنجیر، فرستنده هارنگ هسـتند، تشـخیص یک کالغ از سایر کالغ  و تک

شـیارترین پرندگان هستند و در دام  وبه صـورت زنده اسـت که جزء ه   هامتصـل کرد اما این کار مسـتلزم گرفتن کالغ   هاآنبه 
  انداختنشان تقریباً غیر ممکن است.

آور اسـت چرا که راه و روش این پرندگان بسیار پیچیده و گوناگون  ها دلهرهصـرف نظر از مشـکالت فنی، تحقیق در مورد کالغ  
رداري بها و منابع بهرهوسیعی از زیستگاه استادانه از محدوده ،ان پرندگانی برجسـته و چندکاره، اعضـاي این گونه  اسـت. به عنو 

ــرعـت    می ــر  میکننـد و بـه سـ  ايهپذیر به طور قابل مالحظایط وفق دهنـد. این پرنـدگان تعلیم  تواننـد خود را بـا تغییرات شـ
ــربه هايراهبردها و کالهبرداري ،تمایالت و هاعالقمندي فردي دارند. براي مثال، یک کالغ خانگی آموخت که متفاوت و منحص

ــیدن گیره  ــگ را با کش ــگ فرار کرد، پرنده داخل النه رفت و غذایش را در از النه چگونه یک س اش فراري دهد. هنگامی که س
  خورد.

  . موضوع اصلی متن چیست؟1
  از دیگر پرندگان معمول هاي کالغهاالف) تفاوت

  هایی در مورد کالغهاو افسانه هااسطورهب) 
  .کندمیرا دشوار  هایی که مطالعه کالغهاج) ویژگی

   هاي موجود براي بررسی رفتار کالغهاد) روش
 صحیح است. جگزینه 

  کند.ها به شرح زیر، گزینه ج را تأیید میجمالت اول پاراگراف
  .شوندمیآن دسته از جانداران بومی ایاالت متحده هستند که اغلب دیده  واحتماالً جز هاکالغ -
  هستند.  موجوداتی آزاردهنده براي تحقیقات میدانیو  اندبه فقر بدنام هاکالغ -
ون و گوناگ پیچیدهاین پرندگان بسیار  راه و روشاست چرا که  آوردلهرهها در مورد کالغ تحقیق، مشکالت فنیصـرف نظر از   -

  است.  

 هاانسان براي مدتی طوالنی مورد عالقه هادهد کالغمی. بر اساس پاراگراف اول، چه مدرکی وجود دارد که نشان 2
 اند؟بوده

  هاالف) شمار زیادي داستان در مورد کالغ
  هاب) تکرار دیده شدن کالغ

  .انجام شده است هاج) میزان تحقیقاتی که روي کالغ
   هاشناسایی کالغد) سهولت 
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 صحیح است. الفگزینه 

دهد که افراد براي مدت میدر مورد این پرندگان نشان  ها، و اسطورهها، افسـانه هاشـمار زیاد داسـتان  «در متن گفته شـده که  
 »..اندالعاده عالقمند بودهها فوقآنزیادي به 

 است به ............... . تردر پاراگراف اول نزدیک مشابه. معناي کلمه 3

  الف) جالب
  ب) به طور مشابه

  ج) در غیر این صورت
   د) گاهی اوقات

 صحیح است. بگزینه 

ــه ــایر گونهاي بین کالغچون مقایس ــورت گرفته و بنابراین گونهها و س ــند، بنابراین   ها ص ــابه باش ــان و مش ها باید با هم همس
comparably .باید حاکی از این معنا باشد  

ــنده به کرکس کالیفرنیایی در معرض خطر به عنوان مثالی از گون4 ــاره  ايه. در پاراگراف اول، نویس ه کند کمیاش
. .............. 

  است ترالف) از کالغ کوچک
  ب) به راحتی قابل شناسایی است

  آمده است هاج) در افسانه
   د) کمیاب است

 صحیح است. دگزینه 

ــده کـه    ــکار قابل ذکر آن کرکس -ي غیر معمول هاك گونهاند توجه به تعداد نه چندان با... «در متن گفتـه شـ که مثال آشـ
  »..اندکمتر شناخته شده -باشدمیکالیفرنیایی در معرض خطر 

 در پاراگراف دوم اشاره دارد به ................ . هاآن. کلمه 5

  هاالف) کالغ
  ب) موجودات

  ج) نیات
    د) محققان

 صحیح است. دگزینه 

  است که به لحاظ مفهوم و تعداد همخوانی دارند. them ،researchersاولین اسم پیش از 
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 :به غیر ازبه تمام دالیل زیر موجوداتی نامناسب براي تحقیق هستند،  ها. بر اساس پاراگراف دوم، کالغ6

  توانند با موفقیت از ناظران اجتناب کنند.میالف) 
  یکدیگر دشوار است.شان از ب) تشخیص

  توانند بسیار تهاجمی باشند.میج) 
    شان دشوار است.د) گرفتن

 صحیح است. جگزینه 

  کند.ها را تأیید میرد گزینه الف و ب و د: پاراگراف دوم متن این موضوع

 محققی کهي رادیویی به هاکند که استفاده از فرستندهمی. در پاراگراف دوم، نویسـنده به صورت ضمنی اشاره  7
 دهد که .............. .میست اجازه هاکالغ در حال مطالعه

  را شناسایی کند هاتک کالغالف) تک
  را در فواصل طوالنی دنبال کند هاي کالغهاب) دسته
  را ثبت کنند هاین زمان کالغترج) فعال

    دیده کمک کنندي بیمار و آسیبهاد) به کالغ
 صحیح است. الفگزینه 

رادیویی، و دیگر ابزار شناسایی را  دشوار است. زنجیر، فرستنده هاتشـخیص یک کالغ از سـایر کالغ   «...گفته شـده که   در متن
 ...». متصل کرد هاآنتوان به می

 درست است؟ ها. بر اساس پاراگراف سوم، کدام یک از موارد زیر در مورد کالغ8

  .مدت طوالنی زندگی کنندآید در محل سکونت کسی به میالف) به ندرت پیش 
  کنند.میرشد و زندگی  هااز محیط ايهب) در طیف گسترد

  دهند.میج) غذاهاي خاصی را ترجیح 
    کنند.مید) منابع یک منطقه را قبل از نقل مکان تمام 

 صحیح است. بگزینه 

 کنند ومیبرداري ها و منابع بهرهزیستگاهوسیعی از  استادانه از محدوده«... در پاراگراف سـوم به این موضـوع اشـاره شده است:    
 »ایط وفق دهند.توانند خود را با تغییرات شرمیبه سرعت 

 است به ............... . ترنزدیک تمایالت. در پاراگراف سوم، معناي کلمه 9

  الف) ترفندها
  هاب) فرصت

  ج) ترجیحات
   د) تجربیات

 صحیح است. جگزینه 



         213 

 

Inclinations  وinterests اند و بنابراین داراي معناي مشابهی هستند.با هم آمده  

  کند تا کدام یک از موارد زیر را توضیح دهد؟می. در دو خط آخر، نویسنده به یک کالغ خانگی اشاره 10
  هاکالغمسأله حل  ي هوشمندانههاالف) روش
  ي خانگی و وحشیهاي میان کالغهاب) تفاوت

  هاج) سهولت رام کردن کالغ
   .دهندمیبه سایر موجودات نشان  هاکه کالغ ايهعالقد) 

 صحیح است. الفگزینه 

هاي خانگی ها اشـاره شـده اسـت که در ادامه مثال کالغ   هاي متفاوت و منحصـربفرد کالغ جمله قبل به راهبردها و کالهبرداري
  ها ذکر شده است.ذکر شده است. بنابراین این مثال براي هوشمندي کالغ

 کند؟می تأیید. متن کدام یک از جمالت زیر را 11

  عمري نسبتاً طوالنی دارند. هاالف) کالغ
  تیزبین هستند. هاب) کالغ
  معموالً تنها هستند. هاج) کالغ
   بسیار باهوش هستند. هاد) کالغ
  صحیح است. دگزینه 

  »غیر ممکن است.شیارترین پرندگان هستند و در دام انداختنشان تقریباً وکه جزء ه «...
ردي فمتفاوت و منحصربه هايراهبردها و کالهبرداري ،تمایالت و هاعالقمندي ايهپذیر به طور قابل مالحظاین پرندگان تعلیم«

  »دارند.
 کنند.اند، گزینه د را تأیید میجمالت باال که در متن آمده

 19متن 
وت متفابا توجه به فاصله حمل  هاشد، و هزینهمیي پسـتی توسط گیرنده پرداخت  هادر روزهاي ابتدایی ایاالت متحده، هزینه

را در اختیار حامالن مراسالت پستی براي  هاایاالت متحده به مدیران پستی محلی اجازه داد تا نامه ، کنگره1825. در سال بود
کردند و تمام مزدشــان وابســـته به وجه  میاما این حامالن هیچگونه دســتمزد دولتی دریافت ن  .بدهند تحویل درب منزل قرار

  کنندگان هر نامه بود.پرداختی توسط دریافت
پســت ایاالت متحده ایده تمبر پســتی را تصــویب کرد که البته پرداخت خدمات پســتی را ســاده   ت ادارهار، وز1847در ســال 

پرداخت نداشتند. عالوه بر این، تمبر تنها تحویل به اداره پست را مندي کسـانی شـد که تمایلی به پیش  اما موجب گله ،کردمی
نفر، افراد براي دریافت  150000شد. براي مثال در فیالدلفیا با جمعیت میداد و شامل حمل آن به آدرس شخصی نمیپوشـش  

 يوجوجستدند. سردرگمی و ازدحام تک تک شهروندانی که در کرمیمراسالت پستی خود همچنان باید به اداره پست مراجعه 
 يهاي تعجب نیست که در طول سالاکننده شود. جافی بود تا اسـتفاده از پسـت دلسـرد   ي خود بودند به خودي خود کهانامه
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انونی قنیمه ها تنهاآني هاوکار پیشتاز توسعه یافت. اگر چه فعالیت، حمل خصـوصـی نامه و کسب  وپاگیردسـت  این تمهیدات
از پســت  تریک نصــف روز ســریع به اندازه هاآنبود کارشــان رونق گرفت، و در واقع تبلیغ کردند که بین بوســتون و فیالدلفیا 

ود خ وکارکسبمؤثر  خصوصی شکست خورد و حتی قادر به اداره وکارکسـب دولتی هسـتند. خدمات پسـت دولتی در رقابت با   
  نیز نبود.

ي شخصی تحویل ها، کنگره مقرر کرد که حامالن پستی که مراسالت پستی را از ادارات پست به آدرس1863سرانجام در سال 
این  ااماضــافی نباید براي این تحویل در نظر گرفته شــود.    که هیچ هزینه این و دادند باید دســتمزد دولتی دریافت کنند می

تا اواخر  .شد شهرنشینی براي تبدیل به شاخصی رایگان درب منزلتحویل  و، بود هابه شهر منحصـر  در ابتدا تحویل سـرویس 
نفر جمعیت بود تا براي تحویل رایگان درب منزل واجد شرایط باشد. در سال  10000بایست داراي می، یک شـهر  1887سـال  
ایگان درب منزل خود نفر مراسـالت پسـتی را به صورت ر   میلیون 20، کمتر از در ایاالت متحده نفر میلیون 75 از میان، 1890

همچنان مراسالت خود را تنها در صورت مراجعه به اداره پستشان دریافت  ،گرفتند. مابقی، حدود سه چهارم جمعیتمیتحویل 
  کردند.می

 . موضوع اصلی مورد بحث متن کدام است؟1

  افزون خدمات خصوصی پستیالف) استفاده روز
  سیستم پستی دولتی ب) توسعه

  خدمات پستی شهري و روستاییج) مقایسه بین 
    د) تاریخ تمبرهاي پستی

 صحیح است. بگزینه 

  ها و جمله آخر متن به شرح زیر است:جمالت اول پاراگراف
ها با توجه به فاصله حمل متفاوت شد، و هزینهتوسط گیرنده پرداخت میي پستی هادر روزهاي ابتدایی ایاالت متحده، هزینه -

ت اداره پست ایاالت متحده ایده تمبر پستی را تصویب کرد که البته پرداخت خدمات پستی را ساده ار، وز1847در سال  -بود. 
  پرداخت نداشتند.  مندي کسانی شد که تمایلی به پیشاما موجب گله ،کردمی

شخصی  هاي، کنگره مقرر کرد که حامالن پسـتی که مراسـالت پسـتی را از ادارات پست به آدرس   1863سـرانجام در سـال    -
  .که هیچ هزینه اضافی نباید براي این تحویل در نظر گرفته شود این و دادند باید دستمزد دولتی دریافت کنندتحویل می

  کردند.همچنان مراسالت خود را تنها در صورت مراجعه به اداره پستشان دریافت می ،مابقی، حدود سه چهارم جمعیت -
 دهند.ن را نشان میجمالت فوق توسعه سیستم پست در طول زما

 در پاراگراف اول بهتر است جایگزین شود با ................. . متفاوت بود کلمه. 2

  الف) افزایش یافت
  ب) تفاوت داشت
  ج) بازگشته بود
   د) آغاز شده بود

 صحیح است. بگزینه 
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 خواهد بود.» متفاوت بودن«به معناي  variedچون در جمله به نوعی وابستگی هزینه به فاصله بیان شده است، بنابراین 

 کدام یک از موارد زیر اشکال تمبر پستی است؟. 3

  شد.میالف) باید از قبل توسط فرستنده خریداري 
  داد.میب) هزینه تحویل مراسالت پستی را افزایش 

  دشوار بود. هاج) چسباندن آن به نامه
    د) جعل آن آسان بود.

 صحیح است. الفگزینه 

 ».پرداخت نداشتند.مندي کسانی شد که تمایلی به پیشاما موجب گله «...آمده است که در متن 

 کند؟می. چرا نویسنده در پاراگراف دوم به شهر فیالدلفیا اشاره 4

  پست ایاالت متحده بود. الف) مکان اولین اداره
  ب) خدمات پستی آن براي جمعیتش کافی نبود.

  بود. 1847در سال ین شهر ایاالت متحده ترج) بزرگ
    د) توسط اولین تمبر پستی ایاالت متحده به یادگار نگه داشته شده بود.

 صحیح است. بگزینه 

نفر، افراد براي دریافت مراسـالت پستی خود همچنان باید   150000براي مثال در فیالدلفیا با جمعیت «در متن بیان شـده که  
ي خود بودند به خودي هاي نامهوجوجســتکردند. ســردرگمی و ازدحام تک تک شــهروندانی که در میبه اداره پســت مراجعه 

 ».کننده شود.افی بود تا استفاده از پست دلسردخود ک

  است به .............. . تردر پاراگراف دوم نزدیک وپاگیردست. معناي کلمه 5
  مزاحمالف) 

  ب) زیبا
  انگیزج) نفرت
    جود) ستیزه

 صحیح است. الفگزینه 

در ادامه به توسـعه خدمات خصـوصــی در مقابل دولتی اشـاره شــده اسـت، بنابراین خدمات دولتی ضــعفی داشـته اســت. پس        
cumbersome باشد.» وپاگیرمزاحم و دست«تواند به معناي می 

 در پاراگراف دوم اشاره دارد به ............ . هاآن. کلمه 6

  فیالدلفیاالف) بوستون و 
  هاوکارکسبب) 

  ج) تمهیدات
   هاد) نامه
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 صحیح است. بگزینه 

  باشد.» کارها«تواند به معناي مربوط است که می theyتر بودن به تر بودن است و سریعمفهوم جمله در مورد سریع

 دهند؟میکردند که کدام یک از موارد زیر را بهتر از دولت انجام می. خدمات خصوصی پستی قرن نوزدهم ادعا 7

  الف) تحویل حجم باالتري از مراسالت پستی
  مراسالت پستی ترب) تحویل ارزان
  مراسالت پستی ترج) تحویل سریع

    د) تحویل مراسالت پستی به مناطق روستایی
 صحیح است. جگزینه 

ست دولتی تر از پیک نصف روز سریع به اندازه هاآندر واقع تبلیغ کردند که بین بوسـتون و فیالدلفیا   «...با توجه به این جمله 
 ، گزینه ج صحیح است.»هستند.

  ایاالت متحده براي حامالن مراسالت پستی کدام یک از موارد زیر را مقرر کرد؟ 1863. در سال 8
  الف) دستمزد

  ب) مسکن
  ونقلحمل ج) وسیله

    تی رایگاند) تمبر پس
  صحیح است. الفگزینه 

، کنگره مقرر کرد که حامالن پسـتی که مراسالت پستی را از ادارات پست به  1863سـرانجام در سـال   «در متن بیان شـده که  
اضافی نباید براي این تحویل در  که هیچ هزینه این و دادند باید دسـتمزد دولتی دریافت کنند میي شـخصـی تحویل   هاآدرس

 ».شود.نظر گرفته 

 است به ............ . تردر پاراگراف سوم نزدیک منحصر. معناي کلمه 9

  الف) اعطا شده
  ریزي شدهب) برنامه
  ج) محدود

   د) توصیه شده
  صحیح است. جگزینه 

  باید باشد.» محدود و منحصر«به معناي  confinedبا توجه به جمله این امکان در شهرها برقرار شده، بنابراین 

  20متن 

ــتان ــ باس ــناس ــده براي مطالعهش ــت. هافرهنگ ی براي مدتی طوالنی ابزاري پذیرفته ش ازگی به ت تقریباًي ماقبل تاریخ بوده اس
ی ناسشباسـتان «مند به کار گرفته شـده اسـت. این روش   به صـورت نظام  ترنزدیک یی مشـابه براي مطالعات گذشـته  هاتکنیک
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ل ي آمریکاي شمالی که به قبهای در زمینشناسباستاننام گرفت، اصطالحی که در ایاالت متحده به هر گونه بررسی  »تاریخی
  شود.میگردد اطالق میبر هااز رسیدن اروپایی

 اول ابزاري براي بازسازي ی تاریخی در درجهشناسباسـتان ، زمانی که مرمت سـاختمان معمول بود،  1940و  1930ي هادر دهه
  ي بناهاي تاریخی و واگذاري کار به معماران بود.هاپیدا کردن پایه شناسباستاننقش  معماري بود.

ی شناسباستانکاهش یافت. اکثر افرادي که در این دوره وارد  1960و  1950ي هاشـیدایی براي بازسازي تا حد زیادي در دهه 
ي ماقبل تاریخ را مطالعه کرده بودند. هامدند، جایی که فرهنگآمیشــناســی دانشــگاه هاي مردمشــدند از دانشــکدهمیتاریخی 

کرد. به عنوان یک میبه عنوان دانشمند علوم اجتماعی آموزش دیده بودند، نه مورخ، و کارشان نیز این تعصب را منعکس  هاآن
یل رفتار افراد بود. اما به این دلبردند در مورد چگونگی مییی که به کار هاو تکنیک کردندمیتدوین یی که هادانشـمند سؤال 

 هاگذاشـتند و چون دانش خودشان از این دوره میمکتوب بود پا  که روي اسـاس تاریخی که اغلب شـامل مسـتندات گسـترده    
 ايهکه بسیار تخصصی بود و گاهی اوقات به گون هاآني هادر تاریخ آمریکا محدود باقی ماند. گزارش هاآنسـهم  محدود بود، 

  ب نوشته بود خوانده نشده باقی ماند.نامناس
اند. این محققان قصد دارند نشان بدهند که کارشان نه تنها در اي این مسئولیت را به عهده گرفتههشـناسان حرف اسـتان باخیراً، 
شان ه هستیافراد عادي ک یی تازه در مورد زندگی روزمرههاعلم بلکه در زمینه تاریخ نیز ابزاري ارزشـمند است که بینش  زمینه

ــباســتاندهد. این تأکید جدیدتر بر مین صــورت به خوبی مکتوب نشــود ارائه یممکن اســت در غیر ا  عنوان تاریخ ی بهشــناس
  انجامد.میایاالت متحده  گذشته بخش است و کار در این زمینه حتماً به تفسیر دوبارهاجتماعی بسیار نوید

 ظاهراً هادهد کاالهاي انگلیسی زمانی که هلنديمیشف شده است که نشان به عنوان مثال در کینگستون نیویورك، مدرکی ک
کردند به صـورت قاچاق وارد شهر شده است. و در ساکرامنتو، حفاري در محل هتل شیکی در  میتجارت در آن ناحیه را کنترل 

  در زیرزمین هتل مخفی شده بود.  بهداشتقرن نوزدهم نشان داد که زباله بر خالف قوانین 

 کند؟میمتن عمدتاً در مورد کدام بحث . 1

  .اول توسعه یافت شناسی تاریخی در وهلهالف) چرا باستان

  .شناسی تاریخیها و اهداف باستانب) چگونگی تغییر شیوه
  ی تاریخیشناسباستاني معماران به هاج) کمک

   ی تاریخیشناسباستانمقابل  ايهان حرفشناسباستانبرخورد  د) نحوه

 صحیح است. بگزینه 

  شناسی در طول تاریخ و اهداف آن است:ها و جمله آخر متن در مجموع در رابطه با چگونگی تغییر باستانجمالت اول پاراگرف

 هاي ماقبل تاریخ بوده است.شناسی براي مدتی طوالنی ابزاري پذیرفته شده براي مطالعه فرهنگباستان -

شـــناســـی تاریخی در درجه اول ابزاري براي که مرمت ســـاختمان معمول بود، باســـتان ، زمانی1940و  1930هاي در دهه -
 بازسازي معماري بود.

 کاهش یافت. 1960و  1950هاي شیدایی براي بازسازي تا حد زیادي در دهه -

 اند.مسئولیت را به عهده گرفته اي اینشناسان حرفهاستانباخیراً،  -
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ها دهد کاالهاي انگلیسی زمانی که هلنديویورك، مدرکی کشـف شـده اسـت که نشـان می    به عنوان مثال در کینگسـتون نی  -
و در ســاکرامنتو، حفاري در محل هتل  به صــورت قاچاق وارد شــهر شــده اســت کردندظاهراً تجارت در آن ناحیه را کنترل می

  شیکی در قرن نوزدهم نشان داد که زباله بر خالف قوانین بهداشت در زیرزمین هتل مخفی شده بود. 

 ی بر کدام است؟شناسباستانبر اساس پاراگراف اول، تأکید جدید . 2

  اخیر الف) بررسی گذشته
  ي ماقبل تاریخهافرهنگ ب) مطالعه

  امروزي باستانی در ایاالت متحده يهاج) حفاري مکان
   در آمریکاي شمالی و اروپا هایافته د) مقایسه

 صحیح است. الفگزینه 

  .»مند به کار گرفته شده است.به صورت نظام ترنزدیک یی مشابه براي مطالعات گذشتههابه تازگی تکنیک«اشاره شده که 

 شناس آموزش دیده بودند؟عنوان مردمان تاریخی به شناسباستانمتن، چه زمانی  اساسبر . 3

  1930الف) قبل از دهه 
  1940و  1930ي هاب) طی دهه
  1960و  1950ي هاج) طی دهه

    1960 د) پس از دهه
 صحیح است. جگزینه 

 ابتداي پاراگراف سوم متن، این امر را بیان کرده است.

 است به ................. . تردر پاراگراف سوم نزدیک کردندمیتدوین معناي کلمه  .4

  فهمیدندمیالف) 
  خواندندمیب) 

  کردندمیج) اجتناب 
   کردندمید) مطرح 

 صحیح است. دگزینه 

توان حدس زد اســـت. بنابراین می questionsگردد و مفعولِ آن برمی scientistsاســـت که به  framed ،Theyفاعلِ فعل 
  تر است.که مفهوم واژه به گزینه د نزدیک

  . و علوم اجتماعی ............... یي تاریخهاکند که تکنیکمی. در پاراگراف سوم، نویسنده به صورت ضمنی اشاره 5
  الف) کامالً از یکدیگر متفاوت هستند

  ي ماقبل تاریخ سودمند هستندهافرهنگ ب) به یک میزان در مطالعه
  شوندمیی آموزش داده شناسباستانج) معموالً به دانشجویان 

   د) هر دو بر اصول مشابه استوار هستند
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 صحیح است. الفگزینه 

ــمندان علوم اجتماعی از دوره ــت که نشــان از تفاوت    در این پاراگراف در مورد محدود بودن دانش دانش ــده اس ــحبت ش ها ص
  دارد. و علوم اجتماعی یهاي تاریختکنیک

 ...................... . در پاراگراف سوم اشاره دارد به سهم هاآنسهم  . عبارت6

  الف) دانشمندان علوم اجتماعی
  ي ماقبل تاریخهاب) فرهنگ
  ج) مورخان

    د) مستندات و دانش
 صحیح است. الفگزینه 

 شناسی صحبت کرده است.این پاراگراف در مجموع در مورد سهم دانشمندان علوم اجتماعی در باستان

 کند تا مثالی عنوان کند از ................... .می. نویسنده به حفاري محل هتل در ساکرامنتو اشاره 7

  بازسازي بنا الف) یک پروژه
  ان تاریخیشناسباستانب) کار اولین 

  که در تضاد با مکتوبات ثبت شده است ايهج) یافت
    کنندمید) نوعی از اطالعات که مورخان به طور معمول بررسی 

 صحیح است. جگزینه 

این محققان قصــد دارند نشــان بدهند که «مثال پاراگراف آخر در ادامه توضــیحات مطرح شــده در پاراگراف ماقبل آخر اســت: 
فراد ا در مورد زندگی روزمره هایی تازهبینشعلم بلکه در زمینه تاریخ نیز ابزاري ارزشــمند اســت که  کارشــان نه تنها در زمینه

  »دهد.مین صورت به خوبی مکتوب نشود ارائه یشان ممکن است در غیر اهستیعادي که 

 است به ............... . تردر پاراگراف چهارم نزدیک ظاهراً . معناي کلمه8

  الف) بی رحمانه
  ب) محکم

  ج) به سختی
  ظاهراًد) 

 صحیح است. دگزینه 

هر ت. بنابراین ظاباز هم قاچاق کاالهاي انگلیسی صورت گرفته اس اند ولیها کنترل داشتهدر این جمله اشـاره شـده که هلندي  
  است.» ظاهراً«معادل با  supposedlyبوده است و  امر، کنترل کردن
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