
     
  

 
  

 



 

 نگارش و تدوین سراسری متمرکزنیمه دکتری کنکور داوطلبان در آمادگی ایجاد هدف با« زبان عمومی آزمون دکتری»کتاب 

گیرد و ضمن ارائه سؤاالت و نی و تصحیح قرار میدی تست مورد بازبیاچسایت پیهمکاران وبکه هر ساله از سوی  است یافته

شود تا با توجه به نظرات خوانندگان عزیز، مباحث مورد نیاز به کتاب های تشریحی آزمون دکتری در هر سال، تالش میپاسخ

 افزوده شده و نحوه نگارش مطالب نیز مورد بازبینی قرار گیرد.

 عمومی آزمون دکتری شامل سه بخش مجزا است: آخرین نسخه از کتاب زبانعنوان به نسخه حاضر

در بخش نخست که به مباحث گرامری اختصاص یافته، تالش شده است تا تمام مباحث مهم گرامری مورد نیاز داوطلبان آزمون 

 های کاربردی و مفید، موضوعات مختلف تشریح گردد.دکتری پوشش داده شود و با ارائه مثال

های ممتاز نسخه جدید االت درک مطلب پرداخته است. از جمله ویژگیهای پاسخگویی به سؤهبخش دوم کتاب به آموزش شیو

ان در کسب آمادگی داوطلب یاکنندهنییتعتواند نقش های تشریحی است که مینمونه متن درک مطلب با پاسخ 20ارائه  ،کتاب

سطح متونی انتخاب گردد که هم ،اوره با اهل فنآزمون دکتری داشته باشد. تالش زیادی شده است تا با دقت فراوان و مش

 سؤاالت آزمون دکتری باشند.

 1390های متمرکز سالهای دکتری نیمهاالت زبان عمومی آزمونسؤ های تشریحیکتاب نیز سؤاالت و پاسخهای بعدی در بخش

ضمن آشنایی با سبک طرح سؤاالت ها آن ای است که داوطلبان با مطالعهبه گونه شدهمطرحهای ارائه شده است. پاسخ 1400تا 

 نکات مهم مباحث گرامر و درک مطلب را نیز فرا گیرند.  ،های گذشتهدر سال

 های زبان کشور تقدیم شما عزیزان نماییم.امیدواریم توانسته باشیم منبعی جامع و کامل برای آزمون زبان دکتری و دیگر آزمون

خوانندگان عزیز به ثمر رسیده است و با استمرار این  قدر شمانظرات گرانگیری از همچون گذشته معتقدیم این کتاب با بهره

های بعدی این از انتشار نسخه «خبرنامه دکتری»کنیم با عضویت در به خوانندگان عزیز توصیه میتر خواهد شد. نظرات بالنده

 دی تست مطلع گردند.اچسایت پیهای دیگر وبکتاب و نیز کتاب

سپاس ویژه خود را تقدیم می ،ن تشکر از کلیه دوستان عزیزی که یار و همراه ما در نگارش و تدوین کتاب بودنددر پایان ضم

 ها راهگان، بشیری، محمدی، کردلو، شاکری و زمانی و برایشان آرزوی توفیق و سربلندی داریم.کنیم به آقایان و خانم

از مطالب کتاب با ارسال آن به دوستان خود و یا قرار دادن لینک از کلیه خوانندگان عزیز خواهشمندیم در صورت رضایت 

رسانی بهتر یاری رسانند. پیشاپیش از ها، امکان استفاده افراد دیگر را نیز فراهم نموده و ما را در اطالعصفحه دانلود در وبالگ

 همکاری شما سپاسگزاریم.
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 زمان حال  -1

 حال ساده

در  .شودمیختم  s به معموالً و در حالت سوم شخص مفرد شودمیساخته  toفعل زمان حال ساده با استفاده 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 هایتو واقعی حقایقبرای بیان  -

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

 شوند.عادات و کارهایی که تکرار می های 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. 

 .بندی حرکت وسایل نقلیهزمان دربارهصحبت  -

What time does the next bus leave? 

The next bus leaves at 8. 

 .چیزی و بیان دستورالعملبرای آدرس دادن  -

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 داستانبرای  -

In the film, she is fond of the Prime Minister. 

 م:بریزمان حال به کار می معموالً I hopeبعد از  -

I hope carol calls tonight.  
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 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 حال استمراری
 

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 استمراری استفاده  بیشترکه  قیدهایی -

at the moment, currently, now, this week/month/year, … 

 

 :شودمیاستفاده  گردد،ی که در ادامه مطرح میدر موارد ستمراریااز 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 هستیم و همیشگی 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) 

 (.کندزندگی میجا آن کند و فقط در حال حاضردر 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 قرارهایصحبت از  -

What are you doing on Sunday? 

I’m going to the movies with Sara. 

ستمراری دهدبرای بیان اتفاقاتی که بیش از حد انتظار رخ می - ستفاده از حال ا شکل ا شت که این  اغلب برای . باید توجه دا

شکایت و انتقاد کردن سادت یا  شان دادن ح  ,always, constantly, continually با کلمات معموالًو  رودمیکار به ن

forever  شودمیهمراه. 

 !My mum’s always saying I don’t help enough  شکایت

 !He’s always visiting exciting places  حسادت
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 حال کامل

  نقلی(حال کامل ساده )ماضی 
 

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.دو هفته گذشته تا االن سخت کار کرده

 

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

How long have you lived here? 

 مانند: ،ددهزمان را نشان می مبدأ 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 )ضروری 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) 

با  :6نکته  با را می forجمالت منفی همراه  به جمالت مثبت همراه  بدیل نمود. sinceتوان  عد از  در این ت صوووورت فعل ب

since گذشته ساده است.  صورتبه 

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

 روند.نمیکار به با هم ago و  since:7نکته 
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 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

که چه آن بلکه ،کنیماما در مورد زمان دقیق وقوع آن صووحبت نمی، ی که در زمان گذشووته رخ دادهاتصووحبت در مورد اتفاق -

 در زمان حال است.ها آن اثر و نتیجهمدنظر ماست و برای ما اهمیت دارد، 

I’ve read all the books on the reading list. 

 .(هایم دارمای از خواندهاالن چکیدهام و های موجود در لیست را خوانده)تمام کتاب

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

ست و ر گذشته اتفاق افتاده و تمام شده صحبت درباره عملی که د - ست، اماتجربه باقی  صورتبهاثر آن ا که کنیم بیان نمی ا

 . 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. 

 ببریم.کار به گذشته ساده صورتبهفعل را 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.) 

اند( های 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) 

 بدهیم.ری ر بخواهیم راجع به کسی یا چیزی خباگ -

Sara has had a baby. 

ست - شده ا صحبت کنیم که چند لحظه قبل انجام  ساده به همراه  ،اگر بخواهیم راجع به عملی  به معنی  justاز حال کامل 

 کنیم.استفاده می «هتاز –چند لحظه قبل »

I’ve just got up. 

ساده  تا)هنوز،  yet)قبالً، پیش از این( و  already، )چند لحظه پیش، تازه( justاز  - شته  حاال( در جمالت حال کامل یا گذ

 already کهیدرحال آید.در انتهای جمله می معموالًو  کنیمدر جمالت منفی و سؤالی استفاده می yetکنیم. از استفاده می

 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 سوواده به همراه  ،اگر بخواهیم راجع به عملی صووحبت کنیم که زودتر از زمان مورد انتظار انجام شووده اسووت -

already  کنیم.استفاده می «همین حاال هم ،قبالً از قبل،»به معنی 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

A: Don’t forget to send that email. 

B: I’ve already sent it. 

از حال کامل سوواده  ،یماهسووت که انجام ندادا ایم و یا مدتیصووحبت کنیم که هرگز انجام نداده عملیاگر بخواهیم راجع به  -

 کنیم.استفاده می

I have never smoked. 

I haven’t gone swimming for 10 years. 

 کنیم.از حال کامل ساده استفاده می ،دهیمانجام می)یا چندمین بار( که کاری را  ستا باریاولین  ، 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 ... . هفتهمثل امروز، این  :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 سؤالجمالت  در نکته:

A: Have you ever played golf? 

B: Yes, I play golf a lot. 

 حال کامل استمراری 
 

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 استمراری در موارد زیر استفاده 

 اخیراً یا لحظاتی پیش به پایان رسیده است. تا حال ادامه داشته و در گذشته شروع شده، که برای بیان عملی -

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

 نیز ادامه دارند. در لحظه صحبت(ن )اند و اکنوکه در گذشته شروع شدهبرای 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



7 
 
 

  

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 حال کامل ساده و استمراری مقایسه 

با  خصوصبه .شودمیاز شکل ساده استفاده  معموالً ،انددرباره اعمال و حاالتی که به مدت طوالنی ادامه داشته برای صحبت -

بریم که کمتر طول میکار به کنیم و شووکل اسووتمراری آن را برای اعمالیاز حال کامل سوواده اسووتفاده می alwaysکلمه 

 موقتی هستند.کشیده و 

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 استمراری ،بر عملی باشد که انجام شده گوینده اگر تأکید -

بر نتیجه عمل باشد که چه تعداد یا چه مقدار کار انجام شده است، از شکل ساده استفاده  تأکیداما اگر  .رودمیکار به

 .شودمی

 .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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 زمان گذشته -2

 گذشته ساده
 

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

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 

 برای 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 استمراری 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 استمراری

 
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 استمراری در این موارد استفاده میاز زمان 

 برای 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 برای نشان دادن این -

 .Sara was cooking dinner (.)تمام شدن عمل مشخص نیست

 .Sara cooked dinner (.)عمل پختن تمام شده است
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 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

ست دیگریم کاری در حین وقوع کار یهر گاه بخواهیم بگو - ستفاده  ،صورت گرفته ا ساده ا شته  ستمراری و گذ شته ا از گذ

 .… ,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.از گذشته ساده استفاده می ،عملی بعد از عمل دیگر انجام گرفته بگوییموقتی بخواهیم  :1 نکته

When Beth arrived, we had dinner. 

 دارند.استمراری ن گذشته افعال حالت :2نکته 

اسووتفاده  was/were + going to ایم از سوواختاردر زمان گذشووته قصوود انجام کاری را داشووته بگوییمبرای اینکه  :3نکته 

 کنیم:می

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

اسوتفاده  ،ه اسوتاما اتفاق نیفتاد ،خواسوته رخ دهدای که میهمچنین برای بیان واقعه was/were + going toاز  :4نکته 

 کنیم:می

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

  گذشته کامل )بعید(

 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،ی که در ادامه میدر موارد)ماضی بعید( گذشته کامل ساده از زمان 

صحبت می - شته  شته دورتریکنیم و بخواهیم به زمانی که راجع به اتفاقی در گذ شاره کنیم. گذ ا که ر صورت عملی در این ا

آوریم. این کل گذشته ساده میبه ش ،انجام شده است به شکل گذشته بعید و عملی را که بعداً، در گذشته دورتر انجام شده

 آیند.می when, after, before, as soon as دو عبارت اغلب با کلمات ربطی مانند

The robber had escaped before the police got to the bank. 

When Sarah got to the party, Eric had already gone home. 
 (است. یعنی اول اریک به خانه رفته و بعد سارا به مهمانی رسیده .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. 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

یا  بلکه از گذشووته سوواده .کنیماز گذشووته بعید اسووتفاده نمی ،اگر دو عمل همزمان یا به فاصووله کم انجام شووده باشووندنکته: 

 .شودمیاستفاده  استمراری

 .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 استمراری 
 

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،ی که در ادامه میدر موارد استمراریگذشته کامل از زمان 

ستفاده می - ستمراری برای بیان عملی ا شته کامل ا شته و کنیم کهاز گذ در  ینزمامدتقبل از وقوع فعلی دیگر، برای  در گذ

 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  تأکیددر زمان حال کامل گفته شد، گذشته کامل استمراری نیز بر طول زمان چه آن مانند 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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 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 آیندهزمان  -3

 که هر یک کاربرد خاصی دارند. شودمیهای مختلفی استفاده برای صحبت درباره آینده از فعل

 استفاده از زمان حال با معنای آینده

 . بندی وسایل نقلیه عمومی، برنامه سینماها و ...جدول زمان ،جدول ساعات کاری موردصحبت در حال ساده برای  -

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:حال ساده استفاده میبرای بیان زمان شروع یا خاتمه کار نیز از  -

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:های افراد برای زمان آینده از زمان حال استمراری استفاده میریزیدر 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 

 نباشد. شدهیزیربرنامهصحبت راجع به واقعیات در زمان آینده که بیانگر قصد و اراده یا کارهای  -

I’ll be 28 next month. 

 تصمیم به انجام کاری بگیریم و نه با قصد و تصمیم قبلی. ،کنیمای 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.) 

 .برای قول دادن -

I’ll pay your money back next week. 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

I won’t tell anyone what happened. I promise. 

 .برای پیشنهاد کمک -

That day looks very heavy. I’ll help you with it. 

 .سؤالی صورتبهبرای تقاضا کردن  -

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 برای ضمایر  willنظیر  shallطرز استفاده از : 1نکته 

We shall go to the movies this evening. 

 .شوددر جمالت سؤالی برای پیشنهاد کمک و یا نظر خواستن از دیگری 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 جای  تواندر جمالت فوق می: 3نکته 

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 

 .آینده داریم )بر اساس اراده( هایی که برایآینده انجام دهیم و بیان برنامه که قصد داریم در برای بیان کارهایی -

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

از شووکل حال  ،...( مثل قرار مالقات، سووفر،) برای آینده صووحبت کنیم شوودهیزیربرنامهاگر راجع به قرار قطعی و از قبل  :نکته

 .رودمیکار به یک قید زمان )فردا، امشب،...( نیز معموالًکنیم که استمراری استفاده می

A: When are you meeting the boss? 

B: I’m meeting him tomorrow. 
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 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

ولی هنوز ترتیبی  ،ایمبه این معنی اسووت که تصوومیم به انجام دادن کاری گرفته ،کنیماسووتفاده می going toکه از اما وقتی

 م:یایم که آن را به مرحله عمل درآورنداده

I’m going to wash my car late. 

 را به کار بریم.ها آن از کیکدامکند گاهی تفاوت این دو خیلی ناچیز است و فرقی نمیتوجه: 

 کنیم.استفاده می was/were going toاز  ،میاندادهولی آن را انجام  ،اگر قصد داشتیم عملی را در گذشته انجام دهیم -

I was going to buy a new car but I changed my mind. 

 بر اساس شواهدی که موجود است. بینی آیندهبرای پیش -

Look at that black cloud. It’s going to rain. 

بینی نیسووت. این اراده انسووان و یا پیش برای صووحبت درباره عمل یا حالتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد و بیانگر قصوود و -

 .است willکاربرد مشابه یکی از کاربردهای 

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

 آینده استمراری
 

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 استمراری 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 ریزیبرنامه برای آنبیان کارهایی که از قبل  -

I’ll be seeing Sara at lunch. 

خواهیم کسووی کاری را خواهیم و یا میزمانی که چیزی را می خصوووصبههایی که اشووخاص دارند، پرسوویدن درباره برنامه -

 برایمان انجام دهد.

A: Will you be using your computer today? 

B: No, you can have it. 

 .دبانهؤای مهسؤال -

Excuse me, how long will you be using my computer? 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 بخشی از کارهای روتین انجام خواهد شد.عنوان به بیان کارهایی که در آینده -

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 شدن عمل یا حالتی را در آینده بیان می -

 by Sunday, by the end of July, next year, until از قیدهای زمان مثل معموالًو  یا حالتی کامل خواهد شوود

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. 

 .(شودمیشش سال در آینده کامل  زمانمدتکنم. یعنی بود که در این شرکت کار می)تا پایان سپتامبر شش سال خواهد 

 آینده کامل استمراری

 

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) ? 

شدن عمل را بیان کنیمه - ساده و هرگاه بخواهیم  ،مانند زمان حال کامل، برای آینده کامل نیز هرگاه بخواهیم تمام  شکل  از 

 کنیم.ادامه عمل را نشان دهیم از شکل استمراری 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 چیزی اتفاق خواهد افتاد. کردهکه شما در گذشته فکر می شودحالتی استفاده می آینده در گذشته برای بیان

 ذیل است: صورتبه would یریکارگبهشکل  شود.برای 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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 ردیف زمان ساختار کاربرد عالمت

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

times a month 

 عادت و تکرار -1

موارد همیشووووه درسووووت )مثوول  -2
 رویدادهای 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
 .باشدمی دیگر در حال انجام

خود عمل مهم اسوووت نه شوووروع و  -2
 .پایان آن

توانند در نمیافعال حسووی و حالتی  -3
 .ساختار استمراری نوشته شوند

ته می -4 نده هم داشووو نای آی ند مع توا
 .باشد

am/is/are + verb (ing) 

I am writing 

حال 
 استمراری

2 

for + قید زمان 

since +   زمانمدت

before 

two times,  

three times, … 

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

 ست.ا باقی

 بیان تعداد دفعات انجام یک کار -2

یا  -3 یان تجربه  انجام یک  زمانمدتب
 کار

have/ has + PP 

I have written 
 3 حال کامل

for +   قید زمان

since +   زمانمدت

before 
two times,  

three times, … 

بیان عملی که از گذشته آغاز شده و  -1
هد  مه نیز خوا مه دارد و ادا تاکنون ادا

 .یافت

توانند در افعال حسووی و حالتی نمی -2
 .ساختار استمراری نوشته شوند

have/has + been + verb (ing) 

I have been writing 

حال کامل 
 استمراری

4 

yesterday, last week, 
last year, last Friday, 

… 

 دادهرخ  بیان اتفاقی که در گذشوووته -1
 است.

 .بیان عادتی در گذشته -2

 قسمت دوم فعل 

گیرند و افعال بیمیed  )افعال با قاعده
نیز باید با کمک جدول مربوطه قاعده را 

 (پیدا کرد.

He visited 

 I wrote 

گذشته 
 ساده

5 

at +   قید زمان گذشته

when +   قید زمان گذشته

while, … 

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

خود عمل مهم اسوووت نه شوووروع و  -2
 .پایان آن

توانند در افعال حسووی و حالتی نمی -3
 .ساختار استمراری نوشته شوند

was/were + verb (ing) 

I was writing 
گذشته 
 استمراری

6 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 

 

when +   قید زمان گذشته

before, … 

عملی که در گذشووته قبل از عمل یا  -1
ته  یاف یان  پا ته و  جام گرف مانی دیگر ان ز

 .است

بیان تعداد دفعات انجام یک کار قبل  -2
 .از زمان یا عملی در گذشته

یا  -3 یان تجربه  انجام یک  زمانمدتب
 .کار قبل از زمان یا عملی در گذشته

had + PP 

I had written 

گذشته 
 کامل

7 

when +   قید زمان گذشته

before, … 

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

 است.

در  توانندنمیافعال حسووی و حالتی  -2
 ساختار استمراری نوشته شوند.

had + been + verb (ing) 

I had been writing 

گذشته 
کامل 

 استمراری
8 

tomorrow, next 
week, next year, 

next friday 

ست در آینده  بیان اتفاقاتی که -1 قرار ا
 رخ دهد.

 های رسمی در آینده.بیان برنامه -2

will +   فرم ساده فعل 

I will write 
 9 آینده ساده

 

که قصد داریم در  برای بیان کارهایی -1
هایی که آینده انجام دهیم و بیان برنامه

 .برای آینده داریم

نده بر اسووواس برای پیش -2 بینی آی
 شواهدی که موجود است.

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

I am going to write 

آینده 
 نزدیک

10 

at +   قید زمان آینده

then, …. 

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

توانند در نمی افعال حسووی و حالتی -2
 .نوشته شوند ساختار استمراری

will + be + verb (ing) 

I will be witten 

آینده 
 استمراری

11 

by +   قید زمان آینده

in + زمانمدت  

on +   تاریخ در آینده

by the time +   جمله

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

will + have + PP 

I will have written 

آینده 
 کامل

12 

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.

توانند در افعال حسووی و حالتی نمی -2
 ساختار استمراری نوشته شوند.

will + have + been + verb (ing) 

I will have been writing 

آینده 
کامل 

 استمراری
13 

 

یا قول  -1 لب شووودن  یان داوط برای ب
 .دادن

 .بینی در مورد آیندهبرای بیان پیش -2 

would + فرم ساده فعل 

I would write 

آینده در 
 گذشته

14 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 (state verbs) افعال حالت -4

بیانگر عملی هستند که انجام  actionشوند. افعال بندی میتقسیم stateو  action افعال در زبان انگلیسی به دو گروه گاهی

این افعال حرکتی  یعنی به هنگام وقوع ،هسوتند (state) حالت بیانگر یک حالتافعال اما  .شووددهیم یا اتفاقی که واقع میمی

 .شودمشاهده نمی

 ولی افعال ،بردکار به صووورت اسووتمراریهتوان برا می  actionترین تفاوت موجود بین این افعال در این اسووت که افعالمهم

state در حالت استمراری 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, … 

شتن»معنای  به thinkفعل : 1نکته  شه  «اعتقاد دا تواند به می «فکر کردن»مفهوم  باولی  ،رودمیکار به ساده صورتبههمی

 شکل استمراری نیز باشد.

 ?What are you thinking about  در همین لحظه

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

 احساسات : 

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

 :حواس 

 feel, hear, see, smell, taste, …  

 روند و در حالت ارادی به هر دو شکل.میکار به به شکل ساده یرارادیغاین افعال در حالت : 2نکته 

 کنیم:استفاده می canاز  ،افعال وقتی که در همین لحظه در حال رخ دادن هستند برای این: 3نکته 

I can hear someone is singing 

کار به به هر دو شکل «مالقات کردن»معنای  بهولی  ،رودمیکار به ساده صورتبههمیشه  «دیدن»معنای  به seeفعل : 4نکته 

 رود.می

I see you’re making good progress. 

I’m seeing the manager tomorrow. 

 رود.میکار به به هر دو شکل «احساس کردن»به معنای  feelفعل  :5نکته 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 رود.میکار به به هر دو شکل «چشیدن»معنای  بهساده و  صورتبه «مزه دادن»معنای  به tasteفعل  :6نکته 

 رود.میکار به به هر دو شکل «بو کردن»ساده و در معنای  صورتبههمیشه  «بو دادن»معنای  به smellفعل  :7نکته 

سیدن»معنای به   lookفعل :8نکته  ساده «به نظر ر شکل  شه به  تواند به می «نگاه کردن»ولی در معنای  ،رودمیکار به همی

 هر دو شکل باشد.

 :مالکیت 

 have, own, belong 

 روند.نمیکار به استمراری صورتبه هستند و «بودن و داشتن مالک»ه معنای ب have gotیا  have: 9نکته  

 We are enjoying, we have a nice room in the hotelمالکیت  

 صوووورتبهتواند ای مثل مهمانی، تصوووادف و... میو یا بیان تجربه «خوردن»در معنای  (have got)و نه   have:10نکته 

 رود.کار به استمراری

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 

 حالت شکل حال کامل استمراری نیز ندارند.افعال  :11نکته 

I have had this car for 2 years. 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 جمالت مجهول -5

چیزی باعث انجام کار چه که چه کسی یا فقط عملی که انجام شده اهمیت دارد و این ،کنیماستفاده میجمله مجهول از وقتی 

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

 

 am/is/are + pp حال ساده

 am/is/are + being + pp حال استمراری
 have/has + been + pp حال کامل

 was/were + pp گذشته ساده
 was/were + being + pp گذشته استمراری

 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)

 مجهول نوشت:جمله  توان دومیها آن بعضی افعال دو مفعول دارند، بنابراین برای نکته:

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 باشدمیکار به دو فعل پشت سر هم کهیهنگام -

 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

برخی از مصدرهای معلوم وجود دارند که از نظر ظاهر معلوم و اما  ،to be + pp :و مصدر مجهول to + verb: معلوم مصدر -

 اند. ز نظر معنا مجهولا

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

 اند.معنا مجهولز نظر از نظر ظاهر معلوم و ا ،نیز آیندمی needبعد از  ingی که با لافعا -

This car needs washing. (= this car need to be washed) 

 برد.کار به توان هم مصدر معلوم و هم مصدر مجهولمی ،شوندشروع می thereهایی که با در جمله -

There are some letters to write/to be written. 

 شود:استفاده می getاز  beبعضی اوقات به جای  در جمالت مجهول -

I don’t often get invited to parties. 

ار ای در ککه اراده )بدون آن منتظره اتفاق بیفتدکاری به طور تصادفی و غیرشود که فقط در مواقعی استفاده می get نکته:

 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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کامل استمراری *

(perfect continuous) 

 کامل

(perfect) 

 استمراری

(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 written. 

 .شاید نامه نوشته شود

آینده در 
 گذشته

(future 
in the 
past) 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 عادت داشتن -6

used to 

 used to + to  مصدر بدون :مثبت

 + 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 

را انجام ها آن ولی در حال حاضوور دیگر ،ایمدادهکنیم که در گذشووته )به طور منظم( انجام میبرای بیان اعمالی اسووتفاده می -

 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 برای 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 جای  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» معنایاین فعل به  -

 .رودمیکار به 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 جدیدی 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 کسووی در حال عادت اسووت و هنگامی از آن اسووتفاده می «عادت پیدا کردن»این فعل به معنای  -

ست ضمیر یا فعل با فرم  get used toبه آن عادت نکرده. بعد از  کامالًولی هنوز  ،کردن به چیزی ا سم یا  کار به ingیک ا

 .رودمی

I’m trying to get used to life in a big city. 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 احتمال و اطمینان -7

ستفاده می couldو یا از  might یا mayاز  در حال و آیندهاحتمال برای بیان  - ضعیفی را  couldالبته  .کنیما احتمال 

 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 برای موقعیت تفاوتی با هم ندارد، mightیا  mayاستفاده از  -

If I knew them better, I might invite them to the party. 
 کردم.را به مهمانی دعوت میها آن احتماالًشناختم، را بهتر میها آن اگر

 : توان استفاده کرددر شکل استمراری 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:های احتمالی خود استفاده میاستمراری برای بیان برنامههمچنین از این شکل  -

I may/might be going to Mexico in July. 

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

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

 است. رممکنیغکنیم یعنی استفاده می can’tدر حالت اطمینان منفی از  -

He can’t be in Italy. I saw him an hour ago. 

ار زیر از ساخت ،بخواهیم بگوییم امکان دارد عملی در گذشته انجام شده باشد برای بیان احتمال در زمان گذشته 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.چیزی 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 شود.استفاده می mustو یا از  definitelyیا  surelyیا  will certainlyبرای 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 گذشتهبرای  -

 .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 چیزی 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 است 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 notبا  couldn’tعنی م :1نکته 

 است که عمل در گذشته انجام شده باشد. رممکنیغ could not have + PPاما در حالت  ،عمل در گذشته انجام نشده

به  must notناپذیر بودن چیزی است و به معنای امکان cannotدر این است که نیز  must notو  can’tتفاوت : 2نکته 

 ...«. چنین نیست که قاعدتاً این»معنای این است که 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 توانایی -8

 .شودمیاستفاده  can, could, be able toبیان توانایی از  برای

can 

 کنیم:استفاده می canاز  ،پذیر استشخصی توانایی انجام کاری 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 جای  -

Are you able to speak any foreign languages? 

 استفاده کنیم: be able toنیست و ضروری 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  بخوابم.ام قادر نبوده اخیراً

 استفاده کرد. be able toو هم از  canتوان هم از برای آینده می -

I can’t/won’t be able to come to your party tomorrow. 

could 

کسی  بگوییمخواهیم کنیم: وقتی میاستفاده می couldبرای بیان توانایی کلی و نیز اجازه انجام کاری در زمان گذشته از  -

 .کنیماستفاده می couldتوانایی خاصی دارد یا اجازه انجام کاری 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 کاری می

- was/were able to اما استفاده از رودمیکار به نیز برای بیان توانایی در گذشته ،could تر است.رایج 

I was able to speak English when I was 10. 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

ه یک )ن انجام دهدبگوییم که شخصی در یک موقعیت خاص توانسته است )موفق شده است( کار خاصی را  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.) 

 همه جای ساختمان پخش شد ولی همه توانستند خود را نجات دهند.آتش به سرعت 

 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. 

 .شودمیبرای 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 جای 

 کنیم:استفاده می couldانجام دهیم از گوییم میچیزی را که  در مواقعی که واقعًا قصد نداریم -

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

گونه جمالت  این کنیم. )دراستفاده می couldخواهیم از امکان وقوع چیزی 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 کاری را داشته بگوییمخواهیم در مواقعی که می -

 کنیم:استفاده می

He could have had a wife and children. 

 .شودمیبرای 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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 جبارا -9

 :شودمیبرای 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 کاری 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 شکل منفی زمان حال:

 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 جای  -

استفاده  mustنوشتاری از  ولی در دستورالعمل و قوانین ،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 بسیاری از موارد میکار به برای بیان اجبار قوی

 اجبار دارد.بستگی به نوع ها آن ها این دو فعل با هم تفاوت دارند و تفاوتروند. اما در بعضی موقعیتمیکار به به طور یکسان

 استفاده mustیعنی گوینده خودش احساس کند که الزم است کاری را انجام دهد از  ،اگر اجبار از طرف خود گوینده باشد -

 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

- must کامل، آینده و یا به هنگام استفاده های گذشته، حال برای زمان و گذشته ندارد. رودمیکار به فقط برای حال و آینده

 استفاده کرد. have toتوان از فقط می … ,may, might از افعال کمکی مثل

  .I must give a lecture tomorrowآینده

    .When I was at university, I had to work and study at the same timeگذشته

   ?Have you ever had to go to the hospitalحال کامل

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

)اجبار منفی(  به معنای آن است که عملی نباید انجام شود mustn’t متفاوت دارند. کامالًفعل در شکل منفی معنای  این دو -

یعنی اختیار داریم که آن عمل را انجام دهیم یا  ،نیازی نیست عملی انجام شودبه معنای آن است که  don’t have toولی 

 انجام ندهیم.

      .Bicyclist must not ride on the sidewalkاجبار

     .You don’t have to work on the weekendاختیار

should 

 بگوییم انجام عملی صحیح و عاقالنه است.بریم که بخواهیم میکار به )باید( را هنگامی 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 چیزی 

Do you think I should buy this coat? 

 کنیم:استفاده می shouldچیزی 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 چیزی در آینده اتفاق بیفتد نیز از  بگوییمخواهیم وقتی که می -

She’s been studying hard for exam, so she should pass. 

 shouldاز ،شده اما انجام شده استیا کاری نباید انجام میو  شده اما نشدهبرای زمان گذشته و کاری 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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 کند:فرق می have toبا  shouldمعنای : 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 جای  -

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 کاری را انجام دهیم، به جای  -

 استفاده کرد.

You have a temperature. You’d better go to a doctor. 

You’d better not smoke so much. 

به معنای  be supposed toتوان از می shouldاگر بخواهیم بگوییم روش صحیح و منطقی انجام کاری کدام است به جای  -

 تفاده کنیم.اس «باید /قرار است که»

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

 است: + to be supposed + beقسمت سوم فعل  صورتبه be supposed toشکل مجهول کاربرد  نکته:

Fred is supposed to be told about the meeting. 

need 

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

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

)معادل  ست که الزم نیست کاری 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  که اولی عملی را بیان می شودمیمنفی

 شده است.کند که الزم نبوده انجام شود ولی انجام کند 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. 

 (.نیست و این کار را انجام ندادهها )گوینده با دیدن باران متوجه شد که نیازی به آب دادن گل

I needn’t have watered the flowers. It began to rain after ten minutes. 

 (.نبوده اما این کار را قبل از باریدن باران انجام داده استها متوجه شده که نیازی به آب دادن گل )گوینده بعد از باریدن باران

 

 

 



30 
 
 

 

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 جمالت آرزویی -10

زمان جمله  این است کهها آن شوند و قاعده اصلی شکل دادن بهشروع می« ای کاش»به معنای  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 آرزوی مطابق با جدول ذیل است:

 حال ساده  گذشته ساده

 حال استمراری  استمراریگذشته 

 گذشته ساده  گذشته کامل

 گذشته استمراری  کامل استمراریگذشته 

 حال کامل  گذشته کامل

 حال کامل استمراری  گذشته کامل استمراری

 گذشته کامل استمراری  گذشته کامل استمراری

 آینده ساده  آینده در گذشته ساده

 آینده استمراری  آینده در گذشته استمراری

 آینده کامل  آینده در گذشته کامل

 آینده کامل استمراری  در گذشته کامل استمراریآینده 

 کنیم.استفاده می wereاز  wasدر جمالت آرزویی مانند جمالت شرطی، به جای  :1نکته 

She is not here. I wish she were. 

اده، به گذشته سهایی که بیانگر گالیه گوینده از شرایط موجود هستند، زمان حال ساده به جای تبدیل شدن در حالت: 2نکته 

 شوند.به آینده در گذشته تبدیل می

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

 رود.میکار به اغلب برای بیان خواهش … I wish you would: 3نکته 

We are going to be late. I wish you would hurry. 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 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 دیدی؟

 .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? 

در  .کنندی نیز حرف اضوووافه خود را حفی میسوووؤالروند در جمالت میکار به افعالی که به همراه یک حرف اضوووافه :1نکته 

 ید.آای 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 ابتدای جمله قرار می در انگلیسی :2نکته 

From whom did you obtain the information? 

- What … like?  رودمیکار به ءو اشیا هاانسانصفات  در مورد ظاهر و شخصیت و سؤالبرای. 

A: What is your new teacher like? 

B: She is really experienced and she’s friendly, too. 

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

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 برای اشخاص )نه اشیاء( به کار می who :4نکته 

Who is taller? Bill or Sam? 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

- 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 کاری 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/ خواهدکشدبرای 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 برای من سه روز طول می  

 ,?… Do you know …?, I don't know و با عباراتی نظیر غیرمستقیم صورتبهی را سؤالگاهی اوقات الزم است  -

Could you tell me …?, Do you have any idea …? گونه مواقع بخش اول جمله  ز کسی بپرسیم، در اینا

 است. خبریی و بخش دوم سؤال صورتبه

 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 ،whyشی )اگر در جمالت سؤالی هیچ نوع کلمه پرس -

 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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 قل قول مستقیم و غیرمستقیمن -12

ر تغییر زی صورتبهاما در نقل قول غیرمستقیم زمان فعل  ،آوریمگیومه استفاده کرده و عین عبارت را میدر نقل قول مستقیم از 

 کند:می

 اصلی جمله  نقل قول غیرمستقیم

 حال ساده  گذشته ساده

 حال استمراری  استمراریگذشته 

 گذشته ساده  گذشته کامل

 گذشته استمراری  گذشته کامل استمراری

 حال کامل  کامل گذشته

 حال کامل استمراری  گذشته کامل استمراری

 گذشته کامل استمراری  گذشته کامل استمراری

 آینده ساده  آینده در گذشته ساده

 آینده استمراری  آینده در گذشته استمراری

 آینده کامل  آینده در گذشته کامل

 استمراریآینده کامل   آینده در گذشته کامل استمراری

 

 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 ب کهنیاتوانید به همان صورت نگه دارید یا در 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

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

کنید که هنوز اعتبار دارد، ضرورتی ندارد فعل همیشه الزم نیست که زمان فعل را تغییر دهیم. اگر مطلبی نقل می :4نکته 

 توان عوض کرد و هم نه!(.)یعنی هم می له را عوض کنیدجم

 New York is more exciting than London. 

 Tom said that New York is more exciting than London. 

 با واقعیت تفاوت دارد باید از زمان گذشته استفاده کنید: شدهگفتهاما در مواقعی که مطلب  :5نکته 

I didn’t expect to see you, Jim. Kelly said you were sick. 

 کنیم:در نقل قول غیرمستقیم جمالت امری از شکل مصدری 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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 شرطیجمالت  -13

هایی که ممکن است اتفاق بیفتد و یا چیزهایی های نامشخص، کارها و یا چیزوقعیتدرباره وقایع و م معموالًدر جمالت شرطی 

 کنیم.که ممکن است واقعی باشند و یا نباشند صحبت می

 شوند.بندی می، دوم و سوم به ترتیب زیر طبقهبه سه دسته نوع اول معموالًجمالت شرطی 

  نوع اولشرطی 

 ود.شمیبیان یک شرط )یا موقعیت( ممکن و یک نتیجه محتمل در آینده استفاده  نوع اول برای 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.   گفتاگر ساعت شما را پیدا کنم به شما خواهم.  

ستفاده کرد که در  should ,can, must ,might ,mayتوان از می willعالوه بر  - صورت معنیاو غیره نیز ا  آن کمی ین 

 فرق خواهد کرد:

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

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

 کند:نوع دیگری از جمالت شرطی نوع اول از ساختار ذیل پیروی می -

If جمله امری حال ساده 

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

  (یرواقعیغحال نوع دوم )شرطی 

 و نتیجه محتمل آن در زمان حال یا آینده رممکنیغیا  یرواقعیغبیان یک شوورط یا موقعیت  نوع دوم برای از جمالت شوورطی

 کنیم.متفاوت را تصور می ای. در واقع در این نوع جمالت حال یا آیندهرودمیکار به

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 جایدر این نوع جمالت می :1نکته 

 شود.استفاده می wereاز  wasدر این نوع جمالت شرطی، به جای  :2 نکته

If I were you, I wouldn’t buy that house. 

http://www.zabanamoozan.com/
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

  (یرواقعیغگذشته نوع سوم )شرطی 

شرطی شته برای از این نوع جمالت  صور گذ ستفاده  رممکنیغ یات یک  در این نوع جمالت، گوینده آرزوی . در واقعشودمیا

 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 جایه بتوان در این نوع جمالت می نکته:

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

ناسب و م ت مربوط به جمالت شروطی ممکن استسؤاالی برای تمرین جمالت شرطی و پاسخگویی به بندهر چند این طبقه

سیاری در حارهای م که ساختاما باید بدانی ،کافی باشد را طبقهها آن توانوزه جمالت شرطی هستند که با این سه گروه نمیب

میکار به معمولی هایزمان ع یعنی سوواختارهایی که باون دو ر اسووت جمالت شوورطی بهتهنمود. بنابراین باید بدانید که ببندی 

صطالحاً شرطی ا ساختارهایی کهمینوع اول را هم دربر روند که جمالت  ستفاده قرار میبا زمان گیرند و  گیرند های ویژه مورد ا

 .بندی شوندم( تقسی)شامل نوع دوم و سوم

ستفاده می ifهای معمولی با های غیرواقعی و یا خیالی صحبت کنیم از زمانخواهیم درباره موقعیتوقتی که ما نمی - نماییم. ا

 به زمان گذشته و غیره. ، زمان گذشته برای اشارهزمان حال برای 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. 

زمان حال سوواده از  Main-clauseو هم در  If-clauseدر دو مثال آخر در هر دو بخش جمله شوورطی یعنی هم در  نکته:

 استفاده کرد. whenاز  ifتوان در هر دو جمله به جای استفاده شده که می

ستفاده میهاز زمان هنگامی - صحبت کنیهای غیرهیم درباره موقعیتاکه بخو شودای غیرواقعی ا هایی یعنی موقعیت. مواقعی 

ستها آن دادن یا احتمال رخواهند افتاد و که اتفاق نخ سیار کم ا لی هستند و یا وقایعی اخی ا واقعی و یاهایی که یموقعیت ،ب

تیب نشان دهیم نماییم تا بدین ترمی استفادهشته های گذو زمان wouldاند. ما در این گونه جمالت شرطی از که رخ نداده

شته  ساده و با زمان گذ شته  ست. با زمان حال غیرواقعی از گذ ضی  یرواقعیغکه موقعیت واقعی نی شته کامل )ما از زمان گذ

 .شودمیبعید( استفاده 

If I knew her name, I would tell you.  دانم(نمی گفتم )امامیدانستم 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 بیشتری داشتیم می

http://www.zabanamoozan.com/
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

  آمیختهشرطی 

( گفته mixed conditionدر برخی موارد، شوواهد ترکیب شوورطی نوع سوووم با نوع دوم هسووتیم که به آن شوورطی آمیخته )

 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 جمالت سببی -14

. این گونه جمالت به دو شودمیاز این ساختار استفاده ، نجام شودهر گاه عملی در جمله به وسیله شخص دیگری غیر از فاعل ا

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

 جمالت سببی مجهول

 :شودمیدهد مشخص نیست. از فرمول زیر برای این ساختار استفاده می در این ساختار کسی که فعل را انجام 

 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

 :شودمیهای زیر برای 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 کاری 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 

 مجهول
I had my eyes checked last month. 

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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 ضمایر -15

 ضمایر ملکی

 برای آشنایی با ضمایر ملکی بهتر است ابتدا صفات ملکی یادآوری گردد:

 my, our, your, his, her, their, its های 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 بردهم به تنهایی  وتوان با یک اسم چه کسی( را هم می )مال whose نکته:

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.    .خودم تنها به تعطیالت رفتم  

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

 گویند:نیز می «ضمایر تأکیدی»ها آن دلیل به نیبه همشود، ده میاز ضمایر انعکاسی برای 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

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 «ای 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 کاری 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  کنند. این نوع ضمایر وظیفه بزرگ دیگری نیز برنشینند و از تکرار آن جلوگیری میکلماتی هستند که به جای اسم می

 شناسیم.می «موصولی»را به نام ها آن ،رو 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.وارهجمله، به تفصیل به بحث از همین کتاب بخش گرامر 26در شماره * 

 (selfها) ضمایر تأکیدی و انعکاسی کاربرد

 .را ندارند with رفتن با حرف اضافهکار به اصلی جمله حرکتی باشد اجازه اگر فعل
myself, yourself, himself, … , 

themselves 
 .باشندمی« به تنهایی» به معنای by با حرف اضافه همراه

(by myself, by yourself, …) 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمایر موصولی در یک نگاه

 کاربرد

گیرند تواند قرار می
جای  ه 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 

(کهچه آن به معنای)  
 خیر بله بله بله

Adverbs 

)قیدهای 
 موصولی(

where بله بله بله بله مکان 

when بله بله بله بله زمان 

why بله بله بله بله دلیل یا علت 

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

هاموصولی  
 .دارد ارجحیتwhom  به who بردنکار به نقش مفعول انسانی دارد اماwhom که این با

 ندارند.اجازه استفاده پس از یک حرف اضافه را   thatو who ضمایر موصولی

، اسووم یا عبارتی اسوومی اسووت که در کنار اسووم دیگری به توصوویف و یا بیان مجدد آن بدل یا عطف بیان عبارت معرف، * 
 کروشه همراه است.معموالً با ویرگول، خط تیره و یا  بدل. پردازدمی

 هستند.بدل در جمالت ذیل،  شدهمشخصموارد 
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. 



42 
 
 

 

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 تطابق فعل و فاعل -16

. وجود فعل و 1دو نکته را چک کنید: ها باید فعل و فاعل داشته باشند. بنابراین همواره این 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، مشکلی در جمله ایجاد نمیاین 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  itها آن در جمالتی که فاعل: 2نکته 

There was once a king. 

There are many people in this room. 

ست  :3نکته  ست all, most, some, half + of the + objectدال بر مقدار باشد ) کهوقتی که فاعل عبارتی ا (، ممکن ا

 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. 

به هم مرتبط شووووند، فاعلی که به فعل جمله  neither … norیا  either … orدو فاعل با ترکیب که هنگامی :5نکته 

 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. 

سم: 6نکته  نیز ها آن فرد محسوب شده و فعل بعد ازشوند، اما در واقع مختم می sها اگر چه ظاهراً جمع هستند و به برخی ا

 رود. مانند:میکار به مفرد صورتبه

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

Economics is not my favorite subject of interest. 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 تطابق اسم و ضمیر -17

 باید مطابقت داشته باشد.گردد ت و تعداد با اسمی که به آن برمییسضمیر به لحاظ جن 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.میکار به پول، زمان و فاصله، معموالً با فعل مفردهای مربوط به عبارت: 1نکته 

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 اسم: 2نکته 

The people are form Canada. 

The police have arrived. 

The cattle are grazing. 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش -18

 :هایی هستند کهآن های قابل شمارشاسم

 را شمرد. ها آن توانمی. 1

apple, pen, radio, book, picture, egg, bottle 

  جمع. صورتبهو هم  گرفته شوندکار به مفرد صورتبههم . 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 

 :هستند که ییهاآن غیرقابل شمارشهای اسم

 .را بشمریمها آن توانیمنمی .1

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

 .درونمیکار به همیشه به شکل مفرد. 2

  حتی اگر قبل از اسم یک صفت یا اسم باشد. به کار برد، anیا  aبا  راها آن 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 ofرا با کلماتی مانند ها آن توانیممی. 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 دادمی ها رابسیاری از اسم :1 نکته

ها آن ولی اگر پخته شوند یا مقداری از ،ندهست قابل شمارش ،باشندکامل  صورتبهاگر  مواد غذایی مثالًدر جمله بستگی دارد. 

 ند.هست شمارش رقابلیغ ،مورد نظر باشد

 .Look! The bakery has some nice cakes )قابل شمارش(

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

 شوند:های 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 معنای آثار هنری 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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 صفت یا قید های 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:های غیرقابل شمارش )مفرد( به کار میشمارش )جمع( و هم با اسمبا اسامی قابل هم  «مقداری، تعدادی»به معنای   -

I need some money. 

 کنیم.استفاده می someخواهیم چیزی 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 معنای 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 بگوییمخواهیم که 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 معنای  anyمگر در مواردی که  ،رودمیکار به جمع صورتبه 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 برخی جمالت در -
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

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 

سه  - ست کهها آن تنها تفاوتبا هم فرقی ندارند،  «تعداد یا مقدار زیادی»به معنای  lots ofو  a lot ofشنا  a lot of این ا

 روند.های 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 ofکاربردی مانند  «تعداد و مقدار زیادی»نیز به معنای  plenty شووناسووه -

 کنیم.از این شناسه استفاده می ،کنیم تأکیدز حد بودن مقدار یا تعداد چیزی ابخواهیم بر زیاد بودن و بیش 

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

. )البته شووودمیاسووتفاده  muchو  manyی از سووؤالو در جمالت منفی و  a lot of/lots ofدر جمالت مثبت از  معموالً -

 (.روندمیکار به در زبان رسمی ممکن است گاهی در جمالت مثبت

There was too much sugar in my tea. 

- many  تعداد زیادی( با اسووامی قابل شوومارش )جمع( و(much )کار به شوومارش )مفرد( رقابلیغبا اسووامی  )مقدار زیادی

 .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.های غیرقابل شمارش میکمی( فقط با اسم ،)مقداریa little  اما  ،دهد که خیلی کم استمقداری را نشان می

دهد که خیلی کم است و برای رفع نیاز کافی نیست. هیچ( مقداری را نشان می تقریباً ،)کم littleست و ا برای 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 (ناهار بخوریم، کافی است. کهنیا، برای )کمی وقت داریم 

A: Can we eat dinner before the train leaves? 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 .B: No, we can’t. We have little time (ناهار بخوریم. کهنیابرای  )وقت نداریم یا وقت کم داریم 

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

enough 

و دارای  رودمیکار به شمارش )مفرد( رقابلیغ)تعداد یا مقدار کافی( قبل از اسامی قابل شمارش )جمع( و  enough شناسه -

 معنای مثبت است.

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

- enough  شود:کار برده مینیز به ییتنهابههمچنین بدون اسم و 

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 ،رودمیکار به با اسم یا صفت enoughزمانی که  -

There aren’t enough chairs for everybody to sit down. 

too 

 و بار معنایی منفی دارد. رودمیکار به خیلی زیاد( قبل از صفت یا قید ،به معنای )بیش از حد tooشناسه  -

I think you work too hard. 

 برد:کار به tooتوان کلماتی را قبل از می tooبرای 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 های غیرقابل شمارش میبرای اسمtoo 

many های قابل شمارش، همچنین برای اسمtoo much رود.کار به تواند قبل از صفتنمی 

Emily studies all the time. I think she studies too much. 

 .There is too much rain بارد.باران خیلی زیادی می  

There are too many people here. 
It’s too expensive. (not it’s too much expensive) 

 .رودمیکار به به همراه یک صفت یا قید و یک مصدر too معموالً -

The food was too hot to eat. خورد شد آن راقدر 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 برای من خیلی بزرگ هستند.این کفش  
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

She speaks too fast for me to understand.  هایش را بفهم.توانم حرفزند که من نمیتند حرف می قدرآناو  

 است. «بیش از حد»به معنای  tooو  «خیلی»به معنای  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  رودمیکار به شمارش )مفرد( رقابلیغقبل از اسامی قابل شمارش )جمع( و نیز  «همه»به معنی. 

All flowers need water. 

Life is all hope. 

 برد.کار به و یا عدد نیز … ,that, these, his, my, theشناسه دیگری 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… ,the, these) باید یک شوناسوه دیگر ofکار رفته باشود به هنگام اسوتفاده از اگر قبل از اسوم یک عدد به -

 رود.کار به

All of the four men are experienced workers. 

- all برد.کار به توان بعد از ضمایر فاعلیرا 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 .انجام دهید ییتنهابههمه شما باید تکالیفتان را  

 .رودمیکار به قبل از فعل کمکی all ،تأکیدگاهی برای  -

You all should do your homework by yourselves. 

 کنیم.میاستفاده  not all (of)از ساختار  allبرای ساختن جمالت منفی با  -

Not all my friends were at the party. (. بودندها آن )بعضی از همه دوستانم در مهمانی نبودند   

 . بریمبه کار نمی ییتنهابهرا  all نکته:

 کنیم:هم استفاده می «تنها چیز»به معنای  allهمچنین از  -

All I’ve eaten today is a sandwich. 



 49 
 

  

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

whole 

- whole  رود:های مفرد به کار میاست و اغلب با اسم« کامل، همه، تمام»به معنای 

 all day = the whole day  )تمام روز( 

Did you read the whole book? 

 بریم:های غیرقابل شمارش به کار نمیرا با اسم whole نکته:

 .I’ve spent all the money you gave me( whole moneyگوییم می)ن

most  

- most  در مورد در این حالت  .رودمیکار به شمارش مفرد رقابلیغقبل از اسامی قابل شمارش جمع و نیز  «اغلب»به معنای

 کنیم.کلی صحبت می صورتبهچیز نامشخص و 

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 رودمیکار به نیز ییتنهابه. 

There are about fifty books in the bookcase. Most are biograghies. 

half 

- half با  معموالًنصف(  ،به معنای )نیمی ازthe  یاa/an رودمیکار به آمده و بعد از آن اسم مفرد یا جمع . 

Half the money = half of the money 

Half an hour 

 اختیاری است. halfبعد از  ofاستفاده از  نکته:

no 

- no  رودمیکار به شمارش )مفرد( رقابلیغقبل از اسامی قابل شمارش )جمع( و نیز  «هیچ»به معنای. 

 کنند.آیند و معنای جمله را منفی میدر جمالت مثبت می (nothing, nowhere)این کلمه و مشتقاتش  -

There are no students in the class. 

 های دیگر را نیز استفاده کرد.توان بعضی شناسهمی noبعد از  -

 .We have no more eggs .نداریم یمرغتخمدیگر  



50 
 
 

 

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

none 

- none هیچ( به معنای( ًبا  معموالof آید. اگر بعد از میnone of  بیاید رقابلیغاسم )فعل جمله مفرد و اگر ، شمارش )مفرد

 تر است.اما استفاده از فعل مفرد رسمی .تواند جمع یا مفرد باشداسم قابل شمارش )جمع( بیاید فعل می none ofبعد از 

 .رودمینکار به تنها گاهچیه no. اما شودمیاستفاده  ییتنهابه noneاز  معموالً سؤالدر پاسخ به  -

How much money do you have? None = (no money) 

both 

- both  کار به یا دو شووخصء آید و برای صووحبت در مورد دو شوویفقط با اسووامی قابل شوومارش جمع می «هر دو»به معنای

 فعل آن همیشه جمع است.بنابراین  .رودمی

Rosemary has two children. Both are married. 

Both girls=both the girls=both of the girls 

 اما ضروری نیست. ،رایج است both ofاستفاده از  -

Both my parents are from Iran. 

 ضروری است: "them/you/us"قبل از  bothبرای  ofآوردن  نکته:

Tiffany has two sisters. Both of them are married. 

 

- both  در ترکیبboth … and … رودمیکار به نیز. 

Both Sara and Jane were late. 

- both رود.کار به ییتنهابهتواند می 

I don’t know which car to choose. I like both. 

either, neither 

- either  و  «یکی از دو تا ،هر یک از دو»به معنایneither یا دو  ءفقط برای صووحبت از دو شووی «از دو کیچیه» به معنای

 روند.میکار به شخص

تواند جمع هم که فعل می ofمگر در صورت استفاده از . )آیند و فعل جمله نیز مفرد استفقط با اسم قابل شمارش مفرد می -

 (.باشد

Either answer is correct. هر دو جواب درست است.  

  .Neither answer is correct .از دو جواب درست نیست کدامچیه

Would you like tea or coffee? You can have either. 

 توانید این یا آن را بخورید.چای میل دارید یا قهوه؟ شما می
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

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 خواهیم نه آن رانه این را می )نگوییم.  

 A: Would you like tea or coffee? 

B: Neither. (= not tea or coffee) کدامچیه  

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

 آید.و سپس اسم جمع می بردکار به

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? 

داشته باشید که استفاده از  به خاطربا این حال  توان استفاده کرد.در این حالت هم از فعل جمع و هم از فعل مفرد می نکته:

 فعل 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 ساختارهایeither … or …  وneither … nor … روند.میکار به نیز 

I’m not sure. He’s either Spanish or Italian. ،و یا ایرانییا اسپانیایی است  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. رودمیکار به قبل از اسم قابل شمارش مفرد «هرکدام، هریک»به معنای 

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

- each  باof رودمیکار به نیز. 

 Each of the rooms has a private bath. حمام خصوصی دارد. هاهر کدام از اتاق  

- each شود.استفاده میفعل جمع از در این حالت  رود.کار به تواند بعد از یک اسم یا ضمیر جمع نیزمی 

We each have our own room. ما هر کدام اتاق خود را داریم.  

- each رود.کار به نیز ییتنهابهتواند می 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 رود.میکار به every ،کنیم و وقتی تعداد زیاد باشداستفاده 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. ای مفرد است و همیشه با اسم قابل شمارش مفرد میکلمه ،«همه-هر»به معنای 

- every رود و همیشه باید همراه اسم باشد.کار به تواند تنهانمی 

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،« افراد تکتک»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. 

ضعیت برای « همه روز»به معنی  all dayاما « هر روز»به معنای  everyday: 3نکته  ست. این و  every night ،everyا

summer و  و ...all right ،all summer نیز هست. و ... 

It raind everyday last week. 

Yesterday, it raind all day. 

 :everything از استفاده کنیم و هم allتوانیم هم از بعضی اوقات می: 4نکته 

I’ll do all I can to help. 

I’ll do everything I can to help. 

 اختیاری است: allبرای  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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 :به طور کلی 

 کنیم:برای اسامی که جنبه خاصی دارند و برای مخاطب آشنا هستند از ترکیب زیر استفاده می -

the 

this/that/these/those 

my/your/... 

+ of + 

most 
some 

any 

none 

 کنیم:برای اسامی که جنبه کلی دارد از قاعده زیر پیروی 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  «دیگری»به معنایothers  است. اگر قبل از آن حرف تعریفthe .اضافه شود ضمیر معین است 

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

One type of asbestos is dangerous, the other type isn't dangerous. 

 خطرناک نیست. آنیک نوع پنبه نسوز خطرناک هست، نوع دیگر 

- another  شودمیو قبل از آن حرف تعریف اضافه ن رودمیکار به و با اسامی قابل شمارش مفرد «آن یکی ،دیگری»به معنای. 

We need to find another way.. )عالوه بر راه موجود( پیدا کنیمما باید راه دیگری    

- one  آید. جمع آن یعنی با اسم قابل شمارش مفرد می «یکی یک،»به معنایones  شودمیبه جای اسامی جمع استفاده. 

The ones you love hurt you the most.  

- each other  متقابل از دو طرف صورت  صورتبهرود که کاری کار میه این دو اصطالح وقتی ب. است« یکدیگر»به معنای

 .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 جای  one anotherاز  نکته:

How long have you and Bill known one another? 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

so 

- so کندتر میکار رفته و معنای صفت )قید( را قویقبل از صفت یا قید به. 

-  so است.« واقعاً ،خیلی»گاهی به معنای 

The story was so stupid. (= really stupid) 
 باشد.می «قدرنیا ،قدرآن»و گاهی در معنای 

 I didn’t expect the exam to be so easy.  آسان باشد قدرآنانتظار نداشتم امتحان.  

 ،قدرآن»در معنای  soکار رفته باشد، عبارتی به thatیعنی بعد از  ،باشد so + adj/adv + that clauseدر ساختار  soاگر  -

 .توانیم حذف کنیمرا نیز می thatکه کلمه خواهد بود. ضمن این «یقدربه

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

such 

- such و مانند رودمیکار به قبل از صفت یا اسم so کند و همان معنای معنی صفت را تقویت میso .را دارد 

It was such a stupid story. 

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

 .شودمیاستفاده ن a/anشمارش باشد از  رقابلیغ

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

کار رفته باشد، عبارتی به thatیعنی بعد از  ،باشد such + (a/an) + adj + noun + that clauseدر ساختار  suchاگر  -

such  خواهد بود. ضمن اینکه کلمه  «چنان، چنین»در معنایthat توانیم حذف کنیمرا نیز می. 

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

- so  وsuch روند.میکار به در عبارات خاصی برای توصیف زمان، مسافت و مقدار یا تعداد 

  so long = such a long time هامدت

 so far = such a long way  دور قدرآن 

 so many = such a lot of  زیاد قدرآن 

 so much = such a lot of  زیاد قدرآن 

Why did you buy such a lot of (so much) food? 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 شناسه کاربرد

 جمالت منفی یا سؤالی. 1

 . جمالت مثبت با معنای منفی2

 قسمت شرط از یک جمله شرطی. 3

 «کند کدامفرقی نمی» جمله مثبت به شرط داشتن معنای. 4

 (مفرد)های غیرقابل شمارش و هم با اسم( جمع)اسامی قابل شمارش . 5

 اسم قابل شمارش بعد از آن مفرد ،باشد «هر»به معنای  anyدر مواردی که . 6

 رود.کار به تواند بدون اسم. می7

any 

 جمالت مثبت و خبری. 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)های غیرقابل شمارش و با اسم( جمع)اسامی قابل شمارش با . 4

 رود.کار به تواند بدون اسممی. 5

some 

 . در جمالت مثبت1

 (مفرد)های غیرقابل شمارش و هم با اسم( جمع)اسامی قابل شمارش . 2

3. a lot رود.کار به تواند بدون اسممی 
a lot of 

 . در جمالت مثبت1

 (مفرد)های غیرقابل شمارش و با اسم( جمع)اسامی قابل شمارش با . 2
lots of 

 بیش از حد بودن مقدار یا تعداد چیزی . تأکید بر1

 (مفرد)های غیرقابل شمارش و با اسم( جمع)اسامی قابل شمارش با . 2
plenty 

 منفی و سؤالی . در جمالت1

 (مفرد)های غیرقابل شمارش اسم. 2

 رود.کار به تواند بدون اسممی. 3
much 

 منفی و سؤالی . در جمالت1

 (جمع)اسامی قابل شمارش . 2
many 

 حالت مثبت. 1

 اسامی قابل شمارش. 2
a few 

 حالت مثبت. 1

 قابل شمارشغیراسامی . 2
a little 

 و قید بعد از صفت. 1

 شمارش )مفرد( رقابلیغاسامی قابل شمارش )جمع( و . 2

 رود.کار به تواند بدون اسممی. 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 «هر»به معنای . 1

 .با اسم قابل شمارش مفرد و فعل بعد از آن نیز 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.، رودکار به به تنهایی تواندنمی. 5

every 

 «هر»به معنای . 1

 و فعل مفرد اسم قابل شمارش مفرد .2

 .ارجحیت داردevery  وقتی تعداد اسم مورد اشاره کم باشد به. 3

 کار برده شود.هتواند به تنهایی و بدون همراهی با اسم بمی. 4

 . بعد از اسم یا ضمیر جمع و فعل جمع5

each 

 .گیردجای اسم قرار میه ب. 1

 .کدام(کس، هیچمعنای منفی دارد )هیچ، هیچ. 2

 رود.میکار به نیز تنهاییبه  .3
none 

 فقط با اسامی قابل شمارش جمع «هردو»به معنای . 1

 خواهد.جمع است و فعل جمع می .2

 رود.میکار به نیز به تنهایی .3

4 .both of + the/these/my/Tom’s/you/them … 

both 

 شمارش )مفرد( رقابلیغقبل از اسامی قابل شمارش )جمع( و نیز  «هیچ»به معنای . 1

 .کنندمعنای جمله را منفی می و آینداین کلمه و مشتقاتش در جمالت مثبت می. 2

 رود.نمیکار به به تنهایی .3

no 

 های 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 ،برای تأکید. 5

 not all (of) . حالت منفی: 6

 رود.نمیکار به . به تنهایی7

 «تنها چیز». به معنای 8

all 

 های مفرداست و اغلب با اسم« کامل، همه، تمام»به معنای . 1

 .بریمغیرقابل شمارش به کار نمیهای اسم. 2
whole 

 شمارش مفرد رقابلیغقبل از اسامی قابل شمارش جمع و نیز  «اغلب»به معنای . 1

 most ofدر مورد چیز مشخصی  .2

 رود.میکار به نیز به تنهایی .3
most 

 آمده و بعد از آن اسم مفرد یا جمع a/anیا  theنصف( معموالً با  ،به معنای )نیمی از. 1

 اختیاری است. halfبعد از  ofاستفاده از  .2
half 

 برای انتخاب یکی از دو تا گزینه. 1

 و فعل پس از آن نیز مفردبا اسم قابل شمارش مفرد . 2

 «هر یک ،یکی از دوتا»به معنای . 3

4 .either of + the/these/my/Tom’s/you/them … 

either 
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 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از دو تا گزینه  کیچیهبرای انتخاب نکردن . 1

 و فعل پس از آن نیز مفردبا اسم قابل شمارش مفرد . 2

 «از دو تا کیچیه» به معنای. 3

4 .neither of + the/these/my/Tom’s/you/them … 

neither 

 «دیگری»به معنای . 1

 others جمع آن . 2

 .باشدشود ضمیر معین میاضافه  theحرف تعریف ها آن اگر قبل از .2
other 

 «دیگری، آن یکی»به معنای . 1

 رودمیکار به جای اسامی قابل شمارش مفرده ب .2

 .آیدهمراه حرف تعریف نمی .3

another 

 «آن یکی ،یک، یکی»به معنای . 1

 .رودمیکار به جای اسم قابل شمارش مفرده ب. 2

 .شودجمع استفاده میجای اسامی ه باشد که بمیones جمع آن  .3
one 

 قبل از صفت یا قید. 1

 «قدرنیا ،قدرآن»یا  «واقعاً ،خیلی»به معنای . 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 .گیرندمی  ingیا toافعالی که  -20

 آید:( میinfinitiveفعل ساده ) + to صورتبهفعل بعد از افعال زیر  -

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 ) صورتبهعل بعد از افعال زیر ف -

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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 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 صفت -21

تواند شود. یک اسم میصفت پیش از موصوف آن آورده می کند. در زبان انگلیسیای است که اسم را توصیف میصفت کلمه -

 ذیل است: صورتبهها در زبان انگلیسی یک یا چند صفت داشته باشد. ترتیب صفت

 a/an/the. حروف تعریف: 1

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

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

 …/old/youngهای بیانگر سن: . صفت4

 …/round/circularهای بیانگر شکل: . صفت5

 …/blue/greenهای بیانگر رنگ: . صفت6

 …/heavy/lightهای بیانگر وزن: . صفت7

 …/Iranian/Frenchبیانگر ملیت:  های. صفت8

 …/wooden/silk های 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 مفعولیهای صفت

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

 ing. صفت فاعلی با اضافه کردن 1

 قسمت سوم فعل صورتبه. صفت مفعولی 2

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

 های عالی و تفضیلیصفت

 رود.میکار به تعداد زیادصفت تفضیلی برای مقایسه دو چیز همسان و صفت عالی برای برجسته کردن یکی از  -

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.می به دست( سیالب)دارای بیش از یک به صفت طوالنی  moreبه صفت کوتاه و  erصفت تفضیلی از اضافه شدن  -

  آید.می به دستبه صفت طوالنی  mostبه صفت کوتاه و  estعالی از اضافه شدن 



 63 
 

  

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 به صفت تفضیلی و با اضافه کردن er ضافه کردنابا  شوند,ختم می er, y, ly, ow, le سیالبی که به دوصفات  :1 نکته

est  شوندبه صفت عالی تبدیل می. 

narrow          narrower 

clever           the cleverest 

صفت :2نکته  شد، حرف بیشوند و حرف قبل از حرف بیصدا ختم میهایی که به حروف بیدر  صدادار با صدا صدا، حرف 

 شود.تکرار می

fat             fatter 

big            the biggest 

 شود.اضافه میها آن انتهایبه  stیا  rشوند، فقط ختم می eهایی که به صفت :3نکته 

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:های بیبرخی از پرکاربردترین صفت های تفضیلی و عالیِصفت -

adjective comparetive superlative 

bad 

far 

good 

little 

many 

much 

worse 

farther 

further 

better 

less 

more 

the worst 

the farthest 

the furthest 

the best 

the least 

the most 

 مضاعف های تفضیلیصفت

 روند، صفت اول بیانگر علت و صفت دوم بیانگر نتیجه است:میکار به و صفت تفضیلی همراه هموقتی 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 قید -22

صیف می ضافه کردن  کند.قید نحوه انجام یک عمل، کمیت، کیفیت و چگونگی آن را تو سی عموماً با ا  ly–قیدها در زبان انگلی

 شوند.می ساختهبه صفت 

 قید در جمالت شامل موارد ذیل است: کاربردهای -

  . 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 جای ثابتی دارند، برخی از این قیدها عبارتند از: میکار به برخی قیدها در وسط جمله نکته:

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 فعل 2

Ali is always on time. 

 ل کمکی و فعل اصلی. بین فع3

Does Ali always come on time? 

We can always go to everywhere we want. 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 موازی ساختارهای -23

 شوند. ساختارهای موازی با همسان کردن شکل کلمات تا حد امکان حاصل می

بنابراین الزم است کلماتی که توسط این حروف روند. میکار به جهت مرتبط کردن عبارات همسان and, but, orحروف ربط  -

 شوند دارای ساختار گرامری یکسانی باشند.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 ساختارهای موازی هستند.میکار به دوتاییصورت به حروف ربطی که -

 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 موازی با هم داشته باشند.ها بیان میها و شباهتگیرد، تفاوتمقایسه صورت می کهیهنگام -

 

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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

- 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  یمعنای مشابه the same asو  same نکته:

 رود.میکار به بعد از دو اسمی که قرار است با هم مقایسه شوند، the sameرود، در حالی که میکار به شوند

That car is almost the same as mine. 
That car and mind are almost the same. 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 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) 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 کنندهقیود همسان -24

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

- so  وtoo های مثبت و در جملهneither  وeither بردن کار به خالصووه، فرمولصووورت به روند.میکار به در جمالت منفی

 زیر است:صورت به این چهار قید

                                                                           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. 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 با عبارات توصیفی های غیرقابل شمارشاسم -25

- the شودمیشمارشی که با یک عبارت توصیفی آمده باشند، استفاده  رقابلیغهای های 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 معنایnot any رود.کار به شمارشغیرقابل  با اسامی قابل شمارش مفرد یا جمع یا با اسامی تواندمیکه  ،است 

- No cheating will be tolerated. 

- Bill told me that he has no friends. 

- almost all  وmost of the  هسوووتند. با این تفاوت که  «غیر از مقدار کمیهمه به»هر دو به معنیalmost all  مقدار

 .شودمیبیشتری 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، نمیدر مواردی که دو اسم پشت سر هم می :1نکته 

 وف است، اضافه کرد. جمع فقط به اسم دوم که موص s–در حقیقت 

two bus stops 

 مربوط به نام رشته را حذف کرد. sهای علمی نباید های مرتبط با علوم و رشتهتوجه داشته باشید که در مورد اسم: 2نکته 

two mathematics students 

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

a paper’s tiger        a paper tiger 

از اجزای صووفت  کیچیه. دقت کنید که شووودمیهای مختلف از خط تیره اسووتفاده بین بخش معموالًهای مرکب در صووفت -

 گیرد.جمع نمی sمرکب 

- 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

- so ( قبل از عبارتadjective or adverb + that) رود. جملهمیکار به ( وارهclause )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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

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) 

 

 

 

 

 

 



 73 
 

  

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 هاوارهجمله -26

ها گروهی از کلمات هستند واره( هستند. جملهclause) جملهیا شبه وارهخیلی از جمالت در انگلیسی دارای یک یا چند جمله

ستند. هر گاه با جمله شدید: وارهکه دارای فاعل و فعل ه صل کنید. 1ها مواجه  ستی 2. از وجود فعل و فاعل اطمینان حا . از در

 ها مطمئن شوید.وارهجمله نحوه اتصال

 مرکب ،ساده گروه سه به هاوارهجمله دانیدیم که طورهمان (compound و )همان یا ترکیبی (complex )سیم می تق

ستفاده میحرف پیوند یا ربطعنوان به and, so, for, nor, or, but, yet کلمات از دوم نوع در که دنشو شود دهنده ا

 هاست را به خاطر بسپارید.(.دهندهکه مخفف حروف اول ربط fan boysتوانید )برای سهولت در یادگیری می

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 وارهفعل دومین جمله 

but وارهدهنده دو جملهاتصال 

 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 

جایی که()از آن  inasmuch as 

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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 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

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 

 های قیدی عالوه بر زمان و علت، بر موارد دیگری نیز داللت دارند که در جدول زیر معرفی شده است: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 

 رود. یک عبارت اسوومی با کلماتی ای از کلمات اسووت که به جای یک اسووم در جمله به کار مییک عبارت اسوومی مجموعه

کلمات ربط )قیود ربط( ها آن شووود که بهآغاز می ...و   who, whom, what, where, when, whose, whyنظیر

 رود.کار به تواند به جای فاعل جمله، مفعول برای فعل و یا مفعول برای حرف اضافهشود. عبارت اسمی میگفته می

that 
whether 

if 

whatever 

whenever 

why 

where 

what 

when 

how 

  عبارت اسمی به جای مفعول

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

 عبارت اسمی به جای فاعل 

verb subject + verb noun connector 
was wrong. you did What 



 75 
 

  

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

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 جای مفعول برای 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 جای 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 جای مفعولwith 

whomever قید ربط 

he  ِفاعلِ فعلpleased 

wherever قید ربط 

he  ِفاعلِ فعلwanted 

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

which 

whichever 

what 

whatever 

who 

whoever 

  مفعولعنوان به عبارت اسمی

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

 فاعلعنوان به عبارت اسمی 

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 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 شود.رود و چون نقش صفت دارد، بالفاصله پس از اسم آورده میمیکار به جملهتوصیفی جهت توصیف یک اسم در  عبارت 

that 

(for people or things) 

which 

(for things) 

whom 

(for people) 

  عبارت توصیفی برای مفعول

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

  عبارت توصیفی برای 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 برای 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 برای فعل ،doctor مفعول برای حرف اضافه 

whom you recommended. عبارت توصیفی برای مفعول (doctor) 

whom ضمیر موصولی 

you فاعل عبارت توصیفی ،recommended. فعل عبارت توصیفی 

 هاوارهجملهخالصه کردن 

آید که بالفاصله پس از آن می beخالصه ظاهر شود. در این صورت ضمیر موصولی و فعل صورت به تواندعبارت توصیفی می -

 شود.حذف می

The letter which was written last week arrived today. 

The letter written last week arrived today. 

صولی را حذف کرده و  beاگر جمله فعل  :1نکته  ضمیر مو ست که  صیفی کافی ا صه کردن عبارت تو شد، برای خال شته با ندا

 تغییر دهید. ingفعل 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. 

صیفی نمی الزم به یادآوری :2نکته  ست که همه عبارات تو شدن دارند که ا صه  شوند و تنها مواردی امکان خال صه  توانند خال

 بعد از ضمیر موصولی بالفاصله فعل آمده باشد.

The woman that I just met is the tour guide. 
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 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

در  عالوه بر آن گونه که گفته شد، تواندهمراه باشد، شکل کوتاه شده آن می ویرگولدر صورتی که عبارتی توصیفی با  :3نکته 

 ابتدای 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. 

 شود.و فاعل حذف می beکه قید ربط باقی مانده و فعل  صورتنیبدخالصه ظاهر شوند، صورت به توانندعبارات قیدی نیز 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. 

فقط در حالت جمله مجهول کوتاه ها آن های قیدی امکان استفاده به شکل کوتاه شده را ندارند و برخی ازهمه 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. 

 

 

 

  



78 
 
 

 

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 علاساختارهای بدون ف -27

واره ابتدایی یکسان باشد. به عبارت جملهفاعل آن فاعل جمله اصلی با واره ابتدایی وجود دارد که باید در برخی جمالت یک جمله

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

Looking at his watch, Mr.Jones got up and left. 

، فاعل جمله اصلی است Mr.Jonesشود و واره ابتدایی شناخته میجملهعنوان به ،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:میکار به دو شکلبه طور کلی ساختارهای 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. 

سوم فعل 2 سمت  شند. میکار به : برای بیان دو عملhaving +. ق سان بوده و در امتداد هم رخ داده با رود که فاعل هر دو یک

 دو عمل بودیم، در حالت دوم شاهد توالی و به دنبال هم رخ دادن کارها هستیم. یزمانهمحالت اول که شاهد  برخالفیعنی 

Having bought the ticket, we entered into the stadium. 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 فعل و فاعل جاییجابه -28

شوووند. این مورد ممکن اسووت پس از یک واژه فعل و فاعل گاهی اوقات جابجا می ،کنند. بعد از عباراتی که مکان را بیان می1

 رود.کار به 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 برای تنها در صورتی امکان جابجایی فعل و فاعل پس از عبارات بیان نکته:

  تکمیل شدن جمله ضروری 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 منفیصووورت به در جمالت hardly, barely, scarcely, only, rarely, seldomهمچنین برخی کلمات نظیر  -

 شوند.در صورتی که یکی از این کلمات در ابتدای جمله بیاید، فاعل و فعل جابجا می کنند.عمل می

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

سط جمله بیاید، فعل و فاعل جابجا میوقتی یک عبارت منفی - شود. این عبارت معموالً کلمه کننده پیش از فاعل و فعل در و

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. 

سه نیز اتفاق می . همچنین جابجایی فعل3 شت در این موارد جابجایی فعل و فاعل و فاعل در هنگام مقای افتاد. اما باید توجه دا

 یک الزام نیست و اختیاری 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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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

صی که فعل کمکی 4 شخ ساختارهای م شد و ربط had, should, were. در  شرطی با شد، می ifدهنده  را حذف  ifتوان با

 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. 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 تعریف حروف -29

کار به اعم از مفرد و جمع شودهشوناختههای )حرف تعریف معین که برای اسوم theزبان انگلیسوی عبارتند از  حروف تعریف -

 گیرد.(.های 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 نمیهای عام که به یک طبقه از افراد یا اشیاء اشاره میقبل از اسم :1نکته 

Cats cannot fly. 

Fruit is good for you. 

سم :2نکته  ستند، همواره از حرف تعریف شدهشناختههایی که در جهان قبل از ا ستفاده می  theو یکتا ه  theکنیم. مانند ا

sun, the moon, … 

 استفاده نکنید.  theبردنِ عامِ یک اسم، هرگز از کار به در هنگام :3نکته 

Gold is a metal. 

 شود.استفاده می theها از ها، دریاها و اقیانوسقبل از اسم راه: 4نکته 

the Caspian Sea, the Athlantic Ocean, … 

سمعنوان به توانو ... را می tall ،poorمانند  هاییصفت: 5نکته  صفات، از حرف تعریف کار به ا برد. در این حالت قبل از این 

the شود.استفاده می 

The tall is my brother. 
The poors need help.  

 شود.استفاده می theهای عالی و اعداد ترتیبی از قبل از صفت :6نکته 

the fist, the best, the most, … 

 استفاده نکنید. theها، اسم اشخاص و نام کشورها، هرگز از های سال و شماره سالقبل از روزهای هفته، ماه :7نکته 

 شود.استفاده می theدر نام برخی کشورهایی که دارای عبارت تعریف هستند، از  :8نکته 

the Iran 

the Islamic Republic of Iran 

 شود.استفاده می  theهای چهارگانه جغرافیایی ازقبل از جهت :9نکته 

The North, the East, the West, the South 

 منظور اعضای یک خانواده باشد. کهنیاشود، مگر استفاده نمی theقبل از اسم افراد، از  :10نکته 

The Jacksons, … 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 حروف اضافه -30

 گیرند، آورده شده است:ای 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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 هاتفاوت -31

 do و make بین تفاوت 

- make ًکه حالی در. رودمیکار به «کردن ایجاد» یا «کردن بنا» ،«سوواختن» معنی به عمدتا do کامل» معنای به بیشووتر 

 . 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 پرکاربرد عبارات از تعدادی 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 راها ظرف    

do the laundry   کردن ییشوخشک  

do the work   دادن انجام کار
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 dislikeو  like ،alike ،unlike بینتفاوت 

- like  وalike  ستند که به معنای صفاتی ه شند. می «شبیه به»هر دو  کار به areتواند بعد از افعالی مانند تنها می alikeبا

 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( و(unlike (هر دو قبل از مفعول می متفاوت )توانند ن هم میآغاز آیند و در همه جای جمله حتی در آاز

 استفاده شوند. 

Like و  ن()دوست داشتdislike شودمیاعمال ها آن هر دو فعل هستند و قواعد مربوط به فعل در مورد ن(نفر بودت)م. 

 othersو  other ،anotherتفاوت بین 

صمیم بگیرید که از  - ست که ابتدا چند چیز را  کیکدامبرای اینکه ت ستفاده کنید نیاز ا . کلمه مورد 1قرار دهید:  مدنظرباید ا

 های 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 معنایI مصدر بدون صورت به باشد. فعل بعد از آنمیto 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. 

 ذیل است:صورت به شکل منفی این ساختار -

I would rather not tell you. 

 را به قرینه لفظی حذف نمود: studyتواند در جمله ذیل می کته:ن

I’d rather study history than study biology. 

I’d rather study history than biology. 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 است. have + would rather +قسمت سوم فعل صورت به would ratherگذشته  -

The movie was ok, but I would rather have gone to the concert last night. 

 است. be + would rather +فعل  + ingصورت به would ratherشکل استمراری  -

- had better  عمدتًا ضمیر ...« بهتر است که »به معنای( و برای نصیحت کردن به فرد دیگرyou) رود. فعل بعد از میکار به

had better مصدر بدون صورت به همto .است 

You’d better take care of it. 

 ذیل است:صورت به شکل منفی این ساختار -

You’d better not go to the party tonight. 

 رود و گذشته ندارد.میکار به های حال و آیندهبرای زمان had better نکته:
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

5. C (other) 

6. A (like) 

7. B (done) 

8. D (alternative) 

9. C (like) 

10. A (another) 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 (Redundancyحشو ) -32

صریح - سادههمواره  شکل پیچیده و نامفهوم آن ارجحیت داردترین و  شکل یک جمله بر  ضافی باید  و ترین  کلمات و عبارات ا

 حذف گردند )حشو(: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) 

 از تکرار کلمات با معنی مشابه در یک جمله بپرهیزید. -
- 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:یک اسم همراه با ضمیری که همان اسم را توصیف می زمانهماز 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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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 های زبان عمومینکات مهم گرامری در آزمون

 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)



 

 

 

 

 

 

  

http://phdtest.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

آید. درک مطلب فرآیندی اسووت که به اسووتمرار و ر میی زبان عمومی آزمون دکتری به شووماهاترین بخشاز مهمدرک مطلب 

 متبحر شد.  در آن سؤالتوان با خواندن چند مهارت و تعداد کمی نمونه تمرین فراوان نیاز دارد و نمی

ستمرار  - شما این  هایدر خواندن درک مطلبخود را مقید کنید که هر روز حداقل یک درک مطلب را حل کنید. ا مختلف به 

های متعددی را بر روی سایت قرار خواهیم داد احل کنید. ما درک مطلبها رکه بتوانید انواع مختلف تستدهد توانایی را می

 تا بتواند نمونه خوبی برای شما باشد.

با متنوع دم تمرکز کافی است. خستگی و ع ،شوندت درک مطلب با آن مواجه میسؤاالمشکلی که بسیاری در پاسخ دادن به  -

 امنه تمرکز خود را باال ببرید.های طوالنی دو حل کردن درک مطلب خواندن

اما تنها عامل موفقیت نیسووت. با تمرین  ،ت درک مطلب داردسووؤاالگرچه دایره لغات نقش زیادی در پاسووخگویی درسووت به  -

دهد خواندن می درست نباشد به شما امکان کامالًبزنید. حتی اگر حدس شما زیاد باید بتوانید معنای واژگان ناآشنا را حدس 

 ت پاسخ دهید.سؤاالمتن را ادامه داده و به 

سخگویی به  - ضوع ها آن درک مطلب ،ت بخشسؤاالدر ابتدای پا شما با مو شنایی  سادگی و میزان آ شواری و  سب د را بر ح

سطر اولرده شدهمطرح سریع چند  سادهدرک مطلب بندی کنید. خیلی  ترین متن های مختلف را مرور کنید و به ترتیب از 

 شروع کنید تا با مشکل کمبود وقت روبرو نشوید.

سته  - شروع آه شنا می کامالًعجله نکنید.  ست. با خواندن چند جمله اول با متن آ شما طبیعی ا سرعت خواندن  شوید و آنگاه 

 بیشتر خواهد شد.

 گیر است و فایده چندانی هم ندارد.حفی کردن وقت سعی نکنید چیزی را حفی کنید. -

 ت درک مطلب سؤاال

د، گردتی در مورد آن مطرح میسؤاال ای ارائه شده و در پایانصفحهصورت یک متن نیم تا یکبه بت درک مطلسؤاال گونه این

. برای ه اسووتمطرح گردیدهای مختلف در آزمون دکتری سووال ،شووودمیت که بیشووتر در آزمون تافل مشوواهده سووؤاالاین نوع 

 ببندید:کار به های زیر رات راهنماییسؤاالپاسخگویی به این 

ساده شدهارائههای بندی کنید. برای هر یک از درک مطلبها را بودجهمطلب درک  -1 تر زمانی در نظر بگیرید. از درک مطلب 

 شروع کنید و به ترتیب ادامه دهید.

ستید با چند خط   -2 سید. اگر نتوان صلی متن را کنار آن بنوی سعی کنید ایده ا در زمان مطالعه چند خط اول هر درک مطلب 

اول متن ارتباط برقرار کنید ناامید نشوید. ممکن است در ادامه متن از سختی آن کاسته شود. بعد از خواندن چند سطر اول 

ها آن یمی ازن ،ها زیاد بودسؤالها بروید. اگر تعداد سؤالسریع کنید و به سراغ  متن در حد یک تا دو دقیقه بقیه آن را مرور

زیر کلمات کلیدی  کمدستها را در کنار آن بنویسید و یا سؤالرا بخوانید و به سرعت موضوع کلی ها آن و اگر کم بود همه

 خط بکشید. سؤال

 ،شووودمیتوجه کنید. توجه به این کلمات و خط کشوویدن زیر آن باعث  سووؤالها و کلمات ربط موجود در صووورت به قید  -3

 را اشتباه نفهمیم. سؤالمعنای 
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 شدهادهددر متن بروید. توجه داشید باشید که در بیشتر موارد عین کالم ها آن ت به سراغ یافتن پاسخسؤاالبعد از خواندن   -4

 باشید.ها آن در متن نیست و باید به دنبال معادل

شدهک  -5 شته  سلماتی که با حروف بزرگ نو سامی خاص ه شما معنایتاند ا ست که  را ندانید. پس بیهوده ها آن ند و طبیعی ا

 نگران نشوید!

  است. 3 سؤالدر متن قبل از پاسخ  2 سؤال. به این معنا که پاسخ شودمیت به ترتیب پرسیده سؤاالدر بسیاری موارد   -6

 به معنای قبلی است.  precedingبه معنای بعدی و  followingتوجه داشته باشید که واژه   -7

 ای االت چهارگزینهؤس 

  د:شونبه این شکل طرح می معموالً یانهیچهارگزسؤاالت 

یار بریم، گزینه بعدی بسووگزینه دوم نزدیک به درسووت ولی با کمی دقت به اشووتباه 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

ست یا - ست state از طرفی جواب در شده که  دقیقاًیعنی  ،ا ست را پیدا در متن آورده  ست با رجوع به متن جواب در کافی ا

 .شود و باید آن را استنباط کردراحتی دیده نمیجواب درست هر سؤال در متن به دقیقاًیعنی  ،باشدمی imply کرد و یا

جا  کی های متن را حدس زد و نباید ترجمه لغت به لغت کرد بلکه باید مفهوم کلی پاراگراف رابرای درک کلی متن باید واژه -

سؤاالت  سنده در طرح  ستفاده می یانهیچهارگزدرک کرد. نوی ضادها، بازی با مترادف مثالً ،کنداز فاکتورهای زیادی ا ها و مت

این قبیل الگوها به طراح کمک  غیره. بازی با ضوومائر و ،های مختلف گرامری دو عبارت که دارای یک مفهوم هسووتندشووکل

 .اب کندکند تا گزینه مناسبی را انتخمی

کی کنیم، یهای متفاوتی عمل میپاسخ دهیم به شکل یانهیچهارگزخواهیم متنی را بخوانیم و به سؤاالت از طرفی وقتی می -

ترین متن را بخوانند و به هنگام خواندن به مهم بارکیخوانند این است که ها برای کسانی که بهتر متن میترین راهاز منطقی

سن شاره به تاریخ، ده نیز میجمله متن که نظر نوی شد توجه کرده، آن را عالمت بزنند و یا اطالعاتی که در متن آمده مثل ا با

توانند ای شوک کردند میمحل، شوخص، مکان و یا هر موضووع شواخص دیگری توجه داشوته باشوند و اگر در انتخاب گزینه

یعنی سریع و سرسری نگاه کردن به موضوعی بدون دریافت اطالعات   skimبینند.جواب آن را در متن ب scan یا  skimبا

تر نگاه کردن به یک دقیق scan اما ،دیدن اسوووم داوطلب در روزنامه بعد از اعالم نتایج امتحان مثالًو فقط یافتن یک رمز 

 .تاریخ تولد فردی بین چندین تاریخی که در متن درج شده باشد مثالًمطلب 

سانی که  - سی زیاد نخواندهاما برای ک شکل  اند و یا بهمتن انگلی سی و درک مفهوم آن م طور کلی در خواندن یک متن انگلی

باید با در نظر گرفتن توانایی خود هر بار نوع خاصوووی را در خواندن هر قسووومت امتحان کنند تا بهترین روش برای  ،دارند

تا حدود و نوع سؤال شناخته شود و بعد با  نگاهی سریع انداخت توان به سؤاالتمی مثالً؛ رویارویی با متون مختلف را بیابند

skim یا scan نویسووونده نیز توجه کرد و یا یک پاراگراف  کنندهگمراهدر حالی که به فاکتورهای  ،به دنبال جواب رفت

 خوانده شود و به سؤاالت مربوط به آن پاراگراف جواب داد. 

یا  اندیا خیلی عمومیت داده شوده مثالًرسوند. درک مطلب، بسویار غلط به نظر میها در سوؤاالت بعضوی از گزینه یطورکلبه -

سیار خاص صحبت شده ست. متن راجع به ماهی سفید صحبت می ب سؤال، گزینها  all را داریم که واژه all fish کند. در 

شوروع  only tulip گزینه باکند و ها صوحبت مییا متن در خصووص گلو  ها و غلط اسوتدهد به همه ماهیعمومیت می
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شاره می شان می only و all ای مثلکند. بنابراین هر واژهشده که فقط به گل الله ا دهد و معموالً طرح یک گزینه غلط را ن

 .کند شاید به انتخاب گزینه درست به ما کمک کندنیز اگر بتوانیم تشخیص دهیم که متن چه نوع پاراگرافی را مطرح می

 (Main Idea Questionsان و موضوع متن )تشخیص عنو -

صلی که در متن مورد بحث قرارthemeت در مورد زمینه )سؤاالاین  ضوع ا صلی متن و مو ست، ( ا شند. این نوع می گرفته ا با

شتر آزمونسؤاال ستند. چند نمونه از سؤاالدهندگان ت از نظر بی سختی ه صلی متن را مورد سؤاالت  ضوع ا تی که ایده و مو

 دهند، عبارتند از:قرار می پرسش

 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 … . 

 ، نکات زیر قابل ذکر است:یسؤاالتپاسخ دادن به چنین برای 

 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، شودمیدر متن را شامل  شدهارائهصلی اای که کلمات و مفاهیم کلیدی ایده * گزینه

 (Inference Questionsت استنتاجی )سؤاال -

شکار و سؤاال ستنتاجی در ارتباط با حقایق آ شت ا ستند، بلکه این نوع جلوی چ ستنتاج و نتیجسؤاالم در متن نی هت قدرت ا

شما را درباره موضوعی  ساسگیری  شما سؤاالاهی در این دهند. گدیگر اطالعات موجود در متن مورد آزمون قرار می بر ا ت از 

سته  سنده که در متن آمدهدربا شودمیخوا ضاوت کنید و یا اینکه حدسره نظرات نوی سنده چه نت اند، ق ایج دیگری بزنید نوی

 ت استنتاجی عبارتند از:سؤاالهایی از طلب قرار دارند. نمونهت درک مسؤاالترین ت در زمره سختسؤاالممکن است بگیرد. 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:ؤبرای پاسخ دادن به چنین س

 ها و شواهدی 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 برای رسیدن به گزینه صحیح 

 (Factual Questionsت درباره حقایق موجود در متن )سؤاال -

سادهسؤاالشاید این  ست  سخ دادن بهؤترین نوع  شند، اما پا ست. تنها کاری کهکمی وقتها آن االت درک مطلب با الزم  گیر ا

 انتخاب کنید.  شدهدادههای 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 ضمیرها است. طدرک مطلب مربو سؤالیکی از انواع رایج * 

اشاره و مبهم باشند. برای پیدا کردن مرجع ضمیرها ابتدا باید به معنای 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 مفردو از نظر تعداد ) کاررفتهبهیر ضم

 ( بگردید.هاآننید و به دنبال همان کلمات مهم )یا مترادف متن را به سرعت مرور ک *

 

سیار  1390ت در آزمون دکتری سؤاالگونه  که این شودمیت درک مطلب متنوعی مطرح سؤاالهایی نظیر آیلتس وندر آزم ب

 90ت سال سؤاال مطالعهت توضیح داده شده است، با سؤاال، در این بخش در مورد هر یک از این گونه مورد استفاده قرار گرفت

 های مربوطه را مشاهده فرمایید.توانید مثالمی

 یانهیچندگزت سؤاال 

 تک جوابی )انتخاب از بین سه تا چهار گزینه( یانهیچندگزت سؤاال -

 ها(چند جوابی )انتخاب بیش از یک گزینه از یک لیست گزینه یانهیچندگزت سؤاال -

 قرار دهند. سؤالنویسنده متن را مورد  نظرنقطهممکن است موضوع اصلی و یا  یانهیچندگزت سؤاال

شما در  سه یا چهار گزینه باید حالت تک جوابی  ست را انتخاب کنید. در چند جوابی شدهدادهیکی از  ها از بین که مورد نظر ا

شوووند. در این موارد در متن انتخاب می شوودهدادهحدود شووش تا نه گزینه بین سووه تا چهار گزینه درسووت بر اسوواس اطالعات 

 ها مهم نیست.ترتیب پاسخ

 ت کوتاه پاسخسؤاال 

سخ ست. اما پا صر درون متن ا صی برخوردار ا الزاماًهترتیب عنا ستند. برا از ترتیب خا ت باید به سؤاالی حل کردن این گونه نی

ابتدا  که کنندیمهای مرجع توصیه کنید. اکثر کتابو پیدا وجو جست ار توجه کنید و در متن آن سؤالورت کلمات کلیدی ص

 ها را بخوانید و بعد در متن دنبال جواب بگردید.سؤال

 ت کامل کردنیسؤاال 

کامل  سووؤالنوع  دهد. دوت کامل کردن جمله یا خالصووه متن اطالعات کلیدی بخش یا تمام متن را مورد توجه قرار میسووؤاال

نوع  و شودمیانتخاب توسط دانشجو از درون متن  یا خالصه متن با کلماتی که مستقیماًکامل کردن جمله کردنی رایج است. 

 زند.ست به انتخاب میکلماتی که در یک فهرست داده شده ااستفاده از دیگر که با 

 یجورکردنت سؤاال 

ویری یا متنی را با اطالعات ت بخواهند که اطالعات تصسؤاالت جورکردنی تنوع زیادی دارند. ممکن است در این گونه از سؤاال

 چند بار مورد استفاده قرار گیرد.  تواندمیت جور کردنی یک گزینه سؤاالشده در ستون دیگر مرتبط کنید. در داده

ست. در این گونه  list of headingت سؤاالت جورکردنی سؤاالیکی از انواع مهم  ستی از عنوانسؤاالا ها داده ت ابتدا فهر

های داده شده در فهرست، برای هر پاراگراف عنوان مناسبی بیابید. با استفاده از عنوان شودمیسپس از شما خواسته  ،شودمی

سیار پرکاربسؤاالدر این گونه از  سترت که ب سی عناوین را جلوی ،د ا سید. ها آن ابتدا ترجمه فار با خواندن جمالت  گاهآنبنوی
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سب را پیدا کنید. اگر بین دو پاراگرافتوانید عنوان ماول هر پاراگراف می شتید پاراگراف نا ها را به طور کامل بخوانید تا شک دا

 عنوان مناسب هر کدام مشخص شود.

 داده نشده/لطغ/ت درستسؤاال 

سپس گزاره شودمیت متنی داده سؤاالدر این گونه  ست سؤالو  شودمیای مطرح و  ست که آیا این گزاره درست ا لط غ/این ا

 یا در متن چیزی در این مورد گفته نشده است.است/ 

کنید و هرگز از اطالعات و ت توجه داشوته باشوید که تنها از اطالعات داده شوده در متن اسوتفاده سوؤاالبه این  یدهپاسوخدر 

 های خود استفاده نکنید.دانسته

 انواع پاراگراف

شته  ساسیک نو سنده می بر ا شود که هر پاراگراف فکر جدیدی را افکار نوی شکیل  تواند از یک پاراگراف و یا چند پاراگراف ت

ت تواند به دو صورچون نویسنده می ،تواند نظر اصلی نویسنده باشدخط اول یا خط آخر هر پاراگراف می معموالًکند و بیان می

که در خط اول موضوووع اصوولی پاراگراف توضوویح داده  deductive یا همان «ءکل به جز»فکر خود را به خواننده انتقال دهد. 

سمت  شودمی که  inductive یا به عبارتی «به کل ءجز» و یا شودمیهم نامیده  «بهترین عنوان پاراگراف» معموالًکه این ق

)ایده اصووولی  معموالًتوان این قسووومت را کند که میبندی مینویسووونده افکار و عقاید خود را در خط آخر هر پاراگراف جمع

 .توان از پنج نوع پاراگراف صحبت کردمی یطورکلبهنویسنده( هم نامید. 

یا جز به کل  جز بهها اصووول کل نوشووته باشوود که در این نوعفکر نویسوونده می لیوتحلهیتجزهایی که در آن نوعی پاراگراف. 1

  م:گوییوقتی می .شودمیرعایت 

Oil is called black gold. 

جمله  لیلوتحهیتجزکند و بعد با جمالت دیگری بیشتر به نویسنده بالفاصله در همان خط اول با خواننده خود ارتباط برقرار می

 :طور شروع کندتواند متن خود را اینو یا نویسنده می شودمیداند راجع به چه چیزی صحبت ولی خواننده می ،پردازداول می

It is very valuable in industry. 

 .تا به آخر پاراگراف برسد شودمیاما خواننده ابتدا متوجه موضوع اصلی پاراگراف ن

 .شودمیدر همان ابتدای پاراگراف این تعریف دیده  معموالًکه  شودمیهایی که چیزی توصیف پاراگراف. 2

An octopus appears to be just a huge head with eight long arms. 

.شووودمیدر ابتدای پاراگراف این تضوواد دیده  معموالًدهند که هایی که نوعی تضوواد یا مقایسووه را نشووان میپاراگراف .3  

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.باسازی یک موضوع میبیشتر شفافدهد که هایی که نوعی قیاس را انجام میپاراگراف. 5
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The distinction between Newton's and Einstein's ideas about gravitation has sometimes been 

… . 

 ؟چگونه معنای یک کلمه را حدس بزنیم

  :مثال. از طریق بیان مجدد و با استفاده از بعضی عالئم  -1

Ali is loquacious. 

 :اما اگر بگوییم ،رسدمی معنی جمله فوق مشکل به نظر

Ali is loquacious, that is he talks too much. 

 شوید که واژهو توضیح بیشتر جمله اول متوجه می mean / be defined as / that is to say و that isمانند  ییهاواژهبا 

loquacious باشدمی حرفبه معنی وراج و پر. 

 :ها. مثالبا استفاده از عالئم و نشانه  -2

His skull broke (the bony part of the head that protects the brain). 

 :لمثا ها.آن با استفاده از ضمائر و مراجع  -3

Seismologist is experimenting with a new device.  

 :گوییماما در ادامه می ،مشخص نشود یدرستبهاز جمله فوق  seismologist شاید معنی

He is person who can know where or even when an earthquake may happen 

 . شناسکند یعنی زلزلهاشاره می seismologist به he واژه

نوعی  ،به معنی اما but دانیممی مثالً ؛ها را بهتر حدس بزنیمکند که معنی واژههای تضوواد به ما کمک میآشوونایی با واژه  -4

 :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

سی  ،پی ببریم نمعنی آانیم بدون ترجمه واژه به تویا زبان مادری می mother tongue اوقات ازگاهی   -5 سی و فار در انگلی

 .calories, strategy, method :به یک معنی هستند های زیر تقریباًهواژ

 :مثال ،ای را در متن فهمیدحدس یا اطالعات عمومی معنی واژه از توانمی گاهی اوقات  -6

After a vaccination, you are immune to the disease for a number of years. 

شده سیون  سینا صحبت از واک صونیت در زیر تداعی  ،چون  ی به معن  immuneدهیم واژهو احتمال می شودمیپس واژه م

 . که حدسمان هم درست است ،مصونیت داشتن است

 .تر ترجمه شودکند که جمله راحتگاهی اوقات یافتن فاعل جمله کمک می  -7
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Not only physics but also chemistry are Mr. adams’ son’ interest. 

 . باشدفاعل جمله فوق پسر آقای آدامز می

سمتگاهی اوقات توجه به افعال   -8 ضافه و همچنین افعال یچندق شدنی در جمله ب و یا حرف ا صلی جمله جدا ه درک مفهوم ا

شوند.ب  put up with و یا keep in touch with . افعالی مانندکندکمک می ضافه را  اید با دقت در متن دیده  حرف ا

 :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 برایagainst  واژه

 :گوییمکنند. وقتی میها به ترجمه متن کمک میگذاریبعضی از نقطه  -9

Mr.Brown: I can do it. 

  د.باشقای 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

 ،رودمیکار به گیری یک موضوووعنتیجهبرای  thus, therefore, hence, consequently, accordingly یهاواژه مثالً

 .کندنویسنده نظر شخصی خود را بیان میها توان حدس زد که بعد از این واژهکه در درک مطلب می

نشان  however, unlike, yet, nevertheless, still, although, while, whereas, despiteلهایی از قبیو یا واژه

تواند یا نویسنده برای توضیح بیشتر میو  دهدض بودن دو چیز را نشان میو نقی باشد که ضدتضاد در جمله می دهنده نوعی

د ناستفاده ک and, and too, as well as, besides, moreover, forthermore, in addition toهایی از قبیل واژه

 ,as, when while, since, then, afterwardند هایی ماناز واژهتوان میی از زمان یهاهو یا حتی برای نشان دادن دور

finally, at last استفاده کرد. 
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 مطلب درکنمونه 

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.  
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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. 

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 



 111 

   

  

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

 

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. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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, 

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. 



 129 

   

  

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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- A 

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 درک پاسخ تشریحی

 1متن 

شده همراه با مدلی از طبیعت است؛ اه توضیح حقایق مشاهدهافته به همریبه طور خالصه، روش علمی مدرن رویکردی سازمان

سته به این محدودیت که هر مدل مطرح شد و با این شرط که اگر مدلی در این تستشده باید آزمونواب شود باید پذیر با ها رد 

 کنار گذاشته شود.اصالح شود و یا 

مفروض صووورت به شووود. یک حقیقتشووده آغاز میشوواهدهای از حقایق مترین حالت ممکن، روش علمی با مجموعهدر مطلوب

کند، سیاره مریخ دیشب در خورشید هر روز صبح طلوع می کهنیا، مثالعنوانبهعینی صحیح است. صورت به ای است کهبیانیه

طور که در مثال گیریم. حقایق، آنیک حقیقت در نظر میعنوان به چرخد رازمین میکه اینو  جایی از آسوومان ما ظاهر شوود

نیستند. در تاریخ بشر، برای مدتی طوالنی زمین، ساکن و در مرکز جهان در نظر  بدیهیچرخش زمین نشان داده شد، همواره 

ساس عقایدی در موعالوهبهشد. گرفته می شد. برای ، تفسیر ما از حقایق بر ا ست با دیگران مشترک نبا ست که ممکن ا رد دنیا

صبح طلوع میمی کهیهنگاممثال،  شید هر روز  شید روز به روز تغییر نمیکند، فرض میگوییم خور کری ف -کندکنیم که خور

با هر  مرد وروز میها، خورشید هر شناسی آننبوده نباشد چرا که بنا بر اسطوره قبولقابلکه ممکن است برای مصریان باستان 

های علمی در پی توضوویحشووان هسووتند، بنابراین شوود. با این وجود، حقایق مواد خامی هسووتند که مدلطلوع دوباره متولد می

ست. پس در زمینه شمندان بر این حقایق مهم ا صحتش را  توافق دان شخص بتواند  شد که هر  علم، یک حقیقت باید چیزی با

 علوم کند.حداقل در تئوری برای خود م

شد، مدلی میزمانی که حقایق جمع ضیحآوری  شود. یک مدل مفید باید پیشها آن تواند برای تو د هایی را مطرح کنبینیارائه 

 سوونجیده شوووند. مدل جهان بطلمیوس مفید بود چرا که موقعیت آینده بیشووترکه بتوانند از طریق مشوواهدات و آزمایشووات 

سال مورد استفاده بود، اما  1500بینی کرد. اگر چه مدل بطلمیوسی حدوداً به مدت آسمان پیشسیارات را در و  خورشید، ماه

ل ی کنار گذاشته شدن مدعلتی کلیدی برا -های آن با مشاهدات حقیقی مطابقت نداشتبینیدر نهایت مشخص شد که پیش

 محور.جهان زمین

 ت:زیر اسصورت به آلبه طور خالصه، فرآیند روش علمی ایده

 شود.شده آغاز میای از حقایق مشاهدهآوری مجموعهمشاهده: روش علمی با جمع 

 شده اغلب فرضیه نامیده شود. مدل ارائهای جدید ارائه میهبینیشده و طرح پیشه: مدلی برای توضیح حقایق مشاهدهفرضی

 است. شدهبه معنای یک حدس بررسی اساساً شود کهمی

  صحت  کهیهنگامشوند. سنجیده می بیشترهای مدل از طریق مشاهدات و آزمایشات بینی: پیشبیشترمشاهدات/آزمایشات

شد، ازیک پیش شانکه این بینی معلوم  ست مطمئن میمدل حقیقتاً ن بینی رد یک پیش کهیهنگامشویم. دهنده طبیعت ا

 یم و یا کنار بگذاریم.است و بنابراین باید مدل را اصالح کن ناقصدهیم که مدل شود، تشخیص میمی

  شود. یک مدل شیده  شمندان مختلف به چالش ک سط دان شات جدید و تو شاهدات و آزمای نظریه: یک مدل باید همواره با م

اشته شده باشد. توجه د وارسیهایش مکرراً بینیرسد که صحت گستره وسیعی از پیشتنها زمانی به مرتبه نظریه علمی می

شید با وجود  شانمی کهنیابا شیم که یک نظریه علمی حقیقتاً ن شته با ست، هیتوانیم کامالً اطمینان دا گاه چدهنده طبیعت ا
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اند نیز هایی که به خوبی تثبیت شوودهدیدی درسووت اسووت. بنابراین، حتی نظریهتر توانیم ثابت کنیم یک نظریه بی هیچنمی

 چالش کشیده شوند.به  بیشترباید به طور مداوم از طریق مشاهدات و آزمایشات 

شافات علمی به سط یک فرآیند مکانیکی مانند روش علمی ایدهدر واقع، اکت صورت ندرت تو شد  ضیح داده  آلی که در اینجا تو

کشف کرد مدل خود را در مقابل مشاهدات  17، یوهانس کپلر که قوانین حرکت سیارات را در اوایل قرن مثالعنوانبهگیرند. می

ات علمی، اکتشاف بیشترعالوه، مانند های جدید بر اساس مدلش را معلوم کند. بهبینیصحت پیش کهنیاجای پیشین آزمود، به 

م و توانیم نظریه کپلر را بازنگری کنیشانس بود. با این وجود، میو  کشف کپلر شامل شهود، همکاری با دیگران، لحظات بینش

توسط مدل او را  شدهینیبشیپای های سیارهمشاهداتشان صحت موقعیتاز  بسیاریببینیم که سرانجام سایر دانشمندان با 

ا و قرابتش بشووده آل برای قضوواوت عینی یک مدل مطرحای ایدهدهنده نسووخهکنند. با این دیدگاه، روش علمی نشووانمی تأیید

 حقیقت است.

 تر است به ......... .نزدیک دومدر پاراگراف  بدیهی. معنای کلمه 1

 جالبالف( 

 ب( واضح

 ج( ساده

 د( درست

 گزینه ب صحیح است.

شد، همواره حقایق، آن» شان داده  شر، برای مدتی طوالنی زمین،  بدیهیطور که در مثال چرخش زمین ن ستند. در تاریخ ب نی

 «شد.ساکن و در مرکز جهان در نظر گرفته می

ضمنی بیان میدر جمله شده مثال ذکر و نیز obviousدر توضیح کلمه  جمله دوم ست. جمله دوم به طور   کند کهاول آمده ا

  شد. بنابراین همواره بدیهی و واضح نبوده است.پیش از این، تصور دیگری از آن میاما واضح است، ما حقیقتی امروز از نظر 

 آورده است؟ مثالعنوانبه. چرا نویسنده در پاراگراف دوم مصریان باستان را 2

 چرخش زمین و خورشیدالف( برای توضیح 

 ای متفاوت تفسیر شود.های مختلف به گونهب( برای اثبات حقایقی که ممکن است در فرهنگ

 ج( برای ارائه حقیقتی که خواننده صحت آن را معلوم کند.

 گسترده پذیرفته شده بود.صورت به د( برای کنار گذاشتن مدلی که

 گزینه ب صحیح است. 

ست که در متن، پیش از ارائه  شده ا ستان، گفته  صریان با ست که »مثالِ م ساس عقایدی در مورد دنیا سیر ما از حقایق بر ا تف

 «.ممکن است با دیگران مشترک نباشد.
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 تر است به ...... .در پاراگراف دوم نزدیک اساساًکلمه  . معنای3

 الف( به طور بدیهی

 ب( گهگاه

 ج( به طور اساسی

 د( عجیب

 است.گزینه ج صحیح 

 «است.شده به معنای یک حدس بررسی اساساً شود کهاغلب فرضیه نامیده میشده مدل ارائه»

essentially means … which شان می ضیح دهد که جمله دوم، جملهن ست و برای تو ضیه ا صیفی برای کلمه فر واره تو

 را داشت.« ، قاعدتاً و اساساًقتیدر حق»توان استنباط می essentiallyبیشتر آن آمده است. بنابراین برای معنای کلمه 

 تر است به ........ .در متن نزدیک ناقصکلمه  معنای. 4

 الف( کامل نیست

 ب( مدرن نیست

 ج( روتین نیست

 د( پذیرفته نیست

 گزینه الف صحیح است.

 «.کنار بگذاریمو یا  بنابراین باید مدل را اصالح کنیماست و  ناقصدهیم که مدل تشخیص می»

 دهنده عدم پذیرش مدل هستند. اند، نشانو سوم که در ادامه ناقص بودنِ مدل ذکر شدهجمالت دوم 

 . طبق پاراگراف سوم، چرا مدل بطلمیوسی جایگزین شد؟5

 بینی حرکت خورشید مفید نبود.الف( مدل برای پیش

 ها با مشاهدات موجود از جهان تطابق نداشتند.بینیب( 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.

ست که  شده ا سوم، بیان  شد که پیش»در انتهای پاراگراف  شخص  شاهدات حقیقی مطابقت بینیاما در نهایت م های آن با م

 «.محور.ی کنار گذاشته شدن مدل جهان زمینکلیدی براعلتی  -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.

رسووود که صوووحت گسوووتره وسووویعی از یک مدل تنها زمانی به مرتبه نظریه علمی می»چهارم گفته شوووده که در پاراگراف 

 «.شده باشد. وارسی مکرراًهایش بینیپیش

 . طبق پاراگراف پنجم، کپلر برای مشخص کردن صحت نظریه حرکت سیارات خود چه کرد؟7

 هایی کرد.بینیالف( بر اساس مدل پیش

 بینی کنند.دانشمندان خواست پیشب( از سایر 

 ج( از مشاهدات اولیه برای آزمودن مدل استفاده کرد.

 اش به بینش اتکا کرد.د( برای 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 شده است که 

 .«.مقابل مشاهدات پیشین آزمود

 تر است به .......... .در متن نزدیک بسیاری. معنای کلمه 8

 الف( گسترده

 ب( قابل اعتماد

 ج( با جزئیات

 د( متعدد

 گزینه د صحیح است.

ست که  شده ا ضیح نظریه گفته  شاهدات و : یک مدل باید نظریه»در پاراگراف قبل در تو سط همواره با م شات جدید و تو آزمای

شود شیده  شمندان مختلف به چالش ک سد که . یک مدل تنها زمانی به مرتبه نظریه علمی میدان سیعی از ر ستره و صحت گ

 «.  .شده باشد وارسیهایش مکرراً بینیپیش

آلی ندرت توسط یک فرآیند مکانیکی مانند روش علمی ایدهدر واقع، اکتشافات علمی به»سپس در این پاراگراف بیان شده که 

توانیم نظریه کپلر را بازنگری کنیم و ببینیم که سرانجام سایر با این وجود، می ...گیرند. که در اینجا توضیح داده شد صورت می

بنابراین .«. کنندمی تأییدتوسط مدل او را شده بینیپیشای های سیارهاز مشاهداتشان صحت موقعیت بسیاریدانشمندان با 

 ، یعنی بررسی مکرر توسط دانشمندان، است.یست، اما بازنگری آن به همان روشگر چه روند اکتشافات دقیقاً به همان صورت ن

 ................. .به غیر از هستند  حقیقت. تمام جمالت زیر بخشی از تعریف اصطالح 9

 عینی درست استصورت به الف( حقیقت

 توان معلوم کردب( صحت حقیقت را می

 ج( حقیقت ممکن است تفسیر شود

 د( حقیقت باید قابل فهم باشد

 گزینه د صحیح است.
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عینی صحیح صورت به کهای است مفروض بیانیهصورت به یک حقیقت»در پاراگراف دوم گفته شده است که رد گزینه الف: 

 صحیح است.پس این گزینه «. .است

هر شخص بتواند صحتش را یک حقیقت باید چیزی باشد که »رد گزینه ب: همچنین در پاراگراف دوم بیان شده است که 

 این گزینه نیز صحیح است.«. حداقل در تئوری برای خود معلوم کند.

در مورد دنیاست که ممکن است  بر اساس عقایدی تفسیر ما از حقایق، عالوهبه»رد گزینه ج: در همان پاراگراف آمده است که 

 بنابراین حقیقت ممکن است تفسیر شود. پس این گزینه نیز صحیح است.«. با دیگران مشترک نباشد.

 توان نتیجه گرفت که یک مدل ................ .. از اطالعات موجود در متن می10

 کندالف( همیشه مشاهدات را منعکس نمی

 تغییر نیستها در معرض ب( مانند نظریه

 شودج( بدون تردید درست در نظر گرفته می

 نیازی ندارد بیشترد( به آزمایشات 

 گزینه الف صحیح است.

ست که  شات های مدل بینیپیش»در پاراگراف چهارم آمده ا شاهدات و آزمای شتراز طریق م که هنگامی. شوندسنجیده می بی

شد، از صحت یک پیش شان کهنیابینی معلوم  ست مطمئن میمدل حقیقتاً ن بینی یک پیش کهیهنگامشویم. دهنده طبیعت ا

 «.یا کنار بگذاریمو  بنابراین باید مدل را اصالح کنیماست و  ناقصدهیم که مدل شود، تشخیص میرد می

 های ب، ج و د صحیح نیستند.بنابراین گزینه

 2متن 

هر گونه پیشووورفتی در زمینه تکنیک میکروسوووکوپی دیدگاهی جدید در مورد عملکرد موجودات زنده و طبیعت خود ماده در 

شانزدهم حو سکوپ نور مرئی در اواخر قرن  ست. اختراع میکرو شته ا شمندان گذا شناخته گیاهان و جانوران تکاختیار دان زه نا

را  ردخها و ساختارهای سطح های الکترونی امکان مشاهده مستقیم ویروسسلولی را معرفی کرد. در قرن بیستم، میکروسکوپ

رای کند، روشی متفاوت بایکس به جای نور یا الکترون استفاده میفراهم کردند. اکنون نوع دیگری از میکروسکوپ، که از اشعه 

 تر کند.باید همچنان درک انسان را از جهان طبیعت گسترده نایدهد؛ بررسی جزئیات ریز ارائه می

سال  شعه ایکس به  سکوپ ا ساخت میکرو سریع 1940گردد، هر چند در دهه برمی 1895رویای  شرفت  ، این رویا به دلیل پی

بهتری های الکترونی به طور معمول به وضوووح میکروسووکوپ 1940میکروسووکوپ الکترونی تقریباً متوقف شووده بود. طی دهه

های اشعه ایکس مانع پیشرفت بود. هر چند در رسیدند، در حالی که عملکرد میکروسکوپنسبت به میکروسکوپ نور مرئی می

هایی مانند توسعه منابع جدید نور اشعه ایکس، های اشعه ایکس، عمدتاً به دلیل پیشرفتهای اخیر، عالقه به میکروسکوپسال

های اشووعه ایکس، که برای مدتی طوالنی از قرن تنها ها بار از لولهروشوونایی موجود میلیون احیا شووده اسووت. در نتیجه، امروزه

 است. بیشترمنابع موجود اشعه ایکس نرم بودند، 

 اند. ازهای نوری بهبود یافتههای جدید اشعه ایکس به طور قابل توجهی از جهت وضوح در مقایسه با میکروسکوپمیکروسکوپ

ی توانند تصاویر را در فواصل زمانمیها آن ی ترسیم توزیع عناصر شیمیایی مشخص نیز استفاده کرد. بعضی ازتوان برامیها آن
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 میکروسووکوپ برخالف. اندرا داده یبعدسووههای خاصووی مانند تصووویربرداری بسوویار کوتاه تشووکیل دهند؛ برخی وعده قابلیت

، یعنی کندفراهم میهوا را  در های آزمایش در آب ونگهداری نمونه امکانالکترونی معمولی، میکروسوووکوپ اشوووعه ایکس 

ح اشعه ، همان به اصطالشدهاستفادهشان بررسی شوند. نور توانند تحت شرایطی مشابه به وضعیت طبیعیهای زیستی مینمونه

ست(  موجطولایکس نرم در محدوده  سیاری از موارد بیست تا چهل آنگستروم )آنگستروم یک ده میلیاردم متر ا ست که در ب ا

اده، های ایکس مورد استفاشعه موجطولنخورده به اندازه کافی نافذ است. به دلیل های زیستی دستبرای تصویربرداری از سلول

 هبلکهای الکترونی مطابقت ندارند. گاه با باالترین وضووووح ممکن در میکروسوووکوپهای اشوووعه ایکس نرم هیچمیکروسوووکوپ

 شوند.است که با ابزار نوری و یا الکترونی انجام میهایی آنسازد که مکمل تحقیقاتی را ممکن میها آن اصهای خویژگی

 کند؟از موارد زیر بحث می کیکدام. متن عمدتاً در مورد 1

 شود.الف( جزئیاتی که از طریق میکروسکوپ مشاهده می

 ب( منابع نوری برای میکروسکوپ

 میکروسکوپج( نوع جدیدی از 

 های منسوخ میکروسکوپید( تکنیک

 گزینه ج صحیح است.

 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  پیشرفتی در زمینه تکنیک میکروسکوپیهر گونه  -

 اختیار دانشمندان گذاشته است.

، این رویا به دلیل پیشرفت سریع 1940گردد، هر چند در دهه برمی 1895به سال  اشعه ایکسرویای ساخت میکروسکوپ  -

 میکروسکوپ الکترونی تقریباً متوقف شده بود.

 اند.های نوری بهبود یافتهبه طور قابل توجهی از جهت وضوح در مقایسه با میکروسکوپ های جدید اشعه ایکسمیکروسکوپ -

گاه با باالترین وضوح ممکن هیچ)سافت( نرم  های اشعه ایکسمیکروسکوپهای ایکس مورد استفاده، اشعه موجطولبه دلیل  -

 یهایسووازد که مکمل آنتحقیقاتی را ممکن میها آن های خاصهای الکترونی مطابقت ندارند. بلکه ویژگیدر میکروسووکوپ

 شوند.می است که با ابزار نوری و یا الکترونی انجام

 پرداخته است. های 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 شده است که 

 «.را معرفی کرد.سلولی تک

 تر است به ............ .در پاراگراف اول نزدیک خردکلمه  معنای. 3

 الف( مدور

 ب( خطرناک

 ج( پیچیده

 د( ریز

 گزینه د صحیح است.

 «را فراهم کردند. خردها و ساختارهای سطح های الکترونی امکان مشاهده مستقیم ویروسدر قرن بیستم، میکروسکوپ»

شدن واژه  سطح خردساختاره»همراه  شابه با « هاویروس»با « ای  ستآنبه معنای نوعی ت ضوع راجع به جا آن و از ها که مو

اند به تواند، این تشابه میجهت مشاهده فراهم کرده های الکترونیمیکروسکوپمشاهده توسط میکروسکوپ و امکانی است که 

 لحاظ ابعاد باشد.

 در پاراگراف اول اشاره دارد به ............. . این. کلمه 4

 الف( یک نوع میکروسکوپ

 ب( درک انسان

 ج( جهان طبیعت

 د( نور

 گزینه الف صحیح است.

کند، روشووی متفاوت برای بررسووی ایکس به جای نور یا الکترون اسووتفاده میاکنون نوع دیگری از میکروسووکوپ، که از اشووعه »

بنابراین این به نوع دیگری از « تر کند.باید همچنان درک انسوووان را از جهان طبیعت گسوووترده ایندهد؛ جزئیات ریز ارائه می

 گردد.میکروسکوپ در جمله قبلی بازمی

 کند؟نویسنده در پاراگراف اول به میکروسکوپ نور مرئی اشاره می . چرا5

 الف( برای آغاز بحث درمورد اکتشافات قرن شانزدهم

 اندازی تاریخیمیکروسکوپ اشعه ایکس در چشمب( برای قرار دادن 

 ج( برای نشان دادن کاربردهای محدود آن

 د( برای توضیح عملکرد آن

 گزینه ب صحیح است.

سکوپ نور مرئیدر ابتدا از  سپس از  میکرو سکوپو امکانات آن،  سپس به  های الکترونیمیکرو شده و  صحبت  و امکانات آن 

به روندی تاریخی اشاره شده تا به میکروسکوپ اشعه ایکس  ،اشعه ایکس و امکانات آن اشاره شده است. بنابراین میکروسکوپ

 رسیده است.
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 زیادی 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.

 های اشعه ایکس دشوار بود.مواد مورد استفاده برای تولید لوله ج( به دست آوردن

 های اشعه ایکس بیش از حد پیچیده بود.د( کاربری میکروسکوپ

 گزینه ب صحیح است.

سکوپ عملکرددر حالی که » سالمیکرو شرفت بود. هر چند در  شعه ایکس مانع پی سکوپهای ا  هایهای اخیر، عالقه به میکرو

 «، احیا شده است.هایی مانند توسعه منابع جدید نور اشعه ایکسبه دلیل پیشرفتاشعه ایکس، عمدتاً 

عد توضیح داده شده که بعدها پیشرفت اگر چه در جمله اول اشاره به عدم پیشرفت ناشی از عملکرد شده است، اما در جمله ب

 به علت بهبود منابع نور حاصل شده است. بنابراین منظور از دشواری عملکرد، مشکل منابع نور بوده است.

 تر است به ............... .در پاراگراف سوم نزدیک کندامکان ... فراهم میعبارت  معنای. 7

 دهدالف( تشکیل می

 کندب( مشخص می

 دهدگسترش میج( 

 دهدد( اجازه می

 گزینه د صحیح است.

های زیسووتی ، یعنی نمونهکندفراهم میهوا را در های آزمایش در آب و نگهداری نمونه امکانمیکروسووکوپ اشووعه ایکس »

 «شان بررسی شوندتوانند تحت شرایطی مشابه به وضعیت طبیعیمی

آغاز شووده که به معنای توضوویحات بیشووتر در رابطه با مفهوم جمله اول اسووت و مفهوم  which meansجمله دوم با عبارت 

 دارد. میکروسکوپ اشعه ایکسجمله نشان از یک نوع امکان توسط 

 تر است به ............. .در پاراگراف سوم نزدیک بلکه. معنای کلمه 8

 یتوجهقابلالف( به طور 

 ب( ترجیحاً

 ج( تا حدی

 د( به جای

 گزینه د صحیح است.

گاه با باالترین وضوووح ممکن در های اشووعه ایکس نرم هیچهای ایکس مورد اسووتفاده، میکروسووکوپاشووعه موجطولبه دلیل »

سکوپ ست ا هاییآنسازد که مکمل تحقیقاتی را ممکن میها آن های خاصویژگی بلکههای الکترونی مطابقت ندارند. میکرو

 .«شوندکترونی انجام میکه با ابزار نوری و یا ال
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شکالی در مورد  سکوپدر جمله اول ا شعه ایکسمیکرو سه با  های ا سکوپدر مقای شده و در جمله  های الکترونیمیکرو مطرح 

 داشت.« در عوض، به جای»استنباطِ  ratherتوان از واژه دوم از مزیت آن سخن گفته شده است. بنابراین می

 سوم اشاره دارد به ............. .در پاراگراف هایی آن. کلمه 9

 هاالف( ویژگی

 ب( تحقیقات

 هاج( میکروسکوپ

 د( اشعه ایکس

 گزینه ب صحیح است.

اسوووت که با ابزار نوری و یا الکترونی انجام هایی آنسوووازد که مکمل را ممکن می تحقیقاتیها آن های خاصویژگی بلکه»

 «شوند.می

 است که با توجه به مفهوم متن و تعداد با هم همخوانی دارند.  those ،investigationsاولین اسم پیش از 

های اشااعه ایکس در آینده توان در مورد میکروسااکوپای می. بر اساااس اطالعات موجود در متن، چه نتیجه10

 گرفت؟ 

 های الکترونی را خواهند گرفت.الف( احتماالً به طور کامل جای میکروسکوپ

 تر از حاال تولید خواهند شد.رزانب( سرانجام ا

 ها در دسترس نیست را فراهم خواهند کرد.ج( اطالعاتی که توسط سایر میکروسکوپ

 کنند را تغییر خواهند داد.اکنون استفاده مید( سرانجام محدوده نوری که هم

 گزینه ج صحیح است.

 در دسترسها آن کند که توسطبنابراین اطالعاتی را فراهم میهاست و جمله آخر متن اشاره دارد که مکمل سایر میکروسکوپ

 نیست.

 3متن 

شتبیشتر تأثیرهای ایالتی در مقایسه با دولت فدرال در ایاالت متحده آمریکا، هر یک از دولت 19اوایل قرن  ند. ی بر اقتصاد دا

ستخراج معدن ساختصادر مینقل را وهای حملشرکتو  ایاالت پروانه تولید، بانکداری، ا سعهکردند و در  ساز تو های داخلی و

شاهراهگوناگون مانند کانال شرکت میراهو  هاها،  شیوه آهن  شویق می مجزاکردند. ایاالت توسعه داخلی را به دو  کردند: اول، ت

-های دولتیهایی؛ دوم، با فراهم کردن سوورمایه برای شوورکتهای دولتی برای سوواخت چنین توسووعهدر واقع با ایجاد شوورکت

 که شروع به سودآوری کنند.  ترکیبیخصوصی 

سووتقیم از جمله صوودور های نظارتی مآوری به بسوویاری از فعالیتهای ایالتی نیز به طرز شووگفتدر اوایل قرن نوزدهم، دولت

های بین اقتصاد قرن نوزدهم و امروزه ها و تفاوتهای بازرسی مشغول شدند. اهداف صدور مجوز شباهتگسترده مجوز و برنامه

 فروشان، صاحبان کاروانسراکند: در قرن نوزدهم، مقررات دولت از طریق صدور مجوز به طور خاص متوجه دسترا منعکس می



 151 

   

  

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

کاالهای اساسی مرزی و  فروش بود. کاالهای فاسدشدنی تجاری به طور کلی تحت بازرسی دولت بودر خردهانواع مختلف تجاو 

وکار مسووتقیم که برای کمک به های ایالتی مقررات کسووبمهم مانند الوار و باروت نیز تحت کنترل دولت بود. در نهایت، دولت

صرف شامل کارگر و م ساع تنظیمکننده،  شده ات کار و محدودیت در تثبیت قیمتحداکثر محدودیت در  های تجاری طراحی 

 آزمودند.بود را می

فرما بودند، دولت فدرال هم غیرفعال نبود. اهداف آن تسوووهیل ثبات غرب و اگر چه ایاالت بر فعالیت اقتصوووادی این دوره حکم

 ورمنظبهرا دنبال کرد. دولت فدرال  های مختلفیدولت فدرال فعالیت اهدافتوسووعه صوونایع داخلی بود. برای رسوویدن به این 

سان در مرز، جایی که پول برای ثبات به ایجاد ثبات در فعالیت سبتاً آ ضه پول ن سمتی، برای فراهم آوردن عر های بانکی و تا ق

ی های عمومشد، اجازه دسترسی به زمینروز تسهیل میشدت مورد نیاز بود، یک بانک ملی تأسیس کرد. با شرایطی که روزبه

سال  صادر کرد که با قانون مزرعه رعیتی  سکونت قابل مطالبه 1862غربی را  ساس  سط آن حق مالکیت زمین تنها بر ا ، که تو

 منظورهباندازی کرد، اگرچه مانور ای که اساساً تأثیری حمایتی داشت را راهبود، به اوج خود رسید. در نهایت، یک سیستم تعرفه

 ها در سراسر قرن نوزدهم ایجاد کرد.ای تغییرات مکرری در نرخ تعرفهمنطقه کسب موقعیت توسط منافع مختلف

 کند؟از موارد زیر بحث می کیکدام. متن عمدتاً در مورد 1

 الف( حقوق ایاالت در برابر حقوق فدرال

 شاهراه و  آهن، کانالهای ایالتی در ساخت راهب( شرکت دولت

 اقتصاد قرن نوزدهمهای ایالتی و فدرال در ج( نقش دولت

 های ایالتینظارتی دولتد( فعالیت 

 گزینه ج صحیح است.

 ها و جمله آخر متن به شرح زیر است:جمالت اول پاراگراف

 اشتند.د اقتصادی بر بیشترتأثیر  دولت فدرالدر مقایسه با  های ایالتیدولتدر ایاالت متحده آمریکا، هر یک از  19اوایل قرن  -

های نظارتی مسووتقیم از جمله صوودور آوری به بسوویاری از فعالیتنیز به طرز شووگفت های ایالتیدولت، نوزدهمدر اوایل قرن  -

 مشغول شدند. های بازرسیگسترده مجوز و برنامه

 این دوره حکمفرما بودند، دولت فدرال هم غیرفعال نبود. فعالیت اقتصادیبر  ایاالتاگر چه  -

ستم تعرفهدر نهایت، یک  - شت را راهکه ا ایسی ساً تأثیری حمایتی دا سب موقعیت  منظوربهاندازی کرد، اگرچه مانور سا ک

 ایجاد کرد. در سراسر قرن نوزدهم هادر نرخ تعرفهای تغییرات مکرری توسط منافع مختلف منطقه

 است.« های ایالتی و فدرال در اقتصاد قرن نوزدهمنقش دولت»حاکی از  شدهمشخصموارد 
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 تر است به ......... .در پاراگراف اول نزدیک تأثیرکلمه  معنای. 2

 الف( ارزش

 ب( بحث

 ج( نفوذ

 د( جلوگیری

 گزینه ج صحیح است.

شاره شده و توضیحاتی ارائه شده است. بنابراین به میزان در پاراگراف اول به توضیح کارهایی که توسط ایاالت انجام می شده ا

 دارد.اشاره ها آن اثرگذاری و نفوذ

ه باند های ایالتی در قرن نوزدهم مرتبط بودند در متن ذکر شاادههایی که به دولتحوزهعنوان به . تمام موارد زیر3

 ............ . غیر از

 الف( استخراج معدن

 ب( بانکداری

 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 مجزامعنای کلمه  .4

 الف( جداگانه

 ب( نوآورانه

 ج( هشداردهنده

 آمیزد( تحریک

 گزینه الف صحیح است.

متفاوت بودن، مجزا بودن، »تواند حاکی از می distinctجهت تشویق معرفی شده است، بنابراین  دو شیوهاین 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.ی نسبت به قبل ساخته مییشتربب( با هزینه 

 شدند.ج( عمدتاً در بخش غربی کشور ساخته می

 شدند.های ایالتی ساخته مید( گاهی اوقات تا حدودی توسط شرکت

 صحیح است. د گزینه
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شده که  شرکت»رد گزینه الف: در بخش آخر پاراگراف اول گفته  سرمایه برای  صی -های دولتیفراهم کردن  صو ه ک ترکیبیخ

 اند.کردهبنابراین ایاالت خود سرمایه را فراهم می«. آوری کنند.شروع به سود

 در این باره چیزی در متن گفته نشده است.گزینه ب:  رد

 رد گزینه ج: در این باره چیزی در متن گفته نشده است.

 نقل را صووادروهای حملشوورکتو  اسووتخراج معدنایاالت پروانه تولید، بانکداری، »تأیید گزینه د: در پاراگراف اول گفته شووده 

 «.کردند.آهن شرکت میراهو  هاها، شاهراههای داخلی گوناگون مانند کانالوساز توسعهکردند و در ساختمی

 .......................... . به غیر ازهای ایالتی شامل تمام موارد زیر بود های نظارتی دولت. فعالیت6

 فروشز برای تجار خردهالف( صدور مجو

 هادر نگهداری شاهراهشده ب( نظارت بر مواد استفاده

 ج( اعمال محدودیت بر تثبیت قیمت

 د( کنترل الوار

 گزینه ب صحیح است.

 گزینه ب در پاراگراف دوم ذکر شده است. جزبههمه موارد 

 تر است به ............. .در پاراگراف دوم نزدیک تنظیم. معنای کلمه 7

 الف( بحث

 ب( بررسی

 برقراریج( 

 د( اجتناب

 گزینه ج صحیح است.

حداکثر  تنظیمکننده، شووامل مسووتقیم که برای کمک به کارگر و مصوورف وکارمقررات کسووبهای ایالتی ، دولتدر نهایت»

 «آزمودند.طراحی شده بود را می های تجاریو محدودیت در تثبیت قیمت محدودیت در ساعات کار

 شود که گزینه ج به لحاظ معنا تناسب بیشتری دارد.وکار تنظیم میحداکثر ساعات کاری توسط مقررات کسب

 تر است به .............. .در پاراگراف سوم نزدیک اهداف. معنای کلمه 8

 الف( مزایا

 ب( تصمیمات

 خدماتج( 

 د( مقاصد

 گزینه د صحیح است.

های مختلفی را دولت فدرال فعالیت اهدافاهداف آن تسووهیل ثبات غرب و توسووعه صوونایع داخلی بود. برای رسوویدن به این »

  در جمله قبل مربوط است و معادل آن است. goalsبه  ends «دنبال کرد.
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 درست است؟ 1862از موارد زیر در مورد قانون مزرعه رعیتی سال  کیکدام. بر اساس متن، 9

 ای امکان تملک زمین در غرب را برای مهاجرین تازه ایجاد کرد.الف( به طور فزاینده

 های ایالتی تصویب شد.ب( قانونی بود که ابتدا توسط دولت

 ج( عرضه پول را در غرب افزایش داد.

 اندازی کرد.اطق راههایی را در شماری از مند( تعرفه

 گزینه الف صحیح است.

، به اوج خود توسووط آن حق مالکیت زمین تنها بر اسوواس سووکونت قابل مطالبه بود، که 1862قانون مزرعه رعیتی سووال »... 

 «رسید.

 وارد با سکونت، امکان تملک زمین را خواهند داشت.با توجه به جمله مذکور مهاجرین تازه

 های زیر مسئولیت دولت فدرال در قرن نوزدهم بود؟از فعالیت کیکدام. 10

 الف( کنترل تولید باروت

 ب( تعیین شرایط کاری افراد

 ج( مقررات عرضه پول

 های غربیدر زمینشده های جدید ساختهد( بازرسی خانه

 گزینه ج صحیح است.

ست: در پاراگراف  شده ا شاره  ضوع ا سمتی، برای در فعالیت ایجاد ثبات منظوربهدولت فدرال »آخر به این مو های بانکی و تا ق

 «فراهم آوردن عرضه پول نسبتاً آسان در مرز، جایی که پول برای ثبات به شدت مورد نیاز بود، یک بانک ملی تأسیس کرد.

 4 متن

. با این حال گذشت سه میلیارد سال دیگر بودحیات از دریاهای اولیه کمتر از یک میلیارد سال پس از تشکیل شدن زمین آغاز 

 ازه پیدایش حیات چالشیها الزم بود. انتقال حیات از دریا به خشکی شاید به اندتا پدیدار شدن اولین گیاهان و جانوران در قاره

 تکاملی بود.

در سبک زندگی بودند؟ دیدگاه سنتی نسبت به اولین موجودات زمینی  شدیدیکدام اشکال حیات قادر به ایجاد چنین تغییر 

سیل ساس مگاف ستبر ا ستند. گیاهان آوندی که مرتبط با نمونه -ها ساً از تمام گیاهان و حیوانات ه سا سبتاً بزرگی که ا های ن

های گیاهی جدید و سوورخس هسووتند اولین رکورد جامع مگافسوویل را به جا گذاشووتند. به این دلیل، به طور معمول فرض هدان

ست که دنباله ستمشده ا سی شدن تکامل اکو کرد. در این دیدگاه، گیاهان های زمینی جدید را منعکس میای از فرآیند زمینی 

شیه آب سهای قارهآوندی اولیه ابتدا در حا سط جانورانی ای  شدند و در نهایت، تو سط جانوران گیاهخوار دنبال  شدند و تو اکن 

های سوویلورین و دهند حیات زمینی نزدیک مرز بین دورهها نشووان می، مگافسوویلعالوهبهکردند. خواران را شووکار میکه گیاه

 شد. متحولمیلیون سال پیش، پدیدار گشت و  400از  بیشتردونین، کمی 

 دونین-های سوویلورینشووناسووی متعلق به دورهتر رسوووبات زیر این مرز زمینشووناسووان به بررسووی دقیقاخیراً دیرینهاگر چه 

سیلاند. به نظر میپرداخته سد برخی از ف صخرهها را میر سوباتتوان با قرار دادن  سید از این ر ستخراج کرد.  ها در حمام ا ا
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سوبات ته شواهد جدیدی از ر شیناین تکنیک  سواحل اقیانوسده شن ستدر نزدیکی  شکار کرده ا سیل -های قدیمی را آ های ف

دهم کهای آزمایش به کمتر از یقطر نمونه موارد پی از جانوران کوچک. در بسوویاریهای میکروسووکومیکروسووکوپی و نمونه

ها شامل بقایای آلی از فسیل ، تعداد زیادیدفن شدندها به مدت صدها میلیون سال در صخرهها آن رسد. اگر چهمتر میمیلی

 موجودات زنده هستند.

سیل شده بهها که این ف شف  شتند، بلکه تاریختازگی ک شناخته بودند بردا سابقاً نا های اند نه تنها پرده از وجود موجوداتی که 

سلولی را به عقب رانده  هایماناکنون در حال تجدیدنظر در دیدگاهاند. ما هممربوط به تصرف زمین توسط موجودات زنده چند 

های جدیدی در مورد اشکال اولیه زنییم. و با وجود این تجدیدنظرها گمانهدر مورد طبیعت جوامع گیاهی و جانوری اولیه هست

 حیات زمینی ایجاد خواهد شد.

 تر است به .............. .در پاراگراف دوم نزدیک شدید. معنای کلمه 1

 الف( گسترده

 اساسیب( 

 ج( تصاعدی

 د( پرمخاطره

 است. صحیحگزینه ب 

drastic change  شی تکاملی »در ابتدای پاراگراف اول به شاید به اندازه پیدایش حیات چال شکی  انتقال حیات از دریا به خ

 مربوط است، بنابراین حاکی از یک تغییر عظیم است.« بود.

ساس نظریه2 سنده آن را . بر ا سنتی»ای که نوی شد می «دیدگاه  شکل حیات که روی خشکی پدیدار  نامد، اولین 

 کدام بود؟

 الف( باکتری

 ب( جانوران گوشتخوار

 ج( جانوران گیاهخوار

  د( گیاهان آوندی

 است. صحیح دگزینه 

اً از های نسبتاً بزرگی که اساسنمونه- هاستبر اساس مگافسیلنسبت به اولین موجودات زمینی  دیدگاه سنتی»بر اساس متن 

اولین رکورد جامع های گیاهی جدید و سووورخس هسوووتند که مرتبط با دانه گیاهان آوندیتمام گیاهان و حیوانات هسوووتند. 

 ، گزینه د صحیح است.«را به جا گذاشتند. مگافسیل
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 میلیون سال پیش رخ داد؟ 400متن، چه اتفاقی حدود  اساس. بر 3

 الف( بسیاری از اشکال حیات زمینی از بین رفتند.

 پیشرفت کردند.ب( اشکال حیات جدیدی روی خشکی به سرعت 

 ها نابود شدند.ها توسط سیلج( مگافسیل

  د( حیات در دریاهای قدیمی شروع به رشد کرد.

 گزینه ب صحیح است.

ست که  شده ا سیلعالوهبه»در متن آورده  شان می، مگاف سیلورین و دونین، نزدیک مرز بین دوره حیات زمینیدهند ها ن های 

 «..شد متحولپدیدار گشت و میلیون سال پیش،  400از  بیشترکمی 

 تر است به ................ .در پاراگراف سوم نزدیک استخراج کرد. معنای عبارت 4

 الف( قرار داد

 ب( باقی نگه داشت

 بیرون آوردج( 

  د( بررسی کرد

 صحیح است. جگزینه 

 «استخراج کرد. از این رسوباتها در حمام اسید توان با قرار دادن صخرهها را میرسد برخی از فسیلبه نظر می»

extract هاست.طبق مفهوم جمله، بیرون کشیدن فسیل از میان صخره 

 در پاراگراف سوم گرفت؟ شدهاشارههای توان از متن در مورد فسیلای می. چه نتیجه5

 الف( در فهم تکامل حیات زمینی مفید نبودند.

 شدند.های گیاهان آوندی یافت ب( تقریباً به تعداد فسیل

 تر بودند.ها قدیمیج( از مگافسیل

  د( شامل اشکال جدیدی از حیات بودند.

 صحیح است. جگزینه 

شده  شتند»... رد گزینه الف و د: در متن گفته  شناخته بودند بردا سابقاً نا امل بنابراین در فهم تک.« پرده از وجود موجوداتی که 

 اند.زمین مؤثر بوده

 در متن اشاره نشده است.رد گزینه ب: به این مورد 

دهند و طبق پاراگراف را نشان می میلیون سال پیش 400از  بیشترکمی پاراگراف دوم، سابقه ها طبق تأیید گزینه ج: مگافسیل

 .نداهها به مدت صدها میلیون سال دفن شددر صخرههای مذکور سوم، فسیل
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 به ......... .تر است در پاراگراف سوم نزدیک موارد. معنای کلمه 6

 هاالف( روش

 ب( فرآیندها

 ج( موارد

  د( دالیل

 صحیح است. جگزینه 

های لفسی- های قدیمی را آشکار کرده استنشین شده در نزدیکی سواحل اقیانوساین تکنیک شواهد جدیدی از رسوبات ته»

های آزمایش به کمتر از یک دهم نمونهقطر  موارد ی از جانوران کوچک. در بسوویاریهای میکروسووکوپمیکروسووکوپی و نمونه

 «رسد.متر میمیلی

 بحث شده است. یکروسکوپیمهای ها و نمونهدر جمله قبل در مورد مواردی از فسیل

 

 در پاراگراف سوم اشاره دارد به .......... .ها آن . کلمه7

 هاالف( صخره

 ب( سواحل

 هاج( اقیانوس

  های 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. معنای عبارت 8

 الف( له شدند

 ب( به دام افتادند

 ج( تولید شدند

  د( حفر شدند

 صحیح است. بگزینه 

شامل بقایای آلی موجودات زنده ، تعداد زیادی از فسیلدفن شدندها به مدت صدها میلیون سال در صخرهها آن اگر چه» ها 

 «هستند.

دهنده نوعی تناقض در دو جمله اسووت. در جمله دوم گفته شووده که هنوز بقایای آلی موجودات زنده نشووان althoughوجود 

ه جمله توان استنباط کرد کحاکی از امری باشد که به نوعی متناقض با آن است. بنابراین می باقی است، بنابراین جمله اول باید

 ها به مدتی صدها سال است.هدر صخر« گیر افتادن و دفن شدن»به معنای 
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 های میکروسکوپی بود؟از موارد زیر نتیجه کشف فسیل کیکدام. 9

 زمینی تجدیدنظر شد. الف( در برآورد زمان پیدایش نخستین اشکال حیات

 ها یافت شد.های قدیمی بررسی فسیلب( کاربردهای جدیدی برای تکنیک

 حیات نخستین در دریا توضیح داده شد. منشأج( 

  های دریاهای قدیمی تغییر یافت.د( فرضیات در مورد موقعیت

 صحیح است. الفگزینه 

 .«.  ناشناخته بودند برداشتندپرده از وجود موجوداتی که سابقاً »... در متن گفته شده 

 کند؟از موارد زیر موافقت می کیکدام. نویسنده احتماالً با 10

 حیات پیچیده بوده است. منشأالف( تکامل حیات زمینی به اندازه 

 کند.های میکروسکوپی دیدگاه سنتی در مورد چگونگی تکامل حیات زمینی را پشتیبانی میب( کشف فسیل

 شدند.میلیون سال پیش به یک میزان پدیدار می 400جدید در طی های زیستی ج( گونه

  ها بسیار ابتدایی است.شناسان برای تعیین دقیق سن فسیلتوسط دیرینهشده د( فناوری استفاده

 صحیح است. الفگزینه 

 .«پرده از وجود موجوداتی که سابقاً ناشناخته بودند برداشتند»... رد گزینه ب: در متن گفته شده 

سیلورین و دونین، کمی حیات زمینی نزدیک مرز بین دوره»رد گزینه ج:  میلیون سال پیش، پدیدار گشت  400از  بیشترهای 

 «شد. متحولو 

شناسی تر رسوبات زیر این مرز زمینشناسان به بررسی دقیقاگر چه اخیراً دیرینه»رد گزینه د: در پاراگراف دوم گفته شده که 

 «.اند.دونین پرداخته-سیلورینهای متعلق به دوره

 5متن 

شان چه امروزه هنر مردمی آمریکایی میآن شان و از جانب خود سط خود نامیم در واقع هنری برای مردمانی روزمره و عادی تو

صوصبهبازاری برای انواع آن و  ،بود که با افزایش رفاه و فراغت ساً جمهوری  خ سا شهروندان مرفه که ا برای پرتره ایجاد کردند. 

همواره عالقه  -های قرن نوزدهمرومیان باسوووتان، شوووهرنشوووینان هلندی قرن هفدهم و یا آمریکایی-طبقه متوسوووط بودند 

شان دادهتوجهی قابل شی چهره ن شامل تعبه نقا داد رو به فزونی از اند. با آغاز آن در اواخر قرن هجدهم، ایاالت متحده آمریکا 

 کردند.چنین افراد و هنرمندانی بود که تقاضای این افراد را برطرف می

برخاست،  -کنتیکت و ماساچوست خصوصبه- های هنر مردمی آمریکایی از ایاالت نیوانگلندجای تعجب نیست که اولین پرتره

صنعت بود. در عرض چند دهه پس از امضای اعالمیه  ای ثروتمند و پرجمعیت در مرکز قدرتمند سنت هنر ومنطقهاین چرا که 

 ، جمعیت به سمت غرب کشیده شد و نقاشان پرتره در بخش غربی نیویورک، اوهایو، کنتاکی، ایلینوی1776استقالل در سال 

ود و فته بیک کشووور، جمعیت آمریکا تقریباً پنج برابر افزایش یاعنوان به میزوری مشووغول بودند. در اواسووط اولین قرن خودو 

ضافه شده بود. در طول این سال صلی ا سیزده ایالت ا ضا برای پرتره یازده ایالت جدید به  ر نهایت شد و د بیشترو  بیشترها تقا
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سال  شد. در  سط دوربین اقناع  سی را  داگرئوتایپ 1839تو صر عکا شد و ع سل  نوید دادبه آمریکا معرفی  و در عرض یک ن

سوب میاختراع جدید به محبوبیت پرتره صل لوکس مح شده پایان داد. بار دیگر پرتره ا شی  سط ثروتمندان های نقا شد و تو

 .شداجرا میها ایشد و توسط حرفهسفارش داده می

شی پرتره  شکوفایی نقا شود،  فردهر  -1850از اواخر قرن هجدهم تا دهه -اما در دوران  با اندک توانایی هنری قادر بود طراح 

صنعتگران محلی عنوانی که به یک نقاش پرتره داده می سکه-شد.  شان تابلو، کال شی پرتره را -خانهو  نقا شغلی  عنوانبه نقا

شیه سودآور آغاز کردند؛ گاهی اوقات مرد یا زن حا ستعدادای و  ضای خانواده کار خود را آغاز می طراحیکه با  یباا کرد به اع

ا، هکه بار رنگ ارزشش را داردشد؛ هنرمندان دریافتند که های 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.قلمو  هابوم

 ..... .کند که ...ی از گروهی اشاره میمثالعنوانبه. در پاراگراف اول، نویسنده به شهرنشینان هلندی قرن هفدهم 1

 الف( عمدتاً شامل هنرمندانی خودآموخته بودند

 نهادندها را ارج میب( پرتره

 ج( بر هنر مردمی آمریکا تأثیر گذاشتند

 اشتندد( زمان کمی برای صرف کردن در راه هنر د

 گزینه ب صحیح است.

شده که  سط بودند »در متن آورده  ساً جمهوری طبقه متو سا شینان هلندی قرن -شهروندان مرفه که ا شهرن ستان،  رومیان با

 «.اند.نشان داده نقاشی چهرهبه  توجهیقابلهمواره عالقه  -های قرن نوزدهمهفدهم و یا آمریکایی

 تر است به .............. .در پاراگراف اول نزدیک قابل توجه. معنای کلمه 2

 الف( چشمگیر

 ب( خجسته

 ج( قابل فهم

 د( مرموز

 صحیح است. الفگزینه 

شده که  شاره  شامل تعداد رو به فزونی از چنین افراد و »در جمله بعد ا .با آغاز آن در اواخر قرن هجدهم، ایاالت متحده آمریکا 

بنابراین تعداد رو به افزایش هنرمندان، برای برآوردن نیازی اسووت «. کردند.افراد را برطرف می هنرمندانی بود که تقاضووای این

 باید چنین مفهومی با خود داشته باشد. markedکه باید چشمگیر باشد. در نتیجه 

 های مردمی آمریکایی کجا نقاشی شدند؟، اولین پرترهمتن. بر اساس 3

 الف( در نیویورک غربی

 ایلینوی و میزوریب( در 

 ج( در کنتیکت و ماساچوست

 د( در اوهایو



160 
 
 

 

 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 صحیح است. جگزینه 

شده که  ست که اولین پرتره»در متن ذکر  صوص کنتیکت و به– های هنر مردمی آمریکایی از ایاالت نیوانگلندجای تعجب نی خ

 «.،...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( نیویورک غربی

 صحیح است. جگزینه 

به   thisتوان تشووخیص داد کهاسووت که با توجه به مفهوم، تعداد و جنسوویت می this ،New Englandاولین اسووم پیش از 

New England .اشاره دارد 

 . 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 

 است. در پاراگراف دوم متن به این امر اشاره شده

 تر است به .............. .در پاراگراف دوم نزدیک نوید دادعبارت  معنای. 6

 الف( آغاز کرد

 ب( تقاضا کرد

 ج( منتشر کرد

  د( افزایش داد

 صحیح است. الفگزینه 

سال » سی را  داگرئوتایپ 1839در  صر عکا شد و ع سل اختراع جدید به محبوبیت  نوید دادبه آمریکا معرفی  و در عرض یک ن

 «پایان داد.شده های نقاشیپرتره

تواند باشووود. بنابراین آغازی عصوووری جدید می منزلهبه( های دائمینخسوووتین روش موفق در ثبت عکسمعرفی داگرئوتایپ )

ushering in معنی با آغاز کردن باشد.تواند هممی 
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 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 شبیه به رابطه اتومبیل و ................. است.شده )پاراگراف دوم( و پرتره نقاشیداگرئوتایپ . رابطه بین 7

 الف( اتوبان

 ب( راننده

 ج( کالسکه اسبی

  د( موتور

 صحیح است. جگزینه 

تر ریعتر و سشده، حاال با فناوری آسانهایی که با دست کشیده میروشی برای ثبت عکس است، در حقیقت پرتره داگرئوتایپ

 آید. رابطه کالسکه اسبی که به اتومبیل تبدیل شده نیز مصداق همین امر است.می به دست

 کمک کردند؟شده های نقاشیاز موارد زیر به کاهش تقاضای پرتره کیکدام. بر اساس متن، 8

 الف( فقدان سنت قدرتمند هنر و صنعت

 ب( مهاجرت نقاشان به سمت غرب

 های منظرهنقاشیج( عالقه رو به رشد برای 

  د( اختراع دوربین

 صحیح است. دگزینه 

و عصر عکاسی را نوید داد و در عرض یک نسل  داگرئوتایپ به آمریکا معرفی شد 1839در سال »در متن عنوان شده است که 

 «..پایان دادشده های نقاشیاختراع جدید به محبوبیت پرتره

 تر است به ............ .در پاراگراف دوم نزدیک شداجرا میکلمه  معنای. 9

 شدالف( فروخته می

 شدب( تقاضا می

 شدج( تحسین می

  شدد( ایجاد می

 صحیح است. دگزینه 

 «.شداجرا میها ایشد و توسط حرفهشد و توسط ثروتمندان سفارش داده میبار دیگر پرتره اصل لوکس محسوب می»

 گردد. بنابراین معنای آن با گزینه د همخوانی دارد.ای بازمیهای توسط حرفهبه اجرای پرتره executeفعل 

 کند که طراحان ................ .. نویسنده به طور ضمنی بیان می10

 گرفتندالف( از معلمان مسافر درس می

 ب( زن بودند

 های ثروتمند بودندج( از خانواده

  نداشتندد( هیچ آموزش رسمی هنری 

 صحیح است. دگزینه 
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عنوان به ،«کرداعضووای خانواده کار خود را آغاز می طراحیکه با  یبااسووتعدادمرد یا زن »و « صوونعتگران محلی»نام بردن از 

 دیدند و خود آغازکننده طراحی بودند.کردند، بدان معناست که اساساً هنرمندان در این باره آموزش نمیکسانی که طراحی می

 تر است به ............... .در پاراگراف سوم نزدیک طراحیکلمه  معنای. 11

 الف( ترسیم

 ب( استخدام

 ج( کمک

  د( بحث

 صحیح است. الفگزینه 

 ...« کرداعضای خانواده کار خود را آغاز می طراحیکه با  یبااستعدادمرد یا زن »... 

sketch تواند.از اعضای خانواده با توجه به مفهوم کلی و هدف متن، به معنای طراحی کردن، نقش زدن و ترسیم کردن می 

 تر است به ................. .در پاراگراف سوم نزدیک ارزشش را دارد. معنای عبارت 12

 الف( ضروری

 ب( آموزشی

 ج( سودآور

  بخشلذتد( 

 صحیح است. جگزینه 

که بار  ارزشش را داردهنرمندان دریافتند که  شد؛های پرتره محاصره مییافت و با درخواستشهرتی محلی دست میبه »... 

 «هایشان را ببندند و به حومه شهر ببرند و اغلب اوقات تزئینات منزل را با نقاشی پرتره ادغام کنند.قلمو  هاها، بومرنگ

رسووند ولی در یک عبارت طوالنی هایی که از جهت سوواختمان و مفهوم مسووتقل به نظر میجمله جدا کردنبرای  رگولیونقطه

ستگی معنایی دارند ستند. بنابراین علت  .ب شان ه ستقل ستگی معنایی در عینِ مفهوم م در این پاراگراف نیز، دو جمله دارای ب

 دآوری است.حومه شهر بروند، نوعی سو بههنرمندان حاضر بودند برای نقاشی  کهنیا

 6متن 

پا بود و تا ارو بومیآبله اولین بیماری شایع بود که با دخالت انسان به طور کامل از بین رفت. یک بیماری به شدت واگیردار که 

سال  سط ادوارد جنر حدود  سیون تو سینا سعه واک شورهای منجر به مرگ میلیون 1800تو سیاری از ک شد. در ب سان  ها ان

 و آمد. قربانیان این بیماری از تب باال، اسوووتفراغمی حسووواببهو کشووونده  ناکاواخر یک بیماری وحشوووت غیراروپایی تا همین

گذاشوووتند. در روسوووتاها و هایی چرکی بودند و چال و چوله به جای میبرند که جوشآور رنج میهای دردناک خارشجوش

 اند.از آبله جان سالم به در بردهدادند که شهرهای سراسر جهان، افرادی که اثر زخم داشتند نشان می

های سووازمان ملل متحد، برای شووروع یک کمپین (، یکی از آژانسWHO، سووازمان بهداشووت جهانی )1966در ماه مه سووال 

شووود. هدف از بین بردن بیماری در عرض یک دهه بود. در آن زمان، این بیماری  مأمورکن کردن آبله جهانی برای ریشوووه
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سایر پرسنل از سازمان جهانی و  پزشک، پرستار، دانشمند 700آمد. بیش از می حساببهم سی کشور جدی برای مرد تهدیدی

های پروژه کهجا آن ازکارمند بهداشووت در کشووورهای آلوده برای مبارزه با این بیماری گرد هم آمدند.  200000بهداشووت با 

شابه ست خورده بود ماالریا و تب زرد برای م شه، عده کمی معتقد شک شیوع آبله بتواند واقعاً ری کن بودند که یک بیماری به 

 شود، اما تا یازده سال پس از سازماندهی اولیه کمپین ضد آبله، هیچ موردی در این زمینه گزارش نشد.

ستراتژی شورهای در معرض  ا ساکنین ک شی برای  سعه یافته بود. البته یک کمپین آموز سطوح مختلف تو مبارزه با بیماری در 

کنندگانی فعال در مبارزه با آبله یابد و تبدیل به شوورکتخطر وجود داشووت تا این افراد بیاموزند بیماری چگونه گسووترش می

ری از جلوگی منظوربهگانی، شووامل قرنطینه بیماران مبتال به آبله فعال ها عالوه بر واکسوویناسوویون همشوووند. سووایر اسووتراتژی

یجاد های مالی برای گزارش آبله به اشد. پاداشگسترش بیماری بود به این ترتیب که موجب شکستن زنجیره انتقال انسانی می

ا شوودند و تماسووشووان بگری دنبال میانگیزه در عموم برای کمک به کارکنان بهداشووت مؤثر بود. قربانیان آبله یکی پس از دی

 شد.، کل روستایی که قربانی در آن ساکن بود واکسینه میزمانهمشدند. شد و درمان میسایرین قطع می

مبتال به بیماری را شووده آخرین مورد شووناختهها آن ، مقامات سووازمان جهانی بهداشووت اعالم کردند که1978تا آوریل سووال 

جوی خود برای موارد جدید تا دو سووال دیگر ادامه دادند تا کامالً مطمئن وارکنان بهداشووت به جسووت، اما کاندقرنطینه کرده

سال  سمی ، بیانیه1980شوند. در ماه مه  سوب  درای ر شریت مح شد. امروزه آبله دیگر خطری برای ب صادر  جامعه جهانی 

 شود. واکسیناسیون جاری در سراسر جهان متوقف شده است.نمی

 از موارد زیر بهترین عنوان برای متن است؟ کیکدام. 1

 الف( سازمان جهانی بهداشت

 کن کردن آبلهب( ریشه

 ج( واکسیناسیون آبله

  های عفونید( بیماری

 صحیح است. بگزینه 

 ها و جمله آخر متن عبارتند از:جمالت ابتدایی پاراگراف

 اولین بیماری شایع بود که با دخالت انسان به طور کامل از بین رفت. آبله -

سال  - شت جهانی )1966در ماه مه  سازمان بهدا  ،WHOشروع یک کمپین (، یکی از آژانس سازمان ملل متحد، برای  های 

 شد. مأمور کن کردن آبلهریشهجهانی برای 

 بود. در سطوح مختلف توسعه یافته  استراتژی مبارزه با بیماری -

سال  - شت اعالم کردند که1978تا آوریل  سازمان جهانی بهدا شناختهها آن ، مقامات  را  بیماریمبتال به شده آخرین مورد 

ی خود برای موارد جدید تا دو سووال دیگر ادامه دادند تا کامالً مطمئن وجوجسووتاند، اما کارکنان بهداشووت به قرنطینه کرده

 شوند.

 شود. واکسیناسیون جاری در سراسر جهان متوقف شده است.دیگر خطری برای بشریت محسوب نمی آبلهامروزه  -

 دهد که گزینه ب، بهترین عنوان برای متن خواهد بود.موارد فوق نشان می
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 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 بیماری در پاراگراف که در مورد اقداماتی مهم جهت از بین بردن بیماری است، نشان شدهمطرحموضوعات 

 به معنای خطر و تهدید است. threatخطری جدی است و بنابراین 

 بود؟برای از بین بردن گسترش آبله چه شده متن، استراتژی استفاده اساس. بر 3

 الف( واکسیناسیون تمامی روستاها

 ب( درمان هر قربانی

 ج( قرنطینه قربانیان و واکسیناسیون همگانی

  د( گزارش گسترده شیوع

 صحیح است. جگزینه 

ست که  شده ا سوم بیان  ستراتژی»در پاراگراف  سیون همگانیها عالوه بر سایر ا سینا شامل واک ه آبله بیماران مبتال ب قرنطینه، 

 «. جلوگیری از گسترش بیماری بود منظوربهفعال 

 در پاراگراف چهارم اشاره دارد به ........... .ها آن 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  معنای. 5

 الف( ترمیم کردند

 ب( جدا کردند

 ج( مواظبت کردند

  د( قرار دادند

 صحیح است. بگزینه 
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آخرین عنوان به در این جمله isolatedاین جمله در ادامه موضوووع پاراگراف قبلی مبنی بر جدا کردن بیماران اسووت. بنابراین 

 است.« جدا ساختن»و « قرنطینه کردن»مورد از این اقدام به معنای 

 تشویق شدند به کارکنان بهداشت کمک کنند؟ چگونه. عموم 6

 الف( با آموزش دیدن

 ب( با پاداش گرفتن برای گزارش موارد

 از سایرینها آن ج( با قرنطینه شدن

 ها آن د( با واکسینه کردن

 صحیح است. بگزینه 

های مالی برای گزارش آبله به ایجاد انگیزه در عموم برای کمک به کارکنان پاداش»در پاراگراف سووووم گفته شوووده اسوووت که 

 «.بهداشت مؤثر بود.

 ؟ندارداز جمالت زیر به آبله اشاره  کیکدام. 7

 های قبلی شکست خورده بود.الف( پروژه

 شوند.نمیب( افراد دیگر برای آن واکسینه 

 اندازی کرد.کن کردن بیماری راهج( سازمان جهانی بهداشت کمپینی جهانی برای ریشه

  د( تهدیدی جدی بود.

 صحیح است. الفگزینه 

 «.واکسیناسیون جاری در سراسر جهان متوقف شده است.»رد گزینه ب: در انتهای متن بیان شده که 

شاره  ست که رد گزینه ج: در ابتدای پاراگراف دوم ا سال »شده ا شت جهانی )1966در ماه مه  سازمان بهدا  ،WHO یکی از ،)

 «.شد. مأمورکن کردن آبله های سازمان ملل متحد، برای شروع یک کمپین جهانی برای ریشهآژانس

ست که  شده ا ساب  تهدیدیدر آن زمان، این بیماری »رد گزینه د: در پاراگراف دوم گفته  شور به ح سی ک جدی برای مردم 

 «.آمد.می

 توان نتیجه گرفت که ..................... .متن می اساس. بر 8

 الف( امسال هیچ مورد جدیدی از آبله گزارش نشده است.

 اند.ب( امسال ماالریا و تب زرد گزارش شده

 هند.دج( قربانیان آبله دیگر در تماس با بیماری جان خود را از دست نمی

  شود.د( آبله از یک فرد به دیگری منتقل نمی

 صحیح است. الفگزینه 

سوب نمی»تأیید گزینه الف: طبق این جمله در آخر متن  شریت مح ان تو، این امر را می«شود.امروزه آبله دیگر خطری برای ب

 قابل قبول دانست.
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شده که  شابهپروژه»رد گزینه ب: اگر چه در متن گفته  ست خورده بود ماالریا و تب زرد برای های م ، اما این امر دلیلی «شک

 برای گزارش آن در امسال نیست.

 رد گزینه ج: چنین چیزی در متن بیان نشده است.

 یاد شده است.« یک بیماری به شدت واگیردار»رد گزینه د: در پاراگراف اول، از آبله با عنوان 

 7متن 

یا برف و  باران، تگرگصورت به گیری مقدار آب جوی است کهشود، اندازهبارش باران یاد میعنوان به بارندگی، که معموالً از آن

رسد. اگر چه درک این نکته رسد. بارش متوسط ساالنه در سرتاسر ایاالت متحده هر سال به سی و شش اینچ میبه زمین می

شوووند. برای مثال، یک فوت برف با یک فوت بارندگی برابر گیری نمیها به یک صووورت اندازهبارشضووروری اسووت که تمامی 

نیسووت. بر اسوواس فرمول کلی محاسووبه بارش برف، ده اینچ برف با یک اینچ بارش برابر اسووت. برای مثال، در ایالت شوومالی 

صد  ست،  ستان میزان بارش برف زیاد ا سال تنهانیویورک، جایی که معموالً در زم ده اینچ بارندگی صورت به اینچ برف در یک 

شووود. مجموع بارندگی چهل اینچ بارندگی ثبت میصووورت به شووود. از سوووی دیگر، باران، باران اسووت. چهل اینچ بارانثبت می

 شود.پنجاه اینچ بارندگی ثبت میصورت به ای با چهل اینچ باران و صد اینچ برفساالنه برای منطقه

ست، از جمله موقعیت، ارتفاع، ارندگی که یک منطقه دریافت میمیزان ب صل ترکیبی از چندین عامل ا  دریا امجاورت بکند حا

بارندگی ایاالت متحده در اصوول توسووط بادهای جاری از سوووی اقیانوس آرام، خلیج مکزیک،  بیشووترجهت بادهای جاری. و 

آیند، سووواحل این بادهای جاری عمدتاً از سوومت غرب می کهنیایل شووود. به دلهای بزرگ آورده میدریاچهو  اقیانوس اطلس

کند. اگر چه در امتداد خود سواحل اقیانوس ی نسبت به سواحل اقیانوس اطلس دریافت میبیشتراقیانوس آرام بارندگی ساالنه 

راکی و آپاالچی بر  کوهرشووته خصوووصبههای ایاالت متحده، کوهکند. رشووتهآرام، ارتفاع در میزان بارش باران تفاوت ایجاد می

یانه های راکی، بارش سالگذارد. در قسمت شرقی کوهتأثیر می هاکوهرشتهمقدار بارندگی در مناطق جانبی بادپناه و بادگیر این 

تر از درصد کم 40های آپاالچی به طور میانگین های راکی است. بارندگی قسمت شمالی کوهکمتر از قسمت غربی کوهاساساً 

ست. هماندر قسمت جنوبی کوهآن  کنند، هوا باید های هوا از اقیانوس بر فراز خشکی حرکت میطور که جریانهای آپاالچی ا

باران یا برف روی قسمت صعودی صورت به شدهداشتهشود و آبی که در ابرها نگهنک میها عبور کند. هوا خصعود کند تا از کوه

 تر است.هوا در سمت دیگر کوه بسیار خشک بارد. بنابراینها میکوه

 کند؟بحث می کیکدامدر مورد  عمدتاً. متن 1

 الف( بارندگی

 ب( بارش برف

 ج( ایالت نیویورک

  د( یک فرمول کلی

 صحیح است. الفگزینه 

 ها و جمله انتهایی متن به شرح ذیل است:جمالت اول پاراگراف
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ست کهشود، اندازهیاد می باران بارشعنوان به ، که معموالً از آنبارندگی - یا و  باران، تگرگصورت به گیری مقدار آب جوی ا

 رسد.به زمین می برف

کند حاصوول ترکیبی از چندین عامل اسووت، از جمله موقعیت، ارتفاع، مجاورت به که یک منطقه دریافت می میزان بارندگی -

 جهت بادهای جاری.و  دریا

باران یا برف روی صووورت به شوودهداشووتهشووود و آبی که در ابرها نگهنک میعبور کند. هوا خها هوا باید صووعود کند تا از کوه -

 تر است.. بنابراین هوا در سمت دیگر کوه بسیار خشکباردیها مقسمت صعودی کوه

 کلی است.صورت به در مجموع متن در رابطه با بارندگی ،بنابراین

 شود؟از کلمات زیر اغلب به جای بارندگی استفاده می کیکدام. 2

 الف( رطوبت

 ب( خیسی

 ج( بارش باران

  برف-د( باران

 صحیح است. جگزینه 

 «شودبارش باران یاد میعنوان به بارندگی، که معموالً از آن»کند که جمله اول متن بیان می

 شود.شامل .................... می بارندگی اصطالح. 3

 الف( فقط بارش باران

 برفو  ب( باران، تگرگ

 رطوبتو  ج( باران، برف

  رطوبتو  د( باران، تگرگ

 صحیح است. بگزینه 

 «.شودبارش باران یاد میعنوان به بارندگی، که معموالً از آن»جمله اول متن در این رابطه است 

 . متوسط بارش سالیانه باران در ایاالت متحده چقدر است؟4

 و شش اینچ الف( سی

 ب( سی و هشت اینچ

 ج( چهل اینچ

  د( چهل و دو اینچ

 صحیح است. الفگزینه 

 «.رسد.بارش متوسط ساالنه در سرتاسر ایاالت متحده هر سال به سی و شش اینچ می»در پاراگراف اول گفته شده 
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 دهد؟بارندگی سالیانه را افزایش میاینچ برف در یک سال داشته باشد، این میزان تا چه اندازه  40. اگر ایالتی 5

 الف( تا دو فوت

 ب( تا چهار اینچ

 ج( تا چهار فوت

  اینچ 40د( تا 

 صحیح است. بگزینه 

شده که  ست»در متن گفته  سبه بارش برف، ده اینچ برف با یک اینچ بارش برابر ا ساس فرمول کلی محا ن چهل بنابرای.«. بر ا

 است.اینچ برف برابر با چهار اینچ باران 

 تر است به ........... .در پاراگراف دوم نزدیک ارت بمجاو. معنای عبارت 6

 الف( ارتباط با

 ب( وابستگی به

 ج( نزدیکی به

  د( شباهت به

 صحیح است. جگزینه 

 امجاورت بکند حاصووول ترکیبی از چندین عامل اسوووت، از جمله موقعیت، ارتفاع، میزان بارندگی که یک منطقه دریافت می»

 .«جهت بادهای جاریو  دریا

به  proximity toجمله اول به عوامل مؤثر در بارندگی اشوواره دارد، که فاصووله با دریا نیز از جمله این عوامل اسووت. بنابراین 

 تواند باشد.معنای نزدیکی به دریا می

 است؟ بیشتر. بارندگی سالیانه کجا 7

 الف( سواحل اقیانوس اطلس

 های بزرگب( دریاچه

 خلیج مکزیک ج(

  د( سواحل اقیانوس آرام

 صحیح است. دگزینه 

ی نسووبت به سووواحل اقیانوس اطلس دریافت بیشووترسووواحل اقیانوس آرام بارندگی سوواالنه »در پاراگراف دوم گفته شووده که 

 «.کند.می
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 ؟نشده بودکننده میزان بارندگی دریافتی یک منطقه اشاره عنوان عامل تعییناز موارد زیر بهیک کدام . به8

 هاالف( کوه

 ب( ارتفاع

 ج( دریا

  د( باد

 صحیح است. الفگزینه 

 مورد اول شاره شده است. جزبهدر پاراگراف دوم، به همه موارد 

 در پاراگراف دوم بهتر است با کدام مورد جایگزین شود؟ اساساًکلمه . 9

 اساساًالف( 

 ب( به طور جزئی

 ج( کامالً

  د( ظاهراً

 صحیح است. الفگزینه 

راکی و آپاالچی بر مقدار بارندگی در مناطق جانبی بادپناه و بادگیر این  کوهرشووته خصوووصبههای ایاالت متحده، کوهرشووته»

 «های راکی است.کمتر از قسمت غربی کوهاساساً های راکی، بارش سالیانه گذارد. در قسمت شرقی کوهتأثیر می هاکوهرشته

تواند به می substantiallyها بر میزان بارندگی آمده است. بنابراین کوهو در توضیح تأثیر رشتهجمله دوم در ادامه جمله اول 

 باشد.« اساساً، در اصل»معنای 

 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 

ست که  شم ا صمغ عربی(، نوعی از درخت و درختچه از خانواده درخت گل ابری شأاقاقیا )درخت  سترالیا  درها آن من ستا و  ا

 شووود وبرای مدت زیادی در سوواختن بناهای گلی و چوبی مورد اسووتفاده قرار گرفته اسووت. اقاقیا در اسووترالیا ترکه نامیده می

اند. اقاقیا در واقع مربوط به خانواده گیاهانی است که با نام حبوبات، شود که بناها از ترکه و خشت ساخته شدهطور گفته میاین

والت ها در واقع محصشوند. بعضی اقاقیهای لوبیا شکل، شناخته میهایی با دانهبادام زمینی و پوسته شامل نخود، لوبیا، عدس،
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شوند و ها برای صمغ چسبناکشان ارزشمندند که صمغ عربی و صمغ اقاقیا نامیده میکنند. سایر انواع اقاقیخوراکی تولید می

برای ساخت پیانو، یا برای پوست  باارزشوند، همچنین برای چوب متراکم شعطر استفاده میو  ای در دارو، غذابه طور گسترده

 غنی از تانن، ماده تیره اسیدی برای فرآوری پوست حیوانات برای تبدیلشان به چرم کاربرد دارند.

سایی شنا سی،  صد گونه اقاقیا برر ستهو  نزدیک به پان شدهد شده که قابلیت بقا در مناطق گرم و به طور کلی بندی  اند و ثابت 

سترالیایی در ایاالت متحده جنوبی  ات وارد بیشتر. آیندعمل میخشک جهان را دارند؛ هر چند فقط دو جین از سیصد گونه ا

دهند، که عبارتند سه مورد گل می تنها ها،ایندهند، اما از میان اقاقیا درختانی هستند که در ارتفاع کم به رشد خود ادامه می

سرخس مانند نقرهبا برگ اقاقیای بیلیاز:  شهای و گلهای  شکل خو ستند؛ های کوچک معطر که به   ایترکه نقرههایی گرد ه

، افصووهای پهن و برگ داشووتنمتراکم که با ترکه طالیی سوویدنی کشوود؛ و اسووت و دو برابر آن قد می اقاقیای بیلی که شووبیه

وود دیگر آن که اقاقی سیاه است و بلکرسد. نوع های تیز تنیده به هم پرپشت به نظر میو شاخه پرجلوههای براق زرد شکوفه

شکوفههم نامیده می سبز تیره و  شاخ و برگ  ساده هستند. عالوه برشود، دارای  ست، که این های  یک درخت محبوبی زینتی ا

سیاه  ستفاده میاش به دلیل چوب تیرهاقاقی  سیقی ا سیار باارزش مو ساخت مبلمان و آالت ب سوب که در  شمند مح شود ارز

 شود.می

 تاریخ و یا کهنیاشووود، مثل به شووکوفه زدن در ماه فوریه معموالً به ریشووه اسووترالیایی آن نسووبت داده می اقاقی خوی عجیب

 فوریه، که درو  اسووت برعکسها کره جنوبی، فصوولکند. در نیمکیفیت نور تفاوت چندانی در چرخه گل این درخت ایجاد نمی

در اوت ظاهر  دهیپررنگهای زرد ایاالت متحده زمسووتان اسووت، در اسووترالیا تابسووتان اسووت. هرچند عمالً در اسووترالیا شووکوفه

 زند.داشتنی در زمستان شکوفه میدوست اقاقیکره جنوبی بروید یا شمالی، یمکند در نشوند. فرقی نمیمی

 پردازد؟از موضوعات زیر مییک کدام . متن در درجه اول به1

 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:اول پاراگراف جمالت

شأت می اقاقیا - سترالیا ن ست که از ا شم ا صمغ عربی(، نوعی از درخت و درختچه از خانواده درخت گل ابری گیرد و )درخت 

 آن()توضیح در مورد اقاقیا و کاربرد  برای مدت زیادی در ساختن بناهای گلی و چوبی مورد استفاده قرار گرفته است.

اند و ثابت شده است که قابلیت بقا در مناطق گرم و به طور بندی شدهدستهو  بررسی، شناسایی اقاقیانزدیک به پانصد گونه  -

 های آن(بندی و ویژگی)توضیح در مورد اقاقیا، دسته کلی خشک جهان را دارند؛

سبت داده می اقاقی خوی عجیب - سترالیایی آن ن شه ا شکوفه زدن در ماه فوریه معموالً به ری تاریخ و یا که این شود، مثلبه 

 های آن()توضیح در مورد اقاقیا و ویژگیکند. کیفیت نور تفاوت چندانی در چرخه گل این درخت ایجاد نمی

شمالی، کند در نیمفرقی نمی - ست اقاقیکره جنوبی بروید یا  شکوفه میدو ستان  شتنی در زم ضیح در مورد اقاق زند.دا یا و )تو

 های آن(ویژگی
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 کنند؟در ایاالت متحده جنوبی به خوبی رشد می اقاقی. 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؟از موارد زیر نزدیکیک کدام در پاراگراف دوم به آیندعمل میعبارت  معنای. 3

 کنندالف( به خوبی رشد می

 شوندب( یافت می

 ج( کاشته شدند

  توانند زندگی کنندد( می

 صحیح است. الفگزینه 

 «..آیندعمل میهر چند فقط دو جین از سیصد گونه استرالیایی در ایاالت متحده جنوبی »

 به معنای 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

 هاگونهج( 

  د( درختان

 صحیح است. دگزینه 

سووه مورد گل  تنها ها،ایندهند، اما از میان درختانی هسووتند که در ارتفاع کم به رشوود خود ادامه می ،واردات اقاقیا بیشووتر»

 .«دهندمی

 مطابقت دارد. theseاست که هم به لحاظ مفهوم و هم به لحاظ تعداد با  ,treesآمده،   theseاسمی که قبل از

 ای ................. .متن، ترکه نقره اساس. بر 5

 الف( متراکم و پرپشت است

 های ساده داردب( شکوفه

 ج( بلندتر از اقاقی بیلی است

  د( برای ساخت مبلمان کاربرد دارد

 صحیح است. جگزینه 
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 «.  کشداست و دو برابر آن قد می اقاقیای بیلی که شبیه ایترکه 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 های تیز تنیده به هو شاخه پرجلوههای براق زرد های پهن و صاف، شکوفهبرگ داشتنبا متراکم که ترکه طالیی سیدنی و »

 «.رسد.به نظر می پرپشت

شت بودن و  شد که به نظر می showy bright yellow blossomsبنابراین نوعی هماهنگی بین پرپ سد گزینه ب باید با ر

 بهترین پاسخ است.

 های زیر نسبت به بقیه کمتر است؟از اقاقییک کدام هایشکوفه رنگارنگی. 7

 اقاقی بیلیالف( 

 ترکه طالیی سیدنیب( 

 ایهترکه نقرج( 

  اقاقی سیاهد( 

 صحیح است. دگزینه 

سرخس مانند نقرهبا برگ اقاقیای بیلی»طبق متن  شکل خوشهگلای و های  رکه تهستند؛  هایی گردهای کوچک معطر که به 

پهن و  هایبرگ داشووتنمتراکم که با  ترکه طالیی سوویدنیکشوود؛ و اسووت و دو برابر آن قد می اقاقیای بیلی که شووبیه اینقره

شاخه های براق زرد پرجلوهشکوفهصاف،  شت به نظر میو  سد. نوع دیگر آن که های تیز تنیده به هم پرپ سیاهر س اقاقی  ت و ا

 «هستند.های ساده شکوفهشود، دارای شاخ و برگ سبز تیره و وود هم نامیده میبلک

 است؟ بیشتر اقاقی سیاهاز موارد زیر از درخت یک کدام ساخت احتمال. 8

 الف( آرایش گل

 ب( میز

 ج( پای

  د( کاغذ

 صحیح است. بگزینه 

اش که در سوواخت مبلمان و آالت بسوویار باارزش موسوویقی اسووتفاده به دلیل چوب تیرهاقاقی سوویاه » طبق پاراگراف دوم متن

 .«.شودشود ارزشمند محسوب میمی
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 دهند؟اقاقی چه زمانی در استرالیا شکوفه می درختان. 9

 الف( فوریه

 ب( تابستان

 ج( اوت

  د( بهار

 صحیح است. جگزینه 

 «.شوند.در اوت ظاهر می دهیپررنگهای زرد هرچند عمالً در استرالیا شکوفه»در پاراگراف آخر آمده است که 

 9متن 

شوود، با های هلندی در آمریکای شوومالی، که با نام نیوآمسووتردام شووناخته می، پیتر مینوییت، فرماندار شووهرک1626در سووال 

صت گیلدر یا حدود  ش سی برای خریداری جزیره منهتن برای تجارت به ارزش  دالر مذاکره کرد. او جزیره  24,12مقامات کانار

 ریداری نمود.خ وست ایندیارا برای شرکت هلندی 

ستردام در جنوبی سال بعد، قلعه آم شد. ازیک  ساخته  شرکت  سط  شویق مهاجرت جا آن ترین رأس جزیره تو که تالش برای ت

سرعتها هلندی شنهادات به  سوب می یثمربخش نبود، پی سخاوتمندانه نیز مح ستانداردهای آن دوره  ر شدند دکه با توجه به ا

، 1637ترین مستعمرات آمریکای شمالی تبدیل شد. تا سال ناهمگون نتیجه شهرک به یکی ازسراسر اروپا گسترش یافتند. در 

د استایوسانت اطراف آن رشقلعه تا داخل روستای نیوآمستردام گسترش یافته بود، جوامع کوچک دیگر شامل نیوهارلم و بوری

نی که در آن زمان غیرمعمول بود در آن ترقی کرد. های سعه نظر مذهبی و زباکرده 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 

سبت به هلن سی ن شاه انگلی ست بودند که حامی دعوی  ساچو سی اهل کنتیکت و ما ستعمارگران انگلی سی از ا نو  دبزرگ انگلی

شده بود و قلمرو را به برادرش جیمز، دوک یورک می سال بودند که با فرمانی آغاز  شید. در  سی کهیهنگام، 1644بخ ها انگلی

های جنگی را به بندی نیوآمستردام فرستاد، فرماندار هلندی، پیتر استایوسانت بدون مقاومت تسلیم از کشتی توانمندیناوگان 

 شد.

دسووت آوردند، نام روسووتای نیوآمسووتردام به افتخار دوک به نیویورک تغییر یافت. با شووروع ها جزیره را بهانگلیسووی کهیهنگام

پایتخت اول ایاالت متحده عنوان به را آن انقالب، شوووهر نیویورک قبل از آن هم یک مرکز تجاری شووولوغ بود. پس از جنگ،

شد،  شنگتنانتخاب کردند. اگر چه دولت در نهایت منتقل  سپس به وا سی، نیویورک جایگاه خود را دی بار اول به فیالدلفیا و 

همی کردند و در عوض سحفی کرد. نیویورک تبدیل به پناهگاهی برای دزدان دریایی شد که با تجار برجسته دست به یکی می

اری محصوووالت کشوواورزی را با یک مسووتعمره، نیویورک بسوویعنوان به کردند.تجهیزات کشووتی طلب میها آن از غارتشووان، از

اش با ایندیز رونق گرفت. سووه قرن پس از معامله اولیهکرد. عالوه بر این، تجارت با وسووتکاالهای تولیدی انگلیسووی مبادله می

 گذاری کوچک مینوییت ارزشی بیش از هفت میلیارد دالر پیدا کرد.بومیان آمریکا، سرمایه
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 عنوان برای متن است؟از موارد زیر بهترین یک کدام .1

 الف( تاریخ شهر نیویورک

 های هلندیب( 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، بهای هلندی در آمریکای شمالی، که با نام نیوآمستردام شناخته می، پیتر مینوییت، فرماندار شهرک1626در سال  -

 دالر مذاکره کرد. 24,12برای تجارت به ارزش شصت گیلدر یا حدود جزیره منهتن مقامات کانارسی برای خریداری 

 توسط شرکت ساخته شد. هترین رأس جزیرجنوبییک سال بعد، قلعه آمستردام در  -

 تغییر یافت. به نیویورکدست آوردند، نام روستای نیوآمستردام به افتخار دوک ها جزیره را بهانگلیسی کهیهنگام -

 ارزشی بیش از هفت میلیارد دالر پیدا کرد. گذاری کوچک مینوییتسرمایهاش با بومیان آمریکا، سه قرن پس از معامله اولیه -

 گیری نیویورک است.یک روند تاریخی درباره شکل هندهدنشانجمالت فوق 

 شان دریافت کردند؟آمریکا چه چیزی در عوض جزیره بومیان. 2

 الف( شصت گیلدر هلندی

 دالر آمریکا 24,12ب( 

 ج( کاال و تجهیزات

  د( زمین در نیوآمستردام

 صحیح است. جگزینه 

پناهگاهی برای دزدان دریایی شوود که با تجار برجسووته دسووت به یکی نیویورک تبدیل به »در پاراگراف آخر گفته شووده که 

شان، ازمی سهمی از غارت شتی طلب میها آن کردند و در عوض  سیاری عنوان به کردند.تجهیزات ک ستعمره، نیویورک ب یک م

 .«.کردمحصوالت کشاورزی را با کاالهای تولیدی انگلیسی مبادله می

 بود؟. نیوآمستردام کجا واقع شده 3

 الف( در هلند

 ب( در آمریکای شمالی

 ج( در جزیره منهتن

  د( در هند

 صحیح است. بگزینه 

 در جمله اول متن به این مطلب اشاره شده است.
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بالفاصله ثمربخش نبود، پیشنهادات  هاکه تالش برای تشویق مهاجرت هلندیجا آن از». منظور نویسنده از جمله 4

سوب  سخاوتمندانه نیز مح ستانداردهای آن دوره  سترش یافتندمیکه با توجه به ا سر اروپا گ سرا « شدند در 

 چیست؟

 ها داده شد.ها فرصت مهاجرت به دنیای جدید به سایر اروپاییالف( پس از جوابدهی کند هلندی

 ها نیز فراهم شد.برای مهاجرت اروپایی ها، فرصتب( به دلیل مهاجرت موفق هلندی

 های موجود به جای مهاجرت به دنیای جدید برای مهاجرت به اروپا استفاده کردند.ها از فرصتج( هلندی

  کردند.ها برای مهاجرت به دنیای جدید صبر میها باید تا زمان فراهم شدن فرصتها و سایر اروپایید( هلندی

 صحیح است. الفگزینه 

 ها ثمربخش نبوده است.گزینه ب و ج: گفته شده که تشویق برای مهاجرت هلندی رد

 از صبر کردن نیست. صحبتیای مطرح شده است. بنابراین رد گزینه د: اشاره شده است که پیشنهادات سخاوتمندانه

 در پاراگراف دوم بهتر است جایگزین شود با .............. . ناهمگون . کلمه5

 خواهآزادیالف( 

 ب( مشهور

 ج( متنوع

  د( پررونق

 گزینه ج صحیح است.

حاکی از موضوووعی مرتبط با  heterogeneousدر جمالت قبل به تالش برای تشووویق مهاجرت اشوواره شووده اسووت. بنابراین 

 را استنباط نمود.« ناهمگون»توان معنای مهاجرت از نقاط مختلف است و می

 شد؟های مختلف صحبت میزبان. چرا در نیوآمستردام به 6

 الف( مالک شرکت هلندی هند غربی انگلیس بود.

 داد.ب( شرکت هلندی هند غربی اجازه آزادی بیان را می

 کرد.ج( شرکت هلندی هند غربی مهاجران تازه اهل کشورهای مختلف اروپایی را استخدام می

  کردند.های مختلفی صحبت میکردند به زبانندگی میزجا آن هایی که قبل از خرید شرکت هلندی هند غربید( هندی

 صحیح است. جگزینه 

رین تک سال بعد، قلعه آمستردام در جنوبیی»و نیز « او جزیره را برای شرکت هلندی هند غربی خریداری نمود.»بر اساس متن 

بالفاصله ثمربخش نبود، پیشنهادات ها که تالش برای تشویق مهاجرت هلندیجا آن رأس جزیره توسط شرکت ساخته شد. از

 «.شدند در سراسر اروپا گسترش یافتند.که با توجه به استانداردهای آن دوره سخاوتمندانه نیز محسوب می

 تواند از جمله این پیشنهادات سخاوتمندانه باشد.های موجود، گزینه ج میبا توجه به گزینه
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 تر است به ............ .در پاراگراف سوم نزدیک توانمند . معنای کلمه7

 الف( قدرتمند

 ب( مدرن

 ج( گران

  د( غیرمنتظره

 صحیح است. الفگزینه 

های جنگی را به بندی نیوآمستردام فرستاد، فرماندار از کشتی توانمندیها ناوگان انگلیسی کهیهنگام»در متن آمده است که 

 «.هلندی، پیتر استایوسانت بدون مقاومت تسلیم شد.

شد که به این امر  شته با ست، بنابراین ناوگان باید یک ویژگی دا شدن بدون مقاومت ا سلیم  با توجه به جمله دوم که حاکی از ت

 باشد.« قدرتمند»و « توانمند»تواند به معنای می formidableمنجر شده باشد. بنابراین 

 در پاراگراف چهارم اشاره دارد به ................ . آن . کلمه8

 الف( انقالب

 ب( شهر نیویورک

 ج( جزیره

  د( پایتخت اول

 صحیح است. بگزینه 

اول ایاالت متحده انتخاب  پایتختعنوان به را آن شوووهر نیویورک قبل از آن هم یک مرکز تجاری شووولوغ بود. پس از جنگ،»

 «کردند.

پیش از آن آمده است و به لحاظ مفهوم متن  New York Cityیک شهر باید باشد که  it، مقصود از با توجه به مفهوم متن

 و نیز تطابق تعداد با هم هماهنگ هستند.

 . کدام شهر اولین پایتخت ایاالت متحده جدید بود؟9

 الف( نیوآمستردام

 ب( نیویورک

 فیالدلفیا ج(

  د( واشنگتون

 صحیح است. بگزینه 

پایتخت عنوان به را آن شهر نیویورک قبل از آن هم یک مرکز تجاری شلوغ بود. پس از جنگ،»در پاراگراف آخر آمده است که 

 .گرددیبازمدر این جمله آن به نیویورک «. اول ایاالت متحده انتخاب کردند.
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 گذاری شد؟میلیارد دالر ارزش 7قیمت . در چه تاریخی منهتن به 10

 1626الف( 

 1726ب( 

 1656ج( 

  1926د( 

 صحیح است. دگزینه 

سال »طبق جمله اول متن  شهرک1626در  ستردام ، پیتر مینوییت، فرماندار  شمالی، که با نام نیوآم های هلندی در آمریکای 

دالر  24,12برای تجارت به ارزش شووصووت گیلدر یا حدود شوود، با مقامات کانارسووی برای خریداری جزیره منهتن شووناخته می

 «.مذاکره کرد.

سرمایهسه قرن پس از معامله اولیه»طبق جمله آخر متن  شی بیش از هفت اش با بومیان آمریکا،  گذاری کوچک مینوییت ارز

 «میلیارد دالر پیدا کرد.

 است. 1926سال بعد برابر با  300، یعنی حدود 1626سه قرن پس از 

 10متن 

صالحات مورد نظرش در  سیدن به ا صیالت کافی خود هوراس مان بود که به او انگیزه تالش زیاد در زمینه ر شتن تح شاید ندا

از  نگهداریو او مسوووئول  از دنیا رفتندترش آموزش و پرورش را داد. زمانی که او هنوز یک پسوووربچه بود، پدر و برادر بزرگ

رفت. بعدتر، با کمک چندین معلم کودکان شووهرش، فقط دو یا سووه ماه در سووال به مدرسووه می بیشووتراش شوود. مانند خانواده

 اش را فراموش نکرد.اولیه هایکوششگاه وکالی ماساچوست شد اما هیچ هیأتتوانست حقوق بخواند و عضو 

ت دولتی أیها کرد که ی آموزش و پرورش را امضووو، الیحه تاریخکردخدمت میدر حالی که در قوه مقننه ماسووواچوسوووت وی 

سیازی میاندآموزش و پرورش را راه سیا شغل  شیمانی، از فعالیت حقوقی و  شید تا اولین دبیر هیکرد. بدون پ ست ک ت أاش د

جایگزینی برای نظام مدرسووه عنوان به اینفوذ زیادی در طی دوره بحرانی بازسووازی، که مدرسووه ابتدایی پایهجا آن او درشووود. 

شش ماه ای قدیمناحیه صیلی حداقل به مدت  سال تح شد،  سازی  سی باز شد، اعمال کرد. تحت رهبری او، برنامه در ی مطرح 

صیلو  افزایش یافت شانزده اجباری تح سن  شد.سالگی تا  صالحات مهم که تحت هدایت تمدید  مان به وجود آمدند  دیگر ا

سیس مدارس دولتی عادی برای تربیت معلمان،  ضمن خدمتعبارتند از: تأ صیالت معلمان  ساتی برای تح س های سالنو  مؤ

 های مدارس مؤثر بود.سخنرانی عمومی برای آموزش بزرگساالن. او همچنین در افزایش حقوق معلمان و ایجاد کتابخانه

دی خود با مان در مورد اصالح مدارس توسعه یافت و در دوازده گزارش ساالنه به ایاالت ماساچوست که در دوران تص هایایده

سوب می ست که در آن زمان افراطی مح ساچو صالحات ما شد. ا شت توزیع  عنوان به شد بعدهاعنوان دبیر آموزش و پرورش نو

 پدر آموزش و پرورش عمومی به رسمیت شناخته شد.عنوان به مدلی برای نظام آموزشی کشور مطرح شد. مان

های کشاورزان و های آموزشی برای خانوادهدر جهت گسترش فرصتناپذیری خستگی زربه ط در طول زندگی خود هوراس مان

سخنرانی صه کرد: فرزندان کارگران فقیر تالش کرد. در یکی از آخرین  سفه خود از آموزش و زندگی را خال  از مردن»هایش فل

 از همان فلسفه بود.ای مطمئناً، زندگی خود او نمونه «اید.خجالت بکشید تا زمانی که افتخاری برای بشریت نیافریده
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 کند؟های زیر موضوع اصلی متن را بهتر بیان میاز عنوانیک کدام .1

 الف( پدر آموزش عمومی آمریکایی

 ب( فلسفه آموزش

 دولت آموزش و پرورش ماساچوست هیأتج( 

  های مؤسسات آموزشید( سیاست

 صحیح است. الفگزینه 

 ذیل است:ها و جمله آخر متن به شرح جمالت اول پاراگراف

شاید 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.

ت دولتی أیهی آموزش و پرورش را امضووا کرد که ، الیحه تاریخکردخدمت میدر حالی که در قوه مقننه ماسوواچوسووت وی  -

 کرد.ازی میاندرش را راهآموزش و پرو

مان در مورد اصالح مدارس توسعه یافت و در دوازده گزارش ساالنه به ایاالت ماساچوست که در دوران تصدی خود  هایایده -

 با عنوان دبیر آموزش و پرورش نوشت توزیع شد.

های کشاورزان شی برای خانوادههای آموزناپذیری در جهت گسترش فرصتخستگی زربه ط در طول زندگی خود هوراس مان -

 و فرزندان کارگران فقیر تالش کرد. 

 ای از همان فلسفه بود.مطمئناً، زندگی خود او نمونه -

آمریکا  آموزش و پرورش عمومیپدر عنوان به مان اسووت که در پاراگراف سوووم اشوواره شووده که تمام جمالت در مورد هوراس

 شناخته شده است.

 کند؟اوایل زندگی هوراس مان اشاره می. چرا نویسنده به 2

 ی برای اهمیت آموزش زودهنگام برای موفقیتمثالعنوانبهالف( 

 تر کردن زندگینامهب( برای کامل

 اش در زمینه آموزش و پرورش را داد.ج( چون به او انگیزه کارهای بعدی

  د( برای ادای احترام به معلمانی که به موفقیت او کمک کردند.

 صحیح است. جگزینه 

شاید نداشتن تحصیالت کافی خود هوراس مان بود که به او انگیزه تالش زیاد در »در ابتدای متن به این امر اشاره شده است: 

 «.زمینه رسیدن به اصالحات مورد نظرش در آموزش و پرورش را داد.

 در پاراگراف اول بهتر است جایگزین شود با ......... . هاکوشش.کلمه 3

 تجربیات ارزشمند الف(

 های شادب( موقعیت

 ج( افراد تأثیرگذار

  د( دوران سخت
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 صحیح است. دگزینه 

که نشووان از موفقیت او دارد. پیش از آن هم درمورد « وکالی ماسوواچوسووت شوود هیأتعضووو »در جمله قبل ذکر شووده که 

شرایط خوب های زندگیسختی ست. به نوعی بیان کرده که با وجود  سخن گفته ا سختیاش  شته را فراموش بعدی،  های گذ

 نکرده است.

 اشاره دارد به ............. .جا آن . کلمه4

 الف( قوه مقننه ماساچوست

 ت دولت آموزش و پرورشأب( هی

 ج( فعالیت حقوقی مان

  د( شغل سیاسی او

 صحیح است. بگزینه 

 تطابق هستند. اولین اسم قبل از آن است که به لحاظ مفهوم و تعداد با هم در« هیأت»

 است؟ بیشتراز موارد زیر یک کدام . احتمال موافقت نویسنده با5

 الف( تأثیر هوراس مان بر آموزش و پرورش آمریکا بسیار زیاد بود.

 ب( تأثیر کوچک اما مهمی بر آموزش و پرورش آمریکا توسط هوراس مان اعمال شد.

 موزش و پرورش آمریکا بودند.ج( تعداد کمی از مدرسان متوجه تأثیر هوراس مان بر آ

  د( تأثیر هوراس مان بر آموزش و پرورش آمریکا پذیرفته یا ارج نهاده نشده بود.

 صحیح است. الفگزینه 

 کند.در پاراگراف دوم و سوم متن، گزینه الف را تأیید میشده توضیحات مطرح

 ............. . به غیر از. هوراس مان از تمام موارد زیر حمایت کرد 6

 ت دولتی آموزش و پرورشأالف( هی

 ایب( نظام آموزشی ناحیه

 هایی برای بزرگساالنج( کالس

  اید( مدارس ابتدایی پایه

 صحیح است. بگزینه 

 الف و ج و د: همه موارد در پاراگراف دوم ذکر شده است. گزینهرد 

 ..«دای قدیمی مطرح شجایگزینی برای نظام مدرسه ناحیهعنوان به ایپایهمدرسه ابتدایی »بیان شده  متندر تأیید گزینه ب: 
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 دست یافت .......... .ها آن . اصالحاتی که هوراس مان به7

 الف( در آن زمان افراطی نبودند

 شدندگرفته میکار به ب( فقط توسط ایالت ماساچوست

 مدلی برای کشور به تصویب رسیدندعنوان به ج( بعدتر

  وکالی ماساچوست اجرا شدند هیأتد( توسط 

 صحیح است. جگزینه 

مدلی برای نظام عنوان به شد بعدهااصالحات ماساچوست که در آن زمان افراطی محسوب می»در پاراگراف سوم بیان شده که 

 «.آموزشی کشور مطرح شد.

 است؟ بیشتراز موارد زیر یک کدام . احتمال موافقت هوراس مان با8

 های جدید فکر کنید.به شیوهالف( 

 ب( به دیگران کمک کنید.

 ج( تا جای ممکن درس بخوانید.

  د( سخت کار کنید.

 صحیح است. بگزینه 

 کند.مفهوم پاراگراف آخر، گزینه ب را تأیید می

 11تن م

صول طبیعی  شه به ا شد، اما همی شکل متفاوت با ست در مفهوم و  ست، ممکن ا معماری ارگانیک که همان معماری طبیعی ا

ست. معم شکار تمام قوانین تحمیل ارگانیکار که خود را وقف ترویج معماری وفادار ا ست، به طور آ سوی مراجع شده کرده ا از 

از آن اسووتفاده  در نهایتافرادی که و  ، هدف بنامصووالحکند تا به طبیعت مکان، شووناسووی صوورف را رد میفردی و یا زیبایی

صول طبیعی می شوندکنند پایبند بماند. اگر این ا شبیه به یک معبد یونانی نمی ،رعایت  شیک بانک  ساخته  شکل، تواند  ود. 

دو جنبه الینفک یک پدیده هسووتند. به بیان دیگر، یک سوواختمان باید از اشووکال  عملکردنیسووت، بلکه شووکل و  عملکردتابع 

د تا میان گذارترام میاحها آن های طبیعی یک مکان را حفی کرده و بهساخته شود که ویژگی مصالحیطبیعی الهام بگیرد و با 

اش هماهنگی ایجاد کنند. باید میزان تماس و اسووتفاده افراد از محیط بیرون را به حداکثر برسوواند. عالوه بر بنا و محیط طبیعی

 این، قانون کارکردگرایی باید رعایت شود؛ یعنی، اصل حذف کردن هر چیزی که هدف عملی ندارد.

صول سری ا صول طبیعی، یک  شیوهو  طراحی بنابراین، ا سط ابزار و  ستند که تو سبک، ه ساختنه  شان داده های  سازی ن و

 الحمصساز، معمار ارگانیک به مکان و کنند. مثل یک مجسمهمقیاس را منعکس میو  شوند که وحدت، تعادل، تناسب، ریتممی

در معماری به یک بنای طبیعی و خود  نگرد. حقیقتمی ،یابدارگانیک از درون توسعه میصورت به عنوان یک شکل ذاتی کهبه

شکال هندسی خود را در خطوط زمین و به خودی می انجامد که در هماهنگی کامل با موقعیت است. در اکثر موارد، این بناها ا

 یابند.هایشان را در پالت طبیعی اطرافشان میرنگ
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سط طبیعت  از بیرون، یک بنای ارگانیک بیش از آن شودکه تو شپنهان  سد. به بیان دیگی از طبیعت به نظر می، بخ ر، برای ر

انداز طبیعی کل بنا را چشمو  چشم انسان جداسازی بنای مصنوعی از زمین طبیعی آسان و شاید حتی ممکن نیست. نور، هوا

شوند. می کند. از داخل، فضاهای زندگی به روی یکدیگر بازگیرد و یک حس ارتباطی با محیط بیرون از منزل ایجاد میمیدربر

کارکردی در جریان باشووند. عالوه بر این،  فضوواهایدهد و اجازه می رسوویده اسووت جداگانه به حداقل هایاتاق دیوارهای تعداد

سازه ساختمان مانند نیمکتفضاهای داخلی پراکنده هستند. معماری ارگانیک  ها و فضاهای انباری را با هم ترکیب های داخل 

 بگیرند.کند تا جای مبلمان را می

 . بر اساس متن، نام دیگر معماری ارگانیک چیست؟1

 الف( معماری طبیعی

 شناسیب( معماری زیبایی

 ج( معماری اصولی

  د( معماری گوناگون

 صحیح است. الفگزینه 

 کند.جمله اول متن، گزینه الف را تأیید می

 در پاراگراف اول بهتر است جایگزین شود با ............ . در نهایت. کلمه 2

 الف( خوشبختانه

 ب( سرانجام

 ج( ظاهراً

  د( بدیهی است

 صحیح است. بگزینه 

ستفاده می ساختمان ا شد. بنابراین در جمله هنگامی فرد از  سیده با ست در نهایتافرادی که »کند که بنا به اتمام ر فاده از آن ا

 باشد.« نهایتاً، در پایان و سرانجام»تواند ، میultimately، مقصود از واژه «کنندمی

 

 تر است به .................. .در پاراگراف اول نزدیک دنرعایت شو. معنای کلمه 3

 اعتبار شودالف( بی

 ب( مورد بحث قرار داده شود

 ج( ترویج داده شود

  د( درک شود

 صحیح است. جگزینه 

 «.تواند ساخته شود.، یک بانک شبیه به یک معبد یونانی نمیرعایت شونداگر این اصول طبیعی »

صولجموعهمدر جمله قبل  ست. در انتهای این جمله در  شدهبیان های مکان، کاربران و ... شامل پایبندی به ویژگی ای از ا ا

 افت.توان به این امر دست یمورد متفاوت شدن بانک از معبد یونانی صحبت شده است. بنابراین با رعایت و ترویج این اصول می
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 .. ..................................................... به غیر ازای از معماری طبیعی هستند های زیر نمونه. تمام مثال4

 شود تا شبیه یک معبد یونانی باشدالف( بانکی که ساخته می

 ب( بانکی که ساخته شده تا موقعیت برای بنا مهم باشد

 های طبیعت اطرافش مطابقت داشته باشدشود تا با رنگج( بانکی که ساخته می

  شود تا کارکردی باشد تا زیباد( 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.

 ای در مورد توسعه هندسی اشاره کند.ج( تا به نکته

  د( تا اهمیت سبک را نشان دهد.

 صحیح است. بگزینه 

صدیق می سمه»کند: این جمله، گزینه ب را ت صالحساز، معمار ارگانیک به مکان و مثل یک مج شکل ذاتی عنوان به م  هکیک 

 «نگرد.می ،یابدارگانیک از درون توسعه میصورت به

 تر است به ............. .در پاراگراف سوم نزدیک پنهان شود. معنای کلمه 6

 دیدنش سخت استالف( 

 ب( تقاضایش باالست

 ج( زیاد جذاب نیست

  د( متقابالً سودمند است

 صحیح است. الفگزینه 

شده که  سط طبیعت  ز بیرون، یک بنای ارگانیک بیش از آنا»در این جمله بیان  شودکه تو شی از طبیعت، پنهان  ه نظر ب بخ

 «.  رسد.می

 به معنای پنهان شدن در طبیعت است. obscuredتوان استنباط کرد که با توجه به مفهوم جمله بعد، می

 است؟ بیشتراز موارد زیر یک کدام . احتمال موافقت نویسنده با7

 است. عملکردالف( شکل تابع 

 تابع شکل است. عملکردب( 

 برای شکل مهم نیست. عملکردج( 

 هستند.یکی عملکرد د( شکل و 

 صحیح است. دگزینه 
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 «.دو جنبه الینفک یک پدیده هستند. عملکردنیست، بلکه شکل و  عملکردشکل، تابع »در متن اظهار شده که 

 کند؟از موارد زیر نگرش معمار به طبیعت را بهتر توصیف مییک کدام .8

 الف( طبیعت باید تسخیر شود.

 ب( طبیعت نباید در نظر گرفته شود.

 باید محترم شمرده شود.ج( طبیعت 

  د( طبیعت باید توسعه یابد.

 صحیح است. جگزینه 

های 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.«دگذاراحترام میها آن طبیعی یک مکان را حفی کرده و به

 12متن 

جد علم مدرن شوویمی اسووت. اصوول کیمیاگری اغلب جادویی بودند، از بسوویاری جهات  کیمیاگریهای اگر چه هدف و تکنیک

سفی و فعالیت صول عقاید فل شد و اکثریت افراد بنیادی کیمیاگری از بهترین ا که بین  ردهکلیتحصهای علمی آن زمان گرفته 

 ن باور بودند که کیمیاگری بسیار ارزشمند است.زیستند بر ایمی 1600و  1400های سال

سوف آلمانی آلبرتوس ماگنوس مقدس  معتبراولین آثار  سی راجر بیکن و فیل در مورد کیمیاگری اروپایی متعلق به راهب انگلی

درجات مختلفی مانند سرب و جیوه با  ترکردند که طال فلز کامل است و فلزهای پایینهای خود ادعا میدر رسالهها آن هستند.

تر از طال ای کاملدر ادامه اظهار داشووتند که این فلزات پایه را با مخلوط کردن با مادهها آن اند.از نقص از طال برداشووته شووده

 شد. فرآیند مورد نظر استحاله نام گرفته بود.یاد می «سنگ فیلسوف»با نام  فرارتوان به طال تبدیل کرد. از این ماده می

تعداد زیادی از اولین کیمیاگران صوونعتگرانی بودند که عادت به نگه داشووتن اسوورار تجاری داشووتند و اغلب برای ثبت روند کار 

شده پنج سیاره شناختهو  شد، ماه برای نقرهشدند. اصطالح خورشید برای طال استفاده میمتوسل می رمزیخود به اصطالحات 

امل ی فلز کامل با کوشش بشر برای تکوجوجستن نمادین برخی از فالسفه عرفانی را که برای فلزات پایه. سنت جایگزینی زبا

صنعتگران را در اروح مقایسه می صطالحات  کار بردند. بنابراین، کردند بهدبیات عرفانی که خلق میکردند، جذب کرد. فالسفه ا

جاد کرده بود  یاگری دو گروه مجزا از شووواغلین ای هاردهم، کیم تاریخ -تا قرن چ یاگر ادبی. در طول  فانی و کیم یاگر عر کیم

هایش را مکتوب فعالیت بیشوووترخود ادامه دادند، اما، البته، کیمیاگر ادبی بود که کار به کیمیاگری، هر دو گروه کیمیاگران

ار ها سوووخت کاطالعاتی که از علم کیمیاگری داریم به جای آن که از کیمیاگرانی که در آزمایشوووگاه بیشوووترکرد؛ بنابراین، می

 دست آمده است.کردند گرفته شده باشد از فالسفه بهمی

ینه ای در زمها آزمایش، کیمیاگران آزمایشگاهی موفق نشدند از سایر مواد طال تولید کنند. هر چند، دانش گستردهبا وجود قرن

شیمیایی را کشف کردند شیمیایی به دست آوردند، خواص  سیاری از ابزار و تکنیکو  مواد  شیمیب ستفاده  های دانهای مورد ا

شف علمی ترکیبات و واکنش صانه وقت ک شگاهی خود را خال سیاری از کیمیاگران آزمای های جدید امروزی را اختراع کردند. ب

نامیدند در حالی که تبدیل همچنان خود را کیمیاگر میها آن ی مدرن محسوب شوند.کردند و بنابراین، باید پدران بر حق شیم

 شده بودند. واقعیهایی دانبه شیمی
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 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 موضوع اصلی متن است؟یک کدام .1

 الف( کیمیاگران آزمایشگاهی و ادبی هر دو وجود داشتند.

 به طال تبدیل شوند. تر از طالتوانند از طریق مخلوط شدن با فلزی کاملب( فلزات پایه می

 ج( راجر بیکن و آلبرتوس ماگنوس مقدس در مورد کیمیاگری نوشتند.

  د( کیمیاگری جد شیمی مدرن بود.

 صحیح است. دگزینه 

 رد گزینه الف: تنها بخشی از پاراگراف سوم در این رابطه است.

 ادعا است.که فقط یک دوم بدان پرداخته شده، ضمن این پاراگرافرد گزینه ب: تنها در 

 دوم بدان پرداخته شده و موضوع اصلی متن نیست. پاراگرافرد گزینه ج: تنها در 

 تأیید گزینه د:

 ها و آخر متن به شرح ذیل است:جمالت اول پاراگراف

 است. جد علم مدرن شیمیکیمیاگری اغلب جادویی بودند، از بسیاری جهات  کیمیاگریهای اگر چه هدف و تکنیک -

اروپایی متعلق به راهب انگلیسی راجر بیکن و فیلسوف آلمانی آلبرتوس ماگنوس مقدس  کیمیاگریآثار معتبر در مورد اولین  -

 هستند.

شتننگهصنعتگرانی بودند که عادت به  کیمیاگرانتعداد زیادی از اولین  - شتند و اغلب برای ثبت روند کار  دا سرار تجاری دا ا

 دند.شمتوسل می خود به اصطالحات رمزی

 آزمایشگاهی موفق نشدند از سایر مواد طال تولید کنند. کیمیاگرانها آزمایش، با وجود قرن -

 شده بودند. واقعیهایی دانشیمینامیدند در حالی که تبدیل به می کیمیاگرهمچنان خود را ها آن -

 بنابراین متن در مجموع در رابطه با کیمیاگری 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 

سامی ایجادکننده ست، بنابراین چون در این جمله با دقت در مورد ا شده ا شاره  « معتبر و موثق»مفهوم  authenticهای آثار ا

 تواند داشته باشد.را می
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 فلزات پایه و طال چیست؟ تفاوتنظر کیمیاگران،  اساس. بر 3

 الف( کمال

 ب( محتوای شیمیایی

 ج( دما

  د( وزن

 صحیح است. الفگزینه 

مانند سوورب و جیوه با درجات مختلفی از نقص از طال برداشووته  ترطال فلز کامل اسووت و فلزهای پایین»در متن بیان شووده که 

 «.اند.شده

 چیست؟ «سنگ فیلسوف»اساس متن،  . بر4

 الف( سربی که با طال ترکیب شده بود.

 ب( عنصری که هرگز یافت نشد.

 ج( نام دیگری برای کیمیاگری

 د( یک فلز پایه 

 صحیح است. بگزینه 

دیل توان به طال تبتر از طال میای 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 

شده که  سایر مواد طال تولید کنند.»تأیید گزینه ب: در متن بیان  شدند از  شگاهی موفق ن سنگ ، بنابرای«کیمیاگران آزمای ن 

 رگز یافت نشده است.فیلسوف هم ه

 از موارد زیر جایگزین شود؟یک کدام در پاراگراف سوم بهتر است با رمزی. 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 تجاری»با توجه به مفهوم جمله قبل که در مورد 

 ........... .......دانیم چون ......کند که ما در مورد تاریخ کیمیاگری میسوم، نویسنده اشاره می پاراگراف. در 6

 داشتندمخفی نگه می را هاالف( کیمیاگران آزمایشگاهی یادداشت

 مکتوب آن را ثبت نمودندصورت به ب( کیمیاگران ادبی

 فالسفه عرفانی نتوانستند رموز کیمیاگری را مخفی کنندج( 

  های مخفی کیمیاگران را تفسیر کنندد( مورخان توانستند نوشته
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 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 صحیح است. بگزینه 

ست که  شترکیمیاگر ادبی بود که »در متن آمده ا ست. اگر چ.«. کردهایش را مکتوب میفعالیت بی ه بنابراین گزینه ب صحیح ا

، دلیلی برای ناآگاهی ما در کیمیاگران آزمایشوووگاهیهای آید، اما مخفی بودن یادداشوووتگزینه الف نیز به نظر صوووحیح می

 های آزمایشگاهی است و نه دانستن در رابطه با تاریخ کیمیاگری.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 رکوردی مکتوب خلق کنند.

 صحیح است. الفگزینه 

شتکیمیاگران عادت به نگه سرار تجاری دا شتن ا ستفاده میو به نددا به جای  )یعنی مثالً کردندعنوان رمز از اصطالحات رمزی ا

ستفاده می شید ا صنعت .(دکردنطال از رمزِ خور ستفاده  صطالحات رمزی، مخفی نگهپس دلیل ا شتن گران از ا اطالعات تجاری دا

 ه است.بودن اخودش

 . اولین کیمیاگران چه کسانی بودند؟8

 هادانالف( شیمی

 ب( نویسندگان

 ج( صنعتگران

  شناساند( زبان

 است.صحیح ج گزینه 

 ...«بودند صنعتگرانیتعداد زیادی از اولین کیمیاگران »در پاراگراف سوم آورده شده که 

 است؟ بیشتراز موارد زیر یک کدام . احتمال موافقت نویسنده با9

 الف( کیمیاگری باید یک شکست کامل در نظر گرفته شود.

 ب( اکتشافات بسیار مهمی توسط کیمیاگران صورت گرفت.

 شد رد کردند.ای که انجام میکرده کیمیاگری را در دورهافراد تحصیلج( بسیاری 

  تر از کیمیاگران آزمایشگاهی بودند.د( کیمیاگران ادبی مهم

 صحیح است. بگزینه 

 کند.پاراگراف آخر متن، صحت گزینه ب را تأیید می
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 13متن 

شار افزایش شرایط ترکیبی دماهای باال و ف ست که تحت  صل آب زیرزمینی ا شمه آب گرم حا ست. ازچ سطح زمین ا  یافته زیر 

یابد، آبی که به فشار با عمق افزایش میو  یابددرجه فارنهایت در هر شصت فوت زیر سطح زمین افزایش می 1که دما تا جا آن

درجه فارنهایت داغ می 290های خیلی داغ درون زمین برسد تا دمای حدود به صخرهآن کند تا میها تراوش ها و ترکشکاف

 شود.

شار می شمه آب گرم، وزن آب نزدیکصورت به خود جوشنقطهتواند در دماهای باالتر از آب تحت ف مایع باقی بماند ولی در چ

که آب زیر چشوومه آب گرم به دماهای باالتری نسووبت به آب باالی  کندتر فشووار وارد میای به آب عمقیتر به سووطح به اندازه

کند و به شکل شود، ناگهان به سطح صعود میمیتر نتیجه سبک تر و درطور که آب عمقی داغرسد. همانچشمه آب گرم می

کند و را تحریک میشووود. به دنبال آن، انفجار تمام آب موجود در مخزن چشوومه آب گرم بخار و آب داغ از سووطح پرتاب می

شترانفجارهای  سرازیر میی را ایجاد میبی سمت مخزن زیرزمینی  صله پس از آن، آب دوباره به  شود، گرمایش آغاز کند. بالفا

 شود.شود و فرآیند تکرار میمی

ذخیره شووود تا جا آن عمل کردن، چشوومه آب گرم باید دارای یک منبع گرمایی، یک مخزن که آب بتواند در منظوربهبنابراین 

هایی زیرزمینی برای کانالو  دما تا نقطه ناپایداری افزایش یابد، یک شووکاف که از طریق آن آب داغ و بخار بتوانند خارج شوووند

 تأمین مجدد آب پس از فوران باشد.

شمه سی فعالیت های آب گرم در مناطقی وجود دارد که اخیراً از نظر زمینشرایط مطلوب برای چ شتهشنا شانی دا شف اند، آت

صوصبه شمه خ سط. در اکثر موارد، چ شدهدر نواحی دارای بارندگی بیش از حد متو سه منطقه از جهان واقع  های آب گرم در 

رم جهان الد فیثفول )وفادار قدیمی( آب گ ترین چشمهستون ایاالت متحده. معروفمنطقه پارک ملی یلوو  د، ایسلنداند: نیوزلن

کند و در هر فوت صووعود می 170تا  125کند و تا ارتفاع فوران می بارکیدر هر سوواعت الد فیثفول سووتون اسووت. در پارک یلو

، های آب گرمخالف اکثر چشمهدست آورده است که براین دلیل بهنامش را به الد فیثفول . کندخارج میفوران ده هزار گالن 

 نشده که طبق برنامه فوران نکند.در طول هشتاد سال مشاهده یک بار هم الد فیثفول 

 از موارد زیر موضوع اصلی متن است؟یک کدام .1

 در پارک ملی یلوستون است.الد فیثفول چشمه آب گرم  الف(

 های 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 دماهای باال و فشار افزایش -

مایع باقی بماند ولی در چشووومه آب گرم، وزن آب صوووورت به خود جوشنقطهتواند در دماهای باالتر از آب تحت فشوووار می -

کند که آب زیر چشوومه آب گرم به دماهای باالتری نسووبت به آب تر فشووار وارد میای به آب عمقیتر به سووطح به اندازهنزدیک

 رسد.باالی چشمه آب گرم می
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 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 .ذخیره شودجا آن مخزن که آب بتواند در عمل کردن، چشمه آب گرم باید دارای یک منبع گرمایی، یک منظوربهبنابراین  -

 .اندشناسی فعالیت آتشفشانی داشتههای آب گرم در مناطقی وجود دارد که اخیراً از نظر زمینشرایط مطلوب برای چشمه -

سال در طول هشتاد الد فیثفول های آب گرم، خالف اکثر چشمهاین دلیل به دست آورده است که برنامش را به الد فیثفول  -

 مشاهده یک بار هم نشده که طبق برنامه فوران نکند.

 چشمه آب گرم فوران کند ............... . کهاین. برای 2

 های داغ باید تا سطح زمین صعود کنندالف( صخره

 سرازیر شود نیرزمیزب( آب باید به سمت 

 ج( باید روز گرمی باشد

  زمین نباید ناهموار یا شکسته باشد د(

 صحیح است. الفگزینه 

 در پاراگراف سوم، این موضوع توضیح داده شده است.

 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

 یابندمیج( فشار و دما هر دو افزایش 

  یابندافزایش نمی کدامچیهد( فشار و دما 

 صحیح است. جگزینه 

ساس این جمله از متن  سطح زمین افزایش می 1که دما تا جا آن از»بر ا صت فوت زیر  ش شار با و  یابددرجه فارنهایت در هر  ف

 ، گزینه ج صحیح است....«، یابدعمق افزایش می
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 کند؟ایسلند در پاراگراف چهارم اشاره می. چرا نویسنده به نیوزلند و 5

 الف( تا نواحی بسیار فعال آتشفشانی را با هم مقایسه کند.

 ب( تا پارک ملی یلوستون را توصیف کند.

 های آب گرم ارائه کند.هایی از نواحی موقعیتی چشمهج( تا مثال

  شوند را ذکر کند.های آب گرم یافت مید( تا دو ناحیه که چشمه

 صحیح است. جگزینه 

منطقه پارک و  د، ایسلنداند: نیوزلنهای آب گرم در سه منطقه از جهان واقع شدهدر اکثر موارد، چشمه»در متن گفته شده که 

 «.ستون ایاالت متحده.ملی یلو

 کند؟فوران می بارکیهر چند وقت الد فیثفول . 6

 بارکیدقیقه  10الف( هر 

 بارکیدقیقه  60ب( هر 

 بارکیدقیقه  125ج( هر 

  بارکیدقیقه  170د( هر 

 صحیح است. بگزینه 

 «.کندفوران می بارکیدر هر ساعت الد فیثفول »در پاراگراف چهارم اشاره شده که 

 تر است به ................ .در پاراگراف چهارم نزدیک کندخارج می. معنای کلمه 7

 زندالف( آتش می

 کندب( تخلیه می

 کندتأمین میج( 

  دهدد( هدر می

 صحیح است. بگزینه 

مفهومی از این نوع  expellingدر این بخش از متن به فوران کردن و خروج مواد از آتشووفشووان اشوواره شووده اسووت، بنابراین 

 دربردارد.

ب های آچشمهاکثر برخالف  الد فیثفول نامش را به این دلیل به دست آورده است که». 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.های آب گرم قابل پیشج( فوران اُلد فیثفول مانند سایر چشمه

  های زیادی مشاهده شده است.د( اُلد فیثفول نام خود را به این دلیل دریافت کرده است که برای سال

 صحیح است. الفگزینه 
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 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 . بر اساس متن، برای عملکرد چشمه آب گرم چه عواملی الزم است؟9

 های زیرزمینیکانالو  الف( یک منبع گرما، مکانی برای جمع شدن آب، یک شکاف

 آتشفشان فعال نزدیک و یک منبع ذخیره آبب( یک 

 هایی درون زمین و بارش سنگین بارانج( کانال

  بخارو  های زیرزمینید( فعالیت آتشفشانی، کانال

 صحیح است. الفگزینه 

 پاراگراف سوم متن در این باره است:

شمه آب گرم باید دارای یک  منظوربهبنابراین » شودجا آن یک مخزن که آب بتواند در، منبع گرماییعمل کردن، چ ا ت ذخیره 

برای  هایی زیرزمینیکانالو  که از طریق آن آب داغ و بخار بتوانند خارج شوووند یک شووکافری افزایش یابد، دما تا نقطه ناپایدا

 «تأمین مجدد آب پس از فوران باشد.

 14متن 

سایرین موفقیت ست: چرا تالش برادران رایت برخالف  شده ا سؤال اغلب مطرح  ضیحات زیادی در این زمینه این  آمیز بود؟ تو

شاره میارائه شووده اسووت اما اغلب به سووه دلیل  یک تیم بودند. هر دو با همکاری و هماهنگی کار ها آن کهنیا. اول شودا

در مورد امکان پرواز  دائماًگذاشووتند، کردند و به اشووتراک میخواندند، اطالعات را تعیین میهای یکسووانی میکردند، کتابمی

 است. غه بهتر از یکی، دو نابیسادگبهبرای یکدیگر به منزله منبع الهام و تشویق بودند. کامالً و  کردنددار صحبت میسرنشین

آزمودند، اوویل و ویلبر رایت جوانب عملی های پرواز را میسوووایر مهندسوووانی که نظریه برخالفهر دو خلبان گالیدر بودند. 

ساختند نسبت به قبلی بهتر بود آزمودند. هر سازه جدیدی که میها و گالیدرها میایرودینامیک را با ساخت و پرواز دادن کایت

از آزمایشات خود متوجه شده بودند که چالش جدی ها آن گرفتند.میکار به های قبلی رااز شکست آمدهدستبهچرا که دانش 

شین سرن ست میدر پرواز  شد. در حادار پایداری و مانور هواپیما زمانی که در پرواز ا سایرین تالش خود را روی با سئللی که   هم

محوری برای هدایت سووه آوردن ارتفاع برای برخاسووتن هواپیما متمرکز کرده بودند، برادران رایت بر ایجاد یک کنترلدسووتبه

 هواپیمایشان تمرکز کرده بودند. در آن زمان که برادران شروع به ساخت هواپیما کردند از بهترین خلبانان گالیدر جهان بودند؛

 داشتند. سروکارمستقیماً با مشکالت حرکت در هوا ها آن

سبت به نمونه، برادران رایت بالعالوهبه ستفاده از یک هایی که قبالً های مؤثرتری ن شده بود طراحی کرده بودند. با ا سی  مهند

بیش از دویسووت طراحی مختلف بال را آزمایش کردند و تأثیرات اختالفات جزئی در شووکل را بر فشووار هوا بر ها آن تونل بادی،

 برای هواپیمایشان بسازند. ها به برادران رایت اجازه داد که یک بال برتراز این آزمایش آمدهدستبهاطالعات  ها ثبت کردند.بال

شوند. تالش شده بودند ممکن بود موفق ن سبی از تاریخ متولد ن ها اگرچه با وجود این مزایا، اگر برادران رایت دقیقاً در زمان منا

چرا که موتورهای بخار که نیروی هواپیما را تأمین  شکست خوردنددار در اوایل قرن نوزدهم برای دستیابی 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

رو را بودند نسبت وزن به نی قادرها آن های مهندسی بودند، یک موتور احتراقی داخلی نسبتاً سبک قبالً اختراع شده بود وگزینه

 در محدوده قابل قبول برای پرواز به دست بیاورند.
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 از موارد زیر موضوع اصلی متن است؟یک کدام .1

 دارالف( دالیل موفقیت برادران رایت در دستیابی به پرواز سرنشین

 ب( مزیت موتور احتراقی داخلی در آزمایشات برادران رایت

 خلبانعنوان هب ج( تجربه برادران رایت

  د( اهمیت گالیدرها در توسعه هواپیماها

 صحیح است. الفگزینه 

 دهد:ها و جمله آخر متن، صحت گزینه الف را نشان میهمه جمالت اول پاراگراف

 آمیز بود؟این سؤال اغلب مطرح شده است: چرا تالش برادران رایت برخالف سایرین موفقیت -

 هایی که قبالً مهندسی شده بود طراحی کرده بودند.های مؤثرتری نسبت به نمونهبال، برادران رایت عالوهبه -

 اگرچه با وجود این مزایا، اگر برادران رایت دقیقاً در زمان مناسبی از تاریخ متولد نشده بودند ممکن بود موفق نشوند. -

 تر است؟نزدیک از موارد زیریک کدام در پاراگراف اول به شوداشاره می. معنای کلمه 2

 شودالف( نادیده گرفته می

 شودب( ذکر می

 شودج( در نظر گرفته می

  شودد( ثابت می

 صحیح است. بگزینه 

 «.شوداشاره میاما اغلب به سه دلیل  ،توضیحات زیادی در این زمینه ارائه شده است»

 است.« گفتن، بیان کردن و ذکر کردن»به معنای  citedتواند حدس زد با توجه به مفهوم جمله اول می

 از موارد زیر جایگزین شود؟یک کدام در پاراگراف اول بهتر است با دائماً کلمه. 3

 الف( مطمئناً

 ب( هوشمندانه

 ج( به طور مدارم

  د( خوشبینانه

 صحیح است. جگزینه 

شگی شده و بنابراین میاها آن در این بخش به همکاری همی شگی، »نیز معنای  incessantlyتوان حدس زد که شاره  همی

 دارد.« دائماً و به طور مداوم

 

 کرد؟را از رقبایشان متمایز میها آن ای بودند که. برادران رایت دارای چه تجربه4

 الف( نابغه بودند.

 ب( خلبان گالیدر بودند.
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 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 ج( مهندس بودند.

  د( مخترع بودند.

 صحیح است. بگزینه 

 در پاراگراف دوم به توضیح این موضوع پرداخته شده است.

 کند؟. چرا نویسنده به اهمیت آزمایشات با تونل بادی اشاره می5

 به برادران رایت اجازه دادند که وزن هواپیمای خود را تا محدوده قابل قبولی پایین بیاورند.ها آن الف( زیرا

 کنترل سه محوری هواپیمایشان شدند.منجر به ها آن ب( زیرا

 های هواپیمایشان مؤثر بودند.ج( زیرا در اصالح بال

  کردند.از اطالعات برای بهبود موتور هواپیمایشان استفاده میها آن د( زیرا

 صحیح است. جگزینه 

 در پاراگراف سوم در این باره توضیح داده شده است.

 دارد به ............... . در پاراگراف سوم اشارهها آن . کلمه6

 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 درک است که 

 تر است به ............ .در پاراگراف چهارم نزدیک شکست خوردند. معنای کلمه 7

 الف( محکوم به شکست بود

 دشوار بودها آن ب( رسیدن به

 ج( خطر کردن بود

  ریزی نشده بودد( به خوبی برنامه

 صحیح است. الفگزینه 

چرا که موتورهای بخار که نیروی هواپیما  شکست خوردنددار در اوایل قرن نوزدهم ها برای دستیابی به پرواز سرنشینتالش»

 «کردند بسیار سنگین بودند.کردند به نسبت نیرویی که تولید میرا تأمین می

ست، بنابراین تالش شده ا ستآمیز نبوده و ها موفقیتدر ادامه جمله به ایرادی پرداخته  ست و  خوردهشک نیز  doomedبوده ا

 همین معنا را دارد.
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 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

کند که استفاده از موتورهای بخار در هواپیماهای قبلی با شکست مواجه چهارم، نویسنده اشاره می. در پاراگراف 8

 شده بود زیرا ......................... .

 الف( برای آن که بتوانند نیروی یک هواپیمای بزرگ را تأمین کنند بسیار کوچک بودند.

 ب( برای تولید نیروی کافی بسیار سبک بودند.

 روی احتراقی داخلی نداشتند.ج( نی

  د( نیروی کافی برای بلند کردن وزن خود را نداشتند.

 صحیح است. دگزینه 

که  شوکسوت خوردند چرادار در اوایل قرن نوزدهم ها برای دسوتیابی به پرواز سورنشوینتالش»در متن توضویح داده شوده که 

 «..کردند بسیار سنگین بودندنسبت نیرویی که تولید میبه کردند موتورهای بخار که نیروی هواپیما را تأمین می

 15متن 

سئولیت  ست که م ستقل دولت ایاالت متحده ا ستم فدرال رزرو یک آژانس م بر نظام بانکی ملی را بر عهده دارد. از  نظارتسی

بانک مرکزی ایاالت متحده عمل کرده است. این عنوان به شودنامیده می (Fed)، سیستم فدرال رزرو که اغلب فِد 1913سال 

شکل از دوازده بانک  ستم مت شعبرزرو منطقهسی ست. تمام بانکها آن ای و  شورا ا های ملی بنا بر به همراه چندین کمیته و 

ضویت در ستلزم به ع سپرده قانون م ستند و تمام نهادهای  شمول قوانین فِد در زمینههابرداری مانند اتحادیهفِد ه  ی اعتباری م

دسووترس اسووت، هسووتند. غیرقابل  بنا بر تعریف، برای وام مقدار بودجه سووپرده، که باید ذخیره نگه داشووته شووود و در نتیجه

سنا  نفرههفت هیأتقدرتمندترین نهاد  سط مجلس  شدند و تو سط رئیس جمهور تعیین  ستند که تو شنگتن ه فرمانداران در وا

 .شدند تأیید

ست سیا ستم کنترل  سی صلی  سترس بوهاکارکرد ا سط تأثیر بر هزینه و در د  دوفروشیخردن پول و اعتبار از طریق ی پولی تو

شووود، مییابد، اسووتقراض گران میدولتی اسووت. اگر فدرال رزرو پول خیلی کمی فراهم کند، نرخ سووود افزایش  اوراق بهادار

شته باشد، می بیشترخطر رکود اقتصادی و  یابدمیکاری افزایش شود، بیمیفعالیت تجاری کند  شود. اگر پول زیادی وجود دا

 شود و به تورم دامن بزند. هاتواند موجب تقاضای بیش از حد و افزایش قیمتمیاستقراض و  یابدمیخ سود کاهش نر

سئولیت ضههافِد م سیار زیادی عالوه بر کنترل عر سکه و ارز پول دارد. در همکاری با وزارت خزانه ی ب داری ایاالت متحده، فِد 

صدور سط  ضو نظارت های بانکهااندازد. همچنین بر فعالیتمیبه گردش  هابه بانکها آن کاغذی را تو کنند و میی خارجی ع

 کند.میالمللی را تنظیم ی خاصی از امور مالی بینهاجنبه

ست سیا ست چرا که از  شعبه چهارم دولت ایاالت متحده ا ست که فدرال رزرو در واقع  شده ا شده گفته  شکیل  گذاران ملی ت

ست.  ست محدوده از فدرال رزرو، عملدر  با این حال،ا شدهیا مالی یهاسیا سط جاد شود. میخارج ن اجرایی دولت شاخه تو

گر ی حزبی که بسیاری از دیهانتیجه از سیاست اگرچه درست است که فِد برای اختصاص بودجه به کنگره وابسته نیست و در

 مکرر به کنگره در مورد اداره هایهنوز مسووئول گزارشدهد مسووتقل اسووت، با این وجود مینهادهای دولتی را تحت تأثیر قرار 

 ی پولی است.هاسیاست
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 تری برای متن است؟از موارد زیر عنوان مناسبیک کدام .1

 داریبانکالف( 

 ب( سیستم فدرال رزرو

 فرمانداران هیأتج( 

  ی پولیهاد( سیاست

 صحیح است. بگزینه 

 کند:گزینه ب را تأیید میها 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 -

 دوفروشیرخهای پولی توسط تأثیر بر هزینه و در دسترس بودن پول و اعتبار از طریق کنترل سیاست سیستمکارکرد اصلی  -

 ولتی است. اوراق بهادار د

 های بسیار زیادی عالوه بر کنترل عرضه پول دارد. مسئولیت فِد -

ست که  - شده ا ست فدرال رزروگفته  سیا ست چرا که از  شعبه چهارم دولت ایاالت متحده ا شده در واقع  شکیل  گذاران ملی ت

 است. 

 تر است به .............. .در پاراگراف اول نزدیک نظارت . معنای کلمه2

 الف( سرپرستی

 ب( نگهداری

 ج( تأمین مالی

  د( تحریک

 صحیح است. الفگزینه 

 قابل برداشت است. overseeingبرای واژه « سرپرستی و نظارت»با توجه به مفهوم جمله، معنای 

 در پاراگراف اول بهتر است جایگزین شود با ............... . شدند تأیید . کلمه3

 الف( اصالح شدند

 گرفته شدندب( در نظر 

 ج( بررسی شدند

  د( تصویب شدند

 صحیح است. دگزینه 

شان می ست، ن شدن ا شدن و تأیید مفهوم جمله قبل که در رابطه با تعیین  صدیق  صحبت از ت دهد که در جمله بعد احتماالً 

 نیز چنین معنایی در بردارد. confirmedشدن باید باشد و 

 فدرال رزرو ........................ .. بر اساس متن، مسئولیت اصلی سیستم 4

 الف( قرض گرفتن پول است
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 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 ی 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 های پولیکنترل سیاستکارکرد اصلی سیستم »در متن گفته شده که 

 «.است. اوراق بهادار دولتی دوفروشیخراز طریق 

 در پاراگراف دوم کدام است؟ اوراق بهادارمراد از معنی کلمه . 5

 هاالف( بدهی

 ب( اوراق قرضه

 ج( حفاظت

  نفساعتمادبهد( 

 صحیح است. بگزینه 

صحبت از  ست، ) دوفروشیخرچون در متن  ( بنابراین purchase and sale of government securitiesاوراق بهادار ا

 تواند مفهوم این کلمه باشد.تنها گزینه ب می

 ؟دهدمی . وقتی فدرال رزرو پول کمی فراهم کند چه اتفاقی رخ6

 یابد.میالف( تقاضا برای وام افزایش 

 شود.میکاری کند ب( بی

 رود.میج( نرخ سود باال 

  یابد.مید( تجارت گسترش 

 صحیح است. جگزینه 

ست که  شده ا سود افزایش »در متن بیان  ستقراض گران میاگر فدرال رزرو پول خیلی کمی فراهم کند، نرخ  شود، مییابد، ا

 «.شود.می بیشترخطر رکود اقتصادی و  یابدمیکاری افزایش شود، بیمیفعالیت تجاری کند 

 کند که علت تورم ................... .می. در پاراگراف دوم، نویسنده اشاره 7

 کاری باال است.الف( نرخ بی

 ب( وجود پول زیاد در اقتصاد است.

 ج( قیمت باالی سوخت است.

  محدود محصوالت است. د( عرضه

 صحیح است. بگزینه 

شته باشد، نرخ سود کاهش »طبق این گفته  ستقراض و  یابدمیاگر پول زیادی وجود دا تواند موجب تقاضای بیش از حد و میا

 ، گزینه ب صحیح است.«شود و به تورم دامن بزند. هاافزایش قیمت
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

سنده از جمله 8 ست با این حال، در عمل، فدرال رزرو از محدوده». منظور نوی شدهیای مالی هاسیا سط  جاد تو

 چیست؟ «شودمیشاخه اجرایی دولت خارج ن

 اجرایی دولت قدرتمندتر است. الف( فِد از شاخه

 اجرایی دولت یکسان نیستند. ی فِد و شاخههاب( سیاست

 ی شاخه اجرایی دولت را دنبال کند.هاج( فِد تمایل دارد سیاست

  دهد.میاجرایی دولت گزارش  د( فِد 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.میاوراق بهادار دولت کنترل  دوفروشیخرب( فدرال رزرو جریان پول و اعتبار را توسط 

 کند.میصادر  های جدید و ارز را به بانکهاج( فدرال رزرو سکه

  کند.میخود را از کنگره دریافت  سالیانه د( فدرال رزرو بودجه

 صحیح است. دگزینه 

 رد گزینه الف: خالصه پاراگراف اول

 رد گزینه ب: خالصه پاراگراف دوم

 رد گزینه ج: خالصه پاراگراف سوم

 ...«.، فِد برای اختصاص بودجه به کنگره وابسته نیست ...»تأیید گزینه د: در پاراگراف چهارم اشاره شده که 

 16متن 

شگاه هاروارد که امروزه شی از رتبهعنوان به دان شگاهبخ سیار هابندی برتر دان ست، آغازی ب شده ا شناخته  سمیت  ی جهان به ر

 نامساعد و محقر داشت.

سال میقدی شگاه آمریکا در  سال پس از  1636ترین دان شانزده  ست  شد، در سیس  سیدند. در  مهاجرین کهنیاتأ به پلیموت ر

ی آکسفورد و هامعتبر از دانشگاه التحصیلفارغ 100ماساچوست در طول این دوره بیش از  میان مهاجران پیوریتن به مستعمره

صیالفارغکمبریج انگلیس بودند و این  صتن دانالتح صمم بودند که فر صیلی که هاشگاهی م شانی تح شتند ر خود ا برای دا

ستعمره برای یک  سران خود فراهم کنند. به دلیل این حمایت در م سه پ س ست مؤ ساچو  400آموزش عالی، دادگاه عمومی ما

فت؛ این زمین در اختصاص داد و اوایل سال بعد یک قسمت زمین برای مدرسه در نظر گر 1636برای یک کالج در اکتبر  پوند

 خود به کمبریج تغییر یافت و مکان دانشگاه پسرعموی انگلیسیبه نام نیوتاون قرار داشت که بعدها نامش، پس از  ایهمنطق

 امروزی است.

به  1638یک وزیر جوان به نام جان هاروارد که از اهالی یکی از شووهرهای همسووایه به نام چارلزتاون بود، در سووال  کهیهنگام

تنها نیمی از ارث که این بخشید. با وجودنوپا  پوند را به کالج 1700یماری سل درگذشت، نیمی از امالک خود به ارزش علت ب
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 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

شده پرداخت شد، دادگاه عمومی برای تقدیر از کاری که او انجام داده بود، نام وزیر را به کالج داد. مقدار ارث بخشیده بخشیده

از مقداری بود که دادگاه  بیشووتربا توجه به اسووتانداردهای امروزی ممکن اسووت بزرگ نبوده باشوود اما خیلی  خصوووصبه شووده

 دانست.میعمومی برای افتتاح کالج ضروری 

ستر سال عنوان به هنری دان ست که عالوه بر خدمت 1640اولین رئیس هاروارد در  شایان ذکر ا شد و  رئیس، عنوان به تعیین 

گسووترش  تا حدودیچه تعداد کارکنان  تمام نیز بود، به همراه یک کالس ورودی سووال اول با چهار دانشووجو. 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

 ی جهان استهامعتبرترین دانشگاهالف( هاروارد یکی از 

 امروزه دانشگاهی عالی است شروعی محقر داشت چهآنب( 

 یک دانشگاه عالی بود ج( جان هاروارد کلید توسعه

  د( دانشگاه هاروارد تحت توجهات دادگاه عمومی ماساچوست توسعه یافت

 صحیح است. بگزینه 

 کنند.ب را تأیید میها و آخر متن، مجموعاً گزینه جمالت اول پاراگراف

ی جهان به رسمیت شناخته شده است، آغازی بسیار هابندی برتر دانشگاهبخشی از رتبهعنوان به دانشگاه هاروارد که امروزه -

 نامساعد و محقر داشت.

 .به پلیموت رسیدند مهاجرین کهنیاتأسیس شد، درست شانزده سال پس از  1636ترین دانشگاه آمریکا در سال میقدی -

سال که هنگامی - سایه به نام چارلزتاون بود، در  شهرهای هم به  1638یک وزیر جوان به نام جان هاروارد که از اهالی یکی از 

 بخشید.  نوپا پوند را به کالج 1700علت بیماری سل درگذشت، نیمی از امالک خود به ارزش 

 .تعیین شد 1640در سال  یس هاروارداولین رئعنوان به هنری دانستر -

 در اولین قرن تأسیسش، کل کادر آموزشی متشکل از رئیس و سه یا چهار مربی بود. -

 دهد که هاروارد .................... .می. متن نشان 2

 ی جهان استهاترین دانشگاهمیالف( یکی از قدی

 ترین دانشگاه جهان استمیب( قدی

 ی 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
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 بودند ب( نسبتاً ثروتمند

 ج( نسبتاً طرفدار دولت انگلیس بودند

  د( نسبتاً غیردموکراتیک بودند

 صحیح است. الفگزینه 

 التحصوویلفارغ 100ماسوواچوسووت در طول این دوره بیش از  در میان مهاجران پیوریتن به مسووتعمره»در متن گفته شووده که 

 .«.ی آکسفورد و کمبریج انگلیس بودندهامعتبر از دانشگاه

 در پاراگراف دوم اشاره دارد به ................. . خودشان. ضمیر 4

 ی آکسفورد و کمبریجهاالف( دانشگاه

 التحصیالن دانشگاهب( فارغ

 ج( پسران

  ی تحصیلیهاد( فرصت

 صحیح است. بگزینه 

سمی قبل از  شد، theyا سازگار با  graduates of England's prestigious Oxfordکه به لحاظ مفهوم و تعداد با آن 

and Cambridge universities .است 

 اراگراف دوم احتماالً ................... .پدر  پوند .5

 الف( نوعی کتاب است

 ب( دانشجوی کالج است

 ج( واحد پول است

  د( پردیس دانشگاه است

 صحیح است. جگزینه 

 توان حدس زد که پوند واحد پول است.بنابراین می پوند برای کالج اختصاص داده شده، 400در متن اشاره شده که 

 انگلیسی در پاراگراف دوم اشاره دارد به ................. . یپسرعمو. 6

 الف( شهر

 ب( فامیل

 ج( شخص

  د( دادگاه

 صحیح است. الفگزینه 

و  تخود به کمبریج تغییر یاف پسرعموی انگلیسیبه نام نیوتاون قرار داشت که بعدها نامش، پس از  ایهاین زمین در منطق»

»... 
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تواند به آن اشاره داشته باشد که است که به لحاظ مفهوم جمله نیز می English Cousin ،NewTownاولین اسم قبل از 

 نام شهری است.

 است؟ نشدهاز موارد زیر در مورد جان هاروارد اشاره یک کدام . به7

 الف( به چه علت مُرد

 ب( اهل کجا بود

 کجا دفن شدج( 

  د( چقدر به هاروارد بخشید

 صحیح است. جگزینه 

 مورد ج ذکر شده است. جزبهدر پاراگراف سوم متن، همه موارد 

 از موارد زیر جایگزین شود؟یک کدام در پاراگراف سوم بهتر است با نوپا . کلمه8

 متولدشدهتازه الف( 

 ب( در حال پرواز

 دارج( بال

 شده د( تأسیس

 صحیح است. الفگزینه 

شگاه از سال  1638که هاروارد در سال جا آن از صفتی با معنای  1636فوت کرده و دان نوپا »کلید خورده بود، بنابراین احتماالً 

 تواند باشد.می newbornبا  معناهم fledglingشده است. بنابراین  دادهبه آن « و در اول راه

 ............... . کهنیاضمنی اشاره دارد به صورت به . متن9

 یس ناکارآمدی بودئالف( هنری دانستر ر

 کردمیرئیس هاروارد خدمت عنوان به ب( شخص دیگری قبل از هنری دانستر

 کردمیوقتش را صرف مدیریت دانشکده هاروارد  بیشتررئیس عنوان به ج( هنری دانستر

  نبودی اولیه صرفاً پستی مدیریتی هاد( 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 هیأترئیس، عنوان به عالوه بر خدمت»... تأیید گزینه د: در پاراگراف آخر مطرح شده که 

 

 

 در پاراگراف چهارم بهتر است جایگزین شود با .......... . تا حدودی . کلمه10

 الف( عقب و جلو
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 ب( پس و پیش

 ج( کنار هم

  ابیشکمد( 

 صحیح است. دگزینه 

در اولین قرن تأسوویسووش، کل کادر آموزشووی »در متن بیان شووده تعداد کارکنان گسووترش یافت، اما در ادامه گفته شووده که 

 بنابراین کامالً گسترش نیافته بوده و تقریباً گسترش یافته بوده است.«. مربی بود.متشکل از رئیس و سه یا چهار 

 17تن م

شید یا المپ هنگامی. نور معمولی از خوابداع شد تابش گسیل القایی توسط تقویت نور مخففعنوان به لیزر کلمه صورت هب ر

ساطع بهخود ضافی بیرونی دخالتگونه بدون هیچو  خودخودبه هاو مولکول هاتمشود که امیخودی  شر انرژی ا میخالص  از 

ست چون هنگامی رخ  سیل القایی متفاوت ا شکل نور دهد که به یک اتم یا مولکول انرژی بیش از حد که آمیشوند. گ ن را به 

 .شودمیالقا ، کندمیساطع 

شتین  سیل القایی در مقالآلبرت انی سی بود که به وجود گ سال  ایهاولین ک شاره کرد. با این حال، تا  1917که  شد ا شر  منت

خودی نور ساطع کنند و در خودبهصورت به هاو مولکول هااست که اتم ترکردند که محتملمیدانان گمان چندین سال فیزیک

دانان در جهت غالب شدن گسیل القایی عد از جنگ جهانی دوم که فیزیکخواهد بود. تا ب ترنتیجه گسیل القایی همواره ضعیف

ست از طریقمییی بودند که یک اتم یا مولکول هابه دنبال راهها آن تالش نمودند. را تحریک  هاو مولکول هاسایر اتمها آن توان

 را تا نیروهای باالتر تقویت کنند.ها آن به گسیل نور کنند و

د، به جای کار با نور، با در آن زمان در دانشووگاه کلمبیای نیویورک بود. هر چن ،اولین کسووی بود که موفق شوودچارلز اچ تاونز 

نامید، مخفف تقویت مایکروویو می «میزر»ساخت که آن را  ایهبسیار بلندتری دارند، کار کرد و وسیل موجطولویوها، که مایکرو

اندکی به ذهنش رسید، اولین میزر تا چندین سال بعد کامل نشد.  1951ر سال چه ایده اصلی د توسط گسیل القایی تابش. اگر

دانان در حال سووواخت میزر بودند و سوووعی بر کشوووف چگونگی تولید گسووویل القایی حتی در بعد، بسووویاری از دیگر فیزیک

 داشتند. تری کوتاههاموجطول

 طوالنی ایهی تلفنی بِل بود، مقالهاه آن زمان در آزمایشگاه. تاونز و آرتور شالو کپدیدار شد 1957مفاهیم کلیدی حدود سال 

شتند که سیل القایی موج در مورداجمالی صورت به نو ضیح هاشرایط مورد نیاز برای تقویت گ داد. در حدود میی نور مرئی تو

شجوی فارغهاهمان زمان، ایده شابه در ذهن گوردن گولد، که در آن زمان دان صیل یی م شکل گرفت  ساله 37التح کلمبیا بود، 

علمی، مراسووالت نقد و بررسووی  ی خود را در یک مجلههارا در یک سووری یادداشووت مکتوب کرد. تاونز و شووالو ایدهها آن که

سر  سه دهه بعد، افراد همچنان بر  سزاوار اعتبار  کهنیافیزیکی، چاپ کردند اما گولد یک فرم ثبت اختراع پر کرد.  سی  چه ک

 کنند.میاست بحث مفهوم لیزر 

 در پاراگراف اول بهتر است جایگزین شود با ............... . ابداع شد. کلمه 1

 الف( ایجاد شد
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 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 ب( ذکر شد

 ج( درک شد

  د( کشف شد

 صحیح است. الفگزینه 

 «.ابداع شد تابش گسیل القایی توسط تقویت نور مخففعنوان به لیزر لمهک»

 تر است.به گزینه الف نزدیک coinedبنابراین چیز جدید که قبالً نبوده ایجاد شده است و معنای 

 در پاراگراف اول بهتر است جایگزین شود با ............... . دخالت کلمه. 2

 الف( نیاز

 ب( وسیله

 ج( اثر

  د( منبع

 صحیح است. جگزینه 

از شر انرژی  توسط خود هاو مولکول هاتمشود که امی ساطع خودیخودبهصورت به رشید یا المپ هنگامینور معمولی از خو»

 «بیرونی. دخالتگونه شوند، بدون هیچمیاضافی خالص 

 تواند باشد.حاکی از اثر می interventionدهنده عدم تأثیر عوامل دیگر است. بنابراین نشان شدهمشخصعبارات 

 کند؟میاز جمالت زیر لیرز را بهتر توصیف یک کدام .3

 برای انتشار نور هاو مولکول هاالف( ابزاری برای تحریک اتم

 ب( اتمی در وضعیت باالی انرژی 

 هاو مولکول هاج( تکنیکی برای نابودی اتم

  گیری امواج نوریبرای اندازه ایهد( وسیل

 صحیح است. الفگزینه 

 این موضوع اشاره دارد.توضیحات پاراگراف اول به 

 چرا کار ابتدایی تاونز با گسیل القایی با مایکروویوها انجام شد؟. 4

 .الف( تقویت نور برای او مهم نبود

 .بود تری بلندتر سادههاموجطولب( کار کردن با 

 .ج( شریکش شالو قبالً کار خود را روی لیزر آغاز کرده بود

  .د( لیزر قبالً توسعه یافته بود

 صحیح است. بگزینه 
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شتین با توجه به تجربه آلبرت  سایر فیزیکانی شده بود که کار و  ست، وی متوجه  شده ا شاره  دانان که در پاراگراف دوم بدان ا

ست و موجطولکردن با  ساده نی سیل نور های کوتاه  شکلموجطول)با نیروهای باالتر  جهت تقویتتحریک به گ  های کوتاه( م

 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 

 مورد ج اشاره شده است. جزبهدر پاراگراف سوم به همه موارد 

 ساخته شد؟حدوداً در چه سالی میزر . 6

 1917الف( 

 1951ب( 

 1953ج( 

  1957د( 

 صحیح است. جگزینه 

شده که  شاره  سال  اگر»در متن ا صلی در  شد. 1951چه ایده ا سال بعد کامل ن سید، اولین میزر تا چندین  و در «. به ذهنش ر

 «پدیدار شد. 1957مفاهیم کلیدی حدود سال »جای دیگری گفته شده 

 سال، میزر ساخته شده است.بنابراین در فاصله این دو 

 است به ............. . تردر پاراگراف چهارم نزدیک پدیدار شد . معنای کلمه7

 الف( افزایش یافت

 گیری شدب( نتیجه

 ج( موفق شد

  د( ظاهر شد

 صحیح است. دگزینه 

ضمن  1957چون اتفاقی در  ست،  شته ا سابقه ندا بنابراین  گردد.برمی key conceptsبه  emerged کهنیاافتاده که قبالً 

 تر است.معنای آن به گزینه د نزدیک
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 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 است به ................ . تردر پاراگراف چهارم نزدیک اجمالیصورت به . معنای عبارت8

 الف( اختصاص دادن

 ب( مطالعه کردن

 ج( بررسی کردن

  د( خالصه کردن

 صحیح است. دگزینه 

outlining  بهconditions دارد.« خالصه کردن»معنایی برابر با  احتماالًگردد و با توجه به مفهوم کلی متن، بازمی 

 کنند؟میچه کسی سزاوار اعتبار مفهوم لیزر است بحث  کهنیا. چرا افراد هنوز در مورد 9

 ی محققان گم شده بود.هاالف( دفترچه یادداشت

 بودند.اش ایده در حال توسعه زمانهمب( افراد زیادی 

 اش نشده بود.تا همین اواخر مدعی اعتبار توسعه کسچیهج( 

  د( کار هنوز ناقص است.

 صحیح است. بگزینه 

علمی، مراسووالت نقد و بررسووی فیزیکی، چاپ  ی خود را در یک مجلههاتاونز و شووالو ایده»بنا بر این توضوویح در پاراگراف آخر 

 ، گزینه ب صحیح است.«کردند اما گولد یک فرم ثبت اختراع پر کرد.

 18متن 

شوووند و به راحتی قابل شووناسووایی میآن دسووته از جانداران بومی ایاالت متحده هسووتند که اغلب دیده  واحتماالً جز هاکالغ

وقفها آن دهد که افراد برای مدت زیادی بهمیدر مورد این پرندگان نشان  هااسطورهو  ها، افسانههاهستند. شمار زیاد داستان

در مقایسووه با  هارسوود، کالغمی. از سوووی دیگر، وقتی نوبت به اطالعات حقیقی، به طور خاص رفتاری، اندبودهمند عالقهالعاده 

که مثال آشوووکار قابل ذکر آن - رمعمولیغی هاک گونهاند چنداننهو با توجه به تعداد  مشااابهی معمول هابسووویاری از گونه

 . دالیلی عملی برای این موضوع وجود دارد.اندکمتر شناخته شده -باشدمیکرکس کالیفرنیایی در معرض خطر 

ستند. اندبه فقر بدنام هاکالغ ستند و در  اندتیزبینها آن و موجوداتی آزاردهنده برای تحقیقات میدانی ه سریعی ه شاگردان  و 

که تعدادشان زیاد است، فعال جا آن ماهر هستند. ازها آن و در اجتناب از اندمورد نیات موجودات دیگر از جمله محققان زیرک

 بهتوان یمدیگر ابزار شناسایی را و  رادیویی دشوار است. زنجیر، فرستنده هارنگ هستند، تشخیص یک کالغ از سایر کالغو تک

شوویارترین پرندگان هسووتند و در دام وزنده اسووت که جزء هصووورت به هامتصوول کرد اما این کار مسووتلزم گرفتن کالغها آن

 است. رممکنیغانداختنشان تقریباً 

آور اسووت چرا که راه و روش این پرندگان بسوویار پیچیده و گوناگون ها دلهرهاز مشووکالت فنی، تحقیق در مورد کالغ نظرصوورف

میبرداری ها و منابع بهرهوسیعی از زیستگاه استادانه از محدوده ،پرندگانی برجسته و چندکاره، اعضای این گونهعنوان به است.

سرعت  شرمیکنند و به   هایمندعالقه ایهپذیر به طور قابل مالحظایط وفق دهند. این پرندگان تعلیمتوانند خود را با تغییرات 
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فردی دارند. برای مثال، یک کالغ خانگی آموخت که چگونه یک متفاوت و منحصوووربه هایکالهبرداریراهبردها و  ،تمایالت و

 سگ فرار کرد، پرنده داخل النه رفت و غذایش را خورد. کهیهنگاماش فراری دهد. در از النه سگ را با کشیدن گیره

 . موضوع اصلی متن چیست؟1

 از دیگر پرندگان معمول های کالغهاالف( تفاوت

 هایی در مورد کالغهاو افسانه هاب( اسطوره

 .کندمیرا دشوار  هایی که مطالعه کالغهاج( ویژگی

  های موجود برای 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 برای تحقیقات میدانیو  اندبه فقر بدنام هاکالغ -

ست آوردلهرهها در مورد کالغ تحقیق، مشکالت فنیاز  نظرصرف - سیار  راه و روشچرا که  ،ا ن و گوناگو پیچیدهاین پرندگان ب

 است. 

 هاانسان برای مدتی طوالنی مورد عالقه هادهد کالغمی. بر اساس پاراگراف اول، چه مدرکی وجود دارد که نشان 2

 اند؟بوده

 هاالف( شمار زیادی داستان در مورد کالغ

 هاب( تکرار دیده شدن کالغ

 .انجام شده است هاج( میزان تحقیقاتی که روی کالغ

  هاد( سهولت شناسایی کالغ

 صحیح است. الفگزینه 

شده که  ستان»در متن گفته  سانههاشمار زیاد دا سطورهو  ها، اف شان  هاا دهد که افراد برای مدت میدر مورد این پرندگان ن

 «..اندبودهمند عالقهالعاده فوقها آن زیادی به

 است به ............... . تردر پاراگراف اول نزدیک مشابه. معنای کلمه 3

 الف( جالب

 ب( به طور مشابه

 ج( در غیر این صورت

  د( گاهی اوقات

 صحیح است. بگزینه 

ها باید با هم همسووان و مشووابه باشووند، بنابراین ها صووورت گرفته و بنابراین گونهها و سووایر گونهای بین کالغچون مقایسووه

comparably .باید حاکی از این معنا باشد 
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 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

کند که میاشاااره  ایهی از گونمثالعنوانبه. در پاراگراف اول، نویساانده به کرکس کالیفرنیایی در معرض خطر 4

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

 است ترالف( از کالغ کوچک

 ب( به راحتی قابل شناسایی است

 آمده است هاج( در افسانه

  د( کمیاب است

 صحیح است. دگزینه 

ند چنداننهبا توجه به تعداد ... »در متن گفته شوووده که  که مثال آشوووکار قابل ذکر آن کرکس - رمعمولیغی هاک گونها

 «..اندکمتر شناخته شده -باشدمیکالیفرنیایی در معرض خطر 

 در پاراگراف دوم اشاره دارد به ................ .ها آن . کلمه5

 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 

 :به غیر ازبه تمام دالیل زیر موجوداتی نامناسب برای تحقیق هستند،  ها. بر اساس پاراگراف دوم، کالغ6

 توانند با موفقیت از ناظران اجتناب کنند.میالف( 

 از یکدیگر دشوار است. صشانیتشخب( 

 توانند بسیار تهاجمی باشند.میج( 

  دشوار است. گرفتنشاند( 

 صحیح است. جگزینه 

 کند.ها را تأیید میرد گزینه الف و ب و د: پاراگراف دوم متن این موضوع

محققی که در  ی رادیویی بههاکند که استفاده از فرستندهمیضمنی اشاره صورت به . در پاراگراف دوم، نویسنده7

 دهد که .............. .میست اجازه هاکالغ حال مطالعه

 را شناسایی کند هاتک کالغالف( تک

 را در فواصل طوالنی دنبال کند های کالغهاب( دسته

 را ثبت کنند هاین زمان کالغترج( فعال

  دیده کمک کنندی بیمار و آسیبهاد( به کالغ

 صحیح است. الفگزینه 
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میرا  دیگر ابزار شناساییو  رادیویی دشوار است. زنجیر، فرستنده هاتشخیص یک کالغ از سایر کالغ »...متن گفته شده که در 

 ...«. متصل کردها آن توان به

 درست است؟ هااز موارد زیر در مورد کالغیک کدام . بر اساس پاراگراف سوم،8

 .مدت طوالنی زندگی کنند آید در محل سکونت کسی بهمیپیش  ندرتبهالف( 

 کنند.میرشد و زندگی  هااز محیط ایهب( در طیف گسترد

 دهند.میج( غذاهای خاصی را ترجیح 

  کنند.مید( منابع یک منطقه را قبل از نقل مکان تمام 

 صحیح است. بگزینه 

شاره شده است:  ستادانه از محدوده»... در پاراگراف سوم به این موضوع ا کنند و میبرداری ها و منابع بهرهزیستگاهوسیعی از  ا

 «ایط وفق دهند.توانند خود را با تغییرات شرمیبه سرعت 

 است به ............... . ترنزدیک تمایالت. در پاراگراف سوم، معنای کلمه 9

 الف( ترفندها

 هاب( فرصت

 ج( ترجیحات

  د( تجربیات

 صحیح است. جگزینه 

Inclinations  وinterests اند و بنابراین دارای معنای مشابهی هستند.با هم آمده 

 از موارد زیر را توضیح دهد؟یک کدام کند تامی. در دو خط آخر، نویسنده به یک کالغ خانگی اشاره 10

 هاکالغمسئله  حل ی هوشمندانههاالف( روش

 ی خانگی و وحشیهای میان کالغهاب( تفاوت

 هاج( سهولت رام کردن کالغ

  .دهندمیبه سایر موجودات نشان  هاکه کالغ ایهعالقد( 

 صحیح است. الفگزینه 

صربههای متفاوت و جمله قبل به راهبردها و کالهبرداری ست که در ادامه مثال کالغکالغ فردمنح شده ا شاره  های خانگی ها ا

 ها ذکر شده است.ذکر شده است. بنابراین این مثال برای هوشمندی کالغ
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 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 کند؟می تأییداز جمالت زیر را یک کدام متن. 11

 عمری نسبتاً طوالنی دارند. هاالف( کالغ

 تیزبین هستند. هاب( کالغ

 معموالً تنها هستند. هاج( کالغ

  بسیار باهوش هستند. هاد( کالغ

 صحیح است. دگزینه 

 «است. رممکنیغشیارترین پرندگان هستند و در دام انداختنشان تقریباً وکه جزء ه »...

متفاوت و منحصوووربه هایراهبردها و کالهبرداری ،تمایالت و هامندیهعالق ایهپذیر به طور قابل مالحظاین پرندگان تعلیم»

 «فردی دارند.

 کنند.اند، گزینه د را تأیید میجمالت باال که در متن آمده

 19متن 

سط گیرنده پرداخت هادر روزهای ابتدایی ایاالت متحده، هزینه ستی تو صله حمل  هاهزینهو  شدمیی پ متفاوت با توجه به فا

را در اختیار حامالن مراسالت پستی برای  هاایاالت متحده به مدیران پستی محلی اجازه داد تا نامه ، کنگره1825. در سال بود

کردند و تمام مزدشووان وابسووته به وجه میدسووتمزد دولتی دریافت ن گونهچیهاما این حامالن  .تحویل درب منزل قرار بدهند

 کنندگان هر نامه بود.پرداختی توسط دریافت

سال  صویب ک ت ادارهار، وز1847در  ستی را ت ست ایاالت متحده ایده تمبر پ ساده پ ستی را  یمرد که البته پرداخت خدمات پ

پرداخت نداشووتند. عالوه بر این، تمبر تنها تحویل به اداره پسووت را مندی کسووانی شوود که تمایلی به پیشاما موجب گله ،کرد

نفر، افراد برای دریافت  150000شد. برای مثال در فیالدلفیا با جمعیت میداد و شامل حمل آن به آدرس شخصی نمیپوشش 

ی وجوجستشهروندانی که در  تکتککردند. سردرگمی و ازدحام میمراسالت پستی خود همچنان باید به اداره پست مراجعه 

 این یهانیست که در طول سالی تعجب اکننده شود. جافی بود تا استفاده از پست دلسردک خودیخودبهی خود بودند هانامه

ست تمهیدات سبوپاگیرد صی نامه و ک صو سعه یافت. اگر چه فعالیت، حمل خ شتاز تو قانونی بود تنها نیمهها آن یهاوکار پی

شان رونق گرفت ستون و فیالدلفیاو  کار سریع به اندازهها آن در واقع تبلیغ کردند که بین بو صف روز  ست دولتی یک ن تر از پ

 بود.خود نیز ن وکارکسبمؤثر  خصوصی شکست خورد و حتی قادر به اداره وکارکسبهستند. خدمات پست دولتی در رقابت با 

ی شخصی تحویل ها، کنگره مقرر کرد که حامالن پستی که مراسالت پستی را از ادارات پست به آدرس1863سرانجام در سال 

این  امااضوووافی نباید برای این تحویل در نظر گرفته شوووود.  هیچ هزینه کهنیا و ی دریافت کننددادند باید دسوووتمزد دولتمی

شهر منحصر در ابتدا تحویل سرویس شاخصی تحویل رایگان درب منزلو  بود هابه  شینی برای تبدیل به  تا اواخر  .شد شهرن

تحویل رایگان درب منزل واجد شرایط باشد. در سال نفر جمعیت بود تا برای  10000بایست دارای می، یک شهر 1887سال 

ستی را میلیون 20، کمتر از در ایاالت متحده نفر میلیون 75 از میان، 1890 سالت پ رایگان درب منزل خود صورت به نفر مرا

همچنان مراسالت خود را تنها در صورت مراجعه به اداره پستشان دریافت  ،چهارم جمعیتگرفتند. مابقی، حدود سهمیتحویل 

 کردند.می
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 متمرکز دکترینیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمونپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 . موضوع اصلی مورد بحث متن کدام است؟1

 افزون خدمات خصوصی پستیالف( استفاده روز

 سیستم پستی دولتی ب( توسعه

 ج( مقایسه بین خدمات پستی شهری و روستایی

  د( تاریخ تمبرهای پستی

 صحیح است. بگزینه 

 ها و جمله آخر متن به شرح زیر است:جمالت اول پاراگراف

ها با توجه به فاصله حمل متفاوت هزینهو  شدتوسط گیرنده پرداخت میی پستی هادر روزهای ابتدایی ایاالت متحده، هزینه -

البته پرداخت خدمات پستی را ساده  ت اداره پست ایاالت متحده ایده تمبر پستی را تصویب کرد کهار، وز1847در سال  -بود. 

 پرداخت نداشتند. مندی کسانی شد که تمایلی به پیشاما موجب گله ،کردمی

سال  - ست به آدرس1863سرانجام در  ستی را از ادارات پ سالت پ ستی که مرا صی ، کنگره مقرر کرد که حامالن پ شخ های 

 .هیچ هزینه اضافی نباید برای این تحویل در نظر گرفته شودکه این و دادند باید دستمزد دولتی دریافت کنندتحویل می

 کردند.همچنان مراسالت خود را تنها در صورت مراجعه به اداره پستشان دریافت می ،جمعیت چهارمسهمابقی، حدود  -

 دهند.جمالت فوق توسعه سیستم پست در طول زمان را نشان می

 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 

 خواهد بود.« متفاوت بودن»به معنای  variedچون در جمله به نوعی وابستگی هزینه به فاصله بیان شده است، بنابراین 

 از موارد زیر اشکال تمبر پستی است؟یک کدام .3

 شد.میالف( باید از قبل توسط فرستنده خریداری 

 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.کسانی شد که تمایلی به پیشمندی اما موجب گله »...در متن آمده است که 

 کند؟می. چرا نویسنده در پاراگراف دوم به شهر فیالدلفیا اشاره 4

 پست ایاالت متحده بود. الف( مکان اولین اداره
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 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 ب( خدمات پستی آن برای جمعیتش کافی نبود.

 بود. 1847ین شهر ایاالت متحده در سال ترج( بزرگ

  پستی ایاالت متحده به یادگار نگه داشته شده بود.د( توسط اولین تمبر 

 صحیح است. بگزینه 

شده که  ستی خود همچنان باید  150000برای مثال در فیالدلفیا با جمعیت »در متن بیان  سالت پ نفر، افراد برای دریافت مرا

ست مراجعه  سردرگمی و ازدحام میبه اداره پ ستشهروندانی که در  تکتککردند.   خودیخودبهی خود بودند هاامهی نوجوج

 «.کننده شود.افی بود تا استفاده از پست دلسردک

 است به .............. . تردر پاراگراف دوم نزدیک وپاگیردست. معنای کلمه 5

 مزاحمالف( 

 ب( زیبا

 انگیزج( نفرت

  جود( ستیزه

 صحیح است. الفگزینه 

صی در مقابل  صو سعه خدمات خ ست. پسدر ادامه به تو شته ا ضعفی دا ست، بنابراین خدمات دولتی  شده ا شاره    دولتی ا

cumbersome باشد.« وپاگیرمزاحم و دست»تواند به معنای می 

 در پاراگراف دوم اشاره دارد به ............ .ها آن . کلمه6

 الف( بوستون و فیالدلفیا

 هاوکارکسبب( 

 ج( تمهیدات

  هاد( نامه

 صحیح است. بگزینه 

 باشد.« کارها»تواند به معنای مربوط است که می theyتر بودن به تر بودن است و سریعمفهوم جمله در مورد سریع

 دهند؟میاز موارد زیر را بهتر از دولت انجام یک کدام کردند کهمی. خدمات خصوصی پستی قرن نوزدهم ادعا 7

 الف( تحویل حجم باالتری از مراسالت پستی

 مراسالت پستی ترارزانب( تحویل 

 مراسالت پستی ترج( تحویل سریع

  د( تحویل مراسالت پستی به مناطق روستایی

 صحیح است. جگزینه 

سریع به اندازهها آن در واقع تبلیغ کردند که بین بوستون و فیالدلفیا »...با توجه به این جمله  تر از پست دولتی یک نصف روز 

 ، گزینه ج صحیح است.«هستند.
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 از موارد زیر را مقرر کرد؟یک کدام ایاالت متحده برای حامالن مراسالت پستی 1863. در سال 8

 الف( دستمزد

 ب( مسکن

 ونقلحمل ج( وسیله

  د( تمبر پستی رایگان

 صحیح است. الفگزینه 

شده که  سال »در متن بیان  ستی را 1863سرانجام در  سالت پ ستی که مرا ست به ، کنگره مقرر کرد که حامالن پ از ادارات پ

اضافی نباید برای این تحویل در نظر  هیچ هزینهکه این و دادند باید دستمزد دولتی دریافت کنندمیی شخصی تحویل هاآدرس

 «.گرفته شود.

 است به ............ . تردر پاراگراف سوم نزدیک منحصر. معنای کلمه 9

 الف( اعطا شده

 شدهریزیب( برنامه

 ج( محدود

  شدهتوصیهد( 

 صحیح است. جگزینه 

 باید باشد.« محدود و منحصر»به معنای  confinedبا توجه به جمله این امکان در شهرها برقرار شده، بنابراین 

  20متن 

ازگی به ت تقریباًی ماقبل تاریخ بوده اسووت. هافرهنگ برای مطالعهشووده ی برای مدتی طوالنی ابزاری پذیرفتهشووناسووباسووتان

شتههاتکنیک شابه برای مطالعات گذ ست. این روش کار به مندنظامصورت به ترنزدیک یی م شده ا ستان»گرفته  سبا ی شنا

ل ی آمریکای 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 ابزاری برای بازسازی ی تاریخی در درجهشناسباستان، زمانی که مرمت ساختمان معمول بود، 1940و  1930ی هادر دهه

 ی بناهای تاریخی و واگذاری کار به معماران بود.هاپیدا کردن پایه شناسباستاننقش  معماری بود.

ی شناسباستانکاهش یافت. اکثر افرادی که در این دوره وارد  1960و  1950ی هاشیدایی برای بازسازی تا حد زیادی در دهه

 ی ماقبل تاریخ را مطالعه کرده بودند.هامدند، جایی که فرهنگآمیشووناسووی دانشووگاه های مردمشوودند از دانشووکدهمیتاریخی 

شمند علوم اجتماعی آموزش دیده بودند، نه مورخعنوان به هاآن صب را منعکس و  دان شان نیز این تع یک عنوان به کرد.میکار

رفتار افراد بود. اما به این دلیل بردند در مورد چگونگی میکار به یی کههاو تکنیک کردندمیتدوین یی که هادانشومند سوؤال

سترده ستندات گ شامل م ساس تاریخی که اغلب  شان از این دورهمیمکتوب بود پا  که روی ا شتند و چون دانش خود  هاگذا
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 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

صی بود و گاهی اوقات به گونها آن یهادر تاریخ آمریکا محدود باقی ماند. گزارشها آن سهممحدود بود،  ص سیار تخ  ایهکه ب

 باقی ماند. نشدهخواندهب نوشته بود نامناس

ستانباخیراً،  سان حرفا سئولیت را به عهده گرفتههشنا شان ای این م شان بدهند که کار صد دارند ن در  تنهانهاند. این محققان ق

شان که هستیافراد عادی  یی تازه در مورد زندگی روزمرههاعلم بلکه در زمینه تاریخ نیز ابزاری ارزشمند است که بینش زمینه

تاریخ عنوان به یشووناسووباسووتاندهد. این تأکید جدیدتر بر مین صووورت به خوبی مکتوب نشووود ارائه یممکن اسووت در غیر ا

 انجامد.میایاالت متحده  گذشته بخش است و کار در این زمینه حتماً به تفسیر دوبارهاجتماعی بسیار نوید

شان در کینگستون نیویورک، مدرکی  مثالعنوانبه  ظاهراً هادهد کاالهای انگلیسی زمانی که هلندیمیکشف شده است که ن

قاچاق وارد شهر شده است. و در ساکرامنتو، حفاری در محل هتل شیکی در صورت به کردندمیتجارت در آن ناحیه را کنترل 

 در زیرزمین هتل مخفی شده بود.  بهداشتقوانین برخالف  قرن نوزدهم نشان داد که زباله

 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 تاریخیشناسباستانی معماران به هاج( کمک

  ی تاریخیشناسباستانمقابل  ایهان 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 باستانپاراگرافجمالت اول 

 های ماقبل تاریخ بوده است.برای مطالعه فرهنگشده شناسی برای مدتی طوالنی ابزاری پذیرفتهباستان -

شوووناسوووی تاریخی در درجه اول ابزاری برای زمانی که مرمت سووواختمان معمول بود، باسوووتان، 1940و  1930های در دهه -

 بازسازی معماری بود.

 کاهش یافت. 1960و  1950های شیدایی برای بازسازی تا حد زیادی در دهه -

 اند.مسئولیت را به عهده گرفته ای اینشناسان حرفهاستانباخیراً،  -

ها ظاهراً دهد کاالهای انگلیسی زمانی که هلندیدر کینگستون نیویورک، مدرکی کشف شده است که نشان می مثالعنوانبه -

شهر شده استصورت به کردندتجارت در آن ناحیه را کنترل می شیکی در  قاچاق وارد  ساکرامنتو، حفاری در محل هتل  و در 

 زیرزمین هتل مخفی شده بود.  قوانین بهداشت دربرخالف  قرن نوزدهم نشان داد که زباله

 ی بر کدام است؟شناسباستانبر اساس پاراگراف اول، تأکید جدید . 2

 اخیر الف( بررسی گذشته

 ی ماقبل تاریخهافرهنگ ب( مطالعه

 امروزی ی باستانی در ایاالت متحدههاج( حفاری مکان

  در آمریکای شمالی و اروپا هایافته د( مقایسه

 صحیح است. الفگزینه 

 «.گرفته شده است.کار به مندنظامصورت به ترنزدیک یی مشابه برای مطالعات گذشتههابه تازگی تکنیک»اشاره شده که 
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 شناس آموزش دیده بودند؟مردمعنوان به ان تاریخیشناسباستانمتن، چه زمانی  اساسبر . 3

 1930الف( قبل از دهه 

 1940و  1930ی هاب( طی دهه

 1960و  1950ی هادههج( طی 

  1960 د( پس از دهه

 صحیح است. جگزینه 

 ابتدای پاراگراف سوم متن، این امر را بیان کرده است.

 است به ................. . تردر پاراگراف سوم نزدیک کردندمیتدوین معنای کلمه  .4

 فهمیدندمیالف( 

 خواندندمیب( 

 کردندمیج( اجتناب 

  کردندمید( مطرح 

 صحیح است. دگزینه 

توان حدس زد اسووت. بنابراین می questionsگردد و مفعولِ آن برمی scientistsاسووت که به  framed ،Theyفاعلِ فعل 

 تر است.که مفهوم واژه به گزینه د نزدیک

 . و علوم اجتماعی ............... یی تاریخهاکند که تکنیکمیضمنی اشاره صورت به . در پاراگراف سوم، نویسنده5

 الف( کامالً از یکدیگر متفاوت هستند

 ی 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

 صحیح است. الفگزینه 

ها صووحبت شووده اسووت که نشووان از تفاوت در این پاراگراف در مورد محدود بودن دانش دانشوومندان علوم اجتماعی از دوره

 دارد. و علوم اجتماعی یهای تاریختکنیک

 در پاراگراف سوم اشاره دارد به سهم ...................... .ها آن سهم . عبارت6

 الف( دانشمندان علوم اجتماعی

 ی 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
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 نحوه پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 کند تا مثالی عنوان کند از ................... .می. نویسنده به حفاری محل هتل در ساکرامنتو اشاره 7

 بازسازی بنا یک پروژه الف(

 ان تاریخیشناسباستانب( کار اولین 

 که در تضاد با مکتوبات ثبت شده است ایهج( یافت

  کنندمیبررسی  طورمعمولبهد( نوعی از اطالعات که مورخان 

 صحیح است. جگزینه 

این محققان قصوود دارند نشووان بدهند که »در پاراگراف ماقبل آخر اسووت: شووده مثال پاراگراف آخر در ادامه توضوویحاتِ مطرح

فراد ا در مورد زندگی روزمره هایی تازهبینشعلم بلکه در زمینه تاریخ نیز ابزاری ارزشوومند اسووت که  در زمینه تنهانهکارشووان 

 «دهد.مین صورت به خوبی مکتوب نشود ارائه یشان ممکن است در غیر اعادی که هستی

 است به ............... . ترپاراگراف چهارم نزدیکدر  ظاهراً . معنای کلمه8

 رحمانهیبالف( 

 ب( محکم

 ج( به سختی

 ظاهراًد( 

 صحیح است. دگزینه 

س ،اندها کنترل داشتهدر این جمله اشاره شده که هلندی اهر ت. بنابراین ظولی باز هم قاچاق کاالهای انگلیسی صورت گرفته ا

 است.« ظاهراً»معادل با  supposedlyبوده است و  امر، کنترل کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

 

 

 

 

http://phdtest.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-91-92-93/
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 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 

 

 

شما را در » ست، توانایی  شتباهات کاربرد مورد آزمایش قرار میجمالتی که در ادامه آمده ا شخیص گرامر و ا جمله دهد. هر ت

شده و با تغییر آن جمله  شیده  سمتی که زیر آن خط ک شد، ق شته با ست. اگر جمله یک خطا دا شامل یک و یا هیچ خطایی ا

نامه خود گزینه را انتخاب کنید. سووپس بر روی پاسووخ Dصووحیح خواهد بود را انتخاب کنید. اگر جمله صووحیح اسووت، گزینه 

 «منتخب را بنویسید.

1. The other delegates and (A) me (B) immediately accepted the resolution (C) drafted by 

the neutral states. (D) No Error 

 است.  صحیح Aگزینه  -1

I  ضمیر فاعلی وme .ضمیر مفعولی است 

2. The dean of the college, (A) together with some other faculty members, (B) is planning 

conference on the purpose of (C) lying down certain regulations. (D) No Error 

 است.  صحیح Bگزینه  -2

 باید از فعل جمع استفاده شود.« رئیس کالج و یکی از اعضای گروه»برای 

3. The industrial plan is (A) in the direction of more (B) machines and (C) fewer people. 

(D) No Error 

 است.  صحیح Dگزینه  -3

4. Their standard of (A) living in Iran is (B) still higher than (C) that of the other countries 

in the world. (D) No Error 

 است.  صحیح Dگزینه  -4

5. (A) Psychologists and psychiatrists argue that it is essential (B) that a disturbed child 

(C) receives professional attention as soon as possible. (D) No Error 

PART A: 

The following sentences test your ability to recognize grammar and usage errors. 

Each sentence contains either a single error or no error at all. If the sentence contains 

an error, select the one underlined part that must be changed to make the sentence 

correct. If the sentence is correct, select choice D. Then on your answer sheet, write 

the letter of the answer you have chosen. 
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 است. صحیح Cگزینه  -5

 .شدباید استفاده می receiveرود، یعنی میکار به toر بدون مصدصورت به فعل جمله It is essential thatبعد از 

6. Ted’s angry (A) outburst was (B) so annoying that it resulted in our (C) guests’ packing 

up and leaving this morning. (D) No Error 

 است.  صحیح Dگزینه  -6

7. (A) There remain many reasons for the enmity (B) exists between the two (C) 

neighboring countries. (D) No Error 

 است.  صحیح Bگزینه  -7

exists between the two neighboring countries  صورتبهعبارت توصیفی است که یا باید: 

that exists between the two (C) neighboring countries 

 به شکل زیر: شده خالصهصورت به بیاید و یا

existing between the two (C) neighboring countrie 

ضیح: اگر جمله فعل  صولی را حذف کرده و  be)تو ضمیر مو ست که  صیفی کافی ا صه کردن عبارت تو شد، برای خال شته با ندا

 تغییر دهید.( ingفعل را به فرم 

8. Because of the size and weight of the stones that (A) constitute Stonehenge, some people 

(B) are (C) convinced that it was erected by extraterrestrial beings. (D) No Error. 

 است.  صحیح Dگزینه  -8

9. The conditions of (A) art are nothing (B) rather a particular way of interpreting (C) 

reality. (D) No Error. 

 است. صحیح Bگزینه  -9

nothing … but  یاother than 

10. The cyclic rise and fall (A) in population size that has been observed in animal and 

pre-modern human populations (B) reflects sequential (C) phases of population growth 

and decline. (D) No Error. 

 است.  صحیح Dگزینه  -10
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صحیح بوده و در برخی کلمه یکبه هر » ست، نگاهی بیندازید. برخی خطوط  ست که از خطوط متنی که در ادامه آمده ا ای ه

ای کلمه روی پاسخنامه نوشته و اگر یک خط صحیح به همراه شمارهعنوان به را Cنباید باشد. اگر یک خط صحیح است، حرف 

 «(.00و  0غلط بنویسید. دو نمونه در ابتدا آمده است )عنوان به را Iباشد، حرف جا آن دارد که نبایددربر

0 We’re predisposed to seek out people like us ... shy people              ….. C….. 

00 tend to congregate with other shy people, and an ‘outgoing’         ….. I .….. 

11. people congregate with outgoing people__because they                ….. C .…. 

12. unconsciously affirm to our own behaviors. But everyone            ….. C .….. 

13. knows that one person within their group of friends and              ….. C .….  

14. associates who he seems to engage others with little or no fear.    ….. I .….. 

- who  در اینجا نقش فاعلseems  را دارد وhe .اضافه است 

15. If you’re not yet ready to take the big leap of addressing new      ….. C .…. 

16. people on your own, let these people to help you and show           ….. I .….. 

 آید.می toمصدر بدون صورت به letفعل بعد از فعل  -

17. you the way. Take them with you, when is appropriate, to social ….. I .….. 

- when it is appropriate  یاwhen appropriate 

18. outings and for observe their behaviors. Pay attention to              ….. I .….. 

 صحیح است. for observing .آیددار می ingصورت به بعد از حروف اضافه فعل بعدی -

19. their actions. Over time, you’ll adopt some of their techniques.   ….. C .…. 

20. Slowly, you’ll build up the courage to reach out by yourself.        ….. C .…. 

PART B: 

Look at each line of the following text. Some of the lines are correct and some have 

a word which should not be there. If a line is correct, write ‘C’ for ‘correct’ by the 

number on your answer sheet. If a line has a word which should not be there, write 

‘I’ for ‘incorrect’. There are two examples at the beginning (0 and 00). 
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ای ای که با حروف بزرگ در انتهای هر خط آورده شووده، کلمهمتن زیر را بخوانید. با اسووتفاده از کلمه 30-21برای سووؤاالت »

(. پاسووخ خود را روی پاسووخنامه 0بسووازید که مناسووب هر کدام از جاهای خالی در هر خط باشوود. مثالی در ابتدا آمده اسووت )

 «بنویسید.

Forecasting the (0) likelihood of different types of weather coming in              LIKELY 

the (21) future can only be done with an understanding of what                     NEARNESS 

21- near .صحیح است  

 را توصیف کند. futureبه یک صفت نیاز داریم تا اسم 

is happening currently. To acquire this, regular and accurate (22)                MEASURE 

22- measurements  .صحیح است 

باشد که با می measurementصورت به measure. اسم فعل اندآمدهقبل از یک اسم  regular and accurateدو صفت 

 جمع باشد.  باید are فعلِ توجه به

are needed, taken in different places to (23) …….. patterns of weather        EXPOSURE 

23- expose .صحیح است 

 نیاز به یک فعل داریم. toبعد از 

change. Weather specialists have (24) ……. instruments all over the world,  

PLACEMENT 

24- placed  .صحیح است 

 به فعل با زمان حال کامل نیاز داریم.

for the (25) …….. and transmission of precise data to weather stations.        RECEIVE 

25- receiving .صحیح است 

 به یک اسم احتیاج داریم. transmitionو با توجه به همسانی دو قسمت و اسم  theبعد از حرف تعریف 

Many of these sites are (26) ……. by meteorologists However, in some            STAFF 

26- staffed  است.صحیح 

PART C: 

For questions 21-30 read the text below. Use the word given in capitals at the end 

of each line to form a word that fits in the space in the same line. There is an 

example at the beginning (0). Write your answer on your answer sheet. 
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 فعل مجهول از نوع زمان حال ساده.

sparsely (27) …… or completely uninhabitable areas of the world,           POPULATION 

27- populated .صحیح است 

 صفت در جای خالی قرار گیرد. ستیبایم

readings are often sent back by automatic equipment. For the (28) ……     COLLECT 

28- collection .صحیح است 

 به یک اسم نیاز داریم. theبعد از 

of data, (29) ……… instruments are used which can measure air-pressure,     VARY 

29- various .صحیح است 

various صفت قبل از اسم عنوان به راinstruments دهیم.قرار می 

wind-speed temperature and rainfall, and observations are made at least every day, in 

some cases (30) ………. .    HOUR 

30- hourly .صحیح است 

hourly  در این جملهhour تواند استفاده شود.قید میصورت به تنها 

پاسخنامه خود، حرف کند، انتخاب کنید. سپس بر روی حرف مربوط به گزینه انتخابی که به بهترین شکل جمله را تکمیل می»

 «را بنویسید.شده انتخاب مربوط به پاسخ

31. Improved consumer confidence is …….. to an economic recovery. 

1) effortless      2) crucial      3) impressive    4) prominent 

 است. صحیح 2گزینه  -31

 «است. ضروریاقتصاد  یان برای احیاریتشاعتماد م یارتقا»

 ( برجسته4( قابل توجه؛ 3( ضروری و حیاتی؛ 3دردسر؛ ( بی1

 

PART A: 

Choose the letter of the answer choice that best completes the sentence. Then on 

your answer sheet, write the letter of the answer you have chosen. 
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32. The ……… from their porch encompassed a large part of the Rocky 

Mountains. 

1) lighting      2) forefront     3) preview      4) panorama 

 است. صحیح 4گزینه  -32

 «گذاشت.بخش وسیعی از کوهستان راکی را به نمایش میها آن کلبه یدورنما»

 دورنما( 4 ؛نمایشپیش( 3 ؛پیشرو( 2 ؛نور( 1

33. Women must …………….. working and taking care of the household and 

the family. 

1) cope with          2) result in      3) search for    4) devote to 

 است. صحیح 1گزینه  -33

 «.برآیندکار کردن و مراقبت از خانه و خانواده  عهدهاز  بایدزنان »

 به مختص( 4 ؛برای جووجست( 3 منجر شدن به؛( 2 از عهده برآمدن؛( ( 1

34. Unfortunately, a cure for the disease has proven to be ……… . 

1) elusive      2) substantial        3) rigid          4) abrupt 

 است. صحیح 1گزینه  -34

 «است. بسیار دشوارمتأسفانه اثبات شده که درمان این بیماری »

35. The earthquake caused widespread ………. throughout the region. 

1) affection      2) removal      3) chaos      4) recognition 

 است. صحیح 3گزینه  -35

 «ای در کل منطقه ایجاد کرد.گسترده ومرجهرجلرزه زمین»

 شناخت( 4 ؛ومرجهرج( 3 ؛حذف( 2 ؛محبت( 1

36. The academic year ……… at the beginning of October. 

1) commands     2) comprises     3) compiles     4) commences 

 است. صحیح 4گزینه  -36

 «.شودشروع میسال تحصیلی در آغاز اکتبر »

 شدن شروع( 4 گرد آوردن؛( 3شدن؛  شامل( 2 ؛دادن فرمان( 1

37. The youngster ………. without a trace one day and has never been found. 

1) murdered     2) vanished     3) endangered     4) trembled 

 است. صحیح 2گزینه  -37
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 «و هرگز پیدا نشد. ناپدید شدای جوان بدون هیچ نشانهیک روز »

 لرزید( 4 قرار گرفت؛ خطر معرض در( 3 ناپدید شد؛( 2 کشت؛ (1

38. He had all the ……….. of a great manager: charisma, energy, discipline, and 

resourcefulness. 

1) possessions    2) incentives     3) attributes      4) perspectives 

 است. صحیح 3گزینه  -38

 «، انرژی، نظم و درایت.ابهتیک مدیر بزرگ را دارد:  هایویژگیاو تمام »

 هااندازچشم( 4 ها؛ویژگی( 3 ها؛انگیزه( 2 ؛اموال( 1

39. A/An ……….. is by definition someone whose behavior is abnormal; someone who 

refuses to conform to the accepted norms of his society. 

1) eccentric      2) ascetic      3) effigy       4) orator 

 است. صحیح 1گزینه  -39

فته جامعه پذیر د که رفتار غیرطبیعی دارد. کسی که از قبول رفتارهایشودر تعریف به کسی گفته می موجود غیرطبیعییک »

 «زند.خود سر باز می

 ناطق سخنور،( 4 پیکر؛ صورت،( 3 زاهد؛ مرتاض،( 2 ؛، غیرطبیعیغیرعادی( 1

40. I’m not a bit ………… and wouldn’t change any of my plans just because Friday 13th 

is supposed to be unlucky. 

1) prejudiced     2) unfavorable    3) irrelevant      4) superstitious 

 است. صحیح 4گزینه  -40

 «دانند تغییر نخواهم داد.جمعه سیزدهم را نحس میکه این هایم را به خاطراز برنامه کدامچیهنیستم و  خرافاتیمن اصالً »

 خرافاتی( 4 ربط؛بی( 3 نامطلوب؛( 2 متعصب؛( 1

 

به بهترین شکل جای خالی را پر می Dو  A ،B ،C، متن ذیل را بخوانید و تصمیم بگیرید کدام پاسخ 48-41برای سؤاالت »

 «کند. سپس بر روی پاسخنامه خود حرف پاسخ منتخب خود را بنویسید.

 

PART B: 

For questions 41-48, read the text below and decide which answer (A), (B), (C) or 

(D) best fits each space. Then on your answer sheet, write the letter of the answer 

you have chosen. 
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FIRST BICYCLE 

The history of the bicycle goes back more than 200 years. In 1791, Count de Sivrac (41) 

………… onlookers in a park in Paris as he showed off his two-wheeled invention, a machine 

called the ‘celerifere’. It was basically an (42) ………… version of a children’s toy which had 

been in use for many years. Sivrac’s ‘celerifere’ had a wooden frame, made in the shape of a 

horse, which was mounted on a wheel at either end. To ride it, you sat on a small seat, just like 

a modern bicycle, and pushed hard against the (43) ………… with your legs there were no 

pedals. It was impossible to steer a ‘celerifere’ and it had no brakes, but despite these problems 

the invention very much (44) …………….. to the fashionable young men of Paris. Soon they 

were (45) ……….. races up and down the streets. Minor injuries were common as riders 

attempted a final burst of (46) …………. controlling the machine was difficult as the only way 

to change (47) ………… was to pull up the front of the ‘celerifere’ and (48) …………. it round 

while the front wheel was spinning in the air. 

 دوچرخه اولین 

کنت د سیوْراک فریاد شوق تماشاچیان در پارکی در  1971گردد. در سال میسال پیش باز 200وچرخه به بیش از تاریخچه د

سخه واقع ندر )ماشین( زمانی که اختراع دوچرخ خود را به نمایش گذاشت، ماشینی که سِلِریفِره نامیده شد. آن  .پاریس را برآورد

ارچوب چوبی داشت که به شکل اسب هها استفاده شده بود. سِلِریفِره سیوراک یک چها بود که سالبازی بچهیافته از اسبابارتقا

نشستید، ، شما روی صندلی کوچکی میساخته شده بود؛ که یک چرخ هم در انتهای دیگر آن نصب شده بود. برای راندن آن

پدالی در کار نبود. هدایت یک سِلِریفِره امکان -کردیداهای خود خالف زمین فشار وارد میبا پو  نشبیه یک دوچرخه مدر دقیقاً

گرفته شد. به کار به اختراع توسط بسیاری از جوانان اهل مد پاریس ، اینرغم همه این مشکالتپذیر نبود و ترمز نداشت. اما علی

 معمولرسیدند رانندگان به حد نهایی سرعت می کهیهنگامهای سطحی . زخمپایین خیابان مسابقه دادند از باال بهها آن زودی

بود. کنترل ماشین سخت بود چرا که تنها راه تغییر جهت، باال کشیدن جلوی سِلِریفِره و گرداندن آن در مدتی که چرخ جلو در 

 بود. ،چرخیدهوا می

41. 1) delighted 2) cheered 3) appreciated 4) overjoyed 

 است. صحیح 1گزینه  -41

 

42. 1) increased 2) enormous 3) extended 4) enlarged 

 است. صحیح 3گزینه  -42

 

43. 1) surface 2) ground 3) earth 4) floor 

 است. صحیح 2گزینه  -43

 

44. 1) attracted 2) appealed 3) took 4) called 

  است. صحیح 2زینه گ -44
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45. 1) going 2) getting 3) holding 4) making 

 است. صحیح 3گزینه  -45

 

46. 1) velocity 2) energy 3) pace 4) speed 

 است. صحیح 4گزینه  -46

 

47. 1) direction 2) route 3) heading 4) way 

 است. صحیح 1گزینه  -47

 

48. 1) roll 2) drive 3) turn 4) revolve 

 است. صحیح 3گزینه  -48

 

 

 Aها توسط حروف . کلمهنمایید تکمیلهای ذیل از آیتم یکرا با پر کردن هر کدام از جاهای خالی با هر  TV reviewمتن »

 بارکیاید در پاسووخنامه خود بنویسووید. هر کدام را تنها ای را که انتخاب نمودهاند. حروف مربوط به هر کلمهمرتب شووده  Iتا 

 «به خاطر داشته باشد که دو کلمه وجود دارد که استفاده نخواهند شد.استفاده کنید. 

 

TV Tonight: World Wanderers 

The first episode of World Wanderers takes us to Norway for a (49) ………….. look at the 

country’s beautiful west coast. It starts in the (50) …………. harbor town of Bergen, where we 

dine at the busy fish market before setting off on a cruise through Norway’s world-famous 

fjords. This is a relatively well-known destination, with hundreds of thousands of visitors every 

year, but it’s still full of surprises. The unique (51) …………. of mountains that rise straight 

up from the sea is truly hypnotic. It’s a lot to take in. The only (52) ………… point about the 

show is it’s just thirty minutes, too short to really relish everything we’re seeing. But the 

producers do a good job of conveying the (53) ………….. of each place we visit. In the future, 

the show promises a mix of destinations from (54) ………… names like Paris and the Pyramid 

of Egypt, to new discoveries, like the Indonesian island of Lombok. It’s (55) ……… to make 

you want to take a trip! 

PART C: 

Complete the TV review by filling in each blank with one of the items below. The 

words are lettered A to I. Write the letter of the word you choose in your answer 

sheet. Use each one only once. Remember there are two words you do not need to 

use.  

A. negative      B. landscape      C. household      D. convenience      E. bustling 

F. first hand      G. dominating     H. atmosphere      I. guaranteed 
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 های جهانتلویزیون امشب: سرگردان

با  این مجموعهبرد. های سواحل غربی نروژ میما را به تماشای مستقیم زیباییهای جهان سرگرداننخستین اپیزود از مجموعه 

شود، جایی که ما قبل از عزیمت به یک سفر دریایی از میان فالت با شهرت جهانی نروژ، در شهر بندری شلوغ برگن شروع می

است، با صدها هزار بازید کننده در هر سال، اما همچنان پر از شده یک بازار شلوغ ناهار خوردیم. این یک مقصد نسبتاً شناخته

آورد. تنها کننده است. آدم کم میاند کاماًل مبهوتها که از دل دریا سر برآوردهکوهستان فردبهمنحصرانداز شگفتی است. چشم

نقطه منفی درباره این برنامه آن است که فقط سی دقیقه زمان دارد، بسیار کوتاه برای لذت بردن واقعی از هر چیزی که می

 یرکیببرنامه قول تاین  ،در آیندهاند. کنیم موفق عمل کردهآن دیدن می فضای هر مکانی که از کنندگان در انتقالبینید. اما تهیه

را  زی لومبوکنهای اندوهای جدید نظیر جزیرها کشفگرفته تهای بزرگ و معروفی نظیر پاریس و اهرام مصر از مقاصد از نام

 کنیم که شوق سفر در شما ایجاد شود.. تضمین میداده است

49- F 

50- E 

51- B 

52-  A 

53- H 

54- C 

55- I 

-56را برای هر قسمت از مقاله ) Iتا  Aبهترین جمله خالصه از لیست  خواهید خواند.« دزدی در امریکا»ای در رابطه با مقاله»

های خود را بر روی برگه پاسخنامه ( انتخاب کنید. یک خالصه اضافه وجود دارد که نیازی به استفاده از آن نیست. پاسخ63

 «بنویسید.

  

PART A: 

You are going to read an article about shoplifting in America. Choose the most 

suitable summary sentence from the list A-I for each part (56-63) of the article. 

There is one extra summary sentence that you do not need to use. Write your 

answers on your answer sheet. 
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Krazy Kirk meets Dr Shortage 

 .کندمالقات می Shortageزی ک رْک با دکتر ر یْک

56) 

Shrinkage was a hot topic of conversation at the annual congress of America’s retailers in New 

York, which ended on January 16th. Given the fact that store groups are going bust all over the 

land, getting smaller seems to be the least of their worries. But shrinkage does not mean 

reducing a store’s size. The term is the industry’s euphemism for shoplifting, which is itself a 

euphemism for stealing. And thieves are threatening to send still more of America’s 

shopkeepers to the bankruptcy courts. 

فروشان آمریکا در نیویورک بوده است که در شانزدهم ژانویه رد بحث در همایش ساالنه خردهیکی از موضوعات مهم مو انقباض

رسد به نظر می، هستندهای مختلف در سراسر امریکا در حال ورشکستگی با توجه به این حقیقت که فروشگاهبه پایان رسید. 

، الح. این اصطنیستبه معنای کوچک شدن اندازه فروشگاه  انقباض . اماباشدها آن یکمترین نگران هافروشگاهتر شدن کوچک

نوز . و دزدان هاست برای دزدیای تعبیر مؤدبانهجنس از مغازه است، که اصطالح اخیر خود  کش رفتن برایصنف مؤدبانه  تعبیر

 کنند.های ورشکستگی، تهدید میبیشتری را به فرستادن به دادگاه دارانمغازه

 است. صحیح Cگزینه  -56

 «رو هستند.ها در آمریکا با مشکالت مالی روبهبسیاری از فروشگا»

 باشد.کلید این سؤال می store groups are going bust all over the land عبارتوجود 

 

57)  

America’s shops lose 2% of their merchandise to thieves compared with 1.5% for Canada’s 

shops and less than 1% for shops in Japan. Even the American figure may not sound like much, 

A Different kinds of stores lose different amounts from shoplifting. 

B Goods are stolen by custorners and employees.  

C Many shops in America are facing financial difficulty. 

D One chain has its own radio station. 

E One chain of stores checks its stock each month. 

F Shops operate on a very low profit margin. 

G Some chains have their own television stations. 

H Some shops are willing to damage their own goods, to discourage theft. 

I Some staff are paid extra if they catch someone stealing goods. 
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but in the low margin business of retailing, where moving large volumes of goods quickly is 

the key to success, a 2% loss can wipe out a store’s profits. 

شگاه صد از کاالهای 2های امریکا فرو ست میبه خاطر خود را  در ست که این رقم برای کاناد ،دهندسارقان از د ا این در حالی ا

 فروشیخرده رسد، ولی در حرفه. حتی این رقم دو درصدی در امریکا نیز به نظر زیاد نمیاستدرصد  1درصد و برای ژاپن  5/1

سود کم شیه  ستکاال، کلید موفقیت  مقادیر زیادسریع ال ق، جایی که انتبا حا یک  سودتواند می یدرصد 2 ضرر و زیان ، اینا

 فروشگاه را نابود کند.

 است. صحیح Fگزینه  -57

 «کنند.ها با حاشیه سود پایین فعالیت میفروشگاه»

 شود.مشاهده می 57در خط سوم پاراگراف  lowmarginواژه 

 

58) 

A recent survey of 160 big American retailers indicated that these chains spend a total of $365m 

a year, or 0.3% of sales, trying to stop thieves. And yet their average losses are still 1.9% of 

sales. Department stores, with a shrinkage rate of 2.2%, and drug stores, with 2.3%, do 

significantly worse. 

 365ها ساالنه دهد که این زنجیرهبزرگ امریکایی صورت گرفته است نشان می فروشخرده 160بررسی اخیر که در خصوص 

باشد. درصد می 9/1ها آن هنوز میانگین ضررو  دنکنمیلیون دالر و یا سه درصد فروش را بابت متوقف ساختن سارقان، صرف می

 وضعیت بسیار بدتری را دارند. درصد 3/2های با درصدی و داروخانه 2/2 افت سودای با های زنجیرهفروشگاه

 است. صحیح Aگزینه  -58

 «دهند.ها از دست میهای مختلف مقادیر مختلفی را در سرقت از مغازهفروشگاه»

 ها به لحاظ درصد سرقت اشاره شده است.به تفاوت انواع فروشگاه 58اگراف رادر پ

 

59) 

Thirteen shoppers are caught thieving for every employee who is caught. But at $1,350, the 

value of merchandise recovered from employees is seven times greater. So retailers are policing 

workers as well as shoppers. Some of the methods now being employed by stores to combat 

shrinkage sound weird, but shopkeepers are in a mood to try almost anything. 

ستگیر می ،شودهر کارمندی که در حال دزدی گرفته می به ازای ستبرد د سبولی  شوند.سیزده خریدار نیز در حال د  بر ح

شفی ارزش کاالها دالر 1،350 سبت به خریداران نکناکار ازشده ک شتر ، این میزان ن ستتا هفت برابر بی خرده ،. از این روا

ها برای مبارزه با اکنون توسط فروشگاههایی که همدهند. برخی روشان را نیز همانند خریداران زیر نظر قرار میکنکار ،فروشان

داران در موقعیتی قرار اما در هر حال مغازه رسوود،میبه نظر شووود عجیب و غریب گرفته میکار به )کش رفتن، دزدی( انقباض

 باید هر راهی را امتحان کنند. دارند که تقریباً
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 است. صحیح Bگزینه  -59

 «شود.کاالها توسط مشتریان و فروشندگان سرقت می»

توسووط خورد و به موضوووع سوورقت کاالها )مشووتریان( به چشووم می shoppersو  employeesهر دو واژه  39در پاراگراف 

 کارمندان اشاره شده است.

 

60)  

Saks Fifth Avenue, a chain of high-class department stores, believes ‘gimmicks, gimmicks and  

more gimmicks’ are needed to keep staff conscious of security. A Saks manager who has 

forgotten to lock a door or close a cash register will find a helium balloon floating beside his 

desk the following morning. Saks gives a cash bonus to anyone detecting a shoplifter. And the 

chain has installed two types of cameras in its stores: highly visible ones to deter thieves, and 

hidden ones to record those who try to snatch something. The company displays as many as 

six television monitors at employees’ entrances. 

با نام ساکس فیفث اَوِنْیو، معتقد است که باید تدابیر بسیار بیشتری اندیشیده شود تا  باالکالسای های زنجیرهیکی از فروشگاه

که ینا . یک مدیر فروشگاه ساکس که فراموش کرده بود دری را قفل کند و یاشودمین أکارمندان کامالً هوشیار بوده و امنیت ت

 ایبیند. فروشگاه ساکس جایزهرا در کنار میزش می روز یک بادکنک هلیومی متحرک شمار را ببندد، فردای آنصندوق پول

ای دو نوع دوربین را در این فروشگاه زنجیرهنماید. و را برای هر کسی که بتواند دزد فروشگاه را شناسایی کند، تعیین می نقدی

خواهند یم فتن از کسانی کهیکی دیگر مخفی که برای فیلم گرو  کند: یکی کامالً مشهود برای ترساندن دزدانفروشگاه تعبیه می

 چیزی را کش بروند. این شرکت همچنین شش مانیتور تلویزیونی را در ورودی کارمندان تعبیه کرده است.

 است. صحیح Iگزینه  -60

 «اگر بتوانند کسی را در حال سرقت کاالها دستگیر کنند. ،گیرندمی کاراضافهبرخی از کارمندان »

 :توجه کنید 60خط چهارم پاراگراف به 

Saks gives a cash bonus to anyone detecting a shoplifter. 
 

61) 

Lohemann’s, a New York-based chain specialising in ladies’ clothes, believes in frequent stock 
checks. Where other chains physically count their stock once or twice a year, Loehmann’s has 

always done a monthly check. If a store’s shrinkage hits an unacceptable level, senior managers 

arrive to find out why. In the most persistent cases, the backgrounds of recently hired staff and 

cleaners are investigated. The company has also found that communal dressing rooms 

discourage shoplifters. And its ‘no refunds’ policy makes it harder for dishonest cashiers and 

customers to collude. 

شگاهفرووارسی شود. در حالی که دیگر اغلب ای لباس زنانه لوهمان در نیویورک، بر این باور است که انبار باید فروشگاه زنجیره

دهد. اگر کنند، فروشگاه لوهمان هر ماه این وارسی را انجام میساالنه یک یا دو بار انبار خود را وارسی می ای عمالً های زنجیره

مدیر ارشد فروشگاه شروع به تحقیق خواهد کرد که چرا این اتفاق روی  ،قابل قبولی صورت پذیردوشگاه تا اندازه غیرفر انقباض
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شرکت همچنین گیرد. این چیان نیز مورد تحقیق و بازجویی قرار میکارمندان قراردادی و نظافت ، پیشینهپایاموارد داده است. در 

را دلسرد خواهد کرد. و سیاست عدم استرداد کاال موقعیت را از تبانی  جمعی تعویض لباس، دزدانهای دریافته است که اتاق

 داران متقلب و مشتریان، خواهد گرفت. کردن صندوق

 است. صحیح Eگزینه  -61

 «کند.ماهانه کنترل میصورت به ای انبار خود راهای زنجیرهیکی از فروشگاه»

 

62) 

Carter Hawley Hale, a group that owns five department store chains, cut its shrinkage to 2% in 

1990 from 3.5% four years ago with a variety of stunts. At The Broadway, one of its stores, a 

mock radio station was set up called KSOS: the call letters stood for ‘stop our shortage’. Shop 

assistants were encouraged to call the radio station’ s host, a store detective named Krazy Kirk, 

with questions about shortages and to compete for prizes in a radio quiz on loss prevention. 

The station also distributed comic books starring three superhero-DJs who oppose the evil plans 

of a sticky-fingered villain called Dr Shortage. Such methods sound silly, but they work. 

ای است، کش رفتن کاالهایش را با یک سلسله اقدامات بسیار چندین فروشگاه زنجیره دارایای که کارتر هاولی هیل، مجموعه

، های این مجموعهوشگاهکاهش داد. در برادْوِی یکی از فر 1990درصد در سال  2درصد چهار سال قبل به  5/3انگیز از اعجاب

سازید(. سیس شد که حروف مذکور مخفف این است )کمبود ما را متوقف أت KSOSیک ایستگاه رادیویی ساختگی به نام 

ی یهای کِرْک با پرسشزنام کرِیه گاه فروشگاهی بآیک کارکه تا با میزبان ایستگاه رادیویی شوند تشویق میدستیاران فروشگاه 

. این دتماس بگیرن جوایزی در مسابقه رادیویی در خصوص پیشگیری از کسری کاالدر خصوص کسری کاال و رقابت کردن برای 

های شیطانی کرد، که مخالف با نقشههای طنزی با هنرنمایی سه ستاره و قهرمان موسیقی پاپ عرضه میایستگاه همچنین کتاب

ولی در هر حال  ،رسدحمقانه به نظر میها ابودند. این روش« Shortageدکتر »نام ه یک موجود شرور با انگشتان چسبنده ب

 ثر است.ؤم

 است. صحیح Dگزینه  -62

  «ای ایستگاه رادیویی خاص خود را دارد.یک فروشگاه زنجیره»

 توجه کنید. mock radio stationو عبارت  62به خط سوم پاراگراف 

 

63)  

More conventional has been a new generation of anti-theft technology. Security Tag Systems 

and Sensormatic, the companies which have stuck most of the clumsy plastic tags on goods 

across America, both now offer tags filled with ink. If an unauthorised person tries to remove 

the tag, it breaks and spills the dye on the about-to-be-stolen garment as well as the shoplifter. 

Once the clothes are stained they cannot be worn or sold, so thieves lose their motive to steal 

them. Preliminary experiments indicate that the tags work, though retailers are reluctant to 

attach them to leathers, furs and pricey designer clothes. 
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هایی نیز شرکتو  امنیتی و بسیار حساسدار های برچسبتر شده است. سیستمتر و رایجوری ضد سرقت مرسومانسل جدید فن

سب ستیکی که برچ سبی های پال سبانده را برنامنا سر امریکا چ سرا سبروی کاالهای خود در  های جوهردار را اند، هر دو برچ

 در حال پوشاکو رنگ آن بر روی شده بخواهد برچسب را بردارد، برچسب شکسته یرمسئولیغکنند. اگر شخص پیشنهاد می

شدندزدی ستند. از این رو دزدان ها لکهشود. و زمانی که لباسو دزد ریخته می ده  شیدن و یا فروش نی شوند دیگر قابل پو دار 

اگر چه  ،شووودثر واقع میؤمها دهد که این برچسووبدهند. تجارب اولیه نشووان میاز دسووت میها آن دیشووان را برای دزنگیزها

 بچسبانند. قیمتگرانشده های طراحیلباسو  را به چرم، خز فروشان مایل نیستند که آنخرده

 است. صحیح Hگزینه  -63

 «ها انگیزه سرقت را از دست بدهند.دزدب بزنند تا یها مایل هستند به کاالهای خود آسبعضی از فروشگاه»

 شود.از جوهر مخصوصی استفاده شده است معرفی میها آن های امنیتی که درشیوه استفاده از بعضی برچسب 63ف در پاراگرا

 

 

 

 

سخچه آن نه عبارات( در مقاله که با کلماتی )کلمات مجزا،» سپس پا سانی دارند را بیابید.  ست، معنای یک که در ادامه آمده ا

 «های خود را روی برگه پاسخنامه بنویسید.

64. bankrupt (paragraph 1) 

64- (going) bust ورشکسته = 

65. a word used to avoid using an unpleasant word (paragraph 1) 

65- Euphemism  =شود.بردن یک کلمه نامطلوب استفاده میکار به ای که برای پرهیز ازکلمه 

66. appear to be; look (paragraph 2)  

66- Sound به نظر رسیدن =              

67. tricks to catch people’s attention (paragraph 5)  

67- Gimmicks روشی برای جلب توجه افراد =        

68. work secretly together to cheat (paragraph 6)    

68- Collude .همدستی کردن برای انجام جرم =       

69. pretend, not real (paragraph 7)  

69- Mock عی، تقلیدی.= غیرواق                

70. not willing (paragraph 8)    

70- Reluctant انگیزه.= بی 

Find words (single words but not phrases) in the article which mean the same as the 

following. Then write your answers on your answer sheet. 
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که فکر  Dو  A ،B ،Cهای ، گزینه85تا  71خواهید خواند. برای سؤاالت  باستاناز یک روزنامه درباره هنر عامه  ایشما مقاله»

شده کنید به بهترین شکل با متن تناسب دارد را انتخاب کنید. سپس بر روی برگه پاسخنامه، حرف مربوط به پاسخ انتخابمی

 «بنویسید.را 

Tens of thousands of ancient pictures carved into the rocks at one of France’s most important 

tourist sites are being gradually destroyed. Scientists and researchers fear that the 36,000 

drawings on rocks in Mont Bego in the French Alps are being damaged so rapidly that they 

will not survive for future generations.  

The mountain, believed to have once been a site for prayer and worship, is scattered with 

4,000-year-old drawings cut into bare rock. They include pictures of cows with horns, 

cultivated fields and various religious ceremonies. But as the popularity of the site increases, 

the pictures are being ruined by thoughtless graffiti. 
Jean Clottes is the chairman of the International Committee on Rock Art. He says, ‘People 

think that because the pictures have been there so long they will always continue to be there. 

But if the damage continues at this rate there will be nothing left in 50 years.’ 

He describes seeing tourists stamping on the drawings, wearing away the rock and definition 

of the artwork as they do so. Some visitors, he says, even chop off parts to take home as 

souvenirs.  

‘When people think they can’t take a good enough photograph, they rub the drawings to get 

a clearer picture,’ he said. ‘The drawings are polished by the weather, and if the sun is shining 

and the visitors can’t see them properly they simply rub and scrape them to make them look 

fresher.’ 

Other researchers describe how people arrive carrying long sticks with sharp ends to scratch 

their own drawings, or even their names, in the rocks.  

But experts are divided over the best way to preserve the drawings. Henry de Lumley, 

director of the Museum of Natural History in Paris, believes that the only way to save the site 

is to turn the whole mountain into a ‘no-go’ area, preventing the public from going there except 

on guided tours. Otherwise, he says, not only will the site be completely destroyed but 

important research work will be reduced.  

Clottes disagrees. ‘The measure proposed by Henry de Lumley is the most 

severe, and while it is the most effective, it is also certain to bring about protests from people 

who Live there,’ he said. ‘The site was classified as a historic monument years ago by the 

Ministry of Culture, and we must do as much as possible to save what is there.’ 

PART B: 

You are going to read a newspaper article about ancient rock art. For questions 71 

to 85, choose the answer (A), (B), (C), or (D) which you think best fits according 

to the text. Then on your answer sheet, write the letter of the answer you have 

chosen. 
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David Lavergne, the regional architect, also wants to avoid closing the site. ‘Henry de 

Lurnley’s idea isn’t ideal,’ he said. ‘Our department feels that the best solution is to let people 

look at the site, but because the area is very big it is difficult to prevent visitors from damaging 

it. I would prefer that everyone was able to look at it, but the main problem is financial. We do 

not have the funds to employ the necessary number of guards. We may have to consider 

charging a fee. There seems to be no prospect of government funding.’ 

In Nice, Annie Echassoux, who also worked on researching the site, is alarmed that as the 

mountain becomes easier to reach — tourists can now avoid the three- and-a-half-hour walk 

by hiring vehicles -the damage will increase rapidly. She thinks that the only solution is to rope 

off the area and provide guides. ‘You can’t say the plan can’t go ahead because there is no 

money,’ she said. ‘That is not good enough. Money must be provided because the Ministry of 

Culture has classified this area as a historic site. If we don’t take steps, we will be responsible 

for losing the drawings for the next generation. 

سنگ که در یک منطقه مهم گردشگری فرانسه قرار دارند به تدریج در حال نابودی  بر رویشده ها هزار تصویر باستانی حکده

چنان سریع نابود های آلپ فرانسه آنها در مون بِگُ در کوهنقاشی روی سنگ 36،000است. دانشمندان و محققان بیم دارند که 

 را برای نسل آینده حفی کرد.ها آن شوند که نتوان

 4000با  بر سنگشده حک یهابر این است که محلی برای پرستش و عبادت بوده است، نقاشی این کوه، که اعتقادروی 

های کشاورزی و آداب و رسوم مختلف مذهبی است. اما ، زمینهاشامل تصاویری از گاوها و شاخها آن اند.سال قدمت پراکنده

دن در حال خراب ش توجهیهای ناشی از بیدیوارنوشته هبه وسیلیابد، این تصاویر طور که محبوبیت این مکان افزایش میهمان

 هستند.

 مدت بسیار طوالنیکنند که چون این تصاویر گوید: مردم فکر میالمللی هنر سنگ است. او مییس کمیته بینئژان کِلُت، ر

 نخواهد بود.جا آن دیگر چیزیسال  50خواهند بود. اما اگر خرابی با همین روند ادامه یابد تا جا آن اند همچنانبودهجا آن

سایند و این عمل را کار هنری توصیف ها را میسنگ ،زنندها مهر میگوید که بر روی نقاشیاو از مشاهده گردشگرانی می

 سوغات به خانه ببرند.عنوان به کَنند تاهایی را میکنندگان حتی بخشگوید برخی بازدیدکنند. او میمی

مالند تا تصویر واضحها را میا کیفیت مناسبی عکس بگیرند نقاشیتوانند بکنند که نمیمردم فکر میگوید زمانی که او می

را به خوبی ها آن دشید بدرخشد و بازدیدکنندگان نتواننخورند و اگر خورها به وسیله هوا صیقل میتری داشته باشد. نقاشی

 تر به نظر برسند.زهخراشند تا تامالند و میرا میها آن ببیند به سادگی

ها یا حتی نام خود را بر روی آیند تا نقاشیمی زیتنوکهای بلند کنند که چگونه مردم با چوبمحققان دیگر توصیف می

 ها حک کنند.سنگ

شوند. هانری دو لومْلی، مدیر موزه تاریخ طبیعی ها چند دسته میر حسب بهترین راه حفاظت از نقاشیاما متخصصان ب

ر د مگرجا آن مردم به آمدوشد، تا از کل کوه به منطقه عبور ممنوع است معتقد است که تنها راه نجات منطقه تبدیل پاریس،

بلکه کارهای  ،شودمنطقه به طور کامل ویران می تنهانهگوید در غیر این صورت او می جلوگیری شود.شده هدایتقالب تورهای 

 تحقیقاتی مهم نیز کاهش خواهد یافت.

با  ،ستا (حلراه) رینتگیرانهی دو لومْلی پیشنهاد شده است سختکه توسط هانر اقدامی»گوید کِلُت مخالف است. او می

ها منطقه سال کنند.زندگی میجا آن که در مردمی خواهد شد تموجب مخالف است، همچنین قطعاً (حلراه) ثرترینؤکه ماین
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جا آن توانیم برای نجاتشده است و ما باید هر کاری که میبندی تاریخی طبقه یک بنایعنوان به نگقبل توسط وزارت فره

 «انجام دهیم.

ایده هانری دو لومْلی آرمانی نیست. اداره »گوید پرهیز از بستن منطقه است. او می ای، نیز خواهانداوید الوِرْن، معمار منطقه

رگ بزاما چون ناحیه خیلی  ،اجازه داده شود تا از منطقه بازدید کنند این است که به مردم حلراهکند که بهترین ما احساس می

مسئله  را ببیند اماجا آن دهم که هر کس بتواندای بازدیدکنندگان جلوگیری کرد. من ترجیح میهاست دشوار است که از خرابی

پرداخت هزینه هستیم. به  احتماالً مجبور به اصلی مالی است. ما منابع مالی برای استخدام تعداد محافی مورد نیاز را نداریم. ما

 «از بودجه دولت وجود داشته باشد. یاندازچشمسد رنظر نمی

ها به سرعت تر به کوه خرابیدهد که با دسترسی سادهآنی اِشاسو، که او نیز بر روی منطقه پژوهش کرده است هشدار می

کند تنها روی پرهیز کنند. او فکر میه وسیله از سه ساعت و نیم پیادهرتوانند با اجاگردشگران اکنون می -افزایش خواهد یافت

 برنامهتوانید بگویید که شما نمی»گوید ها ارائه شود. او میکشی )محدود( شود و راهنماییاین است که منطقه طناب حلراه

یه چرا که وزارت فرهنگ این ناح ،أمین شوداین کار به اندازه کافی خوب نیست. پول باید ت ،تواند جلو برود چون پول نیستنمی

ها برای نسل بعد مسئول برای از دست دادن نقاشی ،برنداریم هاییکرده است. اگر گام قلمدادتاریخی  ایمنطقهعنوان به را

 «خواهیم بود.

71. What does ‘they’ refer to in paragraph 1? 

1) the rocks      2) the French Alps     3) the drawings     4) the tourist sites 

 است. صحیح 3گزینه  -71

they  در این پاراگراف بهancient pictures گرددیبازم .the drawings  معادلthe pictures باشد.می 

72. According to the text, the rate at which the drawings are being damaged is. 

1) negligible       2) fast          3) unidentified     4) not rapid enough 

 است. صحیح 2زینه گ -72

 «.ها سریع استسرعت تخریب نقاشی»

73. According to the text, the concerned pictures include scenes related to all of the 

following EXCEPT …………….. . 

1) animals       2) agriculture       3) religion       4) rocks 

 است. صحیح 4گزینه  -73

They include pictures of cows (animals), cultivated fields (agriculture) and various religion 

ceremonies (religion). 
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74. Jean Clottes says that people who visit the mountain .……………….. . 

1) do not believe the drawings are old 

2) believe they are allowed to paint there 

3) think the drawings should be left alone 

4) assume the drawings will not change 

 است. صحیح 4گزینه  -74

People think that …they will always continue to be there. 

75. According to Clottes, some of the visitors to the area have ………………… . 

1) misunderstood what the pictures mean 

2) been unable to take photographs 

3) helped to clean the drawings 

4) taken bits of the rock home 

 است. صحیح 4گزینه  -75

… even chop off parts to take home as souvenirs. 

76. People are described as doing all of the following EXCEPT ………………… . 

1) polishing the drawings by means of the sticks they carry with them 

2) rubbing the drawings to make them look fresher 

3) ruining the drawings by reckless graffiti 

4) stamping on the drawings 

 است. صحیح 1گزینه  -76

77. Henry de Lumley is keen to …………………. . 

1) set up research projects 

2) safeguard public rights 

3) keep out individual visitors 

4) ban traffic in the area 

 است. صحیح 3گزینه  -77

78. Clottes disagrees with Henry de Lumley’s suggestion because he thinks …………… . 

1) it won’t work 

2) visitors will protest about it 

3) he has a better idea 

4) it will annoy local people 

 است. صحیح 4گزینه  -78

.people who live thereIt is also certain to bring out protests from  
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79. What does the word “there” refer to in paragraph 8? 

1) site     2) local people’s homes          3) ministry of culture             4) architecture 

 است. صحیح 1گزینه  -79

 باشد. می the siteعبارت اسمی  thereمنظور از 

80. David Lavergne would prefer to -………………… . 

1) limit the number of visitors to the site 

2) arrange security to protect the site 

3) reduce the overall area of the site 

4) use tourist fees to finance repairs on the site 

 است. صحیح 2گزینه  -80

 «باستانی حفاظت کرد. منطقهاست با استخدام نیروهای محافی از  به نظر داوید الورن بهتر»

81. According to David Lavergne, the problem of using guards to protect the site …… . 

1) the government’s current economic crisis 

2) basically financial 

3) the great number of visitors 

4) the disinclination to make the area look like a military zone 

 است. صحیح 2گزینه  -81

 «مالی است. مشکل استفاده از نیروی حفاظتی اساساً»

82. According to the text, it is NOT true that ……………… . 

1) some people walk to the site 

2) tourists can use car service for traveling to the site 

3) the area is now roped off and some guides are provided 

4) the possibility of hiring cars by tourists would speed up the damaging of the site 

 است. صحیح 3گزینه  -82

 کشی و حفاظت نشده است.در حال حاضر آن منطقه طنابطبق متن، 

83. The claim that the drawings would not be available for the next generation to look  

at is …………………. . 

1) definite     2) likely      

3) being investigated      4) denied by the Ministry of Culture 

 است. صحیح 2گزینه  -83

روند تخریب ادامه  اگرزیرا در متن گفته شده  ( است.likelyبه نسل بعد محتمل )ها آن ها و نرسیدنادعای نابود شدن نقاشی

 شوند.ها نابود میداشته باشد، نقاشی
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84. Which word best describes Annie Echassoux’s attitude? 

1) Determined   2) Despairing   3) Unforgiving       4) Understanding 

 است. صحیح 2گزینه  -84

 «برای نسل بعد مسئول خواهیم بود.ها برای از دست دادن نقاشی»دهد: جمله آخر متن به این ناامیدکنندگی را نشان می

85. This article has been written about Mont Bego to ……………….. 

1) advertise the closure of the site 

2) warn visitors about the dangers of the site 

3) encourage scientists to visit the site 

4) describe fears about the future of the site 

 است. صحیح 4گزینه  -85

 این متن نوشته شده تا درباره آینده این منطقه باستانی هشدار دهد.

 

آید را با توجه به اطالعات موجود در آن تکمیل نمایید. ای زیر را بخوانید. سپس جمالتی که در ادامه متن میمقاله روزنامه»

 «پاسخ خود را بر روی پاسخنامه بنویسید.بیش از یک کلمه و یا یک عدد در جای خالی استفاده نکنید. سپس 

We British as a nation do all kinds of things in our spare time: we go shopping or jogging, we 

play darts or football, we collect records or stamps, we go to church or to the park. The average 

working p’erson has 40 hours of free time a week, sleeps for 49 hours, spends 45 hours at work 

or travelling to and from work. The remaining hours are spent on ‘essential activities’ (food 

shopping, housework, child care, cooking, etc.). Of course, some of our free time activities, 

like visiting relatives or taking driving lessons, may not be fun, but whatever we do, the way 

we spend our free time is probably providing other people with work. Leisure is our fastest 

growing industry. 

According to the latest figures, during the past year, the most popular activity of all was 

walking: 35 million British people regularly walked two miles or more. More energetically, ten 

million people went to keep fit classes or took part in aerobics or yoga and half as many did 

some kind of weight training in a gym. Not only did nine million people go cycling but four 

million went jogging and the same number played football and played golf. Other popular 

sports were bowling (six million), badminton (five million), tennis (four million) and squash 

(three million). Less actively, twelve million people played snooker, seven million played darts 

and three million went fishing.  

PART C: 

Read the following newspaper article. Then complete the sentences following the 

text based on the information included in it. Use NO MORE THAN ONE WORD 

or A NUMBER in each blank. Then write your answers on your answer sheet. 
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Watching other people playing is also a popular leisure activity: the favourite sports among 

TV viewers are football, horse-racing, snooker, cricket and tennis. But although millions watch 

the matches on TV, not so many regularly go to watch football matches. 

‘New’ television sports like American football, basketball and even darts are attracting loyal 

armchair experts.  

The fitness boom of the eighties led to a big rise in the numbers of people participating in 

sports. To cater for this boom and provide the up-to-date facilities people want, over 1,500 

private health and fitness clubs and the same number of public leisure centres have been built 

during the past twenty years. These modem centres, with their swimming pools (22 million 

people went swimming last year), squash courts, gyms and indoor courts for tennis and other 

sports, are competing with clubs and cinemas as places for people to go to spend their leisure 

time and their money. Now practically every town has a leisure pool, often with a wave 

machine, water slides and tropical plants. Families can even spend their holidays at huge indoor 

water parks, where they can play or relax all day long in warmth and comfort without worrying 

about the weather outside. But this may not be helping us to get fitter: we may be becoming a 

nation of splashers, but not a nation of swimmers. The big question fitness experts are asking 

is: should sport be taken seriously or should it just be fun? 

رویم، پرتاب روی میدهیم: به خرید یا پیادهیک ملت انواع این کارها را در اوقات فراغتمان انجام میعنوان به هاما بریتانیایی 

متوسط وقت آزاد یک انسان  .رویممی کنیم، به کلیسا یا به پارککنیم، آلبوم موسیقی یا تمبر جمع میدارت یا فوتبال بازی می

ساعات  .کندساعت در محل کار و یا رفت و آمد به محل کار صرف می 45خوابد، ساعت می 49 ساعت در هفته است. 40شاغل 

برخی البته،  غیره(.و  وپزشود )خرید مواد غذایی، کارهای خانه، مراقبت از کودکان، پختهای ضروری میصرف فعالیت ماندهیباق

کننده های اوقات فراغت ما، مانند بازدید از خویشاوندان یا شرکت در کالس آموزش رانندگی، ممکن است سرگرماز فعالیت

گذرانیم ممکن است برای دیگران ایجاد اشتغال کند. راهی که ما وقت آزاد خود را می دهیم،نباشد، اما هر چه که ما انجام می

 رشد ماست. ترین صنعت در حالفراغت سریع

میلیون بریتانیایی به طور منظم دو  35ترین فعالیت قدم زدن بوده است: آخرین آمار، در سال گذشته، محبوببا توجه به 

ایروبیک و یا یوگا  ،اندامتناسبهای های پرتحرک، ده میلیون نفر از مردم به کالساز فعالیت اند.روی کردهپیاده مایل یا بیشتر

 اند،سواری کردهنه میلیون نفر دوچرخه تنهانه. اندانجام دادهرا در باشگاه  یسازبدنهای برخی از فعالیتها آن از اند و نیمیرفته

های محبوب بولینگ )شش سایر ورزش پیمایی رفتند و به همان تعداد فوتبال و گلف بازی کردند.بلکه چهار میلیون نفر به کوه

، دوازده میلیون تحرککمهای از فعالیت تنیس )چهار میلیون( و اسکواش )سه میلیون( بودند. میلیون(، بدمینتون )پنج میلیون(،

 گیری کردند.ماهی نفر اسنوکر، هفت میلیون دارت و سه میلیون نفر

های مورد عالقه در میان بینندگان تلویزیون دیگر فعالیت محبوب در اوقات فراغت است: ورزش مشاهده بازی دیگران نیز،

کنند، افراد ها نفر مسابقات تلویزیون را تماشا میاما اگرچه میلیون، سواری، اسنوکر، کریکت و تنیس هستندفوتبال، مسابقه اسب

های تلویزیونی مانند فوتبال آمریکایی، بسکتبال و حتی ورزش اخیراً .روندزیادی به طور منظم به تماشای مسابقات فوتبال نمی

  د.هستن نیزنشیمپشتکارشناسان ابت کننده ثجذب ،دارت

برای این رونق و ارائه  د.شش کننده در ورزاز دهه هشتاد منجر به یک افزایش بزرگ در تعداد افراد شرکت اندامتناسبرونق 

و سالمت خصوصی و به همان تعداد مراکز تفریحی  اندامتناسبباشگاه  1،500خواهند، بیش از که مردم می یروزبه امکاناتِ
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میلیون نفر از مردم در  22خود ) یمراکز مدرن، با استخرهای شنا . اینعمومی در طول بیست سال گذشته ساخته شده است

ها و ها، در رقابت با کلوبهای سرپوشیده تنیس و دیگر ورزشها و زمینشنا رفتند(، زمین اسکواش، باشگاهسال گذشته به 

 هر شهر در حال حاضر عمالً  کنند.صرف میجا آن هستند که مردم اوقات فراغت و پول خود را در ییهامکانعنوان به سینماها

توانند تعطیالت ها حتی میخانواده د.های آبی و گیاهان گرمسیری دارگاه موج، سرسرهیک استخر تفریحی، اغلب با یک دست

توانند بازی کنند و یا در تمام طول روز در گرما میا هآن های آبی سرپوشیده بزرگ صرف کنند، جایی کهخود را در پارک

اما این راهی نیست که به  بیرون داشته باشند. یوهواآبنگرانی در مورد  گونهچیهکه این استراحت کنند و راحت باشند بدون

کنند نه یک ملت متناسب شدن اندام ما کمک کند: ممکن است ما در حال تبدیل شدن به یک ملتی باشیم که در آب بازی می

 پرسند این است: ورزش باید جدی گرفته شود یا فقط سرگرمی است؟می اندامتناسبسؤال بزرگی که کارشناسان . شناگر

86. The most popular sporting activity in Britain is ……………. . 

86- walking است. صحیح 

87. The second most popular sporting activity in Britain is ……………… . 

87- yoga and aerobics است صحیح. 

 در متن نوشته شده:

ten million people went to keep fit classes or took part in aerobics or yoga. 

88. Over the past 20 years …………….. , private health and fitness clubs have been built 

in Britain. 

 است. صحیح 1500 -88

89. Over the past 20 years, ……………. public leisure centers have been built in Britain. 

 است.  صحیح 1500 -89

 ره شده به تعداد مراکز خصوصی، مراکز دولتی ورزشی تأسیس شده است.اچون در متن اش

90. The average working person has 40 hours of free time per .…………… . 

90- week است. صحیح 

91. Last year 35 million British people regularly …………….. two miles or so. 

91- walked 

92. Some of the activities that we do in our free time, like taking driving lessons may not 

be …………. . 

92- fun 
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93. Last year the number of people who practiced weightlifling in a ………… was 5 

million. 

93- gym 

94. Providing people with the opportunity to spend their leisure time is a fast-growing 

……………. . 

94- industry 

95. Nowadays it is very likely for one to encounter a wave ………………. in a leisure pool. 

95- machine 

96. When you are at a huge indoor water park, you do not need to worry about the 

…………. outside. 

96- weather 

97. The number of people who played badminton and those who did weightlifting was the 

……………. . 

97- same 

98. …………… other people playing is also a popular activity which people do in their 

free time. 

98- watching 

99. The number of people who went ………….. last year was six million. 

99- bowling 

100. Fitness experts wonder whether sport should be taken …………….. or should it be 

just for fun. 

100- seriously  



 
 

 

 

 

 

http://phdtest.ir/1391/03/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/
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1- The popularity of game theory has varied ……………….. economics.  

1) to be introduced by 2) in order to introduce into 

3) since its introduction into 4) from its introduction by 

 صحیح است.  3گزینه  -1

 «ته است.یاف محبوبیت تئوری بازی، از زمان معرفی آن به علم اقتصاد تغییر»

شته کامل  ،جایی که در جمله از آن سخ هب has variedفعل گذ ست، تنها پا شان دادن since  که کلمه 3کار رفته ا را برای ن

 باشد. صحیح می ،کار برده استهتوالی زمانی ب

2- Although there are many definitions of epistemology, ……….…… is probably …… 

Brian Mac Ma honet al. 

1) most widely accepted one - by 2) the one most wide accepted - from 

3) one mostly wide accepted - those by 4) the most widely accepted - that of 

 صحیح است. 4گزینه  -2

 .Brian Mac Ma hon et al احتماالً مربوط بهترین تعریف، شووناسووی وجود دارد، مقبولچه تعاریف زیادی از معرفت اگر»

 «ت.اس

 3اند. پاسووخ نبردهکار به شووناسوویترین معرفترا برای اشوواره به مقبول theزیرا حرف  ،مورد قبول نیسووتند 3و  1های پاسووخ

ترین معرفتموضوع جمله، مقبول کهیدرصورتکار برده هدوم، ضمیر جمع ب نیچنقطهبرای  این علت غلط است کههمچنین به 

 شناسی است و مفرد است. 

کار به  widelyجای آن قیده بباید اشووتباه اسووت و  wide acceptedعبارت که این به دو دلیل غلط اسووت. اول 2گزینه 

 در اینجا کاربردی ندارد.  from. دوم اینکه رفتمی

ست 4گزینه  ست ا شاره به  the most widely acceptedزیرا  ،در شاره  that ofدارد و در ادامه جمله نیز  definitionا ا

 شناسی دارد.یا تعریف هستی definitionبه 

3- This debate, ………… on such values as equality and liberty, may never be finally 

resolvable.  

1) it turns 2) turning as it does 3) which it turns 4) turning it does 

 صحیح است. 2گزینه  -3

 «نباشد. حلقابلکند، ممکن است هرگز هایی مانند برابری و آزادی را مطرح میکه ارزش جهتنیبداین بحث، »

turning as it does on""  برابر است با"since it turns on"  که"turn on"  است.« مطرح کردن»در اینجا به معنای 

 به این مثال توجه کنید:

Shakespeare's comedy of morals is no easy play to stage turning as it does on a series of 

finely-honed debates on the use and misuse of authority, corruption and deceit. 

 که برابر است با:
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Shakespeare's comedy of morals is no easy play to stage since it turns on a series of finely-

honed debates... . 

از قدرت، فساد و  سوءاستفادهاز استفاده و  بسیار ریز و دقیق مباحث ای ازه مجموعهک جهتنیبدهای اخالقی شکسپیر کمدی»

 «ند، به سادگی قابل اجرا کردن نیست.کمطرح میرا فریب 

4- Experiments involve introducing a planned intervention, ……………. a “treatment” 

into a situation.  

1) as usually referred to 2) as usually referring to 

3) referring usually as 4) usually referred to as  

 صحیح است. 4گزینه -4

مورد ارجاع قرار می «درمان»عنوان به معموالً شوووند،میشووده ریزیگر برنامهنمودن یک مداخله شووامل وارد ی کهآزمایشووات»

 «گیرند.

  .«درمان»عنوان به یعنی: مورد ارجاع قرارگرفته usually referred to as a treatmentعبارت 

شاهد یک فعل باشد درصورتی که بالفاصله  toاند و خواننده انتظار دارد بعد از تمام شده toزیرا با  ،خطا هستند 2و1های گزینه

 قرار داده شده که اسم است.  a treatmentچین، عبارت بعد از نقطه

 باشیم که این گزینه فاقد آن است.  toباید شاهد  referringخطا است زیرا بعد از فعل  3گزینه 

صحیح، گزینه  سخ  ست که در 4تنها پا برده که به کار به را «عنوانه ب»یعنی  as، حرف referred toآن بعد از فعل مجهول  ا

 بخشد.کل جمله انسجام می

5- Research in the history of the family has progressed from the narrow view of the family 

as a household unit ……………. as a process over the entire lives of its members.  

1) to consider itself 2) of considering it such 

3) to considering it 4) for considering such 

 صحیح است. 3گزینه  -5

ارتباط با کلیت زندگی یند درآتا یک فر یک واحد خانوارعنوان به تحقیق درمورد تاریخ خانواده از دیدگاه محدود به خانواده»

 «های افراد آن پیشرفت کرده است.

با یکدیگر نیازمندیم.  …from…toبه دو عبارت  ،کندصحبت می هکه این جمله درمورد سیر تاریخی یک دیدگا ییجاازآن

 شوند. حذف می 4و  2ی هابنابراین گزینه

 .گرددبرمی researchبه  itselfزیرا در آن  شودمیحذف  1گزینه 

اشاره  familyبه  itرا رعایت کرده و در آن  این 3است و تنها گزینه  family در این جمله، موضوع مورد بحث کهیدرصورت 

 دارد.
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6- In every war, each side tends to regard its own goals as legitimate and …………… 

illegitimate.  

1) those of the other as 2) one of the other as 

3) ones for others being 4) that for others being  

 صحیح است. 1گزینه  -6

 «داند.دیگر را نامشروع میدر هر جنگی، هر طرف اهداف خود را مشروع و اهداف طرف »

سه  سؤالدر این  ست.  کاررفتهبهیک مقای شروع ا شروع و دیگری نام سه اهداف خود با اهداف طرف مقابل که یکی م ست. مقای ا

شود.  goals ضمیری آورده شود که بتواند جایگزین  legitimateقبل از کلمه بایدطبق قاعده مقایسه همجنس با همجنس، 

 وارد است.ها آن اند. هرچند ایرادهای دیگری نیز برنبردهکار به زیرا ضمیر جمع ،غلط هستند 4و  2های گزینه

 نرفته است. کار به در آن «به عنوان»یعنی  as عبارت در ضمنضمیر نیست و  ones forزیرا  ،غلط است 3گزینه 

 .استفاده نموده استas  و در انتها نیز از دارداشاره  goalsضمیر است و به  those ofصحیح است.  هر لحاظاز  1تنها گزینه 

7- Inflation is generally taken to be the rise of prices, or, ………………., the fall of the 

general purchasing power of the monetary unit. 

1) to put other way round 2) to put it round other way 

3) putting the way other round 4) put the other way round 

 صحیح است. 4 گزینه -7

 «لعکس، افت قدرت خرید عمومی واحد پولی.ا، یا بشودمیگرفته  در نظرها افزایش قیمتعنوان به تورم عموماً» 

 است.  «لعکساب»به معنی  یک اصطالح است و مجموعاً the other way round در اینجا

 شوند.حذف می 2و1های بنابراین گزینه ،الزم نیست to این عبارتقبل از 

putting ستفاده  در نچو ،هم در اینجا معنا ندارد صطالح شودنمیواقع فعل ا توان حتی که می شودمیبرده  کاربه. فقط یک ا

 با حذف آن نیز انسجام جمله را حفی کرد.

8- ………………… the human brain is a language learning organ is provided by 

neurological studies of language disorders. 

1) Supporting further the view which 2) To support further the view which 

3) Further supporting the view that 4) Further support for the view that 

 صحیح است. 4گزینه  -8

صب» سط مطالعات ع ست، تو سان یک ارگان یادگیرنده ا شتر از این دیدگاه که مغز ان سی اختالالت زبان حمایت بی صورت شنا

 «است. گرفته

 رسیم.زیر می با حذف کلمات و عبارات توصیفی و خالصه کردن مطلب به جمله

--- blah blah blah is provided by blah blah blah. 

اند که هرکدام یک فعل را پیشووونهاد نموده 2و 1های پردازد. بنابراین گزینهمیدر اینجا باید به توصووویف یک اسوووم  isدومین 

 شوند. مردود می
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 برده که مصدر است.  کاربهرا supporting  کلمه 3گزینه 

 برده شده است.کار به برای تشریح آن  isرا پیشنهاد کرده که ... further supportبه درستی  4تنها گزینه 

9- Mass media ……..….. a new social institution, concerned with the production of 

knowledge ……….. sense of the word.  

1) together comprising - in the widest 2) together comprise - in the widest 

3) altogether comprised of - in most widely 4) is altogether comprised of - in most widely 

 صحیح است. 2گزینه  -9

 «ترین معنای کلمه است.ند، کارشان تولید علم در وسیعدهبا هم یک نهاد اجتماعی را تشکیل میکه  جمعیهای رسانه»

Mass media  .فاعل جمله اسووت و بنابراین پس از آن به یک فعل نیاز داریم، در غیر این صووورت جمله فعل نخواهد داشووت

 .استفاده شود تواندنمی widelyبه صفت نیاز داریم، پس قید  senseقبل از 

 

10- Inbreeding is mating between closely related individuals, ………….. self-fertilization, 

which occurs in many plants and some animals. 

1) the extreme condition being 2) to be extreme condition as 

3) of which extreme condition is 4) it is the extreme condition 

 صحیح است. 1گزینه  -10

 :بودصحیح بسازد باید به این صورت میواره بتواند یک جمله 3گزینه که این برای

of which “the” extreme condition is 

 :بودبه شکل زیر میدر آن صورت جمله کنیم که این گزینه، ایراد فوق را نداشت، فرض می

Inbreeding is mating between closely related individuals, of which the extreme condition is 

self-fertilization, which occurs in many plants and some animals. 

ست که طبق قواعد همپایگی باید بین دو جمله صولی آن از حرف ربطایراد این جمله این ا ستفاده کنیم به این   andواره مو ا

 :صورت

Inbreeding is mating between closely related individuals, of which the extreme condition is 

self-fertilization, and which occurs in many plants and some animals. 

 Non-restrictive واره موصوووولی نیسوووت. یعنی به اصوووطالح یکیک جمله ویرگولعبارت مابین دو ، 1در مورد گزینه 

relative clause  گونه عبارات اصطالحاً نیست. بلکه به این absolute phrase یا absolute clause د که نشومی نامیده

 مثالعنوانبهآیند. می  non-finiteبا فعلکه این یا فعل ندارند یا کنند و معموالًتوضووویحاتی اضوووافی در مورد جمله ارائه می

 مالحظه نمایید:نید اتوهایی از کاربرد این نوع عبارات را در این جمالت مینمونه

She cycled down the hill, her long blonde hair flying in the wind. 

His book now a best seller, he felt pleased with the world. 

There was no bus in sight and Julian, his hands still jammed in his pockets and his head thrust 

forward, scowled down the empty street. 

The weather being fine, we went out for a picnic. 

 شکل ذیل صحیح است: بهبنابراین جمله صورت سؤال 
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Inbreeding is mating between closely related individuals, the extreme condition being self-

fertilization, which occurs in many plants and some animals. 
خودباروری است، که در بسیاری از گیاهان  آن شدیدترین حالتِ ،گیری بین افراد بسیار نزدیک استجفتعبارت از  دمثلیتول»

 «دهد.و برخی حیوانات رخ می

11- The biggest flight creatures ever seen on earth lived in the days of the dinosaurs and  
                               1                               2                                               3 

were called pterosaurs. No Error 
                                               4  

 مورد اشتباه را دربردارد. 1گزینه  -11

 the biggest flying creatures 

12- An amazing experiment has been taking place in the desert where an enormous                                       
                                                                 1 

complex of greenhouses has been created to simulate the different environment of the  
                                           2                                                                            3 

earth. No Error 
                    4  

 .مورد اشتباه را در بر دارد 3 گزینه -12

environment  .باید به شکل جمع مورد استفاده قرار گیرد 

13- Technology has developed so fast in the 20th century that the world children are born 
                                                                                     1 

into today are almost unrecognizable as the world their parents were born into. No Error 
        2                               3                                                                                                                4 

 مورد اشتباه را در بر دارد . 3گزینه  -13

 در اینجا خطا است. areمفرد است. بنابراین کاربرد  worldزیرا دنیای فرزندان امروز با دنیای والدینشان مقایسه شده و 

14- There is really little doubt the British are different from other members of the 
                                      1                              2 

European Community which some recent statistics demonstrate. No Error  
                                3                                                                                             4 

 مورد اشتباه را در بر دارد. 3 گزینه -14

 دهند.(طور که برخی آمار جدید نشان می همان.... ) برد.میکار به  asباید which جایه ب

15- Researchers have found that skin cancer is increasing by 5 percent a year all over  
                                                                                                                       1                              2 

the world and cases have doubled in the last ten years. No Error 
                          3                                                                                  4  

  صحیح است. 4گزینه  -15
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شان داده» ست با نرخ اند که مطالعات ن سال  5سرطان پو ست و موارد در ده  شد ا سر جهان درحال ر سرا سال در  صد در  در

 «اند.برابر شده گذشته دو

16- Happening the first Airbus crash, the Air France chief instructor was grounded  
                           1                            
because investigators did not believe his story that the computers on board did not 
                                                                           2 

respond quickly enough. No Error 
                             3                       4 

 .صحیح است 1گزینه  -16

 صورت صحیح جمله به شکل زیر است:

The first Airbus crash happening, the Air France chief instructor was grounded because 

investigators did not believe his story that the computers on board did not respond quickly 

enough. 

 توضیح داده شده است. 10پاسخ سؤال  است که در absolute clauseعبارت اول، 

زیرا محققان داسوتان او را در این رابطه که کامپیوترهای  ،با وقوع اولین تصوادم ایرباس، راهنمای ارشود ایر فرانس اخراج شود»

 «ند.ت کافی پاسخ ندادند، باور نکردهواپیما با سرع

17- The modern view runs counter to the principal assumption of the traditional view  

                                                      1                          2 

that all knowledge except for some simple principles of association is learned. No Error  

  3                                                                                                                                                    4 

 .صحیح است 4 گزینه -17

ست:  صحیح ا سنتی مقابله می»جمله  سی دیدگاه  سا ساده ه کند که همه دانش بدیدگاه مدرن با پیش فرض ا صول  غیر از ا

 «.شودمیگرفته  یاد معاشرت

18- In the period immediately prior to the Second World War, the theoretical basis for 
                                                  1                                                                                                    2 

sociology broadened and drawn particularly on the Insights on bureaucracy. No Error  
                                                              3                                                                                  4 

 .مورد اشتباه را در بر دارد 3گزینه  -18

 و علت آن استفاده از ساختارهای موازی است.رفت میکار به drew…onباید  drawnجای ه ب

بروکراسووی  هایدیدگاهخصوووص به ه شووناسووی گسووترش یافت و بدوم، پایه نظری جامعه یماقبل جنگ جهان در دوره دقیقاً»

 «نزدیک شد.

19- Bilingualism used to be seen as occurred in clearly-defined areas of the world, but 
                      1                                              2                             3 

now it is said that bilingualism is restricted to indigenous groups. No Error  
                                                                                                                                  4 
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 صحیح است. 2گزینه  -19

 به دلیل حشو الزم نیست این بخش در جمله بیاید.  

سید که دو زبانه بودن در مناطق نظر میه ب» شد کامالًر شده جهان رخ داده با که دوزبانگی به  شودمی، اما حاال گفته تعریف 

 .«شودمیهای بومی محدود گروه

 

20- The discovery that dreams take place primarily during a distinctive state of sleep, 
                                                                                             1  

to identify by objective criteria, led to a rebirth of interest in dreams. No Error  
        2                                                      3                                                                       4 

 دارد.مورد اشتباه را در بر  2گزینه  -20

ستفاده از ضافهویرگول  ا ضیح ا ست که عبارت داخلِ آن تو صولی ای را مطرح میبه این دلیل ا ضمیر مو کند. بنابراین باید با 

 تواند. این عبارت توصوویفی میwhich can be identified by objective criteriaمطرح شووود که عبارت اسووت از: 

صولی و فعل صورت به ضمیر مو صورت  شود. در این  صه ظاهر  صله پس از آن می beخال شود، بنابراین آید حذف میکه بالفا

 .identified by objective criteriaکند: عبارت به این شکل تغییر پیدا می

صورت معنی جمله چنین خواهد بود:  ساً»در این  سا میکه را  دهد،خ میردر مرحله مشخصی از خواب  این کشف که رویاها ا

 «شد.رویاها  توجه به احیاءتوان توسط معیارهای عینی مشخص کرد، منتهی به 

21- The recent flood ……… memories of the great flood of 1972.  

1) evoked 2) designated 3) resembled 4) commemorated 

 صحیح است.  1گزینه  -21

 «.را برانگیخت 1970خاطرات سیل بزرگ سیل اخیر »

 ( جشن گرفت.4( شبیه بود؛ 3( اختصاص داد؛ 2( برانگیخت؛ 1

22- I’ll need to think carefully before deciding what short ……… to take to succeed in 

the entrance exam.  

1) quest 2) route 3) prompt 4) venture 

 صحیح است. 2گزینه  -22

شت که قبل از» سیر کوتاهی را برای موفقیت در آزمون ورودی درپیش بگیرم، به که این من نیاز خواهم دا صمیم بگیرم چه م ت

 «دقت فکر کنم.

 گذاری( سرمایه4 ؛( سریع3 ؛( مسیر2 ؛وجوجست( 1

23- Facing strong opposition from immigrants, the government ……… the anti-

immigration law.  

1) deposed 2) decamped 3) repealed 4) dispatched 
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 صحیح است. 3گزینه  -23

 .«دلیل روبرو شدن با مخالفت از جانب مهاجران، دولت قانون ضد مهاجرت را لغو کرده ب»

 ( اعزام نمود.4 ؛( لغو کرد3 گریخت؛( 2 ؛عزل کرد (1

24- A(n) ……… is a short piece of writing or music that is taken from a Longer piece. 

1) excerpt 2) faction 3) episode 4) constituent 

 صحیح است. 1گزینه  -24

 «تر گرفته شده است.ای بزرگای کوچک از یک نوشته یا موسیقی است که از قطعه، قطعهقطعه منتخبیک »

 ( جزء4 ؛( قسمت3 ؛( جناح2 قطعه منتخب؛( 1

25- The exhibition offers a fascinating ……… at life beneath the wavs. 

1) enterprise 2) glimpse 3) multiplicity 4) scrutiny 

 صحیح است. 2گزینه  – 25

 «.کندنمایشگاه یک نگاه اجمالی جذاب از زندگی زیر امواج ارائه می»

 ( بررسی دقیق 4 ؛( تعدد3ی؛ ( نگاهی اجمال2امر خطیر؛  (1

26- Bad weather has continued to ……… the search for survivors.  

1) obliterate 2) discharge 3) mitigate 4) hinder 

 صحیح است. 4گزینه  -26

 «ی بازماندگان شده است.وجوجستآب و هوای بد مانع »

 شدن.( مانع 4 ؛( تسکین دادن3؛ تخلیه کردن (2؛ معدوم کردن (1

27- Being unemployed does not affect one’s ……… to tax.  

1) contiguity 2) fragility 3) liability  4) exposure 

صحیح است. 3گزینه  -72  

 «.کار بودن بر مشمول بودن فرد به پرداخت مالیات اثر نداردبی»

 ( قرار گرفتن در معرض4 ؛( مشمول بودن3؛ ( شکنندگی2 ؛( مجاورت1

28- This correlational research seems to be lacking in ………, so its findings are not 

reliable. 

1) proposition 2) presumption 3) entitlement 4) rigor 

 صحیح است. 4گزینه  -28

 «دقت باشد، بنابراین نتایج آن معتبر نیستند. فاقدرسد که این پژوهش همبستگی نظر میه ب»

 ( دقت4 ؛( حق3 ؛( فرض2 ؛گزاره (1
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29- Blood tests ……… an infection as the cause of the symptoms. 

1) drew up 2) broke out 3) ended up  4) ruled out 

 صحیح است. 4گزینه  -29

 «.)رد کرد( محتمل شمردغیرعالئم  علتعنوان به عفونت را وجود ،های خونآزمایش»

 .( غیر محتمل شمرد4؛ ( به پایان رسید3؛ ( شیوع یافت2؛ مرتب کرد (1

30- We have closely ……… our research and development work with our business need. 

1) commuted  2) interrogated 3) aligned 4) spanned 

 صحیح است. 3گزینه  -30

 «ایم.نیازهای کسب و کارمان هم تراز نموده ای خود را باتنگاتنگ پژوهش و کار توسعه طوره ما ب»

 .( اندازه گرفت4؛ تراز کرد( هم3؛ تحقیق کرد( 2؛ تبدیل کرد (1

31- The clouds ……… as quickly as they had gathered.  

1) unfolded 2) dispersed 3) withdrew 4) relinquished 

 صحیح است. 2گزینه  -31

 .«پراکنده شدند ،جمع شده بودندابرها با همان سرعتی که »

 .پوشی کرد( چشم4 ؛نشینی کرد( عقب3؛ ( پراکنده شد2 ؛باز شد (1

32- If you show trust to somebody, that trust will be ……… by him/her. 

1) reciprocated 2) stipulated 3) stretched 4) manifested 

 صحیح است. 1گزینه  -32

 «.از سوی او متقابل خواهد بودنشان دهید، این اعتماد و اطمینان اگر به کسی اعتماد »

 د.( فاش کر4 ؛( کشید3؛ ( پیمان بست2 عمل متقابل انجام داد، مقابله به مثل نمود؛ (1

33- In some industrialized countries, there has been a ……… away from traditional ideas 

of family life. 

1) swing 2) dilemma 3) surge 4) dismissal 

 صحیح است. 3گزینه  -33

 «های سنتی زندگی خانوادگی وجود داشته است.شدن از ایده سمت دوره در برخی کشورهای صنعتی شده، جریان سریعی ب»

 ( اخراج 4 ، حرکت تند؛( جریان سریع3 دوراهی، تنگنا، وضعیت دشوار؛( 2تغییر جهت، تغییر موضع؛  (1

34- A ……… is a small change in the regular motion of an object. 

1) vortex 2) gravity 3) mishap 4) perturbation 

 .صحیح است 4گزینه  -34
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 «است. ءالل یک تغییر کوچک در حرکت منظم یک شیتاخ»

 الل ت( اخ4 ؛( بدبختی3؛ جاذبه زمین( 2 ؛گرداب (1

35- Five years ago, the country carried out ……… reforms to modernize its economy and 

now it has a prosperous economy.  

1) overbearing 2) full-grown 3) far-reaching 4) long-established 

 صحیح است. 3گزینه  -35

 «دارد. موفقای برای مدرنیزه کردن اقتصادش انجام داد و اکنون اقتصادی اصالحات گسترده پنج سال پیش کشور»

 ( تثبیت شده4 ؛( گسترده3 ؛یافته ( رشد2 ؛از خود راضی (1

36- Our planet cannot easily ……… more than 6 billion people. 

1) override 2) sustain 3) overcome 4) surpass 

 صحیح است. 2گزینه  -36

 «.پشتیبانی کندنفر را  میلیاردبیش از شش  تواندنمیراحتی ه سیاره ما ب»

 ( پیشی گرفتن 4 ؛( غلبه کردن3 ؛، تحمل کردنپشتیبانی کردن( 2 ؛باطل کردن (1

37- Descartes’ famous ………: "I think; therefore, I am."  

1) dictum 2) standing 3) jargon 4) approximation 

 صحیح است. 1گزینه  -37

 .«پس هستم کنم؛می گفته معروف دکارت: فکر»

 ( تقریب 4 ؛( اصطالحات مخصوص یک صنف3 ؛( ایستاده2؛ المثلضرب گفته، (1

38- A language course should be ……… by a sound theoretical basis.  

1) defied 2) underpinned  3) meditated 4) refurbished 

 صحیح است. 2گزینه  -38

 «شود. شتیبانیپ دقیقی مبانی نظریدوره آموزش زبان باید توسط »

، اسطه چیزی شدو (3 ؛را تشکیل دادچیزی ، زیربنای درا تشکیل دا اساس چیزی( 2 نادیده گرفت، نقض کرد، مخالفت کرد؛ (1

 ، تکمیل کرد.بهتر کرد، تقویت کرد( 4شد؛  میانجی

39- This paper is said to ……… our standard, so it will not get published. 

1) shy away from  2) have a grudge against 3) put up with 4) fall short of 

 صحیح است. 4گزینه  -39

 «.شودنمی، بنابراین منتشر تر از حد استاندارد ما استپایینگفته شده که این مقاله »

 ( کم داشتن، پوشش ندادن4 ؛صبورانه تحمل کردن (3؛ ( کینه ورزیدن2؛ اجتناب کردن (1
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40- The president said the country could not be ……… to observe the treaty signed by 

the previous regime.  

1) counteracted 2) contorted 3) overthrown 4) bound 

 صحیح است. 4گزینه  -40

 «که توسط رژیم سابق امضا شده است.موظف به رعایت پیمانی باشد  تواندنمیگفت که کشور  جمهورسیرئ»

 موظف ( محدود،4 ؛( سرنگون3 ؛کشیده( رنج2 ؛هشدخنثی (1

41- The government’s popularity has dropped alarmingly because it failed to ……… 

unemployment.  

1) pull over 2) grip with 3) turn out 4) throw up  

 ها صحیح نیست.از گزینه کدامچیه -41

سد، صحیح به نظر می 2اگر چه با توجه معنا گزینه  ست بی ،افت کردای کنندهنگرانشهرت دولت به طرز »ر زیرا دولت نتوان

 رود.میکار به come/get to grips withصورت به grip with، اما باید توجه داشت که ساختار «کاری را متوقف کند.

( بلند کرد4؛ وارونه کرد( 3؛ متوقف کرد (2؛ کنار زد (1  

42- These matters are significant because they ……… ethics in research.  

1) let up 2) fall through 3) pass on 4) bear on 

 .صحیح است 4گزینه  -42

 «شوند.زیرا به اخالقیات در پژوهش مربوط می ،هستند قابل توجهاین موضوعات »

 ( مربوط بود4؛ ( درگذشت3؛ ( به نتیجه نرسید2؛ کند کرد (1

43- If this part of the report is wrong, ……… it ……… and write It again. 

1) drop_off 2) dash_off 3) boil_down 4) cross_out 

 صحیح است. 4گزینه  -43

 .«را حذف کن و از نو بنویس از گزارش اشتباه است، آن اگر این قسمت»

 ( حذف کرد4؛ ( خالصه کرد3؛ عجله نوشت ( با2 ؛رها کرد (1

44- Many papers were presented at the conference, but one ……… . 
1) stands out 2) stands by  3) sets out 4) sets up 

 صحیح است. 1گزینه  -44

 «است. شاخصها آن ولی یکی از ،زیادی در کنفرانس ارائه شدهای مقاله»

 .کند( برپا می4؛ کندمیکار به ( شروع3؛ ( حاضر است2 /شاخص/متمایز است؛برجسته (1
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45- This license ……… next month ……… you must get it renewed.  

1) checks out 2) runs out 3) breaks down 4) settles down 

 صحیح است. 2گزینه  -45

 «دید نمایید.مرا ت شما باید آن ،شودمی تماماین گواهینامه ماه آینده اعتبار »

 ( مستقر شد 4 ؛خراب شد( 3 ؛( به آخر رسید2 ؛چک کرد (1

 

 

The history of the world is the story of man—from the first civilization to the space age. The story (46) 

…….. a period of about 5,000 years, beginning about 3000 B.C. At that time, or even (47) …….., men 

developed a way to write down their experiences. Those early writings began the record of man’s (48) 

…….. that we study today as world history.  

Before the development of writing, human beings had existed for about 2.5 million years—over 500 

times (49) …….. the total span of recorded history. The long period before writing began is called 

Prehistoric Times. Scientists have (50) …….. together the story of that period.  
World history shows that civilization today is the product of many cultures. For thousands of 

years, various peoples have borrowed ideas and inventions from each other. This (51) …….. 

is called culture diffusion. 

(52) …….. most of world history, the most important regions for new ideas and inventions 

were the Middle East, Egypt, india, and China. But during Modern Times—the period of the 

last 500 years—Western civilization has made rapid progress, while other civilizations (53) 

…….. . As a result, the course of culture diffusion changed. During Modern Times, the flow 

of ideas and inventions has (54) …….. from West to East. The development of worldwide 

systems of communication and transportation conquered (55) …….. of time and distance.  

Mankind’s progress through the centuries has been (56) …….. many changes, and every 

generation has faced the challenge of serious problems. 
Great civilizations have developed, (57) …….. for a time, and then collapsed. International 

disputes have brought on terrible wars. In every age, millions of persons have suffered hunger 

and hardship, (58) …….. enjoyed prosperity. Today, we live in the greatest civilization of all 

times. But war and widespread poverty (59) …….. the most important problems of mankind. 

Man has greater knowledge and more technological power than (60) …….. . As a result, he 

probably has a better chance to meet the challenge of today than any generation of the past.  

دهد که از سال را پوشش می 5000ای در حدود داستان انسان دورهتاریخ دنیا داستان انسان است از ابتدای تمدن تا عصر فضا. 

شتن تجربیاتش پیدا کرد. آن نوشتهشود. در آن زمان، یا حتی زودتر، انسان راهی برای نوقبل میالد شروع می 3000حدود سال 

 کنیم. تاریخ جهان مطالعه می عنوانبههای نخستین ثبت پیشرفت انسان را آغاز نمود که ما امروزه 

 برابر بیش از کل دوره تاریخ ثبت شده.  500بالغ بر  - میلیون سال وجود داشتند 2,5ها برای حدود قبل از ابداع نوشتن، انسان

ات داستان آن دوره شود. دانشمندان قطعخوانده می «های پیش از تاریخزمان»نوشتن شروع شود که این پیش از طوالنیدوره 

اند. این مبادله انتشار فرهنگی ها و ابداعات را از یکدیگر به عاریه گرفتهبرای هزاران سال، مردمان مختلف ایده اند.را سر هم کرده
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ها و ابداعات نو خاورمیانه، مصر، هند و چین بودند. ولی در ترین مناطق برای ایدهشود. در سراسر تاریخ جهان، مهمنامیده می

ها عقب ماندهسایر تمدن کهیدرحالتمدن غربی پیشرفت سریعی داشته است،  -نصدسالهپادوره زمانی حداقل -طی ادوار مدرن

 ها و ابداعات از غرب به شرق منتقل شده است.اند. در نتیجه، مسیر انتشار فرهنگی عوض شد. در طی ادوار مدرن، جریان ایده

 ه نمود. فاصله غلب بر موانع زمان و ونقلحملهای جهانی ارتباطات و توسعه سیستم

مشکالت جدی روبرو شده  هایی ازشهر نسل با چالو  ها با تغییرات بسیاری مشخص شده استپیشرفت نوع بشر در طی قرن

های المللی جنگهای بیناند. مناقشهسپس فروریختهو  اندشکوفا شده یزمانمدتاند، برای های عظیم ایجاد شدهاست. تمدن

اند. ردهدیگران از پیروزی لذت ب کهیدرحالاند، ها نفر از گرسنگی و سختی رنج کشیدهعصر، میلیوناند. در هر فجیع به بار آورده

ترین مشکالت نوع بشر جنگ و فقر گسترده بزرگ حالنیبااکنیم. ولی ترین تمدن همه ادوار زندگی میامروزه، ما در بزرگ

زمان دارد. در نتیجه او احتماالً در مقایسه با هر نسلی در گذشته، هستند. انسان دانش بیشتر و قدرت تکنولوژیک بیشتری از هر 

 های امروز دارد.شانس بهتری برای مواجه شدن با چالش

 

46- 1) narrates 2) covers 3) ranges 4) spreads 

 صحیح است. 2گزینه  -46

 .یابد( گسترش می4 ؛کند( مرتب می3 ؛دهد( پوشش می2 ؛کندمی روایت (1

 

47- 1) a little earlier 2) early a little 3) too much sooner 4) sooner or later 

 صحیح است. 1گزینه  -47

  ( دیر یا زود4 ؛( بیش از حد زودتر3 ؛( کمی زود2 ؛کمی زودتر (1

 

48- 1) movement 2) progress 3) direction 4) proceeding 

 صحیح است. 2گزینه  -48

 جریان عمل ( روند،4 ؛( جهت3 ؛( پیشرفت2 ؛جنبش (1

 

49- 1) much larger than 2) as large as 3) so long as 4) longer than 

 صحیح است. 4گزینه  -49

 ( بیش از4 ؛( تا زمانی که3 ؛( عنوان بزرگی آن2 ؛تر ازبسیار بزرگ (1

 

50- 1) announced 2) combined 3) pieced 4) cooperated 

 صحیح است. 3گزینه  -50

  ( همکاری کرد4 ؛کردخلق  دادن قطعات مختلف هم قرار با کنار را ( چیزی3 ؛( ترکیب کرد2 ؛م کرداعال (1
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51- 1) transformation 2) exchange 3) culture 4) record 

 صحیح است. 2گزینه  -51

 ( سابقه4 ؛( فرهنگ3 ؛معاوضه و ( تبادل2 ؛تغییر و تحول (1

 

52- 1) Throughout 2) Altogether 3) In spite of 4) Across 

 صحیح است. 1گزینه  -52

 از این سو به آن سو( )از نظر مکان: ( در سراسر4 ؛ز( در وجود ا3 ؛( در مجموع2 ؛سرتاسر (1

 

53- 1) lagged 2) impaired 3) detained 4) proceeded 

 صحیح است. 1گزینه  -53

 .( پیشی گرفتند4 ؛( توقیف کردند3 ؛( زیان رساندند2 ؛عقب افتادند ،عقب ماندند (1

 

54- 1) transferred 2) swept 3) erupted 4) carried 

 صحیح است. 1گزینه  -54

 ت.( انجام شده اس4؛ ( فوران کرده است3 ؛( جاروب شده است2 ؛منتقل شده است (1

 

55- 1) domains 2) contexts 3) periods 4) barriers 

 صحیح است. 4گزینه  -55

 ( موانع 4 ؛ها( دوره3 ؛ها( زمینه2 ؛هاحوزه (1

 

56- 1) marked by 2) dated back to 3) emerged by 4) referred to 

 صحیح است. 1گزینه  -56

 به شده ( منسوب4 ؛( پدیدآمده توسط3 ؛گردد به( تاریخ آن برمی2 ؛توسطشده مشخص (1

 

57- 1) shifted 2) inspired 3) flourished  4) created 

 صحیح است. 3گزینه  -57

 .اند( ایجاد کرده4 ؛اندشده ( شکوفا3 ؛اندبخش بوده( الهام2 ؛اندمنتقل شده (1

 

58- 1) even if the other 2) whereas other 3) unlike the others 4) while others 

 صحیح است. 4گزینه  -58

 ( در حالی که دیگران 4 ؛دیگرانبرخالف  (3 ؛دیگران کهییجاازآن( 2 ؛دیگران اگر حتی (1
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59- 1) are then 2) still are 3) are so far 4) are yet 

 صحیح است. 2 گزینه -59

 .حال هستند( با این4 ؛کنون هستند( تا3 ؛هستند ( هنوز2 ؛گاه هستندآن (1

 

60- 1) ever before 2) ever since 3) since then 4) ever then 

 صحیح است. 1گزینه  -60

 ( همیشه پس از آن 4 ؛( از آن زمان3 ؛( از آن زمان تا به امروز2 ؛هر زمان قبل (1

The forest from which Man takes his timber is the tallest and most impressive plant community 

on Earth. In terms of Man’s brief life it appears permanent and unchanging, save for the 

seasonal growth and fall of the leaves, but to the forester it represents the climax of a long 

succession of events. 

No wooded landscape we see today has been forest for all time. Plants have minimum 

requirements of temperature and moisture and, in ages past, virtually every part of Earth’s 

surface has at some time been either too dry or too cold for plants to survive. however, as soon 

as climatic conditions change in favour of plant life, a fascinating sequence of changes occurs, 

called a primary succession.  

First to colonize the barren land are the lowly lichens, surviving on bare rock. Slowly, the 

acids produced by these organisms crack the rock surface, plant debris accumulates, and 

mosses establish a shallow root-hold. Ferns may follow and, with short grasses and shrubs, 

gradually form a covering of plant life. Roots probe even deeper into the developing soil and 

eventually large shrubs give way to the first trees. These grow rapidly, cutting off sun light 

from the smaller plants, and soon establish complete domination—closing their ranks and 

forming a climax community which may endure for thousands of years.  

Yet even this community is not everlasting. Fire may destroy it outright and settlers may cut 

it down to gain land for pasture or cultivation. If the land is then abandoned, a secondary 

succession will take over, developing much faster on the more hospitable soil. Shrubs and trees 

are among the early invaders, their seeds carried by the wind, by birds and lodged in the coats 

of mammals. For as long as it stands and thrives, the forest is a vast machine storing energy 

and the many elements essential for life.  

انگیزترین جامعه گیاهی روی زمین اسووت. برحسووب ین و شووگفترتمرتفعکند، الوار خود را از آن تهیه می انسووانی که جنگل

رسد، ولی برای جنگلبان نظر میه ها، جنگل دائمی و بدون تغییر بنظر از رشد فصلی و ریزش برگزندگی مختصر انسان، صرف

 .استاین پدیده نمایانگر اوج یک تسلسل بلند وقایع 

ست. گیاهان نیازمند از درختی را که امروز ما میشده پوشیده هایاندازچشماز  کدامچیه بینیم برای همیشه جنگل نبوده ا

سطح زمین در برخی از زمان د و در اعصار گذشته، دردرجه حرارت و رطوبت هستنی از حداقل  ها، برای بقاءواقع هر بخشی از 
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ایی به نفع زندگی گیاهی تغییر شرایط آب و هوکه این محضبهگیاهان، یا خیلی خشک و یا خیلی سرد بوده است. با این حال، 

 .شوددهد، که به نام تسلسل اولیه خوانده میانگیزی از تغییرات رخ میکند، سلسله شگفتمی

یابند. به آرامی می بقاءکوچک هستند، که روی سنگ برهنه های کنند گلسنگآشیانه می در زمین بایر چیزهایی که یناول

سیدهای تولید سط شده ا سنگ را میتو سطح  شهخزهو  یابندشکند، بقایای گیاهی تجمع میاین موجودات  های کم گاهها ری

سرخسعمق بنا می ست به دنبالکنند.  ش جیتدربهها، های کوتاه و درختچهبه همراه چمنو  بیایندها آن ها ممکن ا ش از  یپو

شه شگر باز یهازندگی گیاهی ایجاد کنند. ری سعه هم عمیق کاو های کنند و در نهایت درختچهمی نفوذتر به خاک در حال تو

شد میکنند. اینبزرگ راه را برای اولین درختان باز می سرعت ر شید را از گیاهان کوچک قطع کنند، نور ها )درختان( به  خور

در منتهای درجه تشکیل ای جامعه شوند وبه همدیگر نزدیک می—کنندکشد که استیالی کامل برپا مینمیطولی و  کنندمی

 دهند که ممکن است برای هزاران سال دوام بیاورد.می

نابود را  جا نابود کند و مهاجران ممکن اسوت آنابدی نیسوت. آتش ممکن اسوت آن را یکنیز با این حال حتی این جامعه 

دست آورند. اگر پس از آن زمین رها شود، یک تسلسل ثانویه غلبه خواهد کرد، که در ه ب ، زمینبرای چراگاه و یا کشتتا  کنند

ها آن هایدانهکه ها و درختان در میان مهاجمان اولیه هسوووتند، یابد. درختچهتر توسوووعه میسوووریع طوربهنوازتر مهمان خاکِ

رود، جنگل یند ادامه دارد و پیش میآکه این فر تا زمانی .شووودپسووتانداران حمل میتوسووط باد، پرندگان و پنهان در پوشووش 

 .کنداست که انرژی را و بسیاری از عناصر ضروری حیات را ذخیره می ایماشین گسترده

61- Why does the forest strike mankind as permanent?  

1) It is an essential part of our lives. 2) It is renewed each season. 

3) Our lives are short in comparison. 4) The trees are so tall. 

 صحیح است. 3گزینه  -61

 رسد؟چرا جنگل برای انسان همیشگی به نظر می -

 .زندگی ما در مقایسه کوتاه است -

62- What has sometimes caused plants to die out in the past?  
1) The introduction of new types of plants 2) Variations in climate 

3) The absence of wooded land 4) Interference from foresters 

 صحیح است. 2گزینه  -62

 گهگاه باعث مرگ گیاهان شده است؟درگذشته چه چیزی  -

 وهواآبتغییرات در  -

63- In a “primary succession” (line 9), what makes it possible for mosses to take root? 

1) The amount of moisture 2) The type of rock 

3) The amount of sunlight 4) The effect of lichens 

 صحیح است. 4گزینه  -63
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 سازد؟ پذیر میها را امکان(، چه چیزی ریشه دواندن خزه9 )خط« تسلسل اولیه» یک در -

 هااثرگلسنگ -

64- What conditions are needed for shrubs to become established? 

1) The ground must be covered with grass. 2) Smaller plants must die out. 

3) Ferns must take root. 4) More soil must accumulate. 

 صحیح است. 3گزینه  -64

 یاز است؟ن ها مورددرختچهچه شرایطی برای برپا شدن  -

 .ها باید ریشه بدوانندسرخس -

65- Why is a “secondary succession” (line 18-19) quicker?  

1) There is more space for new plants. 2) The ground is more suitable. 

3) Birds and animals bring new seeds. 4) It is supported by the forest. 

 صحیح است. 2گزینه  -65

 تر است؟ سریع (19-18 )خط« تسلسل ثانویه»چرا  -

 .تر استزمین مناسب -

66- The word “virtually” (line 6) can best be replaced by ………. .  

1) actually 2) hastily 3) abundantly 4) ultimately 

 صحیح است. 1گزینه  -66

 جایگزین شود؟  تواندمیای با چه کلمه (6)خط  "virtually"کلمه  -

 اً و حقیقتاًواقع -

67- By “community” (line 17), the author means ………….. . 

1) a group of people 2) shrubs 3) smaller plants 4) trees 

 صحیح است. 4گزینه  -67

 چیست؟  (17خط ) "community"منظور نویسنده از  -

 درختان -

68- The word “thrives” (line 21) is closest in meaning to ......….. .  

1) needs water 2) grows 3) gets older 4) values  

 صحیح است. 2گزینه  -68

 تر است؟معنا به کدام کلمه نزدیک ( در21)خط  "thrives "کلمه -

 .یابدرشد می -
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Naturally the young are more inclined to novelty than their elders and it is in their speech, as it 

always was, that most of the verbal changes originate. But listening critically to their talk I hear 

hardly any new words. It is all a matter of using old words in a new way and then copying each 

other, for much as they wish to speak differently from their parents, they want even more to 

speak like people of their own age. A new usage once took time to spread, but now a pop star 

can flash it across the world in hours.  

Of course it is not only the young who like to use the latest in-word. While they are 

describing their idols as smashing, great, lab or cosmic, their parents and the more 

discriminating of the younger set are also groping for words of praise that are at once apt and 

fashionable. However, their choice of splendid, brilliant, fantastic and so on will in turn be 

slightly dimmed by over-use and need replacement.  
Magic is a theme that has regularly supplied words of praise (and the choice must betray 

something in our nature). Charming, entrancing and enchanting are all based on it. So also is 

marvelous, which has been used so much that some of its magic has faded while among 

teenagers wizard had a great run. Another of this group, though you might not think it, is 

glamorous, which was all the rage in the great days of Hollywood. Glamour was a Scottish 

dialect form of “grammar” or “grammarye”, which itself was an old word for enchantment. 

(Grammar means the study of words, and words have always been at the heart of magic.) The 

change from “r” to “l” may have come about through the association with words like gleaming 

and glittering.  

On the whole, when a new word takes over the old ones remain, weakened but still in use, 

so that the total stock increases all the time. But some that start only as slang and never rise 

above that class can disappear completely. “Did you really say ripping when you were young?” 

my granddaughter asked me. rather like asking if I ever wore a suit of armour. Of course I did 

and it was no sillier than smashing, which some of her contemporaries are still saying.  

اسووت که بیشووتر تغییرات لفظی ها آن در گفتاراز بزرگان خود تمایل به تازگی دارند و مثل همیشووه،  جوانان بیشووتر تاًطبیع

ستفاده از  شنوم.می ایکلمات تازه ندرتبهها آن به صحبت دقیقبا گوش دادن  من گیرد. اماسرچشمه می همه این مطلب به ا

شی جدید مربوط می شان جایی که تمایل دارند متفاوت از وگاه تقلید کردن یکدیگر، تا آنآنو  شودکلمات قدیمی به رو الدین

انتشار یک کاربرد جدید  قبالًهای خود صحبت کنند. خواهند که مثل هم سن و سالحتی بیشتر از این میها آن صحبت کنند،

 تواند آن را در چند ساعت در سراسر جهان به سرعت نور پخش کند.کشید، ولی حاال یک ستاره پاپ میطول می یزمانمدت

خود را  های محبوبشووخصوویتها آن کهیدرحالالبته تنها جوانان نیسووتند که مایل به اسووتفاده از آخرین کلمه هسووتند. 

صیف می smashing, great, lab or cosmic عنوانبه صیرتو جوانها آن انکنند، پدر و مادرتو دنبال ه تر نیز بترهای باب

سب وکلمات تمجیدآمیز می شند. با این حال، انتخاب گردند که یکسره منا  ,splendid, brilliantاز کلمات ها آن مد روز با

fantastic  آور خواهد شد و نیاز به جایگزینی خواهد داشت. قدری مالل ،خاطر استفاده زیاده خود ب نوبهبهو غیره نیز 

ضوع ست که مرتباً یجادو مو ست )و تمجیدآمیز کلمات  ا ضه کرده ا انتخاب باید چیزی را در طبیعت ما فاش کند(. این عر

charming, entrancing and enchanting   ستند. کلمه ساس ه ست،  marvelousهمگی بر آن ا نیز از همین قرار ا

شتر د wizardکه در زمانی که هنوز  شکوهی دا شد قدرآن ،میان نوجوانان دوران با ستفاده  ست.  ا شده ا که جادوی آن محو 
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روزهای بزرگ هالیوود سووراسوور اسووت، که در  glamorousاز این گروه، گرچه ممکن نیسووت به فکر آن بیفتید،  کلمه دیگری

بود، که خود یک کلمه قدیمی  "grammarye"و یا  " grammar"یک شکل گویش اسکاتلندی   glamourبخش بود.الهام

 (.اندکلمات همیشه در قلب سحر و جادو بودهو  به معنای مطالعه کلمات است grammar)سحر( بود. ) enchantmentبرای 

 . اتفاق افتاده باشد glitteringو  gleaming کلماتی مانند تداعیق ممکن است از طری  ”l“به ”r“ تغییر از

شووووند ولی هنوز مانند، ضوووعیف میباقی می ای کهکند، کلمات قدیمییک کلمه جدید غلبه می کهیهنگام ،یطورکلبه

کالم عامیانه  عنوانبهیابد. ولی بعضووی کلمات که فقط شوووند، بنابراین ذخیره کلی کلمات در همه حال افزایش میاسووتفاده می

شوند. نوهروند میشوند و هرگز از آن مرتبه باالتر نمیآغاز می سیدتوانند کامالً محو  شما واقعاً» ام از من پر جوان  کهیوقت آیا 

پوشیده بودم. البته که من  نظامیحال لباس ه ب این صحبت او مثل پرسیدن این بود که آیا من تا «؟rippingگفتید می، بودید

 آورند.هنوز به زبان می او وساالنسنهمنبود، که بعضی از  smashingتر از احمقانهمسئله  این .rippingگفتم می

69- What do young people like to do in their speech?  

1) Give words new meanings to mislead their parents 

2) Invent words that older people cannot understand  

3) Use words invented by pop stars  

4) Copy the speech of their contemporaries 

 صحیح است. 4گزینه  -69

 جوان دوست دارند در سخن خود چه کاری انجام دهند؟ افراد  -

 خود را کپی کنند. یهاوسالسنهمگفتار  -

 به این علت که در متن آمده:

for much as they wish to speak differently from their parents, they want even more to speak 

like people of their own age. 

their contemporaries  وtheir own age باشندمی یمعنهم. 

70- Words of praise keep changing because ………….. .  
1) older people try to avoid the in-words of the young  

2) young people are becoming more discriminating  

3) they lose their freshness  

4) there are more words available in this area 

 صحیح است. 3گزینه  -70

 .  ... کنند زیراتغییر می آمیزتحسینکلمات  -

 .دهندتازگی خود را از دست می -
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71- The fact that magic is a frequent source of words of praise suggests that people …. .  
1) have always been interested in magic  

2) arc interested in magic when young  

3) lack linguistic originality 

4) are becoming more superstitious 

 .صحیح است 1گزینه  -71

 ........ ...... است به این معناست که افرادتمجیدآمیز این واقعیت که جادو یک منبع مداوم کلمات  -

 .اندهمیشه به جادو عالقه داشته -

72- Which of these words does NOT have an association with magic?  

1) Gleaming 2) Grammar 3) Marvelous 4) Wizard 

 صحیح است. 1گزینه  -72

 ند؟ از این کلمات با جادو مرتبط نیستیک کدام -

 نور ضعیف -

73- To the author’s granddaughter, the word ripping ………… . 

1) seems strange and old-fashioned  

2) is unacceptable because it is slang  
3) has a clearer meaning than it does for the author  

4) means much the same as smashing 

 صحیح است. 1گزینه  -73

 .. ........ rippingبرای نوه نویسنده، کلمه  -

 .رسدعجیب و قدیمی به نظر می -

74- The word “some” (line 14) refers to ……. . 

1) use  2) stock 3) time 4) words 

 .صحیح است 4گزینه  -74

 ....  به شودمیمربوط  (19)خط  "some"کلمه  -

 هاکلمه -

75- The word “groping” in (line 9) is closest in meaning to ……….. . 

1) searching 2) inventing 3) using 4) preferring 

 .صحیح است 1گزینه  -75

 تر است؟ از لحاظ معنی به کدام کلمه نزدیک (18 خط)در "groping"  کلمه -

 کردن وجوجست -
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Cardiologists divide us into two types, according to how our personality affects our heart. Type 

A individuals are highly competitive, innately hostile, fast eating and rapid talking, whilst B 

types drown in the milk of human kindness and are sublimely indifferent to the passage of time. 

It is an uncomfortable fact that A’s die twice as frequently from heart disease as B’s, even when 

the risks of cigarettes, alcohol and cream buns are taken into account.  

Personality is to a large extent genetically endowed —A-type parents usually beget A-type 

offspring. But the environment must also have a profound effect, since if competition is 

important to the parents, it is likely to become a major factor in the lives of their children. 

One place where children soak up A traits is school, which is, by its very nature, a highly 

competitive institution. Too many schools adopt the ‘win at all costs’ ethic and measure their 

success by sporting achievements. The current mania for making children compete against their 

peers or against the clock produces a two-tier system. in which competitive A types seem in 

some way better than their B type fellows. Addiction to winning can have dangerous 

consequences: remember that Pheidippides. the first marathon runner, dropped dead seconds 

after croaking: ‘Rejoice, we conquer!’  

By far the worst form of competition in schools is the disproportionate emphasis on 

examinations. It is a rare school that allows pupils to concentrate on those things they do well. 

The merits of competition by examination are dubious enough; but competition in the certain 

knowledge of failure is positively harmful.  

Obviously, it is neither practical nor desirable that all A youngsters change into B’s. The 

world needs both types. and schools have an important duty to try to fit a child’s personality to 

his possible future employment. It is a fallacy, for instance, that people successful in business 

are full of competitive zeal; there are many B types in top management. 
If the preoccupation of schools with academic work was lessened, more time might be spent 

teaching children surer values. Perhaps selection for the caring professions, especially 

medicine, could be made less by good grades in chemistry and more by such considerations as 

sensitivity, altruism and compassion. It is surely a mistake to choose our doctors exclusively 

from A type stock. B’s are important and should be encouraged.  

افراد   Aتیپافراد کنند. گذارد، ما را به دو دسته تقسیم میمان اثر میچگونه شخصیت ما بر قلبکه این اسبر اس متخصصان قلب

در محبت هستند غرق  B تیپکننده هستند، در حالی که افراد نده و سریع صحبتخورسریع غذاتهاجمی،  به شدت رقابتی، ذاتاً

ا بر اثر هB برابر بیشتر از ها دوAاست که آزاردهنده  ند. این یک واقعیتهست تفاوتنسبت به گذشت زمان بی بلندنظرانه و

 .شوندمیای در نظر گرفته ناشی از سیگار، الکل و نان خامه کنند، حتی وقتی که خطراتبیماری قلبی فوت می

آورند. اما محیط نیز باید یک اثر عمیق به بار می A تیپمعموالً فرزند  A تیپوالدین  شخصیت تا حد زیادی ژنتیکی است.

ای تبدیل داشته باشد، چرا که اگر رقابت برای پدر و مادر مهم است، احتمال دارد که در زندگی کودکانشان هم به فاکتور عمده

 شود. 

ست، که بنا به ماهیت خود، یک م، پذیرندرا می  Aتیپی که کودکان هایمکاناز  ییک ست.ؤمدرسه ا سیار رقابتی ا  سسه ب

گیرند و موفقیت خود را در دسووتاوردهای ورزشووی میپیش می را در «قیمتیبرنده شوودن به هر »بسوویاری از مدارس روش 

-فعلی برای واداشووتن کودکان به رقابت در برابر همسوواالن خود و یا رقابت در زمان اندک، یک سوویسووتم برنده تمایلسوونجند. 
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رسند. اعتیاد به برنده شدن خود به نظر میB تیپ از جهاتی بهتر از دوستان  A تیپهای که در آن رقیب کند،بازنده خلق می

فریاد که این هایی پس ازاولین دونده ماراتن، ثانیه Pheidippides ید کهتواند عواقب خطرناکی داشووته باشوود: به یاد بیاورمی

 جان داد.، بر زمین افتاد و «شاد باش، ما بردیمُ»زد 

شکل از رقابت در مدارس تأکید  ست.  بیش از حدتاکنون بدترین  ست بر امتحانات بوده ا سهبعید ا آموزان ای به دانشمدر

های رقابت در آزمون، به اندازه کافی مورد شووایسووتگی .دهند تمرکز کنندبه خوبی انجام می اجازه دهد بر روی آن چیزهایی که

 مضر است.  قطعاً شکست، ولی رقابت در آگاهی خاص از استد یترد

شخصیت نیاز دارد؛ و  تیپنه عملی است و نه مطلوب. دنیا به هر دو  Bبه تیپ  Aتیپ های بدیهی است تبدیل همه جوان

متناسب سازند. این یک  ممکن او شغلیعهده دارند که سعی نمایند شخصیت کودک را با آینده ه وظیفه مهم را بمدارس این 

ست که،  سب، افراد موفق در مثالعنوانبهمغالطه ا ستند،  وکارک شوق رقابتی ه سیاری از افراد با تیپپر از  در رده مدیریت  B ب

 .هستندعالی 

تر به کودکان مهمهای زمان بیشتری صرف آموزش ارزش تواندمی، یابدکاهش  فعالیت آموزشیورد م در مدرسه اگر دغدغه

، با مالحظاتی مانند حساسیت کمتر با نمرات خوب شیمی و بیشتر ،انتخابپزشکی،  ژهیوبهمراقبتی،  هایشاید برای حرفه د.شو

ستنوع صرفاً گیرد. این قطعاً صورتو محبت  یدو شکانمان را  ست که پز شتباه ا ها B انتخاب کنیم. Aتیپ از میان موجودی  ا

 .مهم هستند و باید تشویق شوند

76- According to cardiologists type A individuals are usually ……….. . 

1) greedy 2) aggressive 3) affectionate 4) carefree 

 صحیح است. 2گزینه  -76

 .هستند .............. معموالً «A» تیپبه گفته متخصصان قلب، افراد  -

 مهاجم -

77- Children develop into Type A rather than Type B individuals because of ……….. . 

1) hereditary defects 2) pressure from their friends 

3) differences in social class 4) parental attitudes 

 صحیح است. 4گزینه  -77

 .... ............ علته ب «ب»تیپ کنند تا رشد می «A» تیپکودکان بیشتر در قالب  -

 طرز رفتار والدین -

78- What feature of schools does the author criticize?  

1) Sport is rated below academic achievement.  

2) Intelligent students become discouraged. 

3) Some individuals are undervalued.  

4) There is a limited choice of subject.  

 صحیح است. 3گزینه  -78
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 کند؟ نویسنده کدام ویژگی مدارس را نقد می -

 .شودمیبه برخی افراد بهای کمتری داده  -

79- What is particularly harmful about exanimations?  

1) Failure rates are high. 2) Some students are bound to fail. 

3) Unsuitable subjects are set. 4) The wrong students succeed. 

 صحیح است. 2گزینه  -79

 آور است؟ ها زیانکدام ویژگی آزمون -

 .شکست هستند محکوم بهآموزان برخی از دانش -

80- Entrants to the medical profession, at present are selected on the bails of their ……. . 

1) competitive spirit 2) academic achievements 

3) interest in society 4) personal qualities  

 صحیح است. 2گزینه  -80

 شوند. شان انتخاب می ........... اساس حال حاضر بر واردشوندگان به حرفه پزشکی، در -

 دستاوردهای آکادمیک -

81- The word mania” in (line 11) means ……….. . 

1) mentality 2) decision 3) desire 4) manner 

 صحیح است. 3گزینه  -81

 . است. ............به معنای .. maniaکلمه  -

 تمایل -

The 32,000-word novella The Time Machine by H.G. Wells, published in 1895, is generally 

credited with popularizing the idea of time travel by means of a time machine, a vehicle which 

takes the occupant backward or forward in time. Dozens of’ sequels and adaptations over the 

years have further promoted the notion. Indeed, Albert Einstein’s Theory of Special Relativity 

lays the foundation for the possibility of timetravel. So far, no one has demonstrated the ability 

to travel in time. However, time machines have been constructed, and they do allow glimpses 

into the past. 

The most efficacious time machine currently in existence is the Hubble Telescope, named 

after the American astronomer Edwin P. Hubble. Its capability to locate distant astronomical 

targets and lock in on them, permitting their faint light to aggregate on its detectors, allows it 

to peer far into the past. Light travels 186,000 miles per second. The Hubble Telescope has 

looked back in time at 10,000 galaxies whose light left them billions of years ago. Therefore, 
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utilizing the telescope as time machine, astronomers are able to contemplate galaxies as they 

were eons ago.  

Although the telescope was launched into space in 1990 its inception was almost a half-

century earlier as astronomer Lyman Spitzer Jr., mulled over the possibility of a large space 

telescope in a 1946 report, “Astronomical Advantages of an Extra-Terrestrial Observatory”. 

Because the earth is bathed in its constantly churning atmosphere, earth-based telescopes 

cannot penetrate deep space; the atmosphere distorts the view. Telescopes were constructed on 

mountains, but there was still no way to wholly escape the effects of the layers of gases 

enveloping the earth. 

During the 1960s, the Space Race between the then-Soviet Union and the United States was 

accelerating. The National Aeronautics and Space Administration (NASA) was established. 

Funds for space endeavors were abundant, and plans for a Large space telescope, by then 

designated the LST, were underway. The designs called for a 2.4-meter primary telescope 

mirror which could be transported into space by one of NASA’s rockets. According to National 

Geographic’s Imaging Space and Time, the resolving power of the deep space telescope would 

be “equivalent to being able to distinguish the left and right headlights of a car in California 

seen from New York, or features less than 1/30,000th the size of the full moon. This was at 

least a tenfold increase over the atmospheric limit.”  

One of the primary challenges involved in successfully transporting the telescope into space 

was protecting the mirror from the jarring vibrations that occur during launch. It was crucial 

that the mirror be able to withstand the shuttle’s vicissitudes as well as the volatile atmospheric 

conditions found in space. If not, the precise shape of the mirror could be compromised and its 

imaging capability significantly weakened.  
After the telescope had been launched, astronomers subsequently realized that the primary 

mirror had not been ground correctly. A lens in the test instrument was about one millimeter 

askew, which is large by optical standards. In 1993, space-walking astronauts installed 

corrective lenses which improved the eyesight of the Hubbic. ln 2009, the corrective lenses 

themselves were replaced with a supersensitive spectrograph with built-in corrective lenses. 

The new spectrograph is expected to provide insight into the origins of stars and galaxies. 

The successor to Hubble, the James Webb Space Telescope, is expected to be launched in 

2014. It will observe only in infrared, so it will complement the Hubble Telescope, which 

observes in the visible and ultraviolet light ranges. Hubble currently has the capability to view 

galaxies that were formed 13.7 billion years ago, long before humans existed, in an area called 

the Hubble Ultra Deep Field. 

Astronomers aspire to see beyond the Hubble Ultra Deep Field to a time that is devoid of 

galaxies, a time before galaxies had formed. If H.G. Wells was onto something in his novella, 

that time may be close at hand. As one of the characters in the popular work asked, “If Time is 

really only a fourth dimension of Space, why is it, and why has it always been, regarded as 

something different? And why cannot we move in Time as we move about in the other 

dimensions of Space?”  
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Less than a decade after Wells’ novella, Einstein’s Special Theory Relativity seemed to 

concur with Wells’ character by proposing that traveling through space at the speed of light 

would alter time by causing it to dilate, raising the possibility of not merely glimpsing the past, 

but perhaps traveling to it.  

ایده سفر که این منسوب است به عموماً، 1895در سال شده ولز، منتشر نوشته اچ جی ماشین زمانای کلمه 32000رمان کوتاه 

ا هده برد.یا جلو می طول زمان به عقبفرد مستقر در آن را در  که ایداده است، وسیله نقلیه رواجماشین زمان را  لهیوسبهزمان 

 مبناییدر واقع، نظریه نسبیت خاص آلبرت اینشتین  اند.ها باعث پیشبرد بیشتر این ایده شدهنسخه بعدی و اقتباس در طول سال

 یای زمانهان نداده است. با این حال، ماشینتوانایی سفر در زمان را از خود نش کسچیهکنون، تا .برای امکان سفر در زمان است

 سازند.پذیر میهایی گذرا به گذشته را امکاننگاه که اندشده احیطر

گذاری نام شناس آمریکایی ادوین هابلبه نام ستارهکه هابل است،  در حال حاضر کارآمدترین ماشین زمان موجود تلسکوپ

دهد که روی اجازه میها آن سویکم به نورکه  ،هاآنیابی اهداف نجومی از راه دور و تمرکز بر اش برای مکان. تواناییشده است

 کند.مایل بر ثانیه حرکت می 186000شم بدوزد. نور با سرعت چدهد که به گذشته هایش تجمع کنند، به آن اجازه میردیاب

نظاره کرده است. بنابراین، با  را میلیاردها سال پیش ترک کردهها آن کهکشان که نورشان 10000 به گذشتهتلسکوپ هابل 

مل أها سال پیش بودند تگونه که میلیون ها آندرکهکشان هستند شناسان قادرماشین زمان، ستاره عنوانبهفاده از تلسکوپ است

 .کنند

 زمانی که لیمان اسپیتزر، بود ترشیپ قرنمین ، آغاز به کارش تقریباًبه فضا رفت 1990با وجودی که این تلسکوپ در سال 

ی مورد بررس «مزایای نجومی یک رصدخانه فرازمینی»نام ه تلسکوپ فضایی بزرگ در یک گزارش باحتمال یک  شناس،ستاره

توانند روی زمین است نمیها آن هایی که پایگاهمغروق است، تلسکوپ ،خود متالطمِ  دائماًاتمسفر  که زمین درجا آن از .قرار داد

شدند، اما هنوز هم هیچ راهی برای ها ساخته میبر روی کوهها تلسکوپکند. اتمسفر دید را منحرف می ؛در فضا نفوذ کنند عمیقاً

 اند وجود نداشت.احاطه کرده را زمین هایی از گازها کهفرار از اثرات الیه

ضایی بین اتحاد جماهیر  رقابت، 1960در طی دهه  شدت ف سابق و ایاالت متحده  سازمان ملی هوانوردی و شوروی  یافت. 

ها برای یک تلسکوپ فضایی ریزیبرنامهو  های فضایی فراوان بودندبرای تالش هابودجهسیس شد. أت (NASA) فضایی آمریکا

شده بود، در جریان بودند. LSTعنوان به بزرگ، که در آن زمان ضایی بزرگ( برگزیده  سکوپ ف به یک  هاطرحاین  )مخفف تل

سکوپ شت که می 2,4 ی اولیهآینه تل سطمتری نیاز دا ست تو ضا   NASAهاییکی از راکت توان ستاده به ف ساس  .شودفر بر ا

شنال جئوگرافیک، قدرت  تصویربرداری فضا و زمانگزارش  معادل باشد با »توانست تلسکوپ فضایی ژرف می تشخیصمجله ن

های ریزتر از یک یا تشخیص خصیصهو  کالیفرنیا از نیویورک مستقر در یچپ و راست خودرو ییهای جلوتوان تشخیص چراغ

 .«اتمسفری بود ازحدشیبسی هزارم ماه کامل. این توان حداقل ده برابر 

 تلسکوپ به فضا، حفاظت آینه از ارتعاشات نامطلوبی بود که درآمیز موفقیت ونقلحملدخیل در  اساسیهای یکی از چالش

های شاتل و همچنین شرایط به مقاومت در برابر فراز و نشیب قادر که آینه بودبسیار مهم مسئله  دهد. ایناندازی رخ میطی راه

تواند در معرض خطر قرار گیرد و قابلیت صورت، شکل دقیق آینه می غیر این باشد. در ،شودجوی که در فضا یافت می حساس

 .ضعیف شود یتوجهقابل طوربهاش تصویربرداری

 ده بوه اصلی به درستی مستقر نشده وومتوجه شدند که آین متعاقباً شناساند، ستارهتلسکوپ به فضا پرتاب ش کهآن پس از
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است. در سال  بیشتراستانداردهای نوری  ازاین انحراف  میزان بود، کهشده منحرف  متریلیملنز در ابزار تست حدود یک  .است

 2009در سال  هابلی را بهبود داد.کردند لنزهای اصالحی نصب کردند که بینایی می پیماییراه فضادر ، فضانوردانی که 1993

صالحی خود با یک طیفلنز شدند. انتظار میهای ا صالحی توکار جایگزین  ساس دارای لنزهای ا نگار رود که طیفنگار فوق ح

 ها ارائه کند.کهکشانها و سوی خاستگاه ستارهه جدید بینشی ب

را  اندازی شود. این تلسکوپ فقط مادون قرمزراه 2014رود در سال ، تلسکوپ فضایی جیمز وب، انتظار میهابلجانشین 

کند. مشاهده خواهد کرد، بنابراین مکمل تلسکوپ هابل خواهد بود، که در محدوده نور مرئی و اشعه ماورای بنفش مشاهده می

شده بودند، مدتمیلیارد سال پیش تشکیل  13,7هایی را مشاهده کند که کهکشان کههابل در حال حاضر این قابلیت را دارد 

 .فوق عمیق هابل میدانای به نام انسان به وجود بیاید، در منطقهکه این ها قبل از

ها است، زمانی فوق عمیق هابل را ببینند، زمانی که عاری از کهکشان میدانند که فراتر از هست شناسان در آرزوی اینستاره

این بود که ممکن  ،باشداگر اچ جی ولز در رمان خود به اهمیت چیزی واقف شده  ها شکل گرفته بودند.کهکشانکه این قبل از

فقط بعد چهارم فضا  اگر زمان واقعاً»ها در آن رمان محبوب پرسید: که یکی از شخصیت طورهماندر دسترس باشد.  زمان است

توانیم در رفتار شده است؟ و چرا ما نمی ونهگنیاشود و همیشه با آن چیزی متفاوت رفتار میعنوان به است، چرا با این بعد،

 «کنیم؟که در سایر ابعاد فضا حرکت می طورهمانحرکت کنیم  «زمان»

 با شخصیت داستان ولز همنوا باشد با پیشنهادانیشتین نسبیت تئوری رسید که نظر میه کمتر از یک دهه پس از رمان ولز، ب

فقط به که این امکانمسئله  اینو  دگرگون کندرا از طریق منبسط کردن زمان، آن  تواندمیبا سرعت نور  در فضاسفر که این

 دهد.را افزایش می ،به آن سفر نموداحتماالً بلکه  ،نداختینگذشته نظر 

82- According to the passage, which of the following statements is/are true of the Hubble 

Telescope?  
I) It is unable to observe light on the infrared part of the spectrum.  

II) It will be replaced by the James Webb Space Telescope in 2014.  

III) It was initially constructed in 1946, but not launched until 1990.  

1) I only 2) II only 3) I and II only 4) III only 

 صحیح است.  3گزینه  -82

 تلسکوپ هابل صحیح است؟  در موردهای زیر گفتهاز یک کدام ،متنبر اساس  -

 مادون قرمز طیف نیست. در بخشقادر به مشاهده نور  الف(

 توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب جایگزین خواهد شد. 2014ب( در سال 

 نشد. یاندازراه 1990ساخته شد، اما تا سال  1946ج( این تلسکوپ ابتدا در سال 

83- According to the passage, who had the idea for the Hubble Telescope?  

1) H.G. Wells 2) Albert Einstein 3) Edwin P. Flubblc 4) Lyman Spitzer. Jr. 

 صحیح است. 4گزینه  -83

 متن چه کسی ایده تلسکوپ هابل را داشت؟بنا بر  -
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84- In (line 33), “vicissitudes” most closely means ……………………. . 
I) long delays which may compromise the shuttle launch  

2) atmospheric conditions which may compromise the mirror  

3) shaking and quivering which may cause changes in the mirror  

4) toxic emissions which may cause corrosion around the mirror  

 صحیح است. 3گزینه  -84

 تر است؟به کدام معنا نزدیک vicissitudesکلمه  33در خط  -

 .اندازد خطر به را شاتل پرتاب است ممکن که طوالنی خیرأ( ت1

 .اندازد خطر به راآینه  است ممکن که جوی شرایط (2

 .شود آینه در تغییر باعث است ممکن که ارتعاش و لرزش (3

 .مواد سمی که ممکن است سبب خوردگی در اطراف آینه شود (4

85- In the context of the passage, which of the following best articulates the author’s 

opinion of the inception of the Hubble? 

I) It was a pipedream with little imminent chance of success.  

2) It was based on a scientific proposition which was not proven.  

3) It was an emergency response to the quickening Space Race.  

4) It was a waste of time and money which were needed elsewhere.  

 صحیح است. 2گزینه  -85

 ؟دهدهابل شرح میکار به آغاز در مورداز موارد زیر به بهترین وجه نظر نویسنده را یک کدام در متن پاراگراف، -

 .یک خیال باطل با شانس کمی از موفقیت بود (1

 .یک گزاره علمی اثبات نشده بودبر اساس  (2

 .یک واکنش اضطراری به مسابقه فضایی فزاینده بود( 3

 .اتالف زمان و پولی بود که در جاهای دیگر مورد نیاز بود( 4

86- The primary purpose of the passage is to …………………..….. . 
1) discuss the construction of the Hubble Space Telescope as a tool for exploring deep space  

2) dispute the argument that the Hubble Telescope functions as a modern-day time machine  

3) describe the circumstances which underlay the mid-century national drive toward a large  

space-based observatory  

4) draw a comparison between H.G. Wells’ notion of time travel with Albert Einstein’s  

Special Theory of Relativity  

 صحیح است. 1گزینه  -86

 .................. .... هدف اساسی این پاراگراف این است که -
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 .یک ابزار برای کاوش اعماق فضا بحث کندعنوان به ساخت تلسکوپ فضایی هابل( در مورد 1

 .کندیک ماشین زمان مدرن عمل میعنوان به سر این استدالل بحث کند که تلسکوپ هابل ( بر2

 .زمینه انگیزه ملی حرکت به سمت رصدخانه فضایی بزرگ بودند( توصیف شرایطی که در اواسط قرن، پیش3

 .قایسه بین مفهوم سفر زمان اچ جی ولز و مفهوم سفر زمان مربوط به تئوری نسبیت آلبرت اینشتین( ایجاد م4

87- It can be inferred that the author regards time travel as ……………..…….. . 
1) an interesting literary notion, but proven to be impossible by Einstein’s Special Theory  

2) a ridiculous idea whose time has come and gone, as well as an astronomical improbability  

3) a persuasive topic in fiction, as well as a hypothetical possibility in light of Einstein’s Special 

Theory  

4) the incoherent literary construction of a fictional author, with little relevance to today’s  

scientific community  

 صحیح است. 3گزینه  -87

 گیرد. نظر می در .................عنوان به توان استنباط کرد که نویسنده سفر زمان رامی -

 .بودن آن را ثابت کرده است رممکنیغ( یک مفهوم جالب ادبی است، اما نظریه نسبیت اینشتین 1

 .نجومی رمحتملیغیک امر عنوان به همچنینو  ( ایده مضحکی است که زمان آن آمده و رفته2

 .یک احتمال فرضی در پرتو نظریه خاص اینشتینعنوان به در داستان و همچنین متقاعدکننده( یک موضوع 3

 .جامعه علمی امروز ادبی نامنسجم یک نویسنده داستانی، با ارتباط کمی با ساختار( 4

88- It can be inferred from the passage that scientists believe that time is ………….….. .  

1) an impenetrable mystery 2) a spatial dimension 

3) a Constant 4) unidirectional 

 صحیح است. 2گزینه  -88

 است.  .................... زماندانشمندان بر این باورند که  ،توان استنباط کرداز پاراگراف می -

 هیسوکی( 4 ؛تغییرناپذیر، یکنواخت (3 ؛( یک بعد فضایی2 ؛نفوذغیرقابل  ( یک رمز و راز1

89- The word “it” (line 55) refers to ……….. .  

1) light 2) speed 3) space 4) time 

 صحیح است. 4گزینه  -89

 .شودمی. مربوط ........به .. 55در خط it  کلمه -

 ( زمان4 ؛( فضا3 ؛( سرعت2 ؛نور (1

90- The word “inception” in (line 15) can best be replaced by ……….. . 

1) idea 2) travel 3) beginning 4) construction 
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 صحیح است. 3گزینه  -90

 جایگزین شود . .............با .... تواندمیبه بهترین وجه  15در خط  inceptionکلمه  -

 وسازساخت( 4 ؛( آغاز3 ؛( سفر2 ؛ایده (1

91- An example of using a telescope to travel in time is given in paragraph ……….. .  

1) one 2) three 3) eight 4) six 

 صحیح است. 3گزینه  -91

 ... ارائه شده است. ........ فاده از تلسکوپ برای سفر زمان در پاراگرافمثالی از است -

The terms “intelligence augmentation” and “intelligence amplification” evoke images of 

human beings with computer chips embedded in their skulls or bizarre accoutrements attached 

to their heads. However, according to an article entitled Get Smart by Jamais Cascio, human 

beings’ ability to augment their intelligence is precisely the prowess which has empowered us 

to survive “a series of convulsive glacial events” evinced by the last ice age.  

Neurophysiologist William Calvin asserts that the human species continues to evolve 

cognitively and to create its own cognitive evolution in two basic ways: external and internal.  

Cascio states that humans have been externally augmenting their intelligence for millennia. 

By developing written language, we boosted our capacity to share information over space and 

time. Other advancements, such as agricultural and industrial technologies, reduced the 

exigencies of manual labor. Current external digital systems augment human intelligence by 

allowing us to perform tasks that would be unfeasible with recourse only to the rational skills 

of a singular human brain. Cascio cites as examples the “powerful simulations and massive 

data sets (which) allow physicists to visualize, understand, and debate models of an II-

dimension universe, real-time data from satellites, global environmental databases, and high-

resolution models (which) allow geophysicists to recognize the subtle signs of long-term 

changes to the planet,” and similar man-made interactions which have the functional effect of 

augmenting human intelligence. Conceivable potential software could incorporate individual 

“attention filters” or “focus assistants” which would discern and highlight your individual 

preferences in a computer display, permitting you to focus and direct your computer searches 

more efficiently than you do now. It could incorporate individualized planning and foresight 

systems which could allow people to play “what-if” with their life choices. Such systems could 

co-evolve with people to produce intimate technologies which would become “something akin 

to collaborative intuition,” through web-based information systems with personalized 

components, according to Cascio.  
Somewhat more problematic in social terms might be pharmacological intelligence 

augmentation, evoking Brave New World nightmares — pharmaceutically placated people 

tranquilized to zombie-like subservience to the collective and a central bureaucracy dedicated 

to its own continued survival. However, as with external cognitive augmentation, the future 

has arrived — in the form of, for example, ADD drugs, pharmaceutical agents which mitigate 

sleep disorders, and antidepressants, all of which enhance human problem — solving ability 



 269 

 

  

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 91سؤاالت و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 

and cognitive efficiency. According to Cascio, “people who don’t know about (such drugs) or 

don’t want to use them will face stiffer competition from people who do. From the perspective 

of a culture immersed in athletic doping wars, the use of such drugs may seem like cheating. 

From the perspective of those who find they’re much more productive using this form of 

enhancement it’s no more cheating than getting a faster computer or a better education.” 

Cognitive amplification, whether by external or internal means, may constitute evolution, if 

Calvin’s assertion is correct. Some societies may readily embrace it, while others may shy 

away. As science fiction Titer William Gibson observes, “The future is already here; It’s just 

unevenly distributed.”  

شان و یا تجهیزات در جمجمهشده جاسازیای های رایانهها با تراشهتصاویری از انسان «تقویت هوش»و  «افزایش هوش»عبارات 

نوشته جیمز  هوشمند شویدای با عنوان مقالهبر اساس  کند. با این حال،صل به سرشان را به ذهن متبادر میعجیب و غریب مت

 ایموعهمج»در مقابل  بقاءای است که به ما قدرت نهارهمان ویژگی جسو ها برای تقویت هوش خود دقیقاًکاسیو، توانایی انسان

 که توسط آخرین عصر یخبندان برانگیخته شدند، داده است.  را «از وقایع یخبندان شدید

دهد و ارزشیابی شناختی کند که نوع بشر همچنان به تکامل شناختی خود ادامه میویلیام کالوین متخصص اعصاب، ادعا می

 .داخلی و خارجی کند:خود را در بر دو پایه اساسی خلق می

، کنند. با توسعه زبان نوشتاریتقویت می خارجیصورت به ها هزار سال است که هوش خود راکه انسان کندعنوان میکاسیو 

های دیگر مانند اطالعات در سراسر فضا و زمان افزایش دادیم. پیشرفت به اشتراک گذاشتنما ظرفیت و توانایی خود را برای 

کنونی هوش انسان را  خارجیهای دیجیتال دهد. سیستمتی را کاهش میهای کشاورزی و صنعتی، ضرورت کار دسوریافن

های عقالنی مغز انسانی مهارت تنها با توسل بردهند تا وظایفی را انجام دهیم که از این طریق که به ما اجازه می ،کنندتقویت می

های عظیم )که( به فیزیکدانان قدرتمند و مجموعه دادههای سازیشبیه»کند از هایی ذکر مینمونهکاسیو  .پذیر نبودامکان منفرد

های زیستها، پایگاه دادهاز ماهواره ایدهد، اطالعات لحظهرا می یدوبعدهای یک جهان مدل مباحثهو  اجازه تجسم، درک

یدر سیاره را م بلندمدتهای با وضوح باال )که( به ژئوفیزیکدانان اجازه تشخیص عالئم ظریف تغییرات مدلو  محیطی جهانی

 کند.تعامالت مشابه ساخت بشر که، که اثر عملی تقویت هوش بشری را دارند استناد می بهو نیز  «دهد

ترجیحات  کهیطوربههای منفرد را ترکیب کند «یار-تمرکز»و یا  «فیلترهای توجه»تواند افزار بالقوه قابل تصور مینرمیک 

کامپیوتری  وجوهایجستدهد که یز دهد و برجسته سازد، این امر به شما اجازه میتم ا را در یک نمایشگر کامپیوتریفردی شم

ریزی و پیشهای برنامهتواند سیستماین برنامه می دهید متمرکز سازید و هدایت کنید.اکنون انجام میچه آن خود را کاراتر از

را اجرا  «گاهآن-اگر»شان بازی های زندگیتا با انتخاب تواند به مردم اجازه دهدرا ترکیب کند که میشده سازیینی شخصیب

نوس ایجاد کنند که أهای صمیمی و متوانند به همراه افراد تکامل یابند تا تکنولوژیهایی میو، چنین سیستمکنند. به قول کاسی

چیزی شبیه به بصیرت »به شده سازیبا اجزای شخصی نبنیا-العاتی وبهای اطتوانند از طریق سیستمها میاین تکنولوژی

 تبدیل شوند. «مشترک

 Brave New رمان هایتقویت دارویی هوش باشد، که کابوستواند است، می تربغرنجاجتماعی  شرایطچه قدری در آن

World سان -به چاپلوسان مرده کهیطوربه ،انددارویی آرام شده از طریقرمان مردمانی که  — سازدرا به ذهن متبادر می

حال، همانند تقویت شناختی  هره ب مستمر خودش است. اند که این بروکراسی وقف بقاءروکراسی مرکزی و مشترک تبدیل شدهب

داروهای بیش فعالی، عوامل دارویی که اختالالت خواب را تسکین میصورت به برای نمونه، — رسیده است ، آینده فراخارجی
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افرادی »گفته کاسیو،  رب دهند. بناو کارایی شناختی انسان را افزایش میمسئله  ایی حلتوانها آن ها، که همهضدافسردگیو  دهند

ادی که از این داروها استفاده استفاده کنند با رقابت سختی از جانب افرها آن خواهند که ازکه با این داروها آشنا نیستند و یا نمی

، استفاده از چنین داروهایی ممکن است های دوپینگ ورزشیدر جنگ ی که غرقکنند روبرو خواهند شد. از دیدگاه فرهنگمی

ورتر هستند، این کار، تقلبی ا استفاده از این شکل تقویت بهرهیابند که باست مانند تقلب به نظر رسد. از دیدگاه کسانی که درمی

 «تر یا آموزش بهتر نیست.بیشتر از اخذ یک کامپیوتر سریع

برخی . موجب تکامل شود تواندمی، داخلیچه  خارجی واشد، تقویت شناختی، چه با ابزارهای اگر ادعای کلوین درست ب

 کهچنانآندیگران ممکن است خجوالنه خود را کنار بکشند.  کهیدرحال را بپذیرند،مسئله  تماعات ممکن است به سادگی ایناج

 «ناهمگون توزیع شده است.صورت به فقط آینده اینجاست:» کندمیبیان ویلیام گیبسون  افسانه تایتر

92- The author is mainly concerned about ………………… .  

1) the differences between external and internal intelligence augmentation  

2) some scientists who are working on intelligence augmentation  

3) various dangers of intelligence augmentation  

4) the basic methods of intelligence augmentation 

 صحیح است. 4گزینه  -92

 .... ................نگران  نویسنده عمدتاً -

 هوش تفاوت بین تقویت خارجی و داخلی( 1

 .برخی از دانشمندان که در حال کار بر روی تقویت هوش هستند( 2

 طرات مختلف تقویت هوش( خ3

 ای تقویت هوشهای پایهروش (4

93- The author’s use of the phrase “somewhat more problematic in social terms” refers 

to ……………………….…….. . 

1) the difficulty of making pharmacological enhancement socially acceptable  

2) the relationship between external and internal intelligence augmentation  

3) the difticulty of making cognitive enhancement widely available  

4) equalizing cognitive competitive advantages among social groups  

 صحیح است. 1گزینه  -93

 . .................... به اشاره دارد «است تردشوارتر/بغرنجاجتماعی  شرایطقدری در  چهآن»استفاده نویسنده از عبارت  -

 اجتماعی طوربههوش دارویی مشکل قبوالندن تقویت  (1

 هوش رابطه بین تقویت خارجی و داخلی( 2

 گسترده  طوربهدادن ارتقا شناختی  مشکل در دسترس قرار (3

 اجتماعیهای برابرسازی مزایای رقابتی شناختی در میان گروه (4
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94- As it is used in (line 27), the word “placated” most closely means ……….. . 

1) cured 2) quieted 3) deprived 4) assisted 

 صحیح است. 2گزینه  -94

 .. است........... استفاده شده است، به معنای 27در خط  کهچنانآن placatedکلمه  -

 شده( یاری4 ؛شده( محروم3 ؛شده( آرام2 ؛شده( درمان1

95- In the context of the passage, which of the following best articulates the author’s 

opinion?  
1) Some people consider intelligence enhancement to be a form of cheating. 

2) Personalized software could be misused by a bureaucracy intent on its own continued 

survival.  

3) Intelligence amplification by external means might be more difficult to achieve than by 

internal means.  

4) External and internal intelligence enhancement might constitute evolution in cultures that 

accept them.  

 صحیح است. 4گزینه  -95

 ؟کندهای زیر به بهترین نحو نظر نویسنده را بیان میاز گزینهیک کدام مطابق متن -

 .از تقلب است نوعینظر برخی افراد افزایش هوش  در (1

 استفاده قرار گیرد.ءمورد سو بقا قصدبهتوسط بوروکراسی  تواندمیشده سازیافزار شخصینرم( 2

 .تقویت هوش با استفاده از وسایل داخلی باشداز تر دستیابی به تقویت هوش توسط وسایل خارجی ممکن است سخت (3

 هایی که آن را قبول دارند باعث تکامل شود.ی و داخلی هوش ممکن است در فرهنگتقویت خارج (4

96- The primary purpose of the passage is to ……………………….. . 

1) dispel misgivings about humanity’s attempts at creating its own evolution  

2) discuss society’s reactions to pharmacological cognitive augmentation  

3) describe different kinds of intelligence enhancement  

4) illustrate the limitations of external intelligence augmentation 

 صحیح است. 3گزینه  -96

 .................. ..... متن این است که هدف اصلی این -

 .ها را درباره تالش بشریت در ایجاد تکامل خود برطرف کندبدگمانی (1

 .شناختی دارویی بحث کندتقویتهای جامعه به در مورد واکنش( 2

 .هوش را توصیف کند تقویتانواع مختلف ( 3

 .هوش را نشان دهد خارجی های تقویتمحدودیت( 4
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97- The word “prowess” in line 4 is closest in meaning to …………. . 

1) skill 2) mind 3) feature 4) advantag 

 صحیح است. 1گزینه  -97

  .تر است... نزدیک...... در معنا به 4در خط کلمه جسارت  -

 ( مزیت4 ؛( ویژگی3 ؛( ذهن2 ؛مهارت (1

98- According to the passage, the last ice age ………..……….. . 

1) was the beginning of intelligence amplification  

2) led to great changes on the earth  

3) made humans get smart 
4) destroyed human intelligence  

 صحیح است. 2گزینه  -98

 ............. ..... مطابق پاراگراف، آخرین عصر یخبندان -

 .آغاز تقویت هوش بود (1

 .( منجر به تغییرات بزرگ بر روی زمین شد2

 .باعث شد انسان هوشمند شود (3

 .( هوش انسان را نابود کرد4

99- Brave New World seems to depict ……………… .  

1) the dangers of ADD drugs 

2) the nightmares of addicted people  

3) the effect of medicine on cognitive development  
4) people’s control by a central government 

 صحیح است. 4گزینه  -99

 . را نشان دهد. .......... Brave New Worldآید که رمان نظر میه ب -

 .4در گزینه  central governmentدر متن با   central bureaucracyبه دلیل هم معنایی 

100- The word “it” in (line 21) refers to ……………… . 

1) computer 2) software 3) human intelligence 4) display 

 صحیح است. 2گزینه  -100

  ( صفحه نمایش4 ؛( هوش انسانی3 ؛افزارنرم( 2 ؛ر( کامپیوت1... اشاره دارد. ...........به . 21در خط  itکلمه  -



 
 

 

 

 

 

 

 

http://phdtest.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7/
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Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3) or (4) that completes each sentence. Then 

mark the correct choice on your answer sheet. 

 

سووپس گزینه صووحیح را در پاسووخنامه خود عالمت  کند انتخاب کنید.که هر جمله را تکمیل می 4یا  3، 2، 1کلمه یا عبارت »

 «بزنید.

1- This model assumes …………… it grows generally better able to cope with its 

problems. 

1) as society being evolved   2) that as society evolves 

3) the society evolving as   4) that the society evolves as 

 صحیح است. 2 گزینه -1

. شودمی( آغاز thatجمله اسمی است و با ضمیر موصولی ) شبهکینیاز به مفعول دارد که در این جمله مفعول  assumeفعل 

as  در اینجا به معنایwhile/when است. کاررفتهبه 

2- Although all of the chapters in this book are shaped …………… the author’s sense of 

paradigms, this perspective plays a greater role in this chapter. 

1) at least in part by 2) at the least part by 3) in a least part by   4) in a part by at least 

 صحیح است. 1گزینه  -2

 است و ترتیب قرار گرفتن قیود رعایت شده است. «تا حدودی»به معنای  in partو  «حداقل»به معنای  at least 1در گزینه 

3- ………….. the image of patriarchy as violence practiced by men and by male-

dominated organizations against women. 

1) Central to this analysis is     2) Central is the analysis of 

3) This analysis is central of     4) There is a central analysis that 

 صحیح است. 1گزینه  -3

Central to this analysis  نهاد جمله است که بسط داده شده است و پس از آن هم فعلis  .آورده شده استCentral  به

 همراه باشد. toبرده شده که به لحاظ گرامری باید با حرف اضافه کار به در این جمله« ترینترین یا اصلیمهم»معنای 

4- Competition among states, especially those having different economic systems, is 

………… to achieve a higher rate of economic growth than its rivals. 

1) too strong for each strive      2) as strong for each as to strive 

3) very strong as each strives     4) as strong as each to strive 

صحیح است. 3گزینه  -4  

ای نداریم.غلط هستند، چون در جمله نیاز به ساختار مقایسه 4و  2گزینه   

 قرار گیرد.سوم شخص مفرد مورد استفاده صورت به است و فعل هم باید each ،statesمرجع 
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5- ………… the Empire may freely opt to join or reject membership, and members are 

free to leave the commonwealth at any time. 

1) Granting independence, states from      2) Granting independence, states of 

3) States that grant independence of       4) States granted independence from 

 صحیح است. 4گزینه  -5

صلی دارد. جمله ست و state نیاز به فاعل ا صلی ا جمله  شبهکی independence from the Empire granted فاعل ا

 .شودمیاستفاده  fromاز حرف اضافه  independenceهمچنین پس از  باشد.توصیفی کوتاه شده می

6- As science gets closer to the intersection of biology and creativity, ………….. we 

consider to be the essential qualities that make art unique. 

1) it’s worth to ponder what 2) it’s worth is to ponder that 

3) it’s worth pondering what      4) it’s worthy pondering that 

 صحیح است. 3 گزینه -6

ست.  3گزینه  ست و همواره  «ارزش آن را دارد»به معنای  it’s worthطبق نیاز جمله دارای فاعل و فعل ا یک ترکیب ثابت ا

 الزم است اسم مصدر قرار بگیرد. worth/worthy/worthy ofبعد از 

7- Trying to measure, for example, if the brain has a different electrical reaction to music 

it likes ………… quite difficult. 

1) that it doesn’t is     2) as it doesn’t like music is 

3) than to music it doesn’t is      4) the music than it doesn’t 

 صحیح است. 3گزینه  -7

ه ب ، انجام داده است.ای بین زمانی که مغز یک موسیقی را دوست دارد نسبت به زمانی که موسیقی را دوست نداردجمله مقایسه

 باید یکسان باشد. thanاستفاده کرد و ساختار قبل و بعد از  thanدلیل وجود مقایسه باید از 

8- The natural law that Hume accepted as the ground of political sciences ………… the 

attacks of sceptics. 

1) was, in its contemporary modes, open to 

2) was, open to its contemporary models, in 

3) to its contemporary modes was open in 

4) to its contemporary modes opened to 

 صحیح است. 1گزینه  -8

 است. openقیدی برای عنوان به فعل اصلی جمله است و اطالعات اضافی بین دو ویرگول wasجمله نیاز به فعل دارد و 
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9- This double vision of competition ……………. classical and neo-classical schools of 

economic theory. 

l) have been remaining for the so-called typically 

2) have remained typically of all the so-called 

3) has been remaining for the so-called typical 

4) has remained typical for all so-called 

 صحیح است. 4گزینه  -9

هم از افعالی است  remainچون فاعل مفرد است باید از فعل مفرد استفاده شود و  بر اساس لزوم تطابق فعل و فاعل در جمله،

 باشد.( میtypicalکه بعد از آن نیاز به صفت )

10- Although …………... the founder of serious philosophical study in the US, Peirce 

thought of himself as a man of science. 

1) he considers by many as      2) considered by many as 

3) considering as many as      4) he is considered as many as 

 صحیح است. 2گزینه  -10

 ، فاعل و فعل مورد کاهش قرار گرفته است )حذف شده است( چرا که فاعلی کوتاه )ابتدای جمله تا ویرگول(قیدجمله شبه در

 .(Pierce) و جمله اصلی یکی استجمله شبه

In questions 11 to 20, each sentence has three underlined words or phrases, marked (1), (2), 

and (3). Choose the word or phrase that must change for the sentence to be correct. If the 

sentence is correct and needs no change, choose “NO ERROR” (choice 4). Then mark the 

correct choice on your answer sheet. 

 

مشخص شده است. کلمه یا  3و  2، 1کلمه یا عبارت دارد که زیر آن خط کشیده شده و با  3، هر جمله 20تا  11سؤاالت در »

ست و نیازی به تغییر ندارد،  صحیح ا ساختن جمله تغییر کند را انتخاب کنید. اگر جمله  صحیح  بدون »عبارتی که باید برای 

 «سپس گزینه صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.( را انتخاب نمایید. 4زینه )گ« غلط

11- This school is a loose structured group of artists, flourishing particularly from the 

                                             1                                                                  2 

late 1940s to the early 1960s, who concentrated their activities in the Cornish fishing port  

                                                                                 3 

of St Ives. NO ERROR 

                           4 

 صحیح است. 1گزینه  -11

 است. loosely structured 1و شکل صحیح گزینه  شودمیقبل از صفت از قید استفاده 
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12- Vigarny, a Burgundian-born sculptor who spent all his known career in Spain, is  

                                        1 

first documented in 1498, when he contracted to carve three large stone reliefs of  

              2                                                           3 

christ’s passion. NO ERROR 

                                      4 

 صحیح است. 4گزینه  -12

13- Einstein’s general theory of relativity is rooted in the idea that the laws of motion in  

                                                                               1 

an accelerating frame is equivalent to those in a gravitational field. NO ERROR 

                                                 2                    3                                                   4     

 صحیح است. 2گزینه  -13

 باشد.می are equivalentشکل صحیح آن  .( رعایت نشده استlawsتطابق فعل و فاعل )

14- Although a statement is theory-laden if its terms only make sense in the light of a set 

                                                       1                                                    2           

of theoretical principles, but it is widely believed that all statements are theory-laden. 

                                                              3 

NO ERROR 

         4 

 صحیح است. 3گزینه  -14

که  althoughازاول جمله شبه وقتی در ( استفاده کرد.conjunctionنباید از دوحرف ربط )جمله شبه برای ارتباط بین دو

 استفاده کرد.  butبعدی ازجمله شبه دهد استفاده شده نباید درتضاد را نشان می

15- Paradigm is a term used and popularized by Thomas Kuhn to refer to a common set  

                                                                    1 

of  philosophies shared by a scientific community within its basic assumptions are 

                                  2                                                       3 

uncriticized. NO ERROR 

                               4 

 صحیح است. 3گزینه  -15

ضافه آغاز جمله شبه ابتدایدر  صفی که با یک حرف ا صولی را حذف نمود.، نمیشودمیو ضمیر مو صحیح آن  توان  شکل 

within which باشد.می 

16- Sanskrit, a language still used in India as the literary language, was recognized by 

                                                          1 

Jones based on similarities between Sanskrit and Greek, thereby allowing the possibility 

                          2                                                                                  3 

of language families. NO ERROR 

                                              4 
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 صحیح است. 4گزینه  -16

17- Field working is a powerful archeological technique to systematic sample the upper 

                                                                                                                  1 

surface of cultivated or disturbed ground in an effort to map the extent of archeological 

                                                      2                                              3 

sites. NO ERROR 

                   4 

 صحیح است. 1گزینه  -17

 باشد.می systematically sample( الزم است از قید استفاده شود و شکل صحیح آن sampleقبل از فعل )

18- “Equal opportunity” is an elastic notion because of the problem of deciding at what 

                                                                                                            1                                               2 

point in a process is appropriate to measure it. No ERROR 

                       3                                                                4 

 صحیح است. 3گزینه  -18

 باشد.می process it isبه دلیل لزوم وجود فعل و فاعل در جمله، شکل صحیح 

19- In Parliament, after a committee has examined legislation, the report stage  

                                                                          1 

“reports” the bill back in the house, when further amendments can be proposed. 

                                            2                                         3                                                      
NO ERROR 

         4 

 صحیح است. 2گزینه  -19

 باشد.می back toاست و شکل صحیح آن  سؤالتوجه به حرف اضافه نکته 

20- Perfect competition is an economic ideal in which many perfectly informed buyers 

                                                                                  1                                      2 

purchase identified goods in a market freely able to expand or shrink. NO ERROR 

                                                                           3                                                    4 

 صحیح است. 4گزینه  -20
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Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3) or (4) that best completes each sentence. 

Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

سوووپس گزینه صوووحیح را در کند، انتخاب کنید. را که جمله را به بهترین شوووکل تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: عبارت »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

21- The ugliness of the resort is ............... by the excellence of the skiing. 

1) obtruded    2) underpinned    3) countenanced   4) counterbalanced 

 صحیح است. 4گزینه  -21

«شود.متعادل میزشتی اقامتگاه با مزیت اسکی کردن »  

 ، تعادل ایجاد کردموازنه برقرار کرد (4 ؛د( تشویق کرد، پشتیبانی کر3 ؛( پشتیبانی کرد2 ؛( مزاحم شد1

22- The regulations ............... that everything has to comply with the relevant safety 

standards. 

1) incline   2) emanate    3) stipulate    4) interrogate 

 صحیح است. 3گزینه  -22

 «باید مطابق با استانداردهای ایمنی مربوطه باشد. زیچهمهکه  کندتصریح میقانون »

تحقیق کرد (4 ؛( تصریح کرد، قید کرد3 ؛تجلی کرد ،( جاری شد2 ؛( تمایل داشت1  

23- The chancellor ............... the criticism leveled against his educational policy and held 

firm. 

1) withstood  2) withheld    3) withdrew      4) witnessed 

 صحیح است. 1گزینه  -23

 «و مستحکم ماند. مقاومت کردای آموزشی خود هشده علیه سیاستنتقادهای وارددر برابر ا وزیر»

شاهد بود (4 ؛نشینی کردعقب (3 ؛( خودداری کرد2 ؛( مقاومت کرد1  

24- He ............... in stocks and hoped that we would make a large profit when we sell our 

product. 

1) specified 2) speculated 3) underestimated 4) undermined 

 صحیح است. 2گزینه  -24

 «و امیدوار بود که سود بزرگی هنگام فروش محصوالت داشته باشیم. گذاری کردسرمایه او در سهام»

تضعیف کرد (4 ؛تخمین زد کمتر( دست پایین گرفت، 3 ؛دگذاری کر( سرمایه2 ؛کرد ( تعیین1  
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25- We have decided to ............... the committee’s recommendations in full despite 

objections made by a few members. 

1) implement 2) implicate  3) capitulate 4) captivate 

 صحیح است. 1گزینه  -25

 .«اجرا کنیمکامل  طوربهای مجلس را ههای تعداد معدودی از اعضا، توصیهمخالفتبرخالف  ایمما تصمیم گرفته»

 اسیر کردن، فریفتن (4 ؛( تسلیم شدن3 ؛( گرفتار کردن، داللت کردن بر2 ؛پیاده کردن ( اجرا کردن،1

26- The studio planned to make a movie of the book but the deal ............... due to budget 

problems. 

1) fell out 2) fell over 3) fell apart 4) fell through 

 صحیح است. 4گزینه  -26

 .«شکست خوردریزی کرد اما این معامله به دلیل مشکالت بودجه ی ساخت فیلمی از این کتاب برنامهاستودیو برا»

، شکست خوردبه نتیجه نرسید (4 ؛( از هم پاشید3 ؛( به زمین افتاد2 ؛( اتفاق افتاد1  

27- A boundary dispute is making it impossible for the neighbors to live in ............... . 

1) tranquility 2) stringency 3) folly 4) agenda 

 صحیح است. 1گزینه  -27

 «کند.را غیرممکن می آرامشزندگی همسایگان در  ،اختالف مرزی»

دستور جلسه (4 ؛( حماقت3 ؛( سختی، کسادی2 ؛( آرامش1  

28- The teacher commended me on my improvement in writing, but ............... me for my 

lateness to class. 

1) lapsed 2) confined 3) abhorred 4) admonished 

 صحیح است. 4گزینه  -28

«.سرزنش کردمعلم به خاطر پیشرفت در نوشتن مرا تشویق کرد، اما به خاطر تأخیر من را »  

سرزنش کرد، تذکر داد (4 ؛( تنفر داشت3 ؛( محبوس کرد2 ؛( سپری شد1  

29- The company has shown a ............... disregard for the Customers’ complaint 

concerning the product. 

1) contagious 2) contemplative 3) contemptuous 4) contaminated 

 صحیح است. 3گزینه  -29

«نشان داده است. تحقیرآمیزیتوجهی این شرکت نسبت به شکایت مشتریان در مورد محصول بی»  

آلوده (4 ؛( تحقیرآمیز3 ؛( اندیشمند2 ؛( واگیردار1  
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30- What happens in the film bears little ............... to what actually happened. 

1) contour 2) affliction 3) symmetry 4) resemblance 

 صحیح است. 4گزینه  -30

«دارد. شباهت ،در واقعیت رخ داده استچه آن کمی با ،افتدچه در فیلم اتفاق میآن»  

شباهت (4 ؛( تقارن، تناسب3 ؛درد و رنج، مصیبت( 2 ؛نما ( طرح،1  

31- This little book represented the ............... of 15 years of successful work and effort by 

the research team. 

1) culmination 2) cultivations 3) dilemmas 4) inceptions 

 صحیح است. 1گزینه  -31

 «دهد.پانزده سال کار و تالش تیم تحقیق را نشان می حاصلاین کتاب کوچک، »

 آغاز (4 ؛یدوراه( تنگنا، 3 ؛توسعه ( کاشت، ایجاد،2 ؛( حاصل، نتیجه نهایی1

32- Graduation arid marriage are important ............... in people’s lives. 

1) milestone 2) cultivations 3) dilemmas 4) inceptions 

 صحیح است. 1گزینه  -32

 «مهمی در زندگی افراد هستند. نقطه عطففراغت از تحصیل و ازدواج »

 آغاز (4 ؛یدوراه( تنگنا، 3 ؛توسعه ( کاشت، ایجاد،2 ؛عطف هط( نق1

33- Few musicians arc as ………. as he is since he plays, composes, arranges, and teaches. 

1) multitudinous 2) collaborative 3) vertiginous 4) versatile 

 صحیح است. 4گزینه  -33

 «دهد.کند و آموزش میسراید، تنظیم مینوازد، میچون او می ،هستند حریففنهمهکمی به اندازه او  موسیقیدانانِ»

 کارهحریف، همهفنهم( ه4 ؛( دوران کننده3 ؛( گروهی، مشارکتی2 ؛بسیار زیاد، انبوه( 1

34- The scandal put the president in an ............... position and finally caused the 

overthrow of the government. 

1) untidy 2) inclusive 3) untenable 4) incompatible 

 صحیح است. 3گزینه  -34

«قرار داد و سرانجام باعث سرنگونی دولت شد. غیرقابل دفاعیرا در موقعیت  او جمهورسیرئرسوایی »  

ناسازگار، مغایر (4 ؛( غیرقابل دفاع3 ؛فراگیر( 2 ؛( نامنظم1  
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35- John didn’t do well at school; he was intelligent, but very ............... and didn’t study 

enough. 

1) persevere 2) indolent 3) undaunted 4) detrimental 

 صحیح است. 2گزینه  -35

«کرد.و به اندازه کافی مطالعه نمیبود  تنبلجان در مدرسه خوب نبود، او باهوش بود اما خیلی »  

 مضر (4 ؛( شجاع3 ؛( تنبل2 ؛( پشتکار داشتن1

36- It was so sad that his face was ............... any warmth or humor in his birthday. 

1) de facto 2) devoid of 3) laden with 4) crammed full of 

 صحیح است. 2گزینه  -36

 «در روز تولدش بود. یطبعشوخهر گرما و  عاری ازاش خیلی غمناک بود که چهره»

پر از کامالً (4 ؛( انباشته از3 ؛( عاری از2 ؛موجود( بالفعل، 1  

37- It seems ............... wearing a red shirt at the funeral in any part of the world. 

1) obscure 2) bona fide 3) incidental 4) incongruous 

 صحیح است. 4گزینه  -37

 «رسد.به نظر می نامتناسبپوشیدن لباس قرمز در مراسم سوگواری در همه جای دنیا »

ربطنامتناسب، بی (4 ؛( اتفاقی، همراه3 ؛( جدی2 ؛( تاریک، مبهم1  

38- The seminar on inflation was attended by a/an ............... collection of students, 

businessmen, and houswives. 

1) miscellaneous 2) mischievous 3) permanent 4) spacious 

 صحیح است. 1گزینه  -38

 «دار برگزار شد.وران و زنان خانهاز دانشجویان، پیشه گوناگون ایسمینار در مورد تورم توسط مجموعه»

وسیع، جادار (4 ؛( دائم، پایدار3 ؛( بدجنس، موذی2 ؛( گوناگون، متنوع1  

39- We ............... invite you to visit our country, enjoy our community, and spend a few 

days touring our sights. 

1) roughly 2) cordially 3) exhaustively 4) habitually 

 صحیح است. 2گزینه  -39

شما دعوت می صمیمانهما » شور ما دیدن کنید، از جامعه مااز  صرف بازدید از مناظر  کنیم که از ک لذت برده و چند روزی را 

 «دیدنی ما نمایید.

از روی عادت (4 ؛( به طور جامع3 ؛( صمیمانه، از صمیم قلب2 ؛، با خشونت( تقریبا1ً  
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40- Although travelling can he exhausting, I always feel ............... when I arrive in a new 

country. 

1) dreary 2) arduous 3) grueling 4) exhilarating 

 صحیح است. 4گزینه  -40

 «رسم.کنم وقتی که به یک کشور جدید میمی هیجانکننده باشد، اما من همیشه احساس تواند خستهاگرچه سفر می»

 آورانگیز، نشاطهیجان (4 ؛( بسیار دشوار، کشنده3 ؛فرسا( سخت، طاقت2 ؛آور( مالل1

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits 

each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

به بهترین شکل جای خالی را پر می 4یا  3، 2، 1را بخوانید و تصمیم بگیرید کدام گزینه  آیدراهنمایی: متنی که در ادامه می»

 «سپس گزینه صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.کند. 

Infancy is variously defined from time to time and in different cultures. However, technically 

it is the period from birth to the onset of walking or, (41) …………, the time of life prior to the 

emergence of independent behavior. In humans, the (42) ………… of walking without support 

and the beginning of definable ‘speech’ appear almost (43) …………. Among the significant 

issues surrounding the nature of development (44) ………… have been: (a) The question of 

the relative influence of organic or biogenic factors, on the one hand, and environmental, 

psychogenic, or learned factors, (45) ………… . (b) The role of early experience in the 

determination or control of later behavior and development, (46) ………… includes questions 

about the durability of early influences, the reversibility of effects of infantile trauma, (47) 

………… the effects of educational interventions on the behavioral (48) ………… of the 

young. (c) The ever-present reality of individual differences in psychological characteristics 

(49) ………… like height, eye-colour, and hair texture in the biological realm. (d) The 

mechanisms and processes (50) ………… behavior change and emotional development occur 

in the early months of life. 

از تولد  دوره اینفنی  به لحاظ، حال اینبا تعریف شده است.  ای متفاوتهای مختلف، به گونهفرهنگها و دوران نوزادی در زمان

 راه رسداست. به نظر می مستقل ظهور رفتار قبل از ای از زندگیدوره)به عبارت بهتر(،  ترو یا به بیان شاعرانه راه رفتن شروع تا

 ماهیت پیرامون مسائل مهم ازجمله .آغازی همزمان دارند انسان تقریباً در  دارمعناصورت به صحبت کردن وکمک بدون  رفتن

زیست مسائلو  از یک سو ارگانیک یا بیوژنیک عوامل نسبی ثیرأتمسئله  (الف) :اند ازبوده از نوزادی عبارت دوران بعد رشد

نده و آی رفتار در تعیین یا کنترل تجربه اولیه( نقش باز سوی دیگر )شده آموخته عوامل یا، محرکات ذهنی ژنتیک محیطی،

 فتاریر بلوغ در آموزشی مداخالت اثراتو  کودکانهی تروما اثرات برگشت اولیه، تأثیرات دوام سؤاالتی در مورد شامل یعنیرشد، 

 و بافت چشم رنگ، قد مانندها آن شناختی مشابههای روانویژگی های فردی درتفاوت تغییرناپذیر واقعیت( ج) .باشدمی جوانان
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 رخ زندگی های اولیهماه در رشد عاطفی وکند تغییر می یندهایی که توسط آن رفتارآو فر هامکانیزم( د) بیولوژیکی در حوزه مو

 .دهدمی

41- 1) putting poetic 2) put more poetically 3) putting it poetic 4) to put it poetic 

 صحیح است. 2گزینه  -41

 

42- 1) onset 2) talent 3) merger 4) morale 

 صحیح است. 1گزینه  -42

 

43- 1) succinctly 2) presumably 3) simultaneously   4) predominantly 

 صحیح است. 3گزینه  -43

 

44- 1) of infancy onward 2) from infancy onward 

 3) in onward infancy 4) from infancy till onward 

 صحیح است. 2گزینه  -44

 

45- 1) on the other 2) on the others 3) on other hand    4) on another hand 

 صحیح است. 1گزینه  -45

 

46- 1) a concern which   2) concerning it 3) to concern it 4) which its concern 

 صحیح است. 1گزینه  -46

 

47- 1) but 2) and 3) whereas      4) besides 

 صحیح است. 2گزینه  -47

 

48- 1) quotient      2) organism   3) maturation 4) consequence 

 صحیح است. 3گزینه  -48

49- 1) paralleling those 2) to parallel ones 

 3) which parallel one 4) which parallels those 

 صحیح است. 1گزینه  -49

 

50- 1) that are 2) by which     3) which their 4) that they are 

 .استصحیح  2گزینه  -50
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Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the answer (1), 

(2), (3) or (4). Then mark the correct choice on your answersheet. 

 

سپس گزینه صحیح را در پاسخ دهید.  4یا  3، 2، 1های آید را بخوانید و سؤاالت را با انتخاب جوابهایی که در ادامه میمتن»

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

Passage 1: 

In the Contexts of Renaissance art, liberal arts is a term applied to pursuits that were considered 

primarily as exercises of the mind rather than of practical skill and craftsmanship. The concept 

of a distinction between ‘liberal’ (worthy of a free man: Latin homo liber) and ‘vulgar’ arts 

goes back to classical antiquity, and survived in one form or another up to the Renaissance, 

forming the basis of secular learning in the Middle Ages. The name quadrivium was given to 

the subjects concerned with physical reality (arithmetic, astronomy, geometry, and music that 

is the mathematical theory of music) and trivium to the arts of grammar, rhetoric, and logic. 

Collectively these were known as the seven liberal arts, and were subservient to philosophy, 

the supreme art. In these, as in all classifications that preceded the concept of the fine arts, the 

word ‘art’ carries a very different signification from that which it hears in normal language 

today-closer to the meaning that survives in academic terminology such as ‘arts degree’. 

In the early Renaissance the lowly position accorded to the visual arts was increasingly 

contested, providing a theoretical basis for the social struggle that took place to raise them from 

the status of manual skill to the dignity of a liberal exercise of the spirit. The most formidable 

champion of the visual arts was Leonardo, who more than anyone else was responsible for 

creating the idea of the painter as a creative thinker. His revolutionary approach is illustrated 

in the following anecdote told by Vasari. When Leonardo was painting his last Supper the prior 

of the monastery was puzzled by the way in which ‘he sometimes spent half a day at a time 

contemplating what he had done so far: if he had had his way. Leonardo would have toiled like 

one of the labourers hoeing in the garden and never put down his brush for a moment’. When 

the prior complained to the Duke of Milan, Leonardo explained ‘that men of genius sometimes 

accomplish most when they work the least, for they are thinking out inventions and forming in 

their minds the perfect ideas that they subsequently express and reproduce with their hands’.By 

about 1500 painting and sculpture were generally accepted as liberal arts by Italian humanists 

(significantly so in Baldassare Castiglione’s influential Book of the Courtier of 1528, which 

was translated into English in 1561). However, as Anthony Blunt points out (Artiste Theory in 

italy: 1450—1600, 1940), ‘As soon as the visual arts became generally accepted as liberal, the 

protagonists began to quarrel among themselves about which of them was the noblest and most 

liberal’. The acceptance came later in other parts of Europe than in Italy. Hilliard was one of 

the first English artists to make a claim for the nobility of his profession. In his treatise The 

Arte of Limning (written c. 1600) he suggests that miniature painting is especially suited to 

gentlemen as it is such a private art: the miniaturist can work in secret and his portraits are 

intended for intimate enjoyment. 
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The original seven liberal arts (sometimes paired with the seven principal virtues-faith,hope, 

charity, ete.) are often represented in painting and sculpture, personified as women holding 

various attributes and being followed by famous masters of the arts concerned (e.g. Cicero with 

Rhetoric). The system was formulated by the 5th-century scholar Martianus Ca-Pella in his 

elaborate allegorical treatise The Marriage of Philologia and Mercury, which was much studied 

in the Middle Ages (more than 200 manuscripts of it survive). For the Baroque age the types 

of the liberal arts were codified by Cesare Ripa in his handbook of iconography. 

ی ذهن به جای تمرینی براعنوان به هایی که در درجه اولبرال اصطالحی است که برای حرفهلیدر زمینه هنر رنسانس، هنرهای 

)ارزش انسان آزاد: التین  «لیبرال»رود. مفهوم تمایز بین هنرهای میکار به های عملی در نظر گرفته شده،صنعتگری و مهارت

یباقهای دیگر تا رنسانس ، که در یک قالب و یا قالبگرددبه دوران کالسیک باستان برمی «عامیانه»( و homo liberکلمه 

دهد. نام علوم چهارگانه به موضوعات مرتبط با واقعیت فیزیکی ، اساس یادگیری سکوالر را در قرون وسطی شکل میمانده

اطالق  منطق گانه به هنرهای قواعد، بالغت وو علوم سهکه نظریه ریاضی موسیقی است(  -)حساب، نجوم، هندسه و موسیقی

و در تمام  هانیابودند. در  ،هفت هنر لیبرال شناخته شدند که تابعی از فلسفه، هنر متعالعنوان به هاآن در مجموعشود. می

کار به که در زبان امروزهچه آن از یدارای مفهوم بسیار متفاوت «هنر»هایی که قبل از مفهوم هنرهای زیبا، آمده، واژه بندیطبقه

 تر است.نزدیک «رشته هنرها»در اصطالح علمی به معنایی نظیر  که استرود می

ای مورد بحث قرار گرفت، که مبنایی نظری برای مبارزه اجتماعی فزاینده طوربهپست هنرهای تجسمی در اوایل رنسانس موقعیت 

ترین قهرمان هنرهای قوی ی روح شد.از وضعیت مهارت دستی به شأن و منزلت تمرین آزادها آن فراهم نمود و منجر به ارتقاء

ر خالق بود. رویکرد انقالبی وی د یک متفکرعنوان به تجسمی لئوناردو بود که بیش از هر فرد دیگری مسئول ایجاد ایده نقاش

لئوناردو تابلو شام آخرش را قبل از صومعه به تصویر  کهیهنگامبه وضوح به تصویر کشیده شده است.  Vasariحکایتی توسط 

، دست خودش بوداگر  :کنون انجام داده بودتاچه آن مل دربارهأاو گاهی نیمی از روز را با ت کهیطوربه ،کشید گیج شده بودمی

نمی زمینای را برای لحظه مویشقلم گاهچیهکرد و تالش می ،زدندکارگرانی که در باغ بیل می مانندبهنمود. لئوناردو سپری می

دهد گذاشت. قبل از گله و شکایت به دوک میالن، لئوناردو توضیح داد که انسان نابغه گاهی بیشترین کار را هنگامی انجام می

را ها آن گیری عقاید کامل در مغزشان تفکر نموده تا متعاقباًبر روی اختراعات و شکلها آن چرا که ،کندکه حداقل تالش را می

ها مورد پذیرش هنرهای لیبرال توسط ایتالیاییعنوان به نقاشی و مجسمه عموماً 1500ها ارائه نمایند. حدود بیان و توسط دست

هنر لیبرال پذیرفته شدند، عنوان به که هنرهای تجسمیاین محضبهکند، آنتونی بالنتز اشاره می کهچنان قرار گرفت. با این حال،

 پذیرش به خارج از ایتالیا و ترین هستند شروع به نزاع نمودند.لیبرال ترین وکدامین اصیلکه این ر بین خود در موردقهرمانان د

اش را نمود. او در های اروپا نیز تسری نمود. هیالرد یکی از اولین هنرمندان انگلیسی بود که ادعای اصالت حرفهسایر قسمت

جا که این هنر نظیر  از آن .زادگان مناسب استدهد که نقاشی مینیاتور برای نجیبنشان می The Art of Limningاش رساله

 شود.در نظر گرفته میشخصی تواند در خفا کار کند و تصاویرش برای بیان لذت ماند، مینیاتوریست مییک هنر شخصی می

( اغلب در نقاشیشدیاد میها آن ازهفت اصل فضیلت، ایمان، امید، صدقه و غیره عنوان اوقات با  گاهیهفت هنر لیبرال اصلی )

ترین اساتید مرتبط با آن صفت به چشم میبه دنبالش معروفگشت و یک زن با صفات مختلف ارائه میعنوان به هاها و مجسمه

 The ای وی تحت عنوانمارتیانوس کاپال در رساله کنایه دانشمندسیسرو در کنار رتوریک(، این سیستم توسط  مثالً) خوردند
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Marriage of Philologia and Mercury نسخه از آن  200گردید )بیش از  قانونمند شد که بیشتر در قرون وسطی مطالعه

 .ناسی مدون شدشجای مانده(. در عصر باروک انواع هنرهای لیبرال توسط سزار ریپا در کتابچه راهنمایی تحت عنوان نمایهه ب

51- The first paragraph is mainly aimed at describing …………. . 

1) exercise of the mind 

2) the context of Renaissance 

3) liberal arts as a terminology 

4) the contrast between vulgar and liberal arts 

 صحیح است. 3گزینه  -51

 . .....سعی دارد شرح دهد ....... پاراگراف اول عمدتاً -

لیبرال( تقابل بین هنرهای عامیانه و 4 ؛یک اصطالح علمیعنوان به ( هنرهای لیبرال3 ؛( زمینه رنسانس2 ؛( تمرین ذهن1  

52- According to the passage, Leonardo ………… . 

1) never put down his brush 

2) considered painting to be too manual 

3) contributed to the status of a liberal art 

4) worked the least compared with other painters 

 صحیح است. 3گزینه  -52

 (2. )پاراگراف  ......طبق متن، لئوناردو ..... -

.مویش را زمین نگذاشتقلم گاهچیه( 1  

 .نقاشی را مهارت دستی در نظر گرفت( 2

.لیبرال کمک کرد( به وضعیت هنر 3  

.ین شباهت را با دیگر نقاشان داردکمتر( کارهایش 4  

53- The author mentions Hilliard to …………… . 

1) show the nobility of limning 

2) document the acceptance of visual arts outside Italy 

3) introduce the second most famous painter in Europe 

4) compare an Italian painter with an English painter 

 صحیح است. 2گزینه  -53

 .(2)پاراگراف  . ................ کند که هیالردنویسنده ذکر می -

.دهد( اصالت تصویرگری را نشان می1  

.کند( پذیرش هنرهای تجسمی خارج از ایتالیا را مستند می2  

.کندمعرفی می( دومین نقاش معروف اروپا را 3  

.کند( نقاش ایتالیایی را با نقاش انگلیسی مقایسه می4  
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 به دلیل این خطوط:

The acceptance came later in other parts of Europe than in Italy. Hilliard was one of the first 

English artists to make a claim for the nobility of his profession. 

54- It can be understood from the passage that Rhetoric was ………… . 

1) among attributes  

2) a book written by Cicero 

3) as famous as Cicero  

4) followed by famous masters 

 صحیح است. 4 گزینه -54

(3. )پاراگراف بود.........  توان فهمید که رتوریکاز متن می -  

.هستند آنروی ( اساتید مشهوری دنباله4 ؛( به مشهوری سیسرو3 ؛توسط سیسروشده ( کتابی نوشته2 ؛هادر بین ویژگی( 1  

55- The word ‘it’ (line 10) refers to ………… . 

1) art 2) concept 3) signification 4) classification 

 صحیح است. 1گزینه  -55

 .... .دارد به .........ه ( اشار10)خط  ”it“کلمه  -

 بندی( طبقه4 ؛( معنا3؛ ( مفهوم2؛ ( هنر1

56- The visual arts ………… . 

1) remained a manual skill 

2) were unknown in Europe in 1600 

3) finally acquired the status of a liberal art 

4) were given a low status throughout Renaissance 

 صحیح است. 3گزینه  -56

 (2)پاراگراف  . ........... هنرهای تجسمی -

.( یک مهارت دستی باقی ماند1  

 .در اروپا مشهور نبود 1600( در 2

.( سرانجام موقعیت هنر لیبرال را به دست آورد3  

.( در طول رنسانس موقعیت پستی به آن تعلق گرفت4  

57- As a branch of philosophy, ………… . 

1) logic was named a collective art 

2) only music had a theoretical foundation 

3) music represented the most real type of art 

4) trivium along with quadrivium made up seven arts 
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 صحیح است. 4گزینه  -57

 (1)پاراگراف  . از فلسفه ........ یاشاخهعنوان به -

.شد یگذارنام( منطق یک هنر جامع 1  

.( فقط موسیقی پایه نظری داشت2  

.نوع هنر را ارائه کرد نیتریواقع( موسیقی 3  

 .چهارگانه هفت هنر را تشکیل دادندگانه به همراه علوم ( علوم سه4

Passage 2: 

Fundamental interactions are the four different types of interaction that can occur between 

bodies. These interactions can take place even when the bodies are not in physical contact and 

together they account for all the observed forces that occur in the universe. While the 

unification of these four types of interaction into one model, theory, or set of equations has 

long been the aim of physicists, this has not yet been achieved, although progress has been 

made in the unification of the electromagnetic and weak intractions. 

The gravitational interaction, some 1040 times weaker than the electromagnetic interaction, is 

the weakest of all. The force that it generates acts between all bodies that have mass and the 

force is always attractive. The interaction can be visualized in terms of a classical field of force 

in which the strength of the force falls off with the square of the distance between the 

interaction bodies. The hypothetical gravitational quantum, the graviton, is also a useful 

concept in some contexts. On the atomic scale the gravitational force is negligibly weak, but 

on the cosmological scale, where masses are enormous, it is immensely important in holding 

the components of the universe together. Because gravitational interactions are long-ranged, 

there is a well-defined macroscopic theory in general relativity. At present, there is no 

satisfactory quantum theory of gravitational interaction. Superstring theory may give a 

consistent quantum theory of gravity as well as unifying gravity with the other fundamental 

interactions. 

The weak interaction, some 1010 times weaker than the electromagnetic interaction, occurs 

between leptons and in the decay of hadrons. It is responsible for the beta decay of particles 

and nuclei. In the current model, the weak interaction is visualized as a force mediated by the 

exchange of virtual particles, called intermediate vector bosons. The weak interactions are 

described by electroweak theory, which unifies them with the electromagnetic interactions. 

The electromagnetic interaction is responsible for the forces that control atomic structure, 

chemical reactions, and all electromagnetic phenomena. It accounts for the forces between 

charged particles, but unlike the gravitational interaction, can be either attractive or repulsive. 

Some neutral particles decay by electromagnetic interaction. The interaction is either visualized 

as a classical field of force or as an exchange of virtual photons. As with gravitational 

interactions, the fact that electromagnetic interactions are longranged means that they have a 

well-defined classical theory given by Maxwell’s equations. The quantum theory of 
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electromagnetic interactions is described by quantum electrodynamics, which is a simple form 

of gauge theory. 

The strong interaction, some 102 times stronger than the electromagnetic interaction, function 

only between hadrons and is responsible for the force between nucleons that gives the atomic 

nucleus its great stability. It operates at very short range inside the nucleus (as little as 10−15 

metre ) and is visualized as an exchange of virtual mesons. The strong interactions are described 

by quantum chromodynamics. 

تواند حتی زمانی که اجسام می نیروهاتواند در میان اجسام رخ دهد. این است که می نیروچهار نوع مختلف از  نیروهای پایستار

که در جهان اتفاق می ستا یاشدهمشاهدهم نیروهای همه با هم دلیلی برای تما هانیادر تماس فیزیکی نیستند نیز رخ دهد و 

، هنوز ها بودهها هدف فیزیکدانمدت ،ای از معادالتدر یک مدل، تئوری، یا مجموعه نیروکه اتحاد این چهار نوع  افتد. با وجودی

 است.هایی حاصل گردیده ضعیف پیشرفت نیروهایمیسر نگردیده است، اگرچه در اتحاد الکترومغناطیس و 

. نیرویی که تولید میباشدمیها آن ترینضعیفاست،  الکترومغناطیسی نیرویتر از برابر ضعیف 1040حدود که گرانشی  نیروی

تواند در زمینه می نیروکننده است. این شود و همیشه جذبکند بین تمام اجسامی که دارای جرم و نیرو هستند اعمال می

 ،کند. گرانش کوانتومی فرضیکه شدت نیرو با مربع فاصله بین اجسام متعامل افت میجا آن ،کالسیک نیرو به تصویر درآید

جا آن ناچیزی ضعیف است، اما در مقیاس کیهانی، طوربههاست. در مقیاس اتمیک نیروی گرانشی مفهوم مفیدی در برخی زمینه

گرانشی طیف وسیعی  نیروهایکه جا آن مهم است. ازها عظیم هستند نگهداری اجزای جهان در کنار یکدیگر بسیار که توده

 نیرویبخشی از دارد، یک نظریه ماکروسکوپی در نسبیت عام به خوبی تعریف شده است. در حال حاضر، تئوری کوانتوم رضایت

فعل و  اگرانشی موجود نیست. نظریه ابر ریسمان ممکن است یک نظریه کوانتومی گرانش سازگار را به خوبی اتحاد گرانشی ب

 انفعاالت اساسی دیگر ارائه دهد. 

دهد. ها رخ میها و در فروپاشی هاردونالکترومغناطیسی است که بین لپتون نیرویتر از بار ضعیف 1010ضعیف، حدود  نیروی

ذرات   تبادل منظوربهنیروی واسطه عنوان به ضعیف نیروهایمسئول فروپاشی بتا از ذرات و هسته است. در مدل جاری،  نیرواین 

 را با فعل ها آن ضعیف توسط نظریه الکتروضعیف که نیروهایابد. یشود، تجسم میمجازی که بردار واسط بوزون نامیده می

 شود.کند، تعریف میو انفعاالت الکترومغناطیسی متحد می

های مغناطیسی را ایی و همه پدیدهست که ساختار اتمیک، فعل و انفعاالت شیمیادار نیروهایی الکترومغناطیس عهده نیروهای

تواند جاذبه و یا دافعه گرانشی می نیروهاینماید. آن نیروهای بین ذرات باردار را به خود اختصاص داده اما برخالف کنترل می

سیک ه کالیک زمینعنوان به های ذرات خنثی از طریق فعل و انفعاالت مغناطیسی است. فعل و انفعاالت یاباشد. برخی از فروپاشی

گرانشی، این امر که فعل و انفعاالت الکترومغناطیسی  نیروهایبا  ت.هده اسهای مجازی قابل مشاتبادل فوتونعنوان به نیرو و یا

توسط معادالت ماکسول ارائه شده است.  شدهفیتعرای طوالنی دارند بدان معناست که یک نظریه کالسیک به خوبی طول دوره

تعریف  ،است اینظریه پیمانهای از های کوانتوم که شکل سادهتئوری کوانتوم تعامالت الکترومغناطیسی توسط الکترودینامیک

 شده است.

دار نیروی بین عهدهها عمل نموده و نوالکترومغناطیسی است، فقط بین هارد نیروهایتر از برابر قوی 102قوی حدود  نیروهای

 15−10کند )کمتر از در طیف کوتاهی درون هسته عمل میها آن دهند.هایی است که به هسته اتم ثبات میپروتون یا نوترون

 شوند.قوی توسط کوانتوم کرومودینامیک تعریف می نیروهایهای مجازی قابل مشاهده است. تبادل مزونعنوان به متر( و
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58- The weak interaction ………… . 

1) is weaker than the other types 

2) has no theoretical foundation 

3) happens between a lepton and a hadron 

4) is facilitated by intermediate vector bosons 

 صحیح است. 4 گزینه -58

 (3ضعیف ...... . )پاراگراف  نیروی -

.تر استدیگر ضعیف ( از انواع1  

.ندارد تئوری( پایه 2  

.دهد( بین یک لپتون و یک هاردون رخ می3  

د.شومیها تسهیل ( توسط بردار واسط بوزون4  

59- According to the passage, it is NOT true that ………… . 

1) the gravitational interaction is long-ranged 

2) the gravitational interaction is only attractive 

3) two types of interaction have been unified 

4) atomic nucleus is visualized as an exchange of virtual mesons 

 صحیح است. 3 گزینه -59

 بر اساس متن صحیح نیست که ........... -

       .گرانشی طیف طوالنی دارد نیروی( 1

   .گرانشی فقط جاذبه است نیروی( 2

.اندمتحد شده نیرو( دو نوع 3  

.شودمیهای مجازی مشاهده تبادل مزونعنوان به ( هسته اتمی4  

60- The word “negligibly” in the second paragraph is closest in meaning to ………… . 

1) certainly 2) generally 3) insignificantly 4) understandably 

 صحیح است. 3 گزینه -60

 .دارد ترین معنی را با .............در پاراگراف دوم نزدیک ”negligibly“کلمه 

 یفهمقابل( به نحو 4؛ یتیاهمکم طوربهناچیزی،  طوربه( 3 ؛( عموماً 2؛ ( یقینا1ً

61- The passage implies that physics has shed light on all of the following Except …… .   

1) the interaction in no-contact contexts  

2) the integrity of the four interactions 

3) the strength of each interaction  

4) the existence of separate interaction types 
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 صحیح است. 2گزینه  -61

 .......... . )پاراگراف اول( جزبه ،موارد زیر توجه داشته استدهد که فیزیک به تمام متن نشان می -

 مجزا نیروهای( وجود انواع 4 ؛نیرو( شدت هر 3 ؛نیرو( یکپارچگی چهار 2 ؛ارتباطیبهای در زمینه نیرو( 1

62- The main purpose of the passage is to ………… . 

1) describe the theory explaining 

2) show the achievements of physics 

3) explain physical contacts between bodies 

4) describe four types of between-bodics interaction 

 صحیح است. 4گزینه  -62

 هدف اصلی متن .......... . )خط اول( -

 ( تشریح معنای تئوری1

 ک( نشان دادن دستاوردهای فیزی2

 بین اجسامهای فیزیکی ( توضیح تماس3

بین اجسام  نیروهای( تشریح چهار نوع از 4  

Passage3: 

Ageism, discrimination against a person on the grounds of age, has arisen in Western societies 

as life expectancy has increased and the actual retirement age has lowered, leaving an 

increasing number of people who are over the retirement age and may be perceived by some 

as a burden on society. Rapidly changing technologies, major social changes, and new trends 

in fashion, music, and many other areas of life in the l960s made it fashionable to be young. 

This in itself was an unprecedented social change. Public awareness of ageism has emerged 

since the 1970s as part of the liberal movement that drew attention to other, major forms of 

prejudice and discrimination, such as racism and sexism. Ageism has developed more slowly 

in the Far East, however, as in these societies elders tend to be respected for their skills and 

knowledge. However, this respect is waning in Eastern countries such as Japan, where 

industrialization has become the driving force in society, and therefore new technologies are 

valued more highly than inherited wisdom. 
Ageism in Western societies has intensified with the emergence of youth culture and a more 

comprehensive economic system; youth tends to be associated with health, vigor, flexibility, a 

nimble mind, and beauty. Old people are, on the other hand, associated in many people’s minds 

with death and illness, and the ageing process is often depicted as a stage in life to be feared 

rather than accepted. Prevalent images in the mass media, particularly magazines and 

advertising, have emphasized these qualities in women more than in men; television and the 

cinema rarely present old people as attractive or as living full lives, while presenting 

stereotypes of them. Ageism, like other forms of prejudice, is also reflected in, and affected by, 

usages and colloquialisms in language. Such usages imply that older people are redundant and 
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out of touch with modern thinking. This has, in recent decades, accompanied a tendency to 

abandon older people as natural authority figures. 

Older people may suffer discrimination in health care. For example, the very old are likely to 

be given low priority for major operations or expensive state-funded treatment, because it is 

assumed that the potential length or quality of their lives after the treatment would not justify 

the cost. 

There have been sporadic attempts to counter ageism, with varying degrees of success. In the 

United States and Canada, there is legislation that prohibits employers from refusing to take on 

older workers unless tests prove that they are incapable of doing the job. However, this 

legislation has had little effect. in practice. In France, it is illegal to state an upper age limit on 

job advertisements, but there is evidence that this law is largely ignored. The United Kingdom 

government has so far not legislated against ageism, but in November 1998 published a 

voluntary code of practice for employers giving advice on cradicating ageist employment 

practices. Other positive initiatives include retraining schemes for older people that have been 

set up by governments in the United States, Japan, and Canada, by the European Community 

Horizon Fund in Europe, and by cooperatives and charities in a number of countries. Also, 

changing attitudes by businesses mean they are increasingly accepting that the growing number 

of older, more affluent people constitute an important market. 

که امید به زندگی افزایش یافته  جاییاز آن است و سن، در جوامع غربی به وجود آمده تبعیض سنی، تبعیض علیه فرد بر اساس

 شود که تعداد رو به افزایشی از افراد که باالی سن بازنشستگی هستندواقعی بازنشستگی کاهش یافته است باعث میو سن 

های ، تغییرات عمده اجتماعی و گرایشهستند به سرعت در حال تغییر یهایباری برای جامعه محسوب شوند. فناوریعنوان به

یک تغییر  خودیخودبه، جوان بودن را مد نمود. این 1960ر زندگی در دهه های دیگجدید در مد، موسیقی و بسیاری از حوزه

بخشی از جنبش لیبرال که توجه را به دیگران عنوان به 1970آگاهی عمومی از تبعیض سنی از دهه  سابقه بود.اجتماعی بی

آمده است. تبعیض سنی در شرق ای از تعصب و تبعیض، مانند نژادپرستی و تبعیض جنسی پدید شکال عمدهاَو  دادسوق می

 شوند. با اینهای خود محترم شمرده میدر این جوامع سالمندان به جهت دانش و مهارت کهیطوربه دور به آرامی توسعه یافت،

های حال این احترام در کشورهای شرقی مانند ژاپن، که در آن صنعتی شدن نیروی محرک جامعه است و در نتیجه فناوری

 شود.شوند، کمرنگ میگذاری میز خرد ذاتی ارزشجدید بیش ا

تری شدت گرفته است، جوانی به ارتباط با سالمتی، و سیستم اقتصادی جامع ر جوامع غربی با ظهور فرهنگ جوانتبعیض سنی د

مرگ و بیماری پذیری، ذهن زیرک و زیبایی تمایل دارد. از سوی دیگر افراد سالمند در ذهن بسیاری از مردم با قدرت، انعطاف

آور است تا قابل شود که اغلب ترسیک مرحله از زندگی به تصویر کشیده میعنوان به فرایند پیری اغلبو  شوندمرتبط می

ها را در زنان بیش از مردان مورد تأکید قرار مجالت و تبلیغات، این ویژگی خصوصبههای جمعی، پذیرش. تصاویر رایج در رسانه

دهند. را جذاب یا دارای زندگی کامل نشان میها آن ندرتبهای افراد سالمند ن و سینما هنگام نمایش کلیشهتلویزیو اند.داده

گذارد. چنین کاربرهایی نشان ثیر میأای در زبان منعکس شده و تتبعیض سنی مانند تعصبات دیگر در کاربرها و کلمات محاوره

 ترهای اخیر، به تمایل به ترک افراد مسنتفکرات مدرن ارتباط ندارند. این امر در دههدهد که افراد سالمند زائد هستند و با می

 های طبیعی اقتدار انجامیده است.چهرهعنوان به
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به افراد خیلی پیر احتماالً اولویت پایین  مثالعنوانبههای بهداشتی رنج ببرند. افراد سالمند ممکن است از تبعیض در مراقبت

پس از ها آن شود، زیرا فرض بر این است طول یا کیفیت زندگیهای گران دولتی داده میهای بزرگ و درمانراحیبرای انجام ج

 کند.درمان، هزینه را توجیه نمی

ای برای مقابله با تبعیض سووونی با درجات مختلفی از موفقیت وجود دارد. در ایاالت متحده آمریکا و کانادا، های پراکندهتالش

ناتوان از ها آن ها ثابت کنند کهکند مگر اینکه آزمونجود دارد که کارفرمایان را از رد کردن کارکنان مسووون منع میقوانینی و

ستند. گرچه این قانون عمالً شغل ه سه  انجام  ست. در فران شته ا سنی برای آگهی اعالمتأثیر اندکی دا های کاریابی حد باالی 

شان می شواهد ن ست اما  سیعی نادیده گرفته می طوربهدهد که این قوانین ممنوع ا ستان تاو کنون قانونی در شوند. دولت انگل

ای برای کارفرمایان منتشوور نمود که برای از بین داوطلبانه قانون 1998مقابل تبعیض سوونی تدوین نکرده اسووت اما در نوامبر 

دامات مثبت عبارتند از طرح بازآموزی برای افراد مسن که مشاوره داده شوند. سایر اق های استخدام با تبعیض سنیبردن شیوه

سط دولت سط تعاونیو  در اروپا European Community Horizon Fundو  ها در آمریکا، ژاپن و کاناداتو سات ؤها و متو س

شورها شدهکار به خیریه در تعدادی از ک شته  سباند. همچنین تغییر نگرش گما ست کهبه ای وکارک فزاینده طوربهها آن ن معنا

 شوند.ترها، افراد مرفهی هستند که بخش مهمی از بازار را شامل میپذیرند که تعداد رو به رشدی از مسنای می

63- Language increases ageism because it ………… . 

1) encourages young people to disregard old people 

2) reinforces the idea that women have a young identity 

3) suggests that elders cannot adopt the modern life-style 

4) directs young people toward the acceptance of new trends 

 صحیح است. 3گزینه  -63

 (2دهد چرا که آن .................... . )پاراگراف زبان تبعیض سنی را افزایش می -

   ند.کاحترامی به سالمندان میتشویق به بی ( جوانان را1

  کند.( این نظر را که زنان هویت جوانی دارند را تقویت می2

   توانند با سبک زندگی جدید سازگار باشند.کند که افراد مسن نمی( بیان می3

 کند.( جوانان را به سمت روند جدید هدایت می4

64- The word “them” (as underlined in paragraph 2) refers to ………… . 

1) men and women 2) old people 3) full lives 4) qualities 

 صحیح است. 2گزینه  -64

 . ( اشاره دارد به ............2)پاراگراف  ”them“کلمه  -

 ها( ویژگی4؛ های کامل( زندگی3 ؛( افراد سالمند2 ؛( مردان و زنان1
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65- Discrimination against elders in health care causes them to ………… . 

1) be more likely to get only no-price treatment 

2) be always able to complain against this injustice 

3) be less likely to receive the expensive treatments they need 

4) get no medical treatment at all 

 صحیح است. 3گزینه  -65

 (3. )پاراگراف  که ........ شودمیهای بهداشتی سبب ترها در مورد مراقبتتبعیض علیه مسن -

.( به احتمال بیشتری درمان رایگان دریافت کنند1  

.شکایت کنند یعدالتیب( همیشه بتوانند در مقابل این 2  

.قیمتی را که نیاز دارند دریافت کنندهای گرانکمتری درمان( به احتمال 3  

.( هیچ درمان دارویی دریافت نکنند4  

66- Ageism happens due to the fact that ………… . 

1) money is not spent on old people 

2) society considers old people as a burden 

3) elders are not professionally as effective as young people 

4) old people are not allowed to retire, based on retirement policies 

 صحیح است. 2گزینه  -66

 دهد که ......... . )پاراگراف اول(تبعیض سنی بر اساس این واقعیت رخ می -

  .شودمی( پول برای سالمندان هزینه ن1

 .گیردباری در نظر میعنوان به ( جامعه افراد سالمند را2

  .نیستند کارآمدای به اندازه جوانان ترها به لحاظ حرفه( مسن3

 .های بازنشستگی افراد سالمند اجازه بازنشسته شدن را ندارندسیاستبر اساس  (4

67- According to the passage, the liberal movement predominant in the 1970s ……… . 

1) worsened discrimination against elders 

2) brought about a new trend in music and fashion 

3) resulted in new fashions and legislations 

4) focused on ageism and other discriminations 

 صحیح است. 4گزینه  -67

 )پاراگراف اول(.......... .  1970طبق متن، جنبش لیبرال غالب در دهه  -

 .کندتر شدیدتر میها را وخیمتر( تبعیض علیه مسن1

  .( روند جدیدی را در موسیقی و مد حاصل کرد2

       .( به مدها و قوانین جدیدی انجامید3

 .ها تمرکز داشت( بر تبعیض سنی و سایر تبعیض4
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68- The word ‘they’ (as underlined in paragraph 4) refers to ………… . 

1) attempts 2) tests 3) employers 4) old workers 

 صحیح است. 4گزینه  -68

 . ( اشاره دارد به ..............4)پاراگراف  ”they“کلمه  -

 ( کارکنان سالمند4 ؛( کارفرمایان3 ؛ها( آزمون2 ؛ها( تالش1

69- Ageism has less impact on Far East because ………… . 

1) they pay more respect to old people 

2) their culture does not include any discrimination 

3) the have been strongly affected by recent trends 

4) Far East policies do not allow any kind of discrimination 

 صحیح است. 1گزینه  -69

دارد چرا که .................... . )پاراگراف اول(ی کمترثیر أتبعیض سنی بر شرق دور ت -  

 .گذارنداحترام بیشتری به افراد مسن میها آن (1

 .پذیردتبعیضی را نمیها آن ( فرهنگ2

 .اندهای اخیر بودهثیر فرهنگأتحت ت شدیداًها آن (3

 .دهدهای شرق دور اجازه هیچ تبعیضی را نمی( سیاست4

70- The word “counter” in paragraph 4 is closest in meaning to ………… . 

1) resist 2) show 3) remove 4) decrease 

 صحیح است. 1گزینه  -70

 .... .ترین معنا را دارد با ........نزدیک 4در پاراگراف  ”counter“کلمه  -

 کاهش دادن( 4؛ ( از بین بردن3 ؛( نشان دادن2 ؛مقابله کردن (1
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 ، هنر، کشاورزی و دامپزشکیسؤاالت زبان عمومی گروه علوم انسانی -1

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

121- A gifted child might excel in questions that probe verbal intelligence, say, ……….... 

miserably on spatial reasoning skills in the labyrinth part of the test.  

1) then performed 2) perform however 3) but perform                                             4) although performed 

 صحیح است. 3گزینه  -121

تواند گذشته باشد و نمی نیز آیدحال ساده است، بنابراین فعلی که در ادامه می آنفعل جمله در مورد یک واقعیت بوده و زمان 

 شود. حذف می 4و  1گزینه 

ست، اما در گزینه  3و  2زمان فعل در گزینه  ساده ا ست که باید بعد از ویرگول یا نقطه بیاید،  however، 2حال  که قیدی ا

 بعد از فعل آمده و نادرست است.

ست،« دهداما انجام می»به معنای  3گزینه  ست ا ست.  در ستی در این گزینه نیز  butچون مطابق با زمان جمله ا در جای در

  قرار گرفته است.

122- Neuroscientists have long held that glial cells in the brain, ............ astrocytes are one 

type, support neurons by protecting them from invaders.  

1) for them                       2) in that                  3) in which                   4) of which 

 صحیح است.  4گزینه  -122

ستگرکه بین دو ویرگول قرار  این جمله ست  فته ا صیفی ا ست. حرف  ویک جمله تو ضافه ا کلمه ربط آن دارای یک حرف ا

 است(. ها()یک نوع از سلولها آن ها یک نوع ازاست )که استروسیت oneاضافه مربوط به 

123- Along with several colleagues, I have recently conducted research that offers insight 

into why many people end up unhappy ………… their options expand.  

1) rather than pleased when                                 2) rather than when to please  

3) to pleased rather than when                            4) when please rather than  

 صحیح است. 1گزینه  -123

شود. در اینجا  rather thanو  thanچون قبل و بعد از  ستفاده  ساختار یکسان ا سؤالدر  unhappyاز   pleasedو  صورت 

 شود.برده میکار به یکی از صفات و بعد از آن، صفت دیگر rather thanهر دو صفت هستند، بنابراین قبل از  1در گزینه 
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124- …………………………. widely recognize that plants reproduce sexually.  

1) Not until the 17th century European naturalists did  

2) Not until the 17th century did European naturalists  

3) European naturalists did not until the 17th century  

4) Until the 17th century European naturalists not  

 است. صحیح 2گزینه  -124

باید ترتیب فاعل و فعل معکوس شوووود. فعل و فاعل پس از برخی عبارات منفی نظیر   not onlyپس از قیدهای منفی مانند

no, not, never مثالعنوانبهشوند. جابجا می: 

Not once did I miss a question. 

Never has Mr. Jones taken a vacation. 

At no time can the woman talk on the telephone. 

125- Only an elite few cells in a tumor seem to acquire this ability to detach from the 

initial mass, float through the circulatory system and start a new colony in a different 

organ from the one …………… .  

1) their being given birth to 2) to give birth to 

3) giving birth to                                                4) that gave birth to them  

 صحیح است. 4گزینه  -125

که  عبارت توصیفی، خودِ ضمیر موصولیدر این  آورده شده است. oneتوصیفی است که برای توصیف ضمیر  عبارتچون یک  

( به درسوووتی them( و بعد مفعول برای فعل )gave(، فعل )thatنقش فاعل را نیز دارد ) اشیدهندگارتباطعالوه بر نقش 

                                                                               آورده شده است.

126- A discussion of ………………………………… the sound barrier must begin with the 

physical description of sound as a wave with a finite propagation speed.  

1) when does an object break what happens to  

2) what happens when an object breaks  

3) when does an object happen to break  

4) what it happens to an object when it breaks  

 صحیح است.  2گزینه  -126

ستفاده کرد.  سمی ا سمی )در جای خالی جمله باید از یک جمله ا سمی، عبارت ا  – who – whomنظیرکلماتی در جمالت ا

what – where – when – whose – why   )... سؤال به جای فاعل رود که در اینمیکار به به جای یک اسم در جملهو 

 رفته است.کار به

  شود.حذف می 3و  1های ، بنابراین گزینهالی نداردؤجمله اسمی ترتیب س

 دو فاعل دارد که اشتباه است.هم  4گزینه 
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127- ………….. a laser to about 700 degrees Celsius, the alloy switches from the original 

crystalline phase to the amorphous state, which then appears as a dark spot when the disc 

is played back.  

1) When heated with 2) To heat by 3) Heating with                                                               4) Heat it by              

 صحیح است.  1گزینه  -127

صورت به توانندقیدی می جمالت شود که باید در ابتدای آن از کلمه ربطی استفاده کرد.این جمله با یک جمله قیدی شروع می

در حقیقت صووورت کامل گزینه  شووود.و فاعل حذف می beو فعل  مانده یباقخالصووه ظاهر شوووند، بدین صووورت که قید ربط 

 صحیح به شکل زیر بوده است:

When it is heated with … 

128- Although eight hours a night is a figure …………... it has almost become an article 

of faith, the reality is that sleep need is highly individual.  

1) is repeated so often 2) so repeated often 

3) repeated so often that                                           4) repeals so often as  

 صحیح است.  3گزینه  -128

بوده که  ..…… a figure which is repeated .……این گزینه یک جمله توصوویفی کوتاه شووده اسووت. این جمله در ابتدا 

 که بالفاصله پس از آن آمده حذف شده است. beضمیر موصولی و فعل 

 باشد.می« کهچنانآن»به معنای  soاست که در اینجا  so( + صفت + that)مورد دیگر ساختار 

 

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

129- Branson later admitted that what he had said was false and that he had ……….. the 

whole story.  

1) fabricated                    2) implemented              3) simulated          4) wondered 

 صحیح است. 1گزینه  -129

 .«سرهم کرده بودکه مرد گفته بود، کذب بوده و او کل داستان را چه آن برانسون بعدها پذیرفت»

 زده شد( شگفت4 سازی کرد؛( شبیه3گرفت؛ کار به (2 ؛( سر هم کرد، ساخت1
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130- Since he failed his first exam, he has ……….. himself in his studies so that such a 

thing would not happen again.  

1) scattered                      2) immersed                                3) endeavored       4) disseminated  

 صحیح است. 2گزینه  -130

 «تا دوباره چنین چیزی تکرار نشود. غرق کرد، خودش را در مطالعاتش یی که اولین امتحانش را پاس نکردجااز آن»

 ساخت( منتشر 4؛ ( تالش کرد3؛ ( غرق نمود2 ( پخش نمود؛1

131- you may make the decisions you think appropriate, but we hold you ………….. all  

the consequences.  

1) rife with                                           2) indifferent to                                          3) affable to                       4) accountable for 

 صحیح است. 4گزینه  -131

صمیماتی بگیرید که فکر می» ست ت ستند، ولی ممکن ا سب ه شما باید  باور داریمکنید بجا و منا سخگویکه  همه نتایج و  پا

 «پیامدها باشید.

 ( پاسخگو و مسئول بودن4برخورد بودن؛ شخو (3؛ تفاوت بودن( بی2 ( مملو بودن؛1

132- Nobody who regularly uses the motorway can say they haven’t been warned about  

the dangers of driver ………… .  

1) thrill 2) fatigue                                                                 3) evasion                       4) acceleration 

  صحیح است. 2گزینه  -132

ها آن راننده به خستگیتوانند بگویند که در مورد خطرات کنند نمیمی استفادهطور مرتب از بزرگراه هاز افرادی که ب کدامچیه»

 .«هشدار داده نشده است

 ، شتاب( سرعت4( فرار، گریز؛ 3؛ ( خستگی2؛ ، شادی، ترس( هیجان1

133- The prime minister cannot go ahead with the plan unless he first manages to obtain  

the …………… of the parliament. 

1) feasibility                    2) extravagance             3) endorsement            4) eminence 

 صحیح است. 3گزینه  -133

 «دست آورد.ه پارلمان را ب حمایتکه مگر این ،ود ادامه دهدتواند به برنامه خنمی ریوزنخست»

 ( بزرگی، شهرت4تأیید، حمایت؛ ( 3 ولخرجی؛ روی،( زیاده2 ؛( عملی بودن1

134- Knowledge of medical cures advanced slowly, but deadly plagues no longer ……….. 

huge segments of the population.  

1) thwarted 2) galvanized                 3) exemplified             4) decimated 

 صحیح است. 4گزینه  -134
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های کشنده و مرگبار دیگر بخش زیادی از جامعه دانش مربوط به درمان پزشکی به کندی در حال پیشرفت است، اما بیماری»

 .«از بین بردند را

 ( از بین بردن، نابود کردن4؛ ( نمونه بودن برای3 ؛( گالوانیزه کردن2 ؛( خنثی کردن1

135- Because pasteurization kills bacteria, it is most ………. to offer only pasteurized 

juices.  

1) potent                         2) prudent                 3) prevailing                  4) pacific 

 صحیح است. 2گزینه  -135

ستوریزه کردن( موجب از بین بردن باکتری میکه این خاطره ب» سیون )پا ستوریزا ست که تنها آب عاقالنهشود، پا های میوها

 «پاستوریزه عرضه شوند.

 جو( آرام، صلح4( غالب؛ 3؛ ( عاقالنه، معقول2 ( قوی؛1

136- The chemical industry makes a crucial contribution to our health and ………. and 

to protection of the environment.  

1) legitimacy                   2) magnitude              3) prosperity                     4) recollection 

 صحیح است. 3گزینه  -136

 «کند.زیست کمک زیادی میما داشته و به حفاظت از محیط موفقیتزیادی در حفی سالمتی و  سهمصنایع شیمیایی »

 ( به خاطر آوردن4؛ ( موفقیت، سعادت3 ؛( بزرگی، اندازه2 ؛( مشروعیت1

137- The youngster ……… without a trace one day and has never been found.  

1) vanished                       2) uttered                    3) receded                        4) overlooked 

 صحیح است. 1گزینه  -137

 «و هرگز پیدا نشد. ناپدید شدپایی از خود بدون گذاشتن هیچ رد  پسربچهیک روز، آن »

 نادیده گرفت( 4؛ ( پس رفت3 ؛( بیان کرد2؛ ( ناپدید شد1

138- Reginald bought Sharona a new dress to ................ her for the one he’d spilled his 

ice cream on.  

1) conceal                         2) compensate             3) pursue                                        4) salvage 

 صحیح است. 2گزینه  -138

 «روی لباس شارونا بستنی ریخته بود، برای او یک پیراهن جدید خرید.که این جبرانرینالد برای »

 ( نجات دادن4 ( دنبال/ تعقیب کردن؛3فی/ جبران کردن؛ ( تال2 ( پنهان کردن؛1
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139- Eating more animal foods is one way of boosting the caloric and ……….. density of 

the diet, a shift that appears to have been conducive to human development.  

1) nutrient                        2) adroit                       3) rigid                             4) scarce 

 صحیح است. 1گزینه  -139

د موجب رسنظر میه که ب یحلراهدر رژیم غذایی است،  مواد مغذیخوردن غذاهای حیوانی بیشتر، راه افزایش کالری و حجم »

 «رشد و نمو انسان شده است.

 ( نایاب4( سخت، جدی؛ 3دست؛ ( چیره2؛ ( مواد مغذی1

140- Knowing the potential ....................within a child prodigy’s world, and how to 

counter them, can significantly improve each girl and boy’s chances for success with their 

double-edged gifts. 

1) knacks                          2) merits                        3) notions                    4) pitfalls 

 صحیح است. 4گزینه  -140

موجب افزایش  یتوجهقابلتواند تا حد ، میهاآنچگونگی مقابله با و  بالقوه در دنیای یک کودک نابغهاسووتعدادهای  آگاهی از»

 «شوند.ها آن یدووجهدر مهار استعدادهای قیت هر دختر و پسر نابغه شانس موف

 ( مشکالت4( مفاهیم؛ 3ها؛ ها، لیاقت( شایستگی2؛ ( استعدادها1

 

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

Passage 1:  

From bacteria to baleen whales, our planet is home to tens of millions of different life forms at 

least; biologists can only guess at the true number of species. The richness and variety of life 

is referred to as biological diversity, or just biodiversity. In recent years, the subject of 

biodiversity has been the focus of discussion not only in scientific circles but in the news media 

and the highest levels of government and international affairs. The reason for this attention, 

unfortunately, is that the earth’s biodiversity is disappearing. Extinction is a natural event that 

has gone on since life first appeared on earth, but pollution, habitat destruction, 

overexploitation, and other human folly are now driving, species extinct at a rate unprecedented 

in the history of life. At the rate things are going, most kinds of living things will disappear 

forever from the face of the earth, many before we even know they are there.  
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when it comes to conservation, the emphasis of decision makers, conservation organizations, 

and the general public has traditionally been on organisms that we find beautiful or emotionally 

compelling. Bald eagles, whales, and redwood trees evoke strong positive reactions in most 

people; microscopic worms and bottom—dwelling fungi do not. Worms, fungi, and millions 

of other seemingly insignificant species are at least as vital to earth’s survival—and therefore 

to our own—as are the larger organisms that we happen to find attractive. There is a growing 

recognition of the need to protect the earth’s biodiverrsity, to reverse or at least slow the process 

of mass extinction. What is new about this recent attention is the focus on maintaining the total 

number of species, rather than on saving particular ones. 

ها میلیون از اشکال زندگی مختلف دندان )نوعی وال(، محل سکونت حداقل دهبیهای سیاره ما زمین، از باکتری گرفته تا نهنگ

ستمی شد. زی سان تنها میبا را برآورد کنند. تنوع و گوناگونی حیات به تنوع بیولوژیکی یا تنوع  هاتوانند تعداد حقیقی گونهشنا

های خبری و بلکه رسانه ،کانون بحث محافل علمی بوده است تنهانههای اخیر، موضوع تنوع زیستی زیستی اشاره دارد. در سال

سوووت که تنوع ا فانه دلیل این توجه، ایناند. متأسوووالملل نیز به بحث در مورد آن پرداختهدولتی و امور بین رتبهیعالمقامات 

ست، اما  شته ا ست. انقراض، رخدادی طبیعی بوده که از زمان پیدایش حیات بر روی زمین، جریان دا ستی زمین رو به زوال ا زی

ا ههای انسان در حال حاضر موجب انقراض گونهدیگر حماقتو  ازحدشیب سوءاستفادهبرداری و آلودگی، تخریب زیستگاه، بهره

سرعت بی سرعتی اتفاق میسابقهبا  ست. از بین رفتن موجودات زنده با چنان  شده ا شتر گونهای در تاریخ زندگی  ها افتد که بی

 اند.شوند، حتی قبل از اینکه بدانیم اصالً وجود داشتهبرای همیشه از روی زمین محو می

صمیمبحث به حفاظت می کهیهنگام سد، تأکید ت سازمانر ست کهگیران،  زیبا  های حفاظتی و عموم مردم بر روی موجوداتی ا

ستند. عقاب ازلحاظیا  سی پرجاذبه ه سا سرخ چوب موجب واکنشپر، نهنگهای بیاح شدیدی در ها و درختان  های مثبت و 

شتر افراد می سکوپی و قارچکرم کهآنحال . شوندبی ستند. کرمهای های میکرو ها ها و میلیون، قارچهاساکن قعر دریا چنین نی

برای بقاء و ادامه حیات رسوووند، حداقل نظر میه اهمیت دیگر همانند موجودات زنده بزرگ که برای ما جذاب بگونه ظاهراً کم

وع زیسوتی زمین الزم و حیاتی و بسویار مهم هسوتند. درک و شوناخت روزافزونی در خصووص حفاظت از تن -خود ما-زمین و 

ها به انبوه را دگرگون کرده یا حداقل این پروسووه را کند نماید. تمرکز بر حفی تعداد کل گونه تا فرایند انقراضضووروری اسووت 

 شود. می دیتأکهای خاص موضوع جدیدی است که اخیراً بر روی آن جای حفی گونه

141- According to the passage, the variety of life on Earth ………………. . 

1) has attracted people’s attention because it is in jeopardy  

2) has long been the concern of different people  

3) is discussed in scientific circles only 

4) is a recent discovery  

 صحیح است. 1گزینه  -141

 .........  بر طبق متن، تنوع زندگی بر روی زمین -

 .توجه افراد را جلب کرده است چون در معرض خطر است( 1

 .هاست که مورد عالقه افراد مختلف بوده است( مدت2
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 .گیردقرار می وگوگفتل علمی مورد بحث و ( تنها در محاف3

 ( کشف جدیدی است.4

 .است صحیح 1، گزینه 3-7و سطر  با توجه به پاراگراف اول

142- Which one of the following statements about extinction is TRUE, according to the 

passage?  

1) It is unlikely to affect mankind if it continues at the present rate.  

2) It began a long time after life flourished on the planet Earth.  

3) It used to occur more slowly than it does now.  

4) It is argued to be a recent phenomenon.  

 صحیح است. 3گزینه  -142

 از عبارات زیر در مورد انقراض، درست است؟یک کدام بر طبق متن، -

 اگر با سرعت فعلی ادامه یابد، بعید است که بر روی انسان تأثیر بگذارد.  (1

 بر روی زمین، آغاز شد.  پیدایش حیاتمدت مدیدی بعد از  (2

 .افتادخیلی کندتر از حاال اتفاق می( 3

 ای جدید باشد.پدیدهکه ست ا بر این استدالل( 4

 .است صحیح 3گزینه  7-9سطر طبق 

143- It can be inferred from the passage that there are most probably living things 

……………. . 

1) not contributing to Earth’s biodiversity  

2) not yet known to us  

3) as conspicuous as trees whose problems of survival go unnoticed  

4) not sensitive to such factors as pollution, habitat destruction, overexploitation 

 صحیح است. 2گزینه  -143

 . ای وجود دارند ..................شود که احتماالً موجودات زندهگیری مییجهاز متن نت -

 .که در تنوع زیستی زمین دخیل نیستند (1

 .اندهنوز برای ما ناشناخته (2

 .کندتوجه کسی را جلب نمیها آن مشکالت بقاء همانند درختان آشکارند و (3

 حساس نیستند. سوءاستفاده بیش از حدکه به فاکتورهایی همچون آلودگی، تخریب زیستگاه،  (4

 صحیح است. 2جمله آخر پاراگراف اول گزینه طبق 
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144- The author states that microscopic worms and bottom-dwelling fungi ………….. . 

1) are needed for the health and survival of the Earth  

2) are viewed as attractive by most people hut ignored because of being invisible  

3) are often ignored due to their insignificance  

4) occupy more space than other organisms  

 صحیح است. 1گزینه  -144

 . ....... های ساکن در قعر دریاهای میکروسکوپی و قارچدارد که کرمنویسنده اظهار می -

 .برای سالمت و بقاء زمین الزم هستند (1

 شوند.خاطر نامرئی بودن نادیده گرفته میه اما ب ،دانندرا جذاب میها آن بیشتر افراد (2

 .شونداهمیتی، نادیده گرفته میاغلب به سبب کم (3

 .کنندها و موجودات زنده دیگر فضای بیشتری، اشغال مینسبت به ارگانیسم (4

 درست است. 1گزینه ، 2پاراگراف  4-6طبق سطر 

145- The tone of the passage could best be described as ................ . 

1) laudatory                       2) flippant                     3) apologetic                          4) alarmed  

 صحیح است. 4گزینه  -145

 رسد.لحن نویسنده در این متن .................. به نظر می -

 مضطرب و نگران (4؛ آمیزپوزش( 3؛ گستاخ( 2 ؛آمیز ( تعریف1

Passage 2:  

One of the most basic assumptions about management is that systematic and careful analysis 

yields superior choices than those coming from intuitive processes. However, this assumption 

has recently come under fire (Mintzberg, 1994). Mintzberg (1994), in his book The Rise and 

Fall of Strategic Planning, concludes that the term ‘strategic planning” is an oxymoron. He 

argues that strategy cannot be planned because planning is about analysis and strategy is about 

synthesis. That is why, he asserts, such a planning approach has failed so often and so 

dramatically. In a similar vein, Peters and Waterman (1982) viewed “the rational model” as a 

major reason for the problems United States firms encountered in competing with foreign 

companies in the 1970s and 1980s.  

This is not to say that rational analysis is a futile exercise. Rational analysis is a useful and 

indispensable tool in strategy-making which even Mintzberg (1994), a strong critic of strategic 

rationality, concedes. Our stand is that a theory of strategic decision making has to take into 

account both rational and intuitive processes (Pondy, 1983; Simon, 1987). As Jonas Salk, the 

discoverer of polio vaccine, noted: “... if we combine our intuition and our reason, we can 

respond in an evolutionary sound way to our problems...” (cited in Ray & Myers, 1990:249).  

To date, scholars have emphasized rational decision making over intuitive decision making. 

One major reason for such a tendency is that, to many scholars, intuitive processes, perhaps, 
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fall into the realm of irrational or paranormal. As a result, they believe that intuitive processes 

are beyond the scope of a scientific study. Recent advances in cognitive science and artificial 

intelligence, however, suggest that there is nothing mystical or magical about intuitive 

processes and that they are not paranormal or irrational.  

که ناشی  هاییآنبه  نسبت مبتنی بر اصولدقیق و  وتحلیلتجزیهست که ا ها در مورد مدیریت اینترین فرضیهیکی از اساسی

ستند، منجر به انتخابفرآینداز  شهودی ه ضیه اخیراًهای برتر میهای  ست  شود. هرچند که، این فر مورد انتقاد قرار گرفته ا

کند که ریزی اسووتراتژیک، اسووتنتاج مینام صووعود و سووقوط برنامهه ( در کتاب خود ب1994(. مینتزبرگ )1994)مینتزبرگ، 

صطالح ستراتژیک یزیربرنامه» ا ضد و «ا ستعمال کلمات مرکب  ستدالل وی این ا ست. ا ستراتژی نمیا نقیض ا تواند ست که ا

شودبرنامه ستراتژی در  وتحلیلتجزیهریزی در مورد چون برنامه ،ریزی  صوصبوده و ا ست که این خ ست. وی مدعی ا  ترکیب ا

. در باشوود، میی نافرجام مانده اسووتو به نحو چشوومگیر کراتبه قدرنیاریزی تاکنون چنین روش برنامهکه این دلیلموضوووع 

مسوووائل و اسوووتداللی مهم برای عنوان به را« الگوی عقالیی» 1980و  1970( در دهه 1982ترمن )حالتی مشوووابه، پیترز و وا

 های خارجی قلمداد کردند.های ایاالت متحده در رقابت با شرکتمشکالت شرکت

راتژیمفید و ضروری در است یعقالیی ابزار وتحلیلتجزیهاست.  و بیهوده پوچ یعقالیی تمرین وتحلیلتجزیهگفت که  توانینم

ست که حتی مینتزبرگ ) ضع ما ایناعتراف میبه آن (، 1994سازی ا صمیما کند. مو ستراتژیک میست که نظریه ت گیری ا

که یوناس  یطورهمان .(1987؛ سوویمون، 1983)پوندی،  دهدقرار  مدنظرعقالیی را  فرآیندشووهودی و هم  فرآیندبایسووت هم 

کامالً تکاملی نسبت طرز  توانیم بهرا ترکیب کنیم، می استداللماناگر شهود و  ...»سالک، کاشف واکسن فلج اطفال، ذکر کرد: 

 (.1990:249در ری و مایرز، شده )نقل «... العمل نشان دهیمعکس مشکالتمانبه 

صمیمتاکنون، محققان و  شگران بر ت صمیمپژوه شتهگیری عقالیی بیش از ت شهودی تأکید دا اند. دلیل عمده برای چنین گیری 

های شووهودی برای تعدادی از محققان و پژوهشووگران، ممکن اسووت، در حوزه غیرعقالنی یا ماوراء فرآیندسووت که ا تمایلی این

های شووهودی ورای محدوده و حیطه مطالعه علمی اسووت. اگرچه، فرآینداند که طبیعی قرار گیرد. در نتیجه آنان بر این عقیده

های فرآیندسووحرآمیز و عرفانی در مورد  زیچچیهدهد که و هوش مصوونوعی، نشووان می های اخیر در علوم شووناختیپیشوورفت

 ماوراء طبیعی یا غیرعقالنی نیستند.ها آن شهودی وجود نداشته و

146- The word “those” in line 2 refers to …………….. . 

1) systematic and careful analysis  

2) processes  

3) choices  

4) assumptions  

  صحیح است. 3گزینه  -146

 . در سطر دوم اشاره دارد به ........... «هاآن»کلمه  -

 دقیق و مبتنی بر اصول وتحلیلتجزیه (1

 هافرآیند (2

 هاانتخاب و گزینش (3
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 ها فرضیه( 4

 باشد و از تکرار آن جلوگیری کرده است.می the choicesجایگزین  thoseضمیر اشاره جمع 

147- The scholars referred to in paragraph 1 argue that …………………. . 

1) the fact that the rational model did not turn out to be useful in the United States does not 

mean that it is futile altogether  

2) managers who use systematic and careful analysis to make decisions have been unduly 

criticized  

3) a managerial approach to decision-making based on the rational model is unlikely to be 

fruitful  

4) there is something contradictory about management that makes it elude a definite definition  

 صحیح است. 3گزینه  -147

 . ست ...............ا این استداللشاناشاره شد ها آن به 1گراف محققان و پژوهشگرانی که در پارا -

اسووت به معنای آن نیسووت که کامالً پوچ و بیهوده  وجود نیامدهه بدر ایاالت متحده  برای سووودمندیالگوی عقالیی که این (1

 .است

مورد انتقاد جهت خود و بیکنند، بیدقیق و مبتنی بر اصووول اسووتفاده می لیوتحلهیتجزگیری، از مدیرانی که برای تصوومیم( 2

 .گیرندقرار می

 .ثمر باشد گیری بر اساس الگوی عقالیی بعید است مفید و مثمررویکرد مدیریتی برای تصمیم( 3

 .شوددر مورد مدیریت چیزی ضد و نقیض وجود دارد که موجب طفره رفتن آن از تعریف روشن و دقیق می (4

 درست است. 3، گزینه 1ر پاراگراف تا آخ 3سطر طبق 

148- Why does the author quote Jonas Salk in paragraph 2?  

l) To support the point that rational analysis is not to be discarded altogether. 

2) To demonstrate that the scientific approach is the same regardless of the discipline involved.  

3) To stress the point that advances made in one field of study should be disregarded by those 

in other branches of science. 

4) To substantiate the fact that those who utilize the rational model in their management style 

are not to be censured as severely as they have been. 

 صحیح است. 1گزینه  -148

 کند؟می قولنقلاف دوم از یوناس سالک چرا نویسنده در پاراگر -

 .شودنمی کلی رد طوربهعقالیی  وتحلیلتجزیهبرای تأیید این نکته که  (1

 درگیر، یکسان است. دیسیپلیننظر از رویکرد علمی صرفکه این ( برای اثبات2

های دیگر علوم های دیگر در شاخهپیشرفت لهیوسبهبایست ک حوزه مطالعاتی میهای یپیشرفترای تأکید بر این نکته که ( ب3

 .نادیده گرفته شود
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مورد انتقاد ای که ه اندازهب ،کنندن استفاده میاشز الگوی عقالیی در سبک مدیریتیکه ا کسانی( برای اثبات این حقیقت که 4

 سزاوار سرزنش و انتقاد نیستند. اندقرار گرفته

شوود. همچنین کند که در جمله بعدی این مطلب توضویح داده میایده اصولی این پاراگراف را مطرح می 2جمله اول پاراگراف 

 کند.قبل از اسم یوناس سالک، جمالت قبلی را تأیید می asاستفاده از 

149- According to the passage, those who object to the intuitivc model of decision making 

believe that it is flawed in that ...........…. . 

1) intuition varies from person to person  

2) intuitive processes cannot be subjected to scientific analysis  

3) inuition-based decisions have most often turned out to be wrong  

4) the very existence of intuition has ye not been verified by cognitive science  

 صحیح است. 2گزینه  -149

صمیم بر طبق - شهودی ت سانی که مخالف الگوی  ستندمتن، ک ست از این  ،گیری ه شهودی ناقص ا بر این باورند که الگوی 

 .حیث که ..... 

 .از فردی به فرد دیگر متفاوت است شهود (1

 .علمی باشد وتحلیلتجزیهتواند تابع های شهودی نمیفرآیند (2

 .اندبر مبنای شهود اغلب اوقات اشتباه از کار درآمدههای گیرییمتصم( 3

 تأیید نشده است.دقیق  طوربهوجود شهود هنوز توسط علم شناختی ( 4

 درست است. 2گزینه  3-4طبق سطر 

150- Which of the following rhetorical techniques has NOT been used in the development 

of the topic in the passage?  

1) Appeal to authority  

2) Cause and effect  

3) Factual information  

4) Process time order 

 صحیح است. 4گزینه  -150

 های معانی بیانی زیر در شرح و بسط موضوع در متن مورد استفاده قرار نگرفته است؟از تکنیکیک کدام -

 توسل به مرجع و منبع موثق( 1

 علت و معلول( 2

 اطالعات واقعی( 3

 فرآیندترتیب زمانی ( 4
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 مهندسی و علوم پایه-زبان عمومی گروه فنیسؤاالت  -2

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «ید.صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزن

76- In countless shacks and shanties across the country, she had tied the shoes of children, 

wiped their noses, hugged them ………….. , scrambled to find food for them, and fought 

for their rights. 

1) to be crying                                                2) when they cried  3) cried                                                           4) had cried  

 است. صحیح 2گزینه  -76

شامل فاعل  ست. بنابراین themو مفعول  hugged، فعل sheساختار جمله قبل از جای خالی  قید و  در جای خالی نیاز به ا

ست یکیا  شکیل  criedفعل و  they، فاعل whenاز کلمه ربط تواند ها می. این جمله قیدی با توجه به گزینهجمله قیدی ا ت

 .باشدشده 

77- Superstitions were not the only Japanese things in my life. A lot more of me was 

Japanese ………… , whether I liked it or not.  

l) to realize                 2) realized                  3) than I realized 4) to be realized 

 است.  صحیح 3گزینه  -77

 تنها در این گزینه رعایت شده است. than … moreای ساختار مقایسه

78- Perhaps the most unusual office is the one ………... who, in 2007, decided to move 

closer to nature by creating an office in a tree.  

1) used by David Smith                               2) which used David Smith  

3) David Smith used                                    4) is used by David Smith  

 است.  صحیح 1گزینه  -78

ست. جمله the one which + verb ساختار ازدر این جمله  شده ا ستفاده   the one which is used byصورت به ا

David Smith ضمیر موصولی و فعل  خالصه آمده وصورت به بوده کهbe است.ذف شده ح 
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79- …………… are rich in a wide variety of species is well known, something no one ever 

disputes.  

1) The Earth’s some regions                         2) There are some regions of the Earth  

3) What are the regions of the Earth 4) That some regions of the Earth 

 است.  صحیح 4گزینه  -79

است، حذف شده است و همان جای خالی است. در مورد فعل دوم، فاعل یک  areجمله دارای دو فعل است. فاعل فعل اول که 

 است. بنابراین نیاز به یک ضمیر موصولی در جای خالی داریم.  areجمله اسمی است که متشکل از فاعل حذف شده و فعل 

 شود. حذف می 2و  1در نتیجه گزینه 

 را دارد. are، چون فعل آمده، در حالی که جمله اسمی خودش فعل 3در مورد گزینه 

80- A team led by Mark Tuszynski injected brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 

into the entorhinal cortex and the hippocampus, ……………… , and where Alzheimer’s 

strikes first.  

1) in which the parts of the brain where memories are formed and consolidated  

2) they being the pans of the brain where memories arc formed and consolidated  

3) to form and consolidate the parts of the brain where memories  

4) the parts of the brain where memories are formed and consolidated  

 است.  صحیح 4گزینه  -80

ست، ای خالی بین دو ویرگول جکه این با توجه به صیفی برای دو کلمه آمده ا  the entorinal cortex andیک عبارت تو

the hippocampus یعنی جای خالیاز که با جمله بعد ، اسوووت Alzheimer’s strikes first and where  سووواختار

 موازی دارد.

81- I heard the car is the deadliest weapon created by humans and …………. exceeds the 

death toll from atomic weapons, guns or bombing. Is this true?  

1) the number of lives claimed  

2) claims that the number of lives  

3) that the number of lives it has claimed  

4) it has claimed the number of lives  

 است.  صحیح 3گزینه  -81

ساختار موازی بعد از کلمه  ست تا برای  ایهلمجای خالی فعل آمده نیاز به جاز آن بعد که این و andبا در نظر گرفتن  سمی ا ا

تواند به جای فاعل جمله، مفعول برای دانیم عبارت اسوومی میکه می طورهمانزیرا  نقش فاعلی داشووته باشوود. exceedsفعل 

 ( باشد.thatرود. این عبارت اسمی باید شامل قید ربط )کار به فعل و یا مفعول برای حرف اضافه

82- Many top athletes now find mental training indispensable—and ………….. for 

performing on race or game day but for getting the most out of daily workouts.  

1) only                 2) not just                  3) both                            4) either  
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 است.  صحیح 2گزینه  -82

 است....« فالن ... بلکه  تنهانه» است. این ساختار به معنایمطرح بوده  …but …just   notدر این جمله ساختار 

83- Leonardo’s unique labelling of the ventricles reflects the tremendous importance he 

accorded to the sense of vision, which he described as the window to the soul and the most 

important basis …………. .  

1) of all experience                               2) on which experience  

3) ever to experience                                  4) on that is experiencing 

 است.  صحیح 1گزینه  -83

 .است basis ،ofحرف اضافه کلمه 

 

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

84- If we analyze food consumption based on body size, we find that ants eat their full 

body weight everyday while a whale eats the ………… of only one-thousandth of its body 

weight each day. 

1) absorption                   2) equivalent                    3) synonymy                     4) shortage  

 صحیح است. 2گزینه  -84

ها هر روز به اندازه کل وزن بدنشووان غذا مییابیم مورچهکنیم، درمی وتحلیلتجزیهاگر مصوورف غذا را بر اسوواس اندازه بدن »

 «خورند.وزن بدن خود، غذا می هزارمکیتنها  معادل روزانهها نهنگخورند و این در حالی است که 

 کمبود (4 ؛مترادف (3 ؛معادل (2 ؛جذب (1

85- A clown is a similar comic character of pantomime and circus, known by his 

distinctive makeup and costume, …………. antics, and buffoonery, whose purpose is to 

induce hearty laughter. 

1) mercenary                     2) unconscious             3) audacious             4) ludicrous  

 صحیح است. 4گزینه  -85

 اربه رفتآور و بامزه مشابه شخصیت پانتومیم و سیرک است که با نوع آرایش و لباس متمایز خود، دلقک یک شخصیت خنده» 

 «است.شود که کارش ایجاد خنده از ته دل )قلب( بازی شناخته میگری و مسخرهبازی، لودهدلقک مضحک
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 ( مضحک4؛ پروا( بی3 ؛( ناخودآگاه2؛ ( پولکی1

86- Besides ………… about 40,000 homes, the worst natural disaster in memory 

destroyed countless businesses and jobs.  

1) coinciding 2) annihilating 3) refurbishing 4) precluding  

 صحیح است. 2گزینه  -86

سب 000/40حدود  نابودیبدترین بالی طبیعی که به یاد مانده، عالوه بر » شاغل و ک شماری را نیز ویران کارهای بیوخانه، م

 «کرد.

 ( پیشگیری کردن4 ؛( تازه کردن3؛ ( نابود کردن، از بین بردن2 ؛شدن زمانهم (1

87- Jeff was so …………. in his views that it was impossible to have a rational debate with 

him.  

1) boisterous                     2) substantial              3) intransigent              4) indulgent  

 صحیح است. 3گزینه  -87

 «منطقی با او محال بود. یکه بحثبود  سرسختنظرات خود قدر در نقطهجف آن»

 رو( بخشنده، زیاده4؛ گیر( سرسخت، سخت3؛ ( قابل توجه2 ؛( بلند و ناهنجار1

88- Since Kelly was so ……………, we asked her to proofread our group’s report. 

1) meticulous                    2) frugal                      3) impulsive              4) impetuous  

 صحیح است. 1گزینه  -88

 «گیری کند.، از او خواستیم که گزارش گروه ما را تصحیح و غلطبود دقیقلی بسیار که کِجا آن از»

 پروا( بی4؛ فکر، عجول( بی3 ؛جو( صرفه2؛ ( ریزبین، خیلی دقیق بودن1

89- I was so happy when I got the acceptance letter from the University of Tehran that I 

sprinted home with great ………… to share the good news.  

1) dexterity                     2) improvisation              3) alacrity                  4) avarice 

 صحیح است. 3گزینه  -89

شگاه تهران را دریافت کردم » شدم قدرآنوقتی نامه پذیرش از دان شحال  شتیاقکه با  خو سیار ا سمت خانه دویدم تا این  ب به 

 .«را با دیگران تقسیم کنم خبر خوب

 حرص، طمع (4 ؛چابکی و اشتیاق (3؛ گویی( بداهه2 ؛زبردستی (1

90- Ted ………… any allegations of his involvement in the bank robbery that had just 

happened.  

1) refuted                        2) suspended                    3) confessed              4) deduced 
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 صحیح است. 1گزینه  -90

 .«تکذیب کردتد هر گونه ادعایی مبنی بر دخالت در سرقت بانک که اخیراً اتفاق افتاده بود را »

 کرد منبسط( 4؛ ( اعتراف کرد3؛ ( به تعویق انداخت2؛ کرد ( تکذیب کرد، رد1

91- The fact that some fish ………… their offspring illustrates that these fish lack a 

nurturing instinct.  

1) mitigate                     2) devour                     3) withdraw             4) pursue 

 صحیح است. 2گزینه  -91

 «د غریزه تغذیه فرزندانشان هستند.فاقها آن دهد کهنشان می ،بلعندمی فرزندان خود رااین حقیقت که برخی از ماهیان »

 ( دنبال کردن4 ؛نشینی کردن( عقب3 ؛( بلعیدن2؛ ( تسکین دادن1

92- Because the company was forced to recall the faulty product and stop distribution, it 

soon had …………... of useless inventory.  

1) a recession                         2) a denial                    3) an abundance              4) an aptitude 

 صحیح است. 3گزینه  -92

 زیادیدار را بازگرداند و توزیع را متوقف کند، طولی نکشووید که به سوورعت مقدار ون شوورکت مجبور شوود که کاالهای نقصچ»

 «استفاده برایش باقی ماند.های بیموجودی

 ( استعداد4 ؛( وفور، نسبت فراوانی3 ؛( انکار2؛ ( رکود اقتصادی1

93- Walters cannot be sent to jail now; we still have no ………… proof that he was at the 

scene of the crime.  

1) demonstrative                     2) conclusive                 3) redundant              4) immaterial 

 صحیح است. 2گزینه  -93

نداریم که نشووان دهد وی در صووحنه جنایت حضووور  قطعیتوان به زندان فرسووتاد؛ هنوز هیچ مدرک اکنون والترز را نمیهم»

 «داشته است.

 غیرمادی، معنوی (4 ؛( زائد، اضافی3؛ ( قطعی2؛ دهندهشرح( 1

94- Lord Astor’s racing horses possess speed but not ………... ; they consistently lead at 

the start of a race and fall behind at the end. 

1) elation                     2) boldness                        3) proximity                   4) stamina 

 صحیح است. 4گزینه  -94

سب» سرعت حرکت میا ستر با  سابقه لرد آ سمیاما  ،کنندهای م سبقت می قوای ج سابقه از همه  شروع م شه در  ندارند؛ همی

 «مانند.آخر عقب می در گیرند اما

 ( بنیه، قوای جسمی4 ؛نزدیکی، مجاورت (3؛ ( تهور، جسارت2 ؛( شور، شعف1
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95- The regulations …………… that everything has to comply with the relevant safety 

standards.  

1) evoke                             2) contribute                       3) vow                       4) stipulate 

 صحیح است. 4گزینه  -95

 «بایست مطابق با استانداردهای ایمنی مربوطه باشند.که همه چیز می کندتصریح میقوانین »

 ( تصریح کرد، قید کرد4 ؛عهد کرد( 3؛ ( مشارکت کرد2؛ ( فراخواند1

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

  

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

Passage 1:  

You can drop cigarettes. Avoid pollution. But there’s one toxin you just can’t dodge: oxygen. 

With every gulp of air, oxygen gives you life. Some of it, however, gets converted inside your 

cells into a radical molecule that can wreak havoc, degrading those same cells and others. A 

growing number of scientists say this damage is what causes aging. They also think they may 

one day be able to fend off oxygen’s ill effects and help us live a lot longer.  

Scientists have long known that oxygen is capricious. As molecules go, it gets around, reacting 

with all kinds of things. Mostly, that’s good. Oxygen combines with fats and carbohydrates, in 

a part of cells known as the mitochondrion, to churn out the energy that gets you through the 

day. But the conversion isn’t perfect. A small amount of oxygen is regenerated in a nasty form 

called a free radical, or oxidant— the very critter that causes metal to rust. The oxidants careen 

about, binding to and disrupting the membranes, proteins, DNA and other cell structures that 

make your body work. Over time, this damage adds up and the result just might be an older, 

frailer you.  

According to one estimate, oxidant bombard the DNA inside every one of our cells roughly 

10,000 times a day. Thankfully, most of the assailants are intercepted by a small army of 

antioxidant chemicals. Proteins also patch up the damage caused by the radicals that do get 

through. The house always getting dirty, and we’re always trying to clean it up,” remarks John 

Carney, chief technical officer at Centaur Pharmaceuticals in Sunnyvale, Calif, which is 

developing drugs to fight various diseases of aging. But eventually, the theory goes, our tired 

cells get less efficient at repelling free radicals and mopping up oxidative messes, and the 

damage accumulates. We begin to rust from the inside out.  
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سیژن. با هر می ستید: اک سمی وجود دارد که قادر به گریز از آن نی سیگار را ترک کنید. از آلودگی جلوگیری کنید. اما  توانید 

شود که د تبدیل میرادیکال آزا هایتان بهچه مقداری از آن، در داخل سلول بخشد. اگرجرعه از هوا، اکسیژن به شما زندگی می

های دیگر را متالشی نماید. تعداد روزافزونی از دانشمندان ها و سلولآن سلولو  تواند ضایعه ایجاد کرده و خرابی به بار آوردمی

سیب میاظهار می سوء و ها آن شود.تواند موجب پیری دارند که این آ ست روزی بتوانند اثرات  همچنین بر این باورند ممکن ا

 و به ما کمک کنند تا مدت بیشتری زندگی کنیم. بار اکسیژن را از بین بردهزیان

و  حرکت کردهشوند، ها نابود میکه مولکول یطورهماناند که مولکول اکسیژن، ناپایدار است. ها پیش دانستهدانشمندان مدت

ها و بخشی از سلول به نام میتوکندری با چربیچیزهای خوبی هستند واکنش برقرار کنند. اکسیژن در  با انواع چیزها که اساساً

شما در طول روز دریافت میکربوهیدرات شده تا انرژی ایجاد کند که  ست. مقدار کمی ها ترکیب  کنید. اما این تبدیل کامل نی

شکل نامطبوع ایجاد می سیژن مجدداً به  سیدان نامیده میشود که رادیکال آزاد یا از اک سشکل غیر –شود اک تانداردی که ا

، به هم میشدهو دیگر ساختارهای سلول کج  DNAها، ها، پروتئینها در اطراف غشاءشود. اکسیدانموجب زنگ زدن فلز می

سبب مختل کردن  سیب میها آن کارپیوندند و  شتهشوند. در طول زمان، این آ شما پیرتر و نحیفدر شده و  انبا تر مینتیجه 

 شوید. 

صو سیدانبر طبق ارزیابی  سلول DNAها، رت گرفته، اک کند. بمباران می بار در روز 10000ما را تقریباً  هایداخل هر یک از 

ها همچنین شوند. پروتئیناکسیدان متوقف میسپاه کوچکی از مواد شیمیایی آنتی لهیوسبهها کنندهخوشبختانه، بیشتر حمله

سیب سط رادیکاله های بآ دهند تا کار خود را تمام کنند. جان این کار را انجام می قدرنیاند و کنمیها را ترمیم وجود آمده تو

های ویروسوی در سوانی ویل، کالیف، که در حال توسوعه داروهایی برای مبارزه با بیماری کارنی، مدیر فنی داروسوازی سونتائور

 اما سرانجام .«را تمیز و پاکیزه نگاه داریم آنکوشیم تا شود و ما همواره میخانه همیشه کثیف می»دارد، پیری است، اظهار می

های اکسیداتیو، کاهش خرابی یسازپاکهای آزاد و های خسته ما در مقابله با رادیکالسلول ییکاراشود، این نظریه منسوخ می

 کنیم.و ما شروع به پوسیدن از درون می هم انباشته شده یافته، ضایعات و خسارات روی

96- What is the subject of the passage?  

1) The role of one aging variable 

2) Ways to stop aging  

3) A misconception about aging 

4) The process of aging  

 صحیح است. 1گزینه  -96

 موضوع متن چیست؟ -

 ( نقش یک فاکتور پیری1

 های متوقف ساختن پیری( روش2

 باره پیری   تصوری غلط در( 3

 ( فرایند پیری 4

 شود.ثر در پیری بررسی میؤاراگراف اول، یکی از فاکتورهای مچون در پ
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97- All of the following are FALSE about the scientists mentioned in paragraph 1 

EXCEPT that they ………………………………….. .  

1) think there would come a day that a radical molecule would he discovered to offset oxygen’s 

ill effects  

2) believe what is accelerating aging is the havoc wreaked on human cells by the impact of 

oxygen deficiency caused by smoking and pollution  

3) are optimistic about the chances of humans’ being able to live a longer life in the future  

4) are losing hope about preventing oxygen from doing damage to human cells as it does now  

 صحیح است. 3گزینه  -97

 ......................ها آن گویدمی ای کهگزینه جزبههای زیر غلط هستند همه گزینه -

 اندیشند روزی خواهد آمد که یک مولکول رادیکال آزاد کشف شود که اثرات سوء اکسیژن را جبران نماید.( می1

 خاطر کمبود اکسیژن ناشی ازه های انسان ببخشد خرابی است که در سلولکه روند پیری را سرعت میچه آن ( بر این باورند2

 شود.دخانیات و آلودگی ایجاد می استعمال

 .بین هستندتر در آینده، خوش( در مورد توانایی انسان برای زندگی طوالنی3

که اکنون امیدشان  گونههمان ،دهندهای انسانی از دست میامید خود را در پیشگیری از آسیب زدن اکسیژن به سلولها آن (4

 اند.را از دست داده

 درست است. 3خط آخر پاراگراف اول، گزینه  با توجه به برداشت از

98- The author states that oxygen is capricious in that it …………………….. . 

1) generates free radicals inside cells that inflict damage  

2) gets around, reacting with all kinds of things  

3) results in the production of more energy than we need for our daily needs  

4) combines with fats and carbohydrates to produce energy  

 صحیح است. 2گزینه  -98

 دارد که اکسیژن مولکولی ناپایدار است از این حیث که .............نویسنده اظهار می -

 .شودکند که موجب وارد آوردن آسیب میایجاد میهایی های آزاد را در داخل سلوللرادیکا (1

 کند.کرده و با انواع چیزها واکنش برقرار می حرکت( 2

 .شودنیاز روزانه ما می ( منجر به تولید انرژی بیشتر از3

 .شود تا انرژی تولید کندها ترکیب میها و کربوهیدرات( با چربی4

 درست است. 2 با توجه به دو جمله اول پاراگراف دوم، گزینه

99- The word ‘assailants” in paragraph 3 refers to ......... . 

1) estimates                                       2) cells  3) 10,000 times a day    4) oxidants  

 صحیح است. 4گزینه  -99

 کند.اشاره می به ................ 3در پاراگراف  «کنندهحملهمهاجم، »کلمه  -
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 هااکسیدان( 4؛ بار در روز 000/10( 3؛ ها( سلول2 ؛برآورد( 1

بدن  antioxidants chemicalsاست که توسط  oxidantsهمان  assailantsبا توجه به جمله اول و دوم پاراگراف سوم، 

 کند.مقابله میها آن با

100- The author has brought in a quotation from John Carney to bolster the fact that we 

………………………………………….. .  

I) are to do everything possible to ascertain that our environment is clean enough to prolong 

our life  

2) have some natural defense mechanisms that work to lessen the havoc that oxidants wreak 

on our cells  

3) spend more energy than we should to counter the effects of free radicals  

4) have bodies that are similar to houses and thus are to be clinically examined and replaced  

 صحیح است. 2گزینه  -100

 .... ..................................آورد تا این حقیقت را تأیید کند که ما ...نویسنده از جان کارنی یک نقل قول می -

 تمیز است که عمرمان را طوالنی کند. قدرآن طمانیمحدهیم تا ثابت کنیم که هر کار ممکنی را انجام می (1

 دهد.های ما را کاهش میها خرابی به بار آمده در سلولهای دفاعی هستیم که این مکانیسمدارای مکانیسم( 2

 شود.کنیم، مصرف میآزاد صرف می هایکه برای مقابله با اثرات رادیکالچه آن بیش از انرژی( 3

 شوند.به لحاظ بالینی بررسی و تعویض میهایی داریم که مشابه خانه بوده و بنابراین بدن( 4

 درست است. 2با توجه به برداشت از سه جمله اول پاراگراف سوم گزینه 

Passage 2:  

So why should we care about how many different kinds of organisms there are, as long as the 

ones we care about are still around? For one thing, no organism lives in isolation from its 

environment and the other living things in it. Creatures like whales, pandas, sea turtles, and 

tigers that capture our imagination cannot survive without countless other species. Organisms 

are bound together in complex food webs, nutrient cycles, symbioses, and other ecological 

interactions. The loss of even the ‘lowliest” of species could have profound effects on many 

others. Biologists simply do not understand ecosystems well enough to predict what these 

effects might be.  

Another reason to conserve biodiversity is that it represents a hidden treasure trove. Most 

pharmaceuticals are derived from natural chemicals in organisms, but only a tiny fraction of 

species have been tested. The wild plants from which our farm plants were derived contain 

genes for pest resistance, faster growth, and higher quality that could be used to improve our 

food crops or develop new ones. New materials—a substitute for petroleum, perhaps, or 

industrial chemicals or better fibers for clothing—also remain undiscovered. There are so many 

different kinds of organisms, however, that scientists have not had time to even identify most 

of them, much less evaluate their usefulness. The next species that goes extinct might hold the 
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cure for cancer, a solution to hunger, or maybe just the makings of an elegant new perfume—

a secret that will be lost forever.  

ای به یک دلیل، هیچ موجود زنده ؟اسوووت، تعدادشوووان برایمان مهم بوده مانچرا از زمان وجود انواع موجودات زنده در اطراف

 ببرها کهو  پشت دریاییجانورانی همچون نهنگ، پاندا، الکو موجودات زنده دیگر، قادر به ادامه زندگی نیست.  جدای از محیط

های د. موجودات زنده در شوووبکهنشووومار دیگر به حیات خود ادامه دههای بیتوانند بدون گونهد نمینکنما را جلب می توجه

ستیغذایی پیچیده، چرخه سته های غذایی، همزی ستو دیگر تعامالت اکولوژیکی به یکدیگر پیو ها ترین گونهاند. فقدان حتی پ

ستواند اثرات عمیقی بر دیگر گونهتمینیز  شد. بیولوژی شته با ستم قدربهتوانند سادگی نمیه ها بها دا سی ها را درک کافی اکو

 ن اثرات چیست.بینی کنند که ایکنند تا پیش

دهد. بیشترین داروها از مواد شیمیایی طبیعی در ست که یک گنج پنهان را نشان میا دلیل دیگر برای حفی تنوع زیستی این

اند.گیاهان وحشی که از آن گیاهان مزرعه ها مورد آزمایش قرار گرفتهآید، اما تنها بخش کوچکی از گونهدست میه موجودات ب

تواند برای بهبود کیفیت باالتر هسوتند که میو  ترها، رشود سوریعهایی برای مقاومت در برابر آفتحاوی ژن ،شووندمی حاصول

صوالت غذای ستفاده قرار گیرد. یمح صوالت جدید مورد ا سعه مح شیمیایی  –مواد جدید  ما و یا تو جایگزین نفت خام، یا مواد 

های متفاوتی از موجودات وجود دارند، که گونه قدرآنماند. باقی می نیز کشووف نشووده -های بهتر برای لباسصوونعتی یا الیاف

های دیگر که نایاب هستند پردازند. گونهمیها آن کمتر به ارزیابی فوایدو  را ندارندها آن دانشمندان حتی وقت شناسایی بیشتر

رازی که برای همیشه  –، یا شاید ساخت یک عطر جدید اشتیاق کاریبرای  یحلراهشوند، برای مداوای سرطان نگاه داشته می

 از دست خواهد رفت.

101- The question with which the passage opens is ………………. .  

1) actually what the passage mainly deals with  

2) intended to display our insufficiency of knowledge  

3) one that is disputed  

4) a rhetorical question 

 صحیح است. 1گزینه  -101

 .... .................که ست ا شود اینمی ی که متن با آن شروعسؤال -

 .پردازدمتن اساساً به چه چیز میکه این در حقیقت( 1

 برای نمایش عدم کفایت اطالعات و معلومات ما( 2

 شود.آن چیزی که بحث می( 3

ست مربوط به معانی بیان سؤالیک ( 4 سجیلسؤالی که برای ، ا شود ت ضوعی ب ست که وطنش را یبگوکه این مثل) مو یم کی

 .دوست نداشته باشد(
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102- The profound effects cited in paragraph 1 are the effects …………................. . 

1) come up only when the lowliest of species arc neglected  

2) that are around now but not fully understood by scientists  

3) the environment has on living creatures  

4) Scientists are not yet able to pinpoint in advance  

 صحیح است. 4گزینه  -102

 اثراتی هستند که ....... 1در پاراگراف شده اثرات عمیق ذکر -

 .شوندها، مطرح میترین گونهدر هنگام نادیده گرفتن پست( 1

 .کنندرا کامالً درک نمیها آن دانشمندان اما ،اکنون اطراف ما هستندهم( 2

 .محیط بر روی موجودات دارد (3

 .نیستنداثرات دانشمندان هنوز پیشاپیش قادر به تعیین آن ( 4

 1در خط آخر پاراگراف  predictهای کلیدی باشند. واژهبینی میرای مفهوم پیش، هر دو دا4جمله آخر پاراگراف اول و گزینه 

 باشند.می 4در گزینه  in advanceو 

103- What is the function of paragraph 2 in relation to what paragraph 1 is mainly 

concerned with?  

1) It yet introduces another reason in support of the main theme of paragraph 1.  

2) It uses paragraph 1 as a basis to make a prediction about what human nutrition would be like 

without biodiversity.  

3) It qualifies the chief claim presented in paragraph 1.  

4) It casts doubt on the validity of the main point of paragraph 1.  

 صحیح است. 1گزینه  -103

 پردازد چیست؟اساساً به آن می 1که پاراگراف چه آن نسبت به 2نقش پاراگراف  -

 .کندعنوان می 1( دلیل دیگری را در تأیید موضوع اصلی پاراگراف 1

 کند.بینی تغذیه انسان بدون تنوع زیستی، استفاده میمبنایی برای پیشعنوان به 1( از پاراگراف 2

 کند.را توصیف می 1در پاراگراف شده ی( ادعای اصلی معرف3

 کند.تردید می 1( در مورد اعتبار و درستی نکته اصلی پاراگراف 4

 آورد.پاراگراف دوم دلیل دیگری را برای تأیید ایده اصلی پاراگراف اول می

104- The passage provides information that answers which of the following questions?  

1) Why has a tiny fraction of species been tested for their pharmaceutical value?  

2) Why did humans first use the wild plants to derive the ones we now grow?  

3) Why is it that the author contends that biodiversity is actually a hidden treasure trove?  

4) Why have biologists not yet been able to understand ecosystems well enough?  

 است. صحیح 3گزینه  -104
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 کند؟ت زیر ارائه میسؤاالاز یک کدام متن، اطالعاتی را برای پاسخ به -

 اند؟شان تست شدهها برای ارزش دارویی( چرا بخش کوچکی از گونه1

که ما در حال حاضر مبادرت به رویاندن  استفاده کردند گیاهانیوجود آوردن ه ها در ابتدا از گیاهان وحشی برای ب( چرا انسان2

 کنیم؟آن می

 که تنوع زیستی واقعاً یک گنج پنهان است؟ کندادعا می( چرا نویسنده 3

 کافی نیستند؟ قدربهها ها هنوز قادر به درک اکوسیستم( چرا بیولوژیست4

 کنند.پاراگراف این گزینه را تأیید می ه اول هر دوملبه درک هدف اصلی کل متن است. ج چون تشخیص پاسخ درست منوط

105- The tone of the passage could best be described as ……………….. .  

1) informative and cautionary 

2) enthusiastic and partial 

3) scholarly and noncommittal                       

4) skeptical and questioning  

 صحیح است. 1گزینه  -105

 شود................ توصیف میصورت به لحن متن بهتر -

 ( شکاک و پرسشگرانه 4؛ پژوهشگرانه و غیرصریح( 3 ؛طرفدارانه( مشتاق و 2 ؛اخطارآمیزآموزنده و ( 1

 جمله پایانی متن حاوی یک هشدار آشکار است.
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 ، هنر، کشاورزی و دامپزشکیسؤاالت زبان عمومی گروه علوم انسانی -1

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «ید.صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزن

131- An impressive set of studies demonstrates that cognitive development during the 

school years ……………… by complex and demanding work without close supervision 

and by high teacher expectations. 

1) is enhanced 2) which is enhanced 

3) which has been enhanced 4) and has enhanced 

 صحیح است. 1گزینه  -131

demonstrate  یکreporting verb  اسووت که در صووورت سووؤال با الگویthat clause قرار  بدین شووکل مورد اسووتفاده

 reporting verb + that + subject + verb گرفته است:

واره وجود ندارد. بنابراین در جای خالی باید فعلی اسووت، اما فعلی در جمله developmentواره در صووورت سووؤال نهاد جمله

که بعد از جای خالی آمده است،  by complex and demanding workبرای نهاد قرار گیرد. همچنین با توجه به عبارت 

 توان دریافت که فعل مجهول است.می

132- With its radiant color and plantlike shape, the sea anemone ……………… a flower 

than an animal. 

1) is looking more like 2) looks more like 

3) is looking the same 4) looks the same  

 صحیح است. 2گزینه  -132

 صورت سؤال در مورد حقیقتی است که همیشه درست است، زمان فعل باید حال ساده باشد.که این با توجه به

 باید صفت تفضیلی داشته باشیم. thanهمچنین با توجه به حضور 

133- In about 387 BC Plato ……………… the Academy as an institute for the systematic 

pursuit of philosophical and scientific teaching and research. 

1) was founded 2) who founded 

3) who had founded 4) founded 

صحیح است. 4گزینه  -133
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Plato  و فاعل جملهAcademy  مفعول جمله اسووت، اما فعل نداریم. بنابراین در جای خالی باید فعل قرار گیرد و چون فاعل

 موجود است، فعل معلوم خواهد بود.

134- Oil spills can occur on land or in rivers and lakes, but the most serious spills tend to 

involve tankers ……………… the open seas. 

1) that travel  2) in which travel 

3) that they travel 4) when travel 

 صحیح است. 1گزینه  -134

spills و  فاعل جمله اصوولیtend to involve  فعل جمله اصوولی وtankers تواند مفعول اسووت. بنابراین در جای خالی می

 قرار گیرد. tankersواره وصفی برای جمله

135- Despite intensive research into causes and treatments, ……………… a constant 

threat and topic for discussion for many researchers. 

1) the cancer remains of  2) but cancer remains of 

3) but the cancer remains  4) cancer remains  

 صحیح است. 4گزینه  -135

 رود. میکار به ingاسم و یا مصدر با فرم  despiteبعد از 

 :مثالعنوانبه

Despite all his money, he refused to buy a new car. 

Despite having enough money, he refused to buy a new car.  

 بنابراین برای جای خالی نیاز به فاعل و فعل داریم.

136- Neither sympathy nor empathy is identical to the “I know how you feel” type of 

response that some people offer when …………………. another’s expression of emotion. 

1) are facing to 2) faced with 

3) they faced with  4) facing to 

 صحیح است. 2گزینه  -136

 دین شکل وجود داشته است:واره قیدی بدر این سؤال در جای خالی یک جمله

Neither sympathy nor empathy is identical to the “I know how you feel” type of response that 

some people offer when they are faced with another’s expression of emotion. 

 شود.و فاعل حذف می beبدین صورت که قید ربط باقی مانده و فعل  ،خالصه ظاهر شودصورت به تواندمی قیدیعبارت 

 شود:واره قیدی جمله فوق به شکل زیر کوتاه میبنابراین جمله

Neither sympathy nor empathy is identical to the “I know how you feel” type of response that 

some people offer when faced with another’s expression of emotion. 
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137- Critics often claim that ………………. Don Quixote, he would undoubtedly be an 

obscure writer in world literature today. 

1) Cervantes had not written 

2) if Cervantes would not write 

3) had Cervantes not written 

4) if Cervantes did not write 

 صحیح است. 3گزینه  -137

گیرد. با توجه به ویرگولی که در واره قرار میواره بیاید، بنابراین در جای خالی بخشوووی از جملهباید یک جمله thatپس از 

 دهنده( همراه باشد.واره باید با یک حرف ربط )ربطواره قرار گرفته است، این جملهانتهای جمله

صی که فعل کمکی  شخ ساختارهای م شد و ربط hadدر  شرطی با شد، می ifدهنده  صورت  ifتوان با را حذف کرده و در این 

 فعل و فاعل را جابجا کرد.

 بوده است: had not writtenو فعل  ifدهنده شرطی در صورت سؤال، ربط

Critics often claim that if Cervantes had not written Don Quixote, he would undoubtedly be an 

obscure writer in world literature today. 

 جابجا شده است: ifکه فعل و فاعل پس از حذف 

Critics often claim that had Cervantes not written Don Quixote, he would undoubtedly be an 

obscure writer in world literature today. 

138- Although Freud himself was primarily concerned with research and psychoanalytic 

theory rather than with therapy, many people would like to know …………………. today, 

and whether it is considered an effective treatment for neurotic disorders. 

1) how psychoanalysis stands 

2) that how psychoanalysis stands 

3) that how does psychoanalysis stand 

4) how does psychoanalysis stand 

 صحیح است. 1گزینه  -138

دارد. برای سوواختن یک عبارت اسوومی از یک  knowگیرد که نقش مفعولی برای فعل در جای خالی عبارتی اسوومی قرار می

 خبری بعد از فعل جمله اصلی نوشت.صورت به راجمله سؤالی با کلمه پرسشی، باید این جمله 

 در صورت سؤال، جمله دو قسمت داشته است:

… many people would like to know how does psychoanalysis stand … 

حالت سؤالی به حالت خبری تبدیل شود  ازوم، قسمت وابسته یا فرعی است که باید قسمت اول، قسمت اصلی است و قسمت د

 باشد: تا جمله صحیح

… many people would like to know how psychoanalysis stands … 
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Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

139- Although aluminum is not a heavy metal, ………………. evidence suggests that this 

substance may be harmful to our health. 

1) simulated 2) duplicated 3) accumulated 4) inundated 

 صحیح است. 3گزینه  -139

 «حاکی از آن است که این ماده ممکن است برای سالمتی ما مضر باشد. زیادیاگر چه آلومینیوم فلزی سنگین است، شواهد »

 زدهسیل ،شدهاشباع( 4؛ انبوه ،شدهجمع ،انباشته( 3؛ تکراری( 2؛ مصنوعی ،ساختگی( 1

140- Anorexia nervosa, self-induced starvation out of an intense fear of becoming 

…………….., was first described 100 years ago. 

1) gullible 2) maniac 3) skeptical 4) obese 

 صحیح است. 4گزینه  -140

 «سال پیش مطرح شد. 100اولین بار  ،شدن است چاقکه ناشی از ترس شدید از القایی اشتهایی عصبی، گرسنگی خودکم»

 چاق( 4( شکاک؛ 3؛ شیدا ،دیوانه( 2؛ دلساده ،زودباور( 1

141- Located between Germany and France and in ………… of other European nations, 

the region known as Alsace has attracted travelers as well as invaders through history. 

1) diversity 2) proximity 3) superiority 4) immunity 

 صحیح است. 2گزینه  -141

 ،سووایر ملل اروپایی واقع شووده اسووت مجاورتشووود، بین آلمان و فرانسووه و در زاس شووناخته میای که با نام ایالت آلمنطقه»

 «مسافران و مهاجمانی را در طول تاریخ به سمت خود کشانده است.

 مصونیت ،ایمنی( 4ارجحیت؛  ،برتری( 3؛ نزدیکی ،مجاورت( 2؛ گوناگونی ( تنوع،1

142- The defense attorney was not able to find a witness whose version of the incident 

……………… with that of the accused. 

1) contended 2) congregated 3) contemplated 4) concurred 

 صحیح است. 4گزینه  -142

 .«موافق )یکسان( باشدمتهم  ]روایت[وکیل مدافع نتوانست شاهدی پیدا کند که روایتش از واقعه با »

 صدا باشد، همموافق باشد( 4؛ اندیشی کردژرف کرد،تفکر و عبادت ( 3 جمع شد ،گرد آمد( 2؛ جنگید ،بارزه کرد( م1
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143- The airplane crash was tragic, killing many people immediately and inflicting 

injuries on others that would eventually prove ………………. . 

1) stealthy 2) cynical 3) fatal 4) hostile 

 صحیح است. 3گزینه  -143

شد که در نهایت » سیب به دیگران  سیار و ایجاد آ  کندثابت میسانحه هوایی دلخراش بود، در همان لحظه باعث مرگِ مردم ب

 «بوده است. مرگبار

 ، غیردوستانهپرکینه ،متخاصم( 4؛ مرگبار ،مهلک( 3؛ بدگمان ( بدبین،2؛ مخفی ،پنهان( 1

144- The pioneers who lived through the first hitter winters in the rugged wilderness must 

have had remarkable ………………. . 

1) magnificence 2) stamina 3) seclusion 4) precision 

 صحیح است. 2گزینه  -144

 «اند.ای داشتهالعادهفوق تحمل اند، قطعاًهای سرد اولیه در طبیعت بکر نامالیم زیستهمهاجران اولیه که در زمستان»

 موشکافی ،دقت( 4؛ گیری( انزوا، گوشه3؛ استقامت ،تحمل ( طاقت،2؛ شکوه ،جالل( 1

145- With ………………. it is easy to say that they should not have released the man. I 

wonder how they could ever trust such a person. 

1) hindrance 2) hindsight 3) homogeneity 4) humility 

 صحیح است. 2گزینه  -145

اند به چگونه توانسووتهها آن کردند. در تعجبم کهمینباید مرد را آزاد ها آن توان گفت کهبه سووادگی می توجه به گذشووتهبا »

 .«چنین فردی اعتماد کنند

 فروتنی( 4؛ همگنی( 3؛ توجه به گذشته ،نگری( واپس2؛ جلوگیری ،ممانعت( 1

146- While there are numerous talks and courses that focus on presentation techniques, 

the best way to ……………………… presentation skills is through practice and 

experience. 

1) hone 2) divulge                      3) curtail                      4) exploit         

 صحیح است. 1گزینه  -146

 پرورشکند، بهترین روش برای کید میأهای ارائه تهای بسووویاری وجود دارد که بر تکنیکو دوره هاسوووخنرانیدر حالی که »

 «های اولیه ارائه، تمرین و ممارست است.مهارت

ست کردن، زبرپرورش دادن( 1 شکار کردن( 2؛ د صه کردن( 3؛ آگاهی دادن ،آ ستن ،خال ستفاده( 4؛ کا شی بهره ،کردن سوءا ک

 کردن
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147- Although no one was interested in buying Vincent Van Gogh’s paintings during his 

lifetime, they now sell for …………………….. prices. 

1) equivocal 2) exuberant 3) exorbitant 4) eccentric 

 صحیح است. 3گزینه  -147

های با قیمتها آن در زمان حیاتش نداشت، در حال حاضر سان ونگوکهای ونکس تمایلی به خرید نقاشیدر حالی که هیچ» 

 «شوند.فروخته می گزاف

 ( عجیب و غریب، غیرعادی4؛ آورسرسام ،نامعقول ( گزاف،3؛ پرپشت ( انبوه،2؛ دوپهلو ،گنگ( 1

148- The ability of the Wright brothers to analyze a mechanical problem and move 

toward a solution was apparent from the …………………. of their work in aeronautics. 

1) vigilance                      2) foresight                   3) charisma                       4) outset 

 صحیح است. 4گزینه  -148

 «بود.در هوانوردی پیدا ها آن کار آغازحل، از کانیکی و گام برداشتن به سوی راهتوانایی برادران رایت برای تحلیل مشکل م»

 شروع، ابتدا، آغاز( 4؛ جاذبه( 3؛ احتیاط، نگری( آینده2؛ مواظبت، مراقبت، هشیاری( 1

149- Mr. Collins was fast becoming an …………………. member of the office, so they had 

no choice but to offer him a higher salary to stay on. 

1) indispensable 2) indomitable 3) incompatible 4) inadvertent 

 صحیح است. 1گزینه  -149

 پیشوونهاد حقوقی باالتر به او جهت جزبهانتخابی ها آن اداره گردید، بنابراین الزمآقای کولینز به سوورعت تبدیل به یک عضووو »

 «ادامه نداشتند.

 ناخواسته، ندانسته، غیرعمدی( 4؛ مغایر، ناسازگار( 3؛ ناپذیر، شکستناپذیرسلطه( 2؛ کنارنگذاشتنی، الزم، ضروری( 1

150- The open-minded minister who disagreed with the monarch’s views was inevitably 

ousted and replaced by someone more ………………… . 

1) superfluous 2) sumptuous 3) superficial 4) subservient 

 صحیح است. 4گزینه  -150

 «ن شد.یتری جایگزفرمانبردار ردِکرد، اجباراً برکنار شد و با فمی طرف که با عقاید پادشاه مخالفتبی وزیر»

 مسلک، خادمنوکرصفت ( فرمانبردار،4؛ عمق، کمسرسری، سطحی( 3؛ مجلل، پرهزینه( 2؛ زائد، ضروری( غیر1
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Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

  

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

Passage 1:  

The human ABO blood groups were discovered by Austrian-born American biologist Karl 

Landsteiner in 1901. Landsteiner found that there are substances in the blood, antigens and 

antibodies, that induce clumping of red cells when red cells of one type are added to those of a 

second type. He recognized three groups….A, B, and O….based on their reactions to each 

other. A fourth group, AB, was identified a year later by another research team. Red cells of 

the A group clump with donor blood of the B group; those of the B group clump with blood of 

the A group; those of the AB group clump with those of the A or the B group because AB cells 

contain both A and B antigens; and those of the O group do not generally clump with any 

group, because they do not contain either A or B antigens. The application of knowledge of the 

ABO system in blood transfusion practice is of enormous importance, since mistakes can have 

horrible consequences. In 1914 sodium citrate was added to freshly drawn blood to prevent 

clotting. Blood was occasionally transfused during World War I, but three-quarters of a pint 

was considered a large amount. These transfusions were given by directly linking the vein of a 

donor with that of the recipient. The continuous drip method, in which blood flows from a 

flask, was introduced by Hugh Marriott and Alan Kekwick at the Middlesex Hospital, London, 

in 1935. 

The discovery of the Rh system by Landsteiner and Alexander Wiener in 1940 was made 

because they tested human red cells with antisera (animal or human serum containing 

antibodies specific for one or more antigens) developed in rabbits and guinea pigs by 

immunization of the animals with the red cells of rhesus monkey Macaca mulatta. Other blood 

groups were identified later, such as Kell, Diego, Lutheran, Duffy, and Kidd. The remaining 

blood group systems were first described after antibodies were identified in patients. 

Frequently, such discoveries results from the search for the explanation of an unexpected 

unfavorable reaction in a recipient after a transfusion with formerly compatible blood.  

کشووف شوود.  1901در سووال  لندشووتاینرمتولد اتریش، کارل  شووناس آمریکاییِتوسووط زیسووت ،انسووان ABOهای خونی گروه

 های قرمزِگلبولهای قرمز را زمانی که گلبول بادی وجود دارند کهژن و آنتیآنتیعنوان به موادیدریافت که در خون  لندشتاینر

ضافه می های قرمز[]گلبول یک نوع به کند با هم گروه تشکیل دهند. او این سه گروه خونی شامل شوند، وادار مینوع دیگری ا

A ،B  وO ساس عکس سال بعدها آن العملرا بر ا سایی کرد. یک  شنا سبت به هم  سط گروه  ABگروه چهارمی به نام  ،ن تو

دهند. همچنین یک گروه تشوووکیل می ،Bبا خونِ دهنده گروه  Aهای قرمز گروه شووود. گلبولتحقیقاتی دیگری شوووناسوووایی 

شکیل ، Bو  Aنیز با گروه  ABهای قرمز گروه دهند. گلبولگروه تشکیل می ،Aبا خون گروه  Bهای قرمز گروه گلبول گروه ت
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وهی نیز با هیچ گر Oهای قرمز گروه هسوتند. گلبول Bو  Aهای هر دو گروه ژنامل آنتیشو ABهای دهند چرا که گلبولمی

در عمل تزریق خون بسوویار  ABOهای را ندارند. کاربرد دانش سوویسووتم Bو  Aهای گروه ژنچرا که آنتی ،شوووندتجمیع نمی

تا  سیترات سدیم به خون تازه اضافه شد، 1914مهم است، چرا که اشتباهات، عواقب سنگینی در پی خواهند داشت. در سال 

یک  چهارمسووهاما  ،گرفتن صووورت میموارد تزریق خو ایپارهاز لخته شوودن آن جلوگیری کند. در طی جنگ جهانی اول، در 

گرفت. روش کننده صورت میدریافت دهنده با رگِ شد. این تزریقات از طریق ارتباط مستقیم رگِ، مقدار زیادی تلقی میپینت

ستمر که در آن جریان خون ازچکان سکیک  دن م سط هاگ ماریوت و یجریان پیدا م فل ستان لن ککآکرد، تو ویک در بیمار

 کشف شد. 1935میدلزاکس لندن در سال 

سرم های قرمز انسان را با آنتیگلبولها آن کشف شد. چون 1940و الکساندر وینر در سال  لندشتاینرتوسط  Rhسیستم 

شامل آنتی( سان یا حیوان  شتری آنتیهای بادیخونابه ان های گینه از گوش و خوکژن( مربوط به خرمخصوص یک یا تعداد بی

ست کردندهای قرمز میموسازی حیوانات با گلبولطریق ایمن سایر گروه. ن رزوس، ماکاکا ماالتا ت های خونی، نظیر کِل، بعدها 

ستمدیه سی شدند.  سایی  شنا سران، دافی و کید  سایر گروهگو، ال سایی آنتی های خونی اولینهای  شنا ها در بادیبار پس از 

شدند. صیف  شف چنین غالباً بیماران، تو ستک ضیح در مورد عکس جهتجو وهایی، نتیجه ج شایند و پیشتو بینیالعمل ناخو

 سازگار بوده است، بودند. نشده در یک گیرنده پس از تزریق خونی که قبالً

151- What is the passage mainly about? 

1) Early attempts at blood transfusion 

2) Great medical achievements in the 20th century 

3) Discovery of human blood groups and the Rh system 

4) Blood transfusion in World War I 

 صحیح است. 3گزینه  -151

 متن عمدتاً درباره چیست؟ -

 های اولیه جهت انتقال خون( تالش1

 20دستاوردهای پزشکی بزرگ در قرن  (2

 Rhهای خونی انسان و سیستم کشف گروه (3

 انتقال خون در جنگ جهانی اول (4

 شود.حاصل می 3از کنار هم قرار دادن دو جمله ابتدایی پاراگراف اول و دوم، گزینه 

152- Which of the following is NOT true about the AB blood group? 

1) It was discovered by Karl Landsteiner 

2) It was discovered in the early 20th 

3) The red cells of the AB group clump with those of the A or the B group. 

4) AB cells carry both A and B antigens. 

 صحیح است. 1گزینه  -152

 صحیح نیست؟ ABاز موارد زیر در مورد گروه خونی یک کدام -
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 کشف شد. لندشتاینرتوسط کارل  (1

 بیستم کشف شد. ( در اوایل قرن2

 شوند.اند، تجمیع نمیبوده Bیا  Aکه از گروه  ییهاآنبا   ABهای قرمز گروه( سلول3

 کنند.را حمل می  Bو  Aژنهر دو آنتی  ABهایوللس (4

شده که گروه شاره  سط کارل  Oو  A، Bهای خونی در متن ا شتاینرتو شد لند شف  سط گروه تحقیقاتی  ABند و گروه ک تو

 دیگری شناسایی شده است.

153- What does “that” in paragraph 1 refer to? 

1) Linking  2) Donor             3) Recipient             4) Vein 

 صحیح است. 4گزینه  -153

 چیزی اشاره دارد؟در پاراگراف اول به چه « that»واژه  -

 ( رگ4( گیرنده؛ 3( دهنده؛ 2( ارتباط؛ 1

154- Which of the following animals does the author NOT mention in the passage? 

1) Monkeys                   2) Rats                  3) Rabbits              4) Guinea pigs 

 صحیح است. 2گزینه  -154

 از حیوانات ذیل، توسط نویسنده ذکر نشده است؟یک کدام -

 های گینهخوک( 4ها؛ ( خرگوش3ها؛ ( موش2ها؛ ( میمون1

 ذکر شده است. 2گزینه  جزبهدر ابتدای پاراگراف دوم همه موارد 

155- Which of the following can be inferred from the passage? 

1) The continuous dip method was first practiced during World War I to transfuse three-

quarters of a pint of blood. 

2) The Rh system was discovered by Karl Landsteiner and his colleague at the Middlesex 

Hospital, London. 

3) Other blood groups were later identified because the outcome of a number of blood 

transfusions was not successful. 

4) Adding sodium citrate to fresh blood to prevent clotting resulted in discovery of the Rh 

system.      

 صحیح است. 3گزینه  -155

 تنباط کرد؟توان از متن اساز موارد زیر را مییک کدام -

 استفاده شد.ینت خون یک پ چهارمسهانتقال  برای اولبرای اولین بار در طول جنگ جهانی دن مستمر چکانروش  (1

 .لندن کشف شد میدلزاکسو همکارش در بیمارستان  لندشتاینرط کارل توس  Rhسیستم (2

 .آمیز نبودخون موفقیت هایبه این دلیل که نتیجه تعدادی از تزریق ،شد شناسایی هابعد یهای خونی دیگرگروه (3
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 گردید. Rhاضافه کردن سیترات سدیم به خون تازه برای جلوگیری از لخته شدن منجر به کشف سیستم  (4

 موضوع اشاره کرده است. 3جمله آخر متن به گزینه 

Passage 2:  

At the start of his career, Albert Bandura focused on learning. Most of the research at that time 

was concerned with learning from direct experience. At that time it was widely assumed that 

learning could only occur by responding to stimuli and experiencing their effects. Bandura felt 

that this line of theorizing was at odds with informal evidence that virtually all learning 

resulting from direct experience occurs on a vicarious basis -by observing other people’s 

behavior and its consequences for them. Whereas behaviorism tended to emphasize the 

influence of the environment on behavior, Bandura was interested in the influence of behavior 

on the environment. In this respect his position is closer to that of Jacob Kantor, whose 

“interbehaviorism” argues that the organism and stimulus objects surrounding it should be 

treated as equally important, a position that presaged the emergence of ecological psychology. 

Bandura referred to his concept of environment -behavior interaction as “reciprocal 

determinism”- the notion that the environment and a person’s behavior cause one other. He 

developed this idea to a point where he began to consider the interaction between environment, 

behavior and the person s psychological processes. Once he started to consider a role for mental 

imagery, he ceased to be a strict behaviorist and became a cognitive psychologist. Indeed, he 

is often regarded as a “founding father” of cognitive behaviorism. His theoretically ambitious 

Social Learning Theory (1977) set out to “provide a unified theoretical framework for 

analyzing human thought and behavior” (p.vi). While his introduction of cognitive concepts 

into behaviorism marked a clear departure from traditional behaviorism, it also marked a point 

where Bandura began to consider observational learning (modeling) and self-regulation. This 

interest led to a program of research on the determinants and mechanisms of observational 

learning and modeling of rule – governed behavior. He distinguished between three kinds of 

models: live (e.g. the behavior of a friend): symbolic (e.g. the behavior of an actor on TV); and 

verbal (e.g. the behavior of someone described in a short story or novel). The enormous 

advances in communication technology through the last century (from radio to television and 

the internet) mean that the symbolic environment plays an increasingly powerful role in 

shaping values, ideas, attitudes and lifestyles, so Bandura’s work is particularly relevant to 

contemporary developments in the growth of information and communication technology. 

به تجرطریق در آن زمان بیشوووتر تحقیقات در رابطه با یادگیری از  گیری متمرکز شووود.اش بر یادآلبرت باندورا در آغاز حرفه

صور می شدت ت ستقیم بود. در آن زمان به  سخ به محرکشد که یادگیری تنها میم  اثراتها و تجربه کردن تواند از طریق پا

احسوواس کرد که این بخش از نظریه -ها آن برای شز طریق مشوواهده رفتار سووایر افراد و عواقبا - صووورت بگیرد. باندوراها آن

در تضوواد با مدارک ، از تجارب مسووتقیم بر مبنای جانشووینی اتفاق میافتد آمدهدسووتبههای همه یادگیری پردازی که تقریباً

مند بود. در هقالکید دارد، باندورا به تأثیر رفتار بر محیط عأت بر تأثیر محیط بر رفتار. در حالی که رفتارگرایی اسووت غیررسوومی

سی که نظریه رفتارگرایی درونیاین رابطه، موقعیتش به موقعیت ژاکوب کانتور نزدیک ست، ک سئله  اش به اینتر ا شاره دارد م ا

 روانشوووناسوووی محرک اطراف آن باید به یک اندازه مهم در نظر گرفته شووووند، موقعیتی که ظهور اشووویایکه موجود زنده و 
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 «لجبر متقاب»عنوان به تعامل رفتار - از محیط رجوع کرد اششدهارائهگویی کرده است. باندورا به مفهوم حیطی را پیشمزیست

شاره به تأثیر محیط و رفتار یک فرد بر نظریه - شروع به در نظر دارد. او این ایده را به مرحله دیگریای که ا سعه داد که  ای تو

تار و فرایندهای به در نظر گرفتن نقشوووی برای  یشوووناختروان گرفتن تعامل بین محیط، رف فرد کرد. زمانی که او شوووروع 

پدر عنوان به س شووناختی تبدیل شوود. در واقع او اغلبناگیر به یک روانشووتصووویرسووازی ذهنی کرد، از یک رفتارگرای سووخت

ک چارچوب نظری یکپارچه ی 1977او در سال « یادگیری اجتماعی»شود. نظریه بلندپروازانه روانشناسی شناختی، شناخته می

بت به مشخص نس یبرای تحلیل تفکر و رفتار انسان فراهم کرد. در حالی که معرفی او از مفاهیم شناختی در رفتارگرایی، انحراف

های سازی( و قاعدهای )مدلایجاد کرد که باندورا از آن به بعد یادگیری مشاهدهرا نقطه عطفی  ،رفتارگرایی سنتی به وجود آورد

شروع کرد. این عالقه، به برنامهشخ شاهدهای تحقیقاتی در مورد عوامل و مکانیزمصی را  سازی رفتار ای و مدلهای یادگیری م

رفتار یک بازیگر در  رفتار یک دوسووت(، نمادین )مثالً زنده )مثالً :ت را بیان کردومبتنی بر قاعده منجر شوود. او سووه مدل متفا

ناوری های چشمگیر در فرفتار کسی که در یک داستان کوتاه یا رمان، توصیف شده است.(. پیشرفت مثالًتلویزیون( و شفاهی )

دهی قدرتمند در شوووکل ینقشووو نمادینارتباطات طی قرن اخیر، )از رادیو تا تلویزیون و اینترنت( به این معناسوووت که محیط 

های معاصوور در رشوود مرتبط با پیشوورفت دقیقاً باندورابراین کار کند. بناهای زندگی بازی میها و شوویوهها، دیدگاهها، ایدهارزش

 های اطالعات و ارتباطات است. فناوری

156- Which of the following is TRUE about Banduraꞌ s early research? 

1) He was interested in collecting informal evidence to prove his learning theories. 

2) He argued that the organism is much more important than the stimulus objects surrounding 

it. 

3) He was interested in studying the mutual relationship between the behavior and the 

environment. 

4) He believed that learning occurs by responding to external stimuli. 

 صحیح است. 3 گزینه -156

 درست است؟ باندورااز موارد زیر در مورد تحقیقات اولیه یک کدام -

 بود. های یادگیری خودنظریهرسمی برای اثبات غیرآوری شواهد جمع بهمند عالقهاو ( 1

 .است اطراف آن محرک اشیایتر از بسیار مهم موجود زندهاو استدالل کرد که  (2

 .بود و محیطمند به مطالعه روابط متقابل بین رفتار عالقهاو  (3

 .دهدهای خارجی رخ میمحرکاو معتقد بود که یادگیری با پاسخ به ( 4

ست که  شده ا شروع به در نظر گرفتن تعامل بین محیط، او این ایده را به مرحله»این جمله در متن آورده  سعه داد که  ای تو

 «.شناختی فرد کرد.رفتار و فرایندهای روان
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157- Why is Bandura known as a founding father of cognitive behaviorism? 

1) He was under the influence of Jacob Kantorꞌs interbehaviorism. 

2) He shifted his attention to the role of human thought and mental imagery. 

3) He was an ambitious theoretician who had grown tired of classical behaviorism. 

4) He was inspired by research findings in ecological psychology. 

 صحیح است. 2 گزینه -157

 ؟شودروانشناسی شناختی، شناخته میپدر عنوان به چرا باندورا -

 بود. کانتور ژاکوب( او تحت تأثیر رفتارگرایی درونی 1

 ( او توجه خود را به نقش تفکرات انسانی و تصویرسازی ذهنی تغییر داد.2

 بود که از رفتارگرایی کالسیک خسته شده بود. بلندپرواز پردازنظریه( او یک 3

 محیطی الهام گرفته بود.های پژوهش در روانشناسی زیستاو از یافته( 4

شروع به در نظر گرفتن نقشی برای تصویرسازی ذهنی کرد، از یک رفتارگرای سختزمانی که او »در متن گفته شده است که 

 «.شود.پدر روانشناسی شناختی، شناخته میعنوان به س شناختی تبدیل شد. در واقع او اغلبناگیر به یک روانش

158- What does “he ceased to be a strict behaviorist” in line 15 mean? 

1) He continued to be a faithful advocate of behaviorism. 

2) He tried to be a conservative follower of behaviorism. 

3) He strongly updated his behavioristic views. 

4) He was no more a strong supporter of behaviorism. 

 صحیح است. 4گزینه  -158

 چیست؟ 15در خط « بودن را متوقف کرد گیرسخترفتارگرای او »معنای  -

 ( او مدافع وفادار رفتارگرایی باقی ماند.1

 کار رفتارگرایی باشد.روی محافظه( او تالش کرد که دنباله2

 روز کرد.های رفتارگرایانه خود را به( او به دشواری دیدگاه3

 ( او دیگر یک مدافع محکم رفتارگرایی نبود.4

دهد و بنابراین نشان می« او شروع به در نظر گرفتن نقشی برای تصویرسازی ذهنی کرد»اشاره شده است که  پیش از این جمله

 که او دیگر فقط به رفتارگرایی معتقد نبوده است.

159- Which of the following can be inferred from the passage? 

1) Though a psychologist, Bandura contributed significantly to information technology. 

2) Bandura directed a research program that led to the discovery of rule-governed values. 

3) The importance of Banduraꞌs findings are highlighted by advances in communication 

technology. 

4) Bandura worked on the concepts of modeling and self-regulated learning. 

 صحیح است. 3گزینه  -159
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 ؟نمودمتن استنتاج  توان ازرا میهای ذیل از گزینهیک کدام -

 وری اطالعات کمک کرده است.به فنا یتوجهقابل طوربه باندورا( اگر چه یک روانشناس، 1

 قانونی منجر شد را هدایت کرد.های که به کشف ارزشیک برنامه تحقیقاتی  باندورا( 2

 ارتباطات برجسته شده است. فناوریدر  هاییپیشرفت با باندوراهای ( اهمیت یافته3

 کار کرده است.های شخصی قاعدهسازی و بر مفاهیم مدل باندورا( 4

 متن به این امر اشاره کرده است. 21خط 

160- Which of the following would the paragraph following the passage most probably 

discuss? 

1) The relevance of symbolic behavior to an aspect of communication technology 

2) The variables that attracted Bandura to directly work in information and communication 

technology 

3) The difference between the symbolic environment and the one created by the growth of 

information and communication technology  

4) The values that communication technology cannot aptly address 

 صحیح است. 1گزینه  -160

 دهد؟قرار میاز موارد زیر، پاراگراف بعدی متن را به احتمال زیاد مورد بحث یک کدام -

 وری ارتباطاتاای از فنارتباط رفتار نمادین به جنبه( 1

 جذب کرد.فناوری اطالعات و ارتباطات  کردن مستقیم برکار به راندورا امتغیرهایی که ب( 2

 توسط رشد فناوری اطالعات و ارتباطاتشده ایجاد )محیط(تفاوت بین محیط نمادین و ( 3

 ماهرانه نشان دهد.د توانمینوری ارتباطات اهایی که فنارزش( 4

 است. 1دهد که موضوع پاراگراف بعدی گزینه دو جمله آخر متن، نشان می
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 مهندسی و علوم پایه-زبان عمومی گروه فنیسؤاالت  -2

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه که به بهترین  کند، انتخاب کنید. 

 «خود عالمت بزنید. صحیح را در پاسخنامه

131- Women are thought to ………….. no official role in Roman army activities. 

1) having had 2) have 

3) have had 4) be having 

 صحیح است. 3گزینه  -131

صدر شکل  ، فعل بهbe thought to بعد از ستند،  3و  2د. هر دو گزینه آیساده میم صحیح ه اما در این به لحاظ گرامری 

  است. مهمفعل تشخیص زمان سؤال 

  :به ترجمه فارسی دقت کنید

Women are thought to have had no official role in Roman army activities. 

 «.اندنداشتههای ارتش روم گونه نقش رسمی در فعالیتشود که زنان هیچچنین تصور می»

شت تا فعل با زمان وجود دا ارتش امپراطوری روم همچنانباید گفت که در صورتی این گزینه صحیح بود که  2در مورد گزینه 

 حال صحیح باشد:

Women are thought to have no official role in Roman army activities. 

 «.های ارتش روم ندارندفعالیتگونه نقش رسمی در شود که زنان هیچچنین تصور می»

132- We have to make sure …………….. that we think is right. 

1) a way that will machines behave 

2) that machines will behave in a way 

3) for the machines a way to behave 

4) to behave in a way that machines are 

 ت.صحیح اس 2گزینه  -132

مطمئن »به معنای  make sureمورد سوؤال اسوت که  make sure (that) + subject + verbدر این سوؤال، سواختار 

 است.« ساختن
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133- Defaunation has caused numerous geographic range constrictions in marine 

animal species, ………………… them locally extinct in many habitants. 

1) and has driven 2) that are driven by 

3) which it drives 4) driving 

 صحیح است. 4گزینه  -133

Defaunation  ،فاعلhas caused  فعل وconstrictions .مفعول جمله اصلی است. بنابراین جمله کامل است 

شد، زیرا نمی 1گزینه  صحیح با ستقل میتواند  سط وقتی در یک جمله م فاعل انجام گرفته را بیان یک خواهیم دو فعلی که تو

 کنیم.از ویرگول استفاده نمیها کنیم، بین فعل

 خواهد بود.   Participial Phrasesیک ویرگولدر جای خالی، عبارت بعد از  4با قرار گرفتن گزینه 

Participle Phrases   در حقیقت نوعیmodifier یک واژه نبوده، بلکه  ما مانند صووفتبرای اسووامی و ضوومایر هسووتند، ا

 پردازند.هستند و به توصیف ضمایر و اسامی می ingعبارتی هستند که شامل شکل گذشته ساده فعل و یا مصدر با 

134- Vaccinated mice were then challenged with LCMV Clone-13 (CI-13), which causes 

a systemic infection ……………… . 

1) that lasts for 60 to 90 days 

2) of 60 to 90 days to last  

3) lasts between 60 and 90 days 

4) between 60 to 90 days of lasting 

 صحیح است. 1گزینه  -134

mice  ،فاعلwere challenged  فعل جمله اصلی وLCMV Clone-13  ِمفعولwith .است 

which causes a systematic infection  عبارت وصفی برایLCMV Clone-13  ست که ضمیر موصولی  whichا

 مفعول است. infectionفعل و  causesدر نقش فاعل، 

 صحیح است. 1تواند باشد که گزینه می infectionدر جای خالی عبارت وصفی برای 

135- For the first time, it is possible to distinguish between brain activity associated with 

pain from a physical cause, such as an injury, and …………….with pain linked to your 

state of mind. 

1) the association 2) is associated 

3) that associated 4) that of association is 

 صحیح است. 3گزینه  -135

 را نشان دهد:تمایز بین دو نوع فعالیت مغزی مرتبط با درد جمله صورت سؤال قصد دارد 

… brain activity (which is) associated with pain form a physical cause, such as injury, and 
brain activity (which is) associated with pain linked to your state of mind. 

سمت قدر  brain activity د، برای پرهیز از حشو به جاینگیرقرار می یکدیگرکنار در  موازیوقتی این دو قسمت در ساختار 

 شود. بنابراین خواهیم داشت:جایگزین می  thatدوم، 
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… brain activity associated with pain form a physical cause, such as injury, and that associated 

with pain linked to your state of mind. 

136- The visual treatment was as much influenced by stylistic ideas of what was visually 

appropriate for a modern architecture ………………. technical factors connected with 

the structure. 

1) as it was by 2) to be in 3) being                       4) was 

 صحیح است. 1گزینه  -136

 مواجه هستیم. as + adj/adv + as صفت برابری ساختار در این سؤال با

  .باشیم دیگری asباید در ادامه به دنبال  بنابراین ،آورده شده است as much influenced الؤدر صورت س

137- ……………….. that can take the place of monatomic anions. 

1) That many polyatomic anions 

2) Polyatomic anions are so many 

3) As many as polyatomic anions 

4) There are many polyatomic anions 

 صحیح است. 4گزینه  -137

that can take the place of monatomic anions سم قبل از خود است، بنابراین پیش از یک جمله واره وصفی برای ا

 این عبارت در جای خالی یک اسم داریم. 

 صحیح است. 4همچنین طبق قاعده جمله باید فعل و فاعل داشته باشد. بنابراین گزینه 

138- ……………… in our first meeting that I never ever again went for a second visit. 

1) I found him contentious 

2) So contentious I found him 

3) Contentious as I found him 

4) More contentious I found him 

 ها صحیح نیست.از گزینه کیچیه -138

 مواجه هستیم. so + adj + that ساختاردر این سؤال با 

 زیر باشد:صورت به جمله

I found him so contentious in our first meeting that I never ever again went for a second visit. 

 صحیح نیست. soبه دلیل نبود  1با توجه به جمله فوق، گزینه 

 :آیدبدین صورت در ابتدای جمله می so + adjداشته باشیم،  contentious برکید بیشتری أیم تهبخوا اما اگر

So contentious did I find him in our first meeting that I never ever again went for a second 

visit. 
 نیز صحیح نیست. 2بنابراین گزینه 
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Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه که به بهترین  کند، انتخاب کنید. 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

139- Since there is a huge ……………. between the results of the first and second 

experiment, the laboratory team will conduct a third test. 

1) moderation  2) controversy 

3) discrepancy  4) corruption 

 است.صحیح  3گزینه  -139

 «بزرگی بین نتایج آزمایش اول و دوم وجود دارد، تیم آزمایشگاهی تست سومی را اجرا خواهند کرد. اختالفاز آن جا که »

 ( فساد، تباهی، پوسیدگی4( اختالف، مغایرت؛ 3وگو؛ ( بحث، گفت2روی؛ ( اعتدال، میانه1

140- The …………….. atmosphere in the room was negatively affected by an unexplained 

outburst of anger by one of those present, and presumably directed against the vice 

president of the company. 

1) cordial  2) susceptible 

3) quaint  4) tedious 

 صحیح است. 1گزینه  -140

ی از میهمانان به طرز منفی تحت تأثیر قرار گرفت و احتماالً علیه دلیل یکداخل اتاق با طغیان خشوووم بی دوسوووتانه فضوووای»

 «شرکت هدایت شد. سیرئبینا

 انگیزکننده، مالل( خسته4( ماهر، زبردست؛ 3مستعد؛ حساس، ( 2( دوستانه، صمیمی؛ 1

141- If you damage your refrigerator while trying to fix it, you could possibly 

…………….. your warranty and find yourself responsible for all the repair costs. 

1) elude   2) nullify 

3) manipulate  4) postpone 

 صحیح است. 2گزینه  -141

ستا کردن یخچالاگر در ه» سیب بزنید، احتماالً گارانتی خود را نگام تالش برای ای های نهو کلیه هزی کنیدباطل میتان، به آن آ

 «تعمیر به عهده خودتان است.

 ( به تعویق انداختن4( با مهارت انجام دادن؛ 3؛ ، خنثی کردن( باطل کردن2؛ ، طفره رفتن( فرار کردن، گریختن1
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142- A true scientist is not expected to let his ……………….. compromise his scientific 

work. 

1) recognitions  2) argumentations 

3) initiation  4) preconceptions 

 صحیح است. 4گزینه  -142

 «ش کارهای علمی او را به خطر اندازد.تعصباترود که اجازه دهد از یک دانشمند واقعی انتظار نمی»

 تعصباتها، ( تمایالت، گرایش4( آغاز؛ 3های استدالل؛ ( مناظرات، روش2؛ هاتشخیصها، ( بازشناسی1

143- The attorney lost his license to practice when it was discovered he often took steps 

to ……………….. evidence to keep his clients out of jail. 

1) fabricate  2) substantiate 

3) purify  4) intimidate 

 صحیح است. 1گزینه  -143

شد که هنگامی» شخص  ز امجوز کار خود را کند، شواهدی برای به زندان نیفتادن موکلین خود می جعلباً اقدام به وکیل غالم

 «دست داد.

 ترساندن( مرعوب کردن، 4( تصفیه کردن، پالودن؛ 3؛ با دلیل و مدرک اثبات کردن( 2( سر هم کردن، جعل کردن؛ 1

144- If there was an award for being ……………., my aunt would win because she is 

always complaining about something. 

1) benevolent  2) reticent 

3) fanatical  4) querulous 

 صحیح است. 4گزینه  -144

 «برد چون همیشه در حال شکایت کردن از چیزی است.ای وجود داشت، خاله من جایزه را میجایزه جوییعیباگر برای »

 جو( ایرادگیر، عیب4( متعصب، تندرو؛ 3حرف، ساکت؛ ( کم2سخاوتمند؛ ( خیرخواه، 1

145- Because education is not ……………. in all countries, there are many children who 

do not attend school. 

1) autonomous 2) flexible 

3) compulsory 4) authentic 

 صحیح است. 3گزینه  -145

 «روند.نیست، کودکان زیادی وجود دارند که به مدرسه نمی اجباریکه آموزش در همه کشورها جا آن از»

 موثقمعتبر، ( قابل اعتماد، 4( اجباری، الزامی؛ 3( منعطف؛ 2( خودمختار، مستقل؛ 1
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146- Given such animalsꞌ rapid ……………. in numbers, she did not actually think she 

would ever get a chance to see one in the wild. 

1) execution  2) domination 

3) depletion  4) alienation 

 صحیح است. 3گزینه  -146

سی برای دیدن یکی ازسریع تعداد چنین حیواناتی، او حقیقتاً فکر نمی کاهشبا توجه به » شان بیعت در طها آن کند که هرگز 

 «داشته باشد.

 ( بیگانگی، بیزاری جدایی4( کاهش، تقلیل؛ 3( تسلط، چیرگی؛ 2 ؛اجرا، انجام( 1

147- He ………..... her blank stare as boredom and stopped telling her about his new job. 

1) construed   2) detested 

3) scrutinized   4) regretted 

 صحیح است. 1گزینه  -147

 «و صحبت با او در مورد شغل جدیدش را متوقف کرد. نفسیر کرداش را ماللت حوصلهاو نگاه بی»

 ( تأسف خوردن، متأسف بودن4( با دقت نگریستن، وارسی کردن؛ 3( متنفر بودن، بیزار بودن؛ 2کردن؛  تعبیر( تفسیر کردن، 1

148- The .................... value of a college degree is worth more than the financial cost of 

obtaining a higher education. 

1) arbitrary  2) intrinsic 

3) complementary  4) innovative 

 صحیح است. 2گزینه  -148

 «یک مدرک کالج بیش از هزینه اقتصادی اخذ آموزش عالی است. ذاتیارزش »

 ( نوآورانه، مبتکرانه4( مکمل، متمم؛ 3( ذاتی، درونی؛ 2( اختیاری؛ 1

149- Interrogators were reportedly frustrated by their inability to ................... useful 

information from him. 

1) elicit  2) augment 

3) extend  4) speculate 

 صحیح است. 1گزینه  -149

 «اطالعات مفید از او خسته بودند. بیرون کشیدنظاهراً بازجوها به خاطر ناتوانی خود برای »

 ( اندیشیدن، گمان کردن4( گستردن، توسعه دادن؛ 3( افزودن، افزایش دادن؛ 2 بیرون کشیدن، در کشیدن )از کسی(؛( 1
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150- He has got such a .................... memory that even now, at the age of seventy, he can 

recall the formulate he had studied in his school days. 

1) vigilant  2) deft 

3) prodigious  4) feasible 

 صحیح است. 3گزینه  -150

هایی که در مدرسه مطالعه کرده است تواند فرمولسالگی، می 70حتی حاال، در سن  کهیطوربهدارد  انگیزشگفتای او حافظه»

 «را به یاد آورد.

 ( ممکن، عملی4آور؛ انگیز، اعجاب( شگفت3( زبردست، ماهر؛ 2( هشیار، مراقب؛ 1

 

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

  

سؤاالت ذیل را تکمیل میکه به  4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه بهترین  کند، انتخاب کنید. 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

Passage 1:  
These days the popular mantras for stimulating creativity frequently extol the virtues of 

thinking outside the box: “There are no wrong answers.” “Consider all options.” “Break 

the boundaries that prevent you from innovation.” But not all boundaries should be 

broken. Some are real and need to be respected. Sometimes it is best to know how to think 

creatively inside the box. 

If you identify constraints that any solution to a specific problem must obey, you can 

channel your search into more productive directions. Eventually you must always figure 

out which of your possible solutions are workable and which are not. By imposing 

constraints on your solution search – in effect, understanding what box they will 

ultimately have to fit into – you can filter out unworkable ideas before they shape and see 

the real solutions more easily. 

Becoming aware of the relevant constraints can be powerfully liberating. Filtering out 

your thoughts this way may at first seem as though it would censor potentially good ideas. 

But, on the contrary, identifying the underlying attributes of real solutions can actually 

help generate ideas. 

When you are faced with a difficult problem, it’s all too easy to get caught up in what 

you don’t know. So instead begin by figuring out what you do know about the solution, 

even if it is incomplete. Identify all the attributes that will be a necessity part of any 

workable solution. These necessary attributes are the principles (mathematicians call 

them axioms) that will serve as problem – solving catalysts. A great advantage of this 
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principle- centered approach is that it helps to focus your search by preventing you from 

having to start from scratch every time you run into a roadblock. 

هیچ »کنند: خالقیت ستایش میتحریک  در راستایتفکر متفاوت و خارج از کلیشه را  مزایایمشهور، اغلب  هایگفتهاین روزها 

شتباهی وجود ندارد. شما می« »ها را در نظر بگیرید.همه گزینه« »جواب ا شکنید.مرزهایی که مانع از خالقیت   اما« شوند را ب

 ها بهترین کار این استهمه مرزها نباید شکسته شوند. بعضی مرزها واقعی هستند و باید مورد احترام واقع شوند. بعضی وقت

 فکر کنید.ای خالق داخل مرزها به شیوهبدانید چگونه که 

توانید تحقیقات خود د، میناطاعت کنها آن خاص باید از یحلی برای مشکلرا شناسایی کنید که هر راه هاییمحدودیتاگر 

سمت سوهای را به  سنجید باید همواره  سوق دهید. در نهایت یکارآمدترو شما حلاز راهیک کدام کهب یک کدام و لیعمهای 

کدام  درونحل در نهایت راهکه این و با فهمیدن حلبرای پیدا کردن راهتان هسوووتند. با اعمال محدویت به تحقیقات غیرعملی

های حلشکل بگیرند، حذف کنید و راهکه این را قبل از غیرعملیهای حلتوانید راهها قرار خواهد گرفت، میمرزها و محدودیت

 نید.یببواقعی را بهتر 

شدت رهاییهای مرتبط میآگاهی از محدودیت ست تواند به  شد. محدود کردن تفکرات خود به این روش، ممکن ا بخش با

های موجود در مورد راه، شووناسووایی دیدگاهبرعکستواند فکرهای بالقوه را حذف کند. اما در ابتدا طوری به نظر برسوود که می

 ه کمک کند.تواند به تولید ایدهای واقعی میحل

شکل شدن در چیزی که نمیپیچیده مواجه می یزمانی که با م ست. بنابراین به جای آنشوید، گرفتار  ساده ا سیار   ،دانید ب

شد. همه دیدگاهحل میدر مورد راه چهآن سنجششروع به  شده با سمت مهمی از یک دانید کنید، حتی اگر کامل ن هایی که ق

سایی کنید. این دیدگاه عملیحل راه شنا ستند را  ضیه ضروری مبناهایی )ریا ضیه میها آن هادانهای  ستند کهرا ق  نامند.( ه

محور این اسوووت که به تمرکز -عمل خواهند کرد. یک مزیت اصووولی این رویکرد مبنامسوووئله  کاتالیزورهای حلعنوان به

 کند.   ، کمک میشویدبا مانعی مواجه می کهیهنگامردن از صفر از شروع ک ممانعتجوی شما، با وجست

151- What is the best title for the passage? 

1) How to Be Creative 

2) Principled Problem Solving 

3) Virtues of Brainstorming 

4) Thinking Outside the Box: Pros and Cons 

 صحیح است. 2گزینه  -151

 چیست؟بهترین عنوان برای متن  -

 ( چگونه خالق باشید1

 ( اصول حل مشکل2

 ( مزایای طوفان ذهنی3

 ( تفکر متفاوت: مزایا و معایب4

 های متن، موضوع اصلی متن برشمردن مزایای طوفان ذهنی است.با توجه به جمالت اول همه پاراگراف
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152- Which of the following best describes the author’s attitude towards the quoted 

statements in paragraph 1? 

1) Pointed opposition  2) Reproachful and disturbed 

3) Skeptical but resigned     4) Partial endorsement 

 صحیح است. 4گزینه  -152

 کند؟پاراگراف اول را توصیف میشده در قولنقلاز موارد زیر به بهترین شکل طرز تلقی نویسنده در مورد عبارات یک کدام -

 دار( مخالفت کنایه1

 آمیز و آشفته( طعنه2

 ( شکاک و پریشان3

 ( تأیید جزئی4

 متن به مزایای تفکر متفاوت اشاره کرده است و عبارات موجود در پاراگراف اول نیز در همین رابطه است.

153- The author implies that if you try to solve problems on the basis of the axiom 

according to which all boundaries that prevent you from innovating are to be broken, 

you would then ……………. . 

1) come up with a number of workable and unworkable plans between which you cannot make 

a distinction 

2) never be able to extricate yourself from popular, non-academic approaches to problem 

solving  

3) beat more about the bush due to not having channeled your search already 

4) find yourself imprisoned within a hypothetical box of limited viable options 

 صحیح است. 3گزینه  -153

سنده  شاره میضمنی  طوربهنوی سعی کنی کندا صل حل کنی دکه اگر  ساس این ا سائل را بر ا مانع  یحدومرزهاکه همه  دم

 ا .......................... .شم گاهآننوآوری باید شکسته شوند، 

 یابید.تمیز دهید، دست میرا ها آن توانیدهای علمی و غیرعملی که نمی( به تعدادی از برنامه1

 پرطرفدار برای حل مسئله نیستید. یرعلمیغهای ( هرگز قادر به رها کردن خودتان از روش2

 روید. وجوی خود در حال حاضر به حاشیه میبه علت عدم هدایت جست جای پرداختن به اصل موضوعه ب (3

 کنید.ی میهای مداوم محدود، زندانای فرضی از گزینهخود را در جعبه (4

س ست. مفهوم کلی این پاراگراف این ؤاین  ستال ناظر به پاراگراف دوم متن ه شما از هر  ا سیریکه  راه ای ازمجموعهکه به  م

های غیرعملی را کنار بگذارید و تنها حلهای عملی و غیرعملی را جدا کرده و راهحلدر نهایت راه، باید ها دسوووت یابیدحل

 نگه دارید.های عملی را حلراه
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154- Which of the following statements is the author more likely to agree with? 

1) Letting constraints filter and guide your thinking can often be the best way to reach truly 

creative solutions. 

2) Becoming aware of the relevant constraints may adversely affect the generation of creation 

pragmatic solutions. 

3) When faced with a difficult problem, getting caught up in a web of relevant and irrelevant 

constraints is inevitable. 

4) When solving problems, make no use of that part of your background knowledge that is part 

of folk culture. 

 صحیح است. 3گزینه  -154

 از عبارات ذیل به احتمال زیاد موافق است؟یک کدام نویسنده متن با -

ی هاحلتواند بهترین راه برای دسووت یافتن به راهها جهت فیلتر و راهنمایی تفکرات شووما غالباً می( اجازه دادن به محدودیت1

 واقعاً خالقانه باشد.

 های عملی را تحت تأثیر قرار دهد.حلمنفی آفرینش راهصوووورت به های مرتبط ممکن اسوووت( آگاه شووودن از محدویت2

 .ناپذیر استهای مربوط و نامربوط اجتنابمحدودیت با مشکلی مواجه هستید، گیر افتادن در دام کهیهنگام (3

 نگیرید.کار به ای خود را که بخشی از فرهنگ عامیانه است رادانش زمینهدر هنگام حل مشکالت، آن قسمت از  (4

155- According to the passage, the “necessary attributes” mentioned in paragraph 4 

…………….. . 

1) can be the end result of work in mathematics  

2) may at times prove to be too difficult to identify in the first place  

3) can help accelerate the search for the right solution to a problem 

4) are organic to the integrity of not only mathematics but also chemistry 

 صحیح است. 3گزینه  -155

 .............................. . 4در پاراگراف شده ذکر« های ضروریدیدگاه»بنا بر متن،  -

 تواند نتیجه نهایی کار در ریاضیات باشد.می (1

 دشوار است. ازحدشیب( ممکن است گاهی مشخص شود که برای شناسایی در وهله اول 2

 حل مناسب برای یک مشکل کمک کند.وجوی راهتواند به سرعت بخشیدن به جستمی (3

 نیز شیمی اساسی هستند.( برای یکپارچگی در ریاضیات و 4

مطابقت دارد، جلوگیری از شووروع کردن از صووفر در هنگام مواجه شوودن با موانع برابر با  3مفهوم جمله انتهایی متن با گزینه 

 مناسب است. حلراهوجوی سرعت بخشیدن به جست
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Passage 2:  

The world’s honeybees appear to be dying off in horrifying numbers, and now consensus 

is starting to emerge on the reason why; it seems there is no one cause. Infections, lack of 

food, pesticides and breeding - none catastrophic on their own - are having a synergistic 

effect, pushing bee survival to a lethal tipping point. A somewhat anti-climactic 

conclusion it may be, but appreciating this complexity - and realizing there will be no 

magic bullet - may be the key to saving the insects. 

A third of our food relies on bees for pollination. Both the US and UK report losing a 

third of their bees last year. Other European countries have seen major die-offs too: Italy, 

for example, said it lost nearly half its bees last year. The deaths are now spreading to 

Asia, with reports in India and suspected cases in China. 

But while individual “sub-lethal stresses” such as infections are implicated, we know 

little about how they add together. The situation should become clearer in the few years 

as the US government, the EU and others are pouring money into bee research. The UK, 

for example, has doubled its annual research budget, allocating £400,000 a year for the 

next five years. 

On top of that, the UK National Bee Unit will get £2.3 million to map the problem. This 

money is urgently needed, says Peter Neumann of the Swiss Bee Research Centre in 

Berne, who runs COLLOSS, a network of researchers studying colony loss in 36 

countries. “We don’t have the data to assess the situation in Europe, never mind the 

world,” he says. 

The main stress facing bees is the varroa mite, a parasite from Siberia that has now 

spread everywhere but Australia. Mite infestation steeply reduce beesꞌ resistance to viral 

infection. Worryingly, the mites are developing resistance to the pesticides used to control 

them, forcing beekeepers to use methods that are often less effective. 

French and German beekeepers blame their losses on insecticides called neonicotinoids 

- but France banned them 10 years ago and its bees are still dying. Neumann suspects a 

wider problem, citing experiments showing that agricultural chemicals that are safe for 

bees when used alone are lethal in combination. “Farmers increasingly combine sprays,” 

he says. They also leave few flowering weeds, depriving bees of essential nutrients from 

different kinds of pollen, he adds. 

 یرسد دلیلمردم به دنبال علت آن هستند: به نظر می عمومهستند و  تلف شدنزنبورهای عسل در حال تعداد زیادی از  ظاهراً

غییر ت ،مشترک هستند اثر، دارای یک بار نیستندفاجعه به تنهاییکه ، دمثلیتولها و کشوجود ندارد. عفونت، کمبود غذا، حشره

این درک اما  ،باشووود قهقرایی تقریبی گیرینتیجهممکن اسوووت  ]این امر[ج مهلک. روال زنده بودن زنبورها به یک نقطه او

 بتواند حشرات را نجات دهد. ممکن است -راهی مؤثر وجود نخواهد داشت که این و فهمیدن -پیچیدگی 

ان زنبورهایش سومکیاند که مریکا و هم انگلستان گزارش کردهاافشانی زنبورها وابسته است. هم سوم غذاهای ما به گردهیک

ست داده شته از د سال گذ ست دادهرا  شورهای اروپایی هم زنبورهای زیادی از د سایر ک ایتالیا اعالم کرده  مثالعنوانبهاند. اند. 

هایی که از گزارشتوجه به در حال حاضر، با مسئله  است که سال گذشته حدود نیمی از زنبورهایش را از دست داده است. این

 .آسیا است پیشروی دردر حال ، و موردهای مشکوکی که در چین اعالم شده است هند آمده
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چگونه در کنار هم ها آنکه این ، در موردمؤثر هسووتند [در این زمینه]مهلک نظیر عفونت اما در حالی که فشووارهای نیمه

شورهاگیرند، اطالعات کمی داریم. همقرار می سایر ک صرف تحقیقات در زمینه نیز  زمان با دولت آمریکا، اروپا و  شتری  پول بی

با  اش راانگلسووتان بودجه تحقیقات سووالیانه مثالعنوانبهتر گردد. های آتی واضووحوضووعیت در سووالتا کنند، زنبور عسوول می

 سال آینده، دو برابر کرده است.  5پوند برای  400000اختصاص سالیانه 

میلیون پوند برای حل این مشووکل دریافت خواهد کرد. طبق  2,3گلسووتان، فراتر از این مبلغ، واحد ملی زنبور عسوول در ان

ارت ای از محققان که به مطالعه خسگفته پیتر نومن از مرکز تحقیقات زنبور عسل سوئیس در برن، که مدیریت کولوس، شبکه

پوشی در صورت چشمحتی »گوید میمورد نیاز است. او  پردازند، را بر عهده دارد، این پول سریعاًکشور می 36در  مهاجرنشینی

 «نداریم. را از کل جهان، ما حتی داده کافی برای ارزیابی موقعیت در اروپا

صلی که زنبورها با آن مواجه هستند، کنه واروآ، انگلی از سیبریه است که در حال حاضر در  تنش سترال رازیغبه جاهمها یا ا

ها به طرز نگراندهد. کنههای ویروسی کاهش میزنبورها را نسبت به بیماریها به شدت مقاومت هجوم کنه پخش شده است.

وادار به را  داراندهند و زنبورشووود، افزایش میاسووتفاده میها آن هایی که برای کنترلکشای مقاومت را در برابر حشوورهکننده

 .که اغلب اثربخشی کمتری دارند کنندمی هاییروشاستفاده از 

سوی و آلمانیزنبورداران ف شرهها آن ضررهای وارده به از ران مند گلهشود ید نامیده میئکه نئونیکوتینو ییهاکشدر اثر ح

تری . نومن به مشکالت بزرگمیرنددارند میسال پیش ممنوع کرد و زنبورهایش همچنان  10را ها آن اما دولت فرانسه .هستند

زنبورها  شوند، برایدهد که مواد شیمیایی کشاورزی زمانی که به تنهایی استفاده میبه تجربیات نشان می استناد ،مظنون است

ستند. اما در حالت ترکیبی مهلک می خطریب شاورزان در »گوید شوند. او میه سیاری ک سپریب «  د.کننها را ترکیب میمواقع ا

ارند، که منجر به محروم کردن زنبورهای عسل از مواد مغذی ذگه باقی میمقدار کمی علف هرزها آن کند، همچنیناو اضافه می

 شوند.ضروری از انواع مختلف گرده می

156- Which of the following best describes “this complexity” as it is used in paragraph 1? 

1) Honeybee’s survival being uncertain 

2) Honeybee’s being attacked on many fronts 

3) The unpromising prospect for saving honeybees 

4) The intricate relationship between saving all insects and saving honeybees 

 صحیح است. 2گزینه  -156

 کند؟توصیف می آورده شده را 1را که در پاراگراف  «این پیچیدگی»های زیر به بهترین شکل از گزینهیک کدام -

 بقای متزلزل زنبورهای عسل  (1

 ها حمله شدن به زنبورهای عسل در بسیاری جبهه (2

 های عسلکننده برای نجات زنبورانداز نومیدچشم (3

 ( رابطه پیچیده بین نجات همه حشرات و نجات زنبورهای عسل4

شده « این پیچیدگی» شاره دارد که گفته  شرهعفونت، کمبو»به جمله قبل ا بار فاجعه ییتنهابهکه ، دمثلیتولها و کشد غذا، ح

 «. تغییر روال زنده بودن زنبورها به یک نقطه اوج مهلک. ،مشترک هستند اثر، دارای یک نیستند

 گذارند.می جابهبا هم اثر منفی بزرگی بر حیات زنبورها  زمانهمبنابراین مراد از آن دالیل مختلفی است که 
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157- What is the function of paragraph 2 in relation to paragraph 1? 

1) It qualifies the conclusion made in paragraph 1. 

2) It provides specific information lending support to the problem portrayed in paragraph 1. 

3) It questions the possibility of finding a solution to the problem described in paragraph 1. 

4) It brings in facts and figures disproving the claim made in paragraph 1 to the effect that 

honeybees are actually being pushed to a lethal tipping point. 

 صحیح است. 2گزینه  -157

 چیست؟ 1پاراگراف در ارتباط با  2نقش پاراگراف  -

 کند.را توصیف می 1گیریِ پاراگراف نتیجه (1

 را به دنبال دارد. 1در پاراگراف  شدهفیتوصکند که پشتیبانی از مشکل اطالعاتی خاص فراهم می (2

 برد.را زیر سؤال می 1در پاراگراف شده حل برای مشکل توصیف( احتمال یافتن راه3

زنبورهای عسوول واقعاً به نقطه اوج که این مبنی بر 1در پاراگراف شووده کند که ادعای مطرحارائه میهایی را ( واقعیات و طرح4

 کند. اند را رد مینزدیک شده مهلک

با بیان وسعت فاجعه به تأیید مطالب  2کند و پاراگراف خالصه بیان می طوربهبا بیان گستردگی فاجعه، دالیل آن را  1پاراگراف 

 پردازد.پاراگراف اول و تأکید اهمیت آن می

158- The passage provides sufficient information to answer which of the following 

questions? 

1) Why did Italy lose fewer honeybees than the US and the UK? 

2) Why does the author state that each single cause of honeybee die-offs is not catastrophic on 

its own? 

3) Why is Siberia a good place for the growth of a parasite that is said to be the main culprit 

for honeybeesꞌ dying off across the world? 

4) Why is it that the author claims that the synergistic effect of various causes of honey bee 

losses would be clearer in the near future? 

 صحیح است. 4گزینه  -158

 کند؟از سؤاالت ذیل را فراهم مییک کدام متن اطالعات کافی جهت پاسخ دادن به -

 دهد؟عسل کمتری نسبت به انگلستان و امریکا از دست می( چرا ایتالیا زنبورهای 1

 بار نیستند؟از دالیل مرگ زنبورهای عسل به تنهایی فاجعه کیچیهکند که ( چرا نویسنده بیان می2

 شود مقصر اصلی مرگ زنبورهای عسل در سطح جهان است؟( چرا سیبریه مکانی مناسب برای رشد انگلی است که گفته می3

ضحکند که اثر مشترک دالیل گوناگون از دست رفتن زنبورهای عسل در آیندهسنده ادعا می( چرا نوی4 هد تر خواای نزدیک وا

 بود؟

تحقیقات در زمینه زنبور عسل  جهتپول بیشتری اختصاص »وجود دارد که  4سؤال موجود در گزینه در پاراگراف سوم، پاسخ 

 «.است
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159- The word “them” in paragraph 5 refers to ……………………. . 

1) mites  2) pesticides 

3) infestations  4) bees 

 صحیح است. 1گزینه  -159

 کند.به ............................ اشاره می 5در پاراگراف  «them»واژه  -

 ( زنبورهای عسل4ها؛ ( هجوم3ها؛ کش( حشره2ها؛ ( کنه1

, forcing themWorryingly, the mites are developing resistance to the pesticides used to control 

beekeepers to use methods that are often less effective. 

هم دارند اما به لحاظ معنا با اسوووت که به لحاظ تعداد همخوانی  them» ،pesticides» ضووومیر مفعولیاولین اسوووم قبل از 

 تناسب ندارند. 

mites  که در ابتدای جمله آمده، به لحاظ تعداد باthem .همخوانی دارد و با توجه به مفهوم جمله نیز مرجع این ضمیر است 

160- Why does the author mention “France” in the last paragraph of the passage? 

1) to emphasize the inefficacy of current anti-parasite strategies 

2) to refer to the length of the existence of a persistent problem 

3) to introduce a country with a novel solution  

4) to refute an earlier assertion 

 صحیح است. 4گزینه  -160

 کند؟مییاد « فرانسه»چرا نویسنده در آخرین پاراگراف متن از  -

 ( برای تأکید بر عدم تأثیر راهبردهای ضد کنه رایج1

 ( اشاره به طول زمان وجود مشکلی دائمی 2

 حلی جدید( معرفی کشوری با راه3

 ( رد ادعایی پیشین4

شته ادعا می ست، اما با وجود ممنوعیت  یدئنئونیکوتینوشده که طبق پاراگراف آخر، در گذ ه سال 10عامل مرگ زنبورها بوده ا

 استفاده از این ماده در فرانسه، همچنان زنبورها در این کشور در حال مرگ هستند.

 دهنده نوعی تضاد است.در این جمالت نشان butوجود کلمه 
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 متمرکز دکتریتحصیلی آزمون نیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعدادپی اچ دی تست؛ ارائه

 هنر، کشاورزی و دامپزشکی ،سؤاالت زبان عمومی گروه علوم انسانی -1

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سووپس گزینه صووحیح را در کند، انتخاب کنید. که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

131- ………… all rock flour would be suitable for use as fertilizer. Certain chemical 

elements, such as lead and cadmium, are poisonous to humans. 

1) Not 2) No 3) None 4) Neither 

 صحیح است. 1گزینه  -131

Not all .ترکیب صحیحی است 

 ترکیب غلطی است.  none allرود و نمیکار به allبه تنهایی با  noneچرا که  ،است غلط 3گزینه 

 رود.میکار به )معرف( پیش از یک اسم مفرد determinerیک عنوان به neitherاست، چرا که  اشتباه 4 گزینه

Neither journalist could finish their articles; there wasn’t enough time. 

حرف عنوان به neitherچرا که  ،نیست norآن با  ن، همراه نشدneitherقابل توجه است که در این جمله علت اشتباه بودن 

 :الزم است nor وجود ،زیر ساختاری همانند جمالتنرفته است. در کار به ربط

Neither girls nor William is to blame. 

I will neither call you nor send you a message before midnight. 

132- Diverse mammals, ………… humans, have been found to carry distinct genomes in 

their cells. 

1) that includes 2) include 3) including 4) by including 

 صحیح است. 3گزینه  -132

 زیر بوده است:صورت به ساختار جمله

Diverse mammals, which include humans, have been found to carry distinct genomes in their 

cells. 
نداشته باشد، برای خالصه کردن عبارت توصیفی کافی است ضمیر موصولی را حذف کرده و فعل را به فرم  beاگر جمله فعل 

ing زیر خواهد بود:صورت به . بنابراین جمله فوقتغییر دهید 

Diverse mammals, including humans, have been found to carry distinct genomes in their cells. 
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133- From universal to specific assays biochemical to cell-based, no one gives you 

………… to research enzymatic targets in epigenetics than Cisbio. 

1) tools as broad in range as                               2) a broader range of tools  

3) tools with a broad range                                    4) a broad range of tools  

 صحیح است. 2گزینه  -133

شود thanبه دلیل وجود  سی  سه بین دو چیز برر ساختار قبل و بعد از  باید وجود مقای شد. thanو  سان با همچنین  باید یک

 گرفته شود.کار به به صفتی با بیش از یک سیالب( moreبه صفت یک سیالبی و  erتفضیلی )اضافه شدن صورت به صفت باید

134- ………… one experiment or one hundred, at Mirus Bio we know your passion for 

science will take you one step closer to the answer. 

1) Performing from 2) When you perform 

3) By performing                                    4) Whether you perform  

 .استصحیح  4ه گزین -134

ساختار حروف ربط جفتی در این ساختار  whether … orجا با  ستیم. این  ضعیت دو بیان برایمواجه ه  که رودمی کار به و

 . است یکسان نتیجه کدام هر دادن رخ صورت در

135- Over the centuries the company moved its business base considerably through 

entries and exits ………… away from its business roots in copper mining. 
1) that eventually moved  2) and to move eventually  

3) and eventually moved 4) then moved eventually  

 صحیح است. 3ه گزین -135

روند. بنابراین الزم است کلماتی که توسط این حروف میکار به جهت مرتبط کردن عبارات همسان and, but, orحروف ربط 

شند.به هم مرتبط می سانی با ساختار گرامری یک قبل از جای خالی، فعل جای  movedبنابراین با توجه به فعل  شوند دارای 

 خالی هم باید گذشته ساده باشد.

لی قرار دهیم، را در جای خا 1اسوووت، اما اگر گزینه  companyدر جای خالی،  movedغلط اسوووت، چرا که فاعل  1گزینه 

 فاعل خواهد بود. entries and exitsعبارت قبل از جای خالی یعنی 

 است. به دلیل ناهمسان بودن فعل غلط 2گزینه 

ست، چون  4گزینه  صحیح نی ست و بین دو عبارتی« بعد»به معنای  thenهم به لحاظ معنایی  رود که دارای توالی میکار به ا

 زمانی باشند.

136- Since around 50 percent of all stars ………… their lives with masses greater than 

1.4M, we might expect that one out of every two stars would die as a supernova. 
1) are believed to begin  2) which are believed to begin  

3) we believe they began  4) are believed in beginning  

 صحیح است. 1 هگزین -136
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Since ساختار« جا که، برای این که، چون کهاز آن»جا به معنای در این ست و  شکل زیر کار به ا بردن آن در این معنا به دو 

 تواند باشد:می

Clause (Result) + since + Clause (reason) 

Since + Clause (reason) + Clause (Result) 
 زیر توجه کنید: به مثال

             [Result]                                       [Reason] 
They’re rather expensive, since they’re quite hard to find. 

             [Reason]                                      [Result] 

Since they’re quite hard to find, they’re rather expensive. 

سؤال، عبارت بعد از  ست و فعل  sinceدر این  سؤال تنها فاعل ه صورت  شد که چون در  ست که دارای فعل و فاعل با الزم ا

 شود.رد می 3و  2نیست، در جای خالی باید فعل وجود داشته باشد. بنابراین گزینه 

someone/something is believed to be ه هنوز رود که اکثر مردم آن را باور دارند، اگر چمیکار به ایبرای بیان عقیده

 است. به مثال زیر توجه کنید:« شودشود، تصور میپنداشته می»به معنای  believed toبه اثبات نرسیده است. بنابراین 

A third man is missing and is believed to have been taken into police custody. 

  .معنای اعتقاد داشتن است به believe in در حالی که

 شود. به لحاظ مفهومی غلط است و رد می 4بنابراین گزینه 

137- A new sensibility, which viewed animals and wild nature ………… and preserved, 

replaced the old adversarial relationship. 
1) being respected  2) respected 

3) to be respected things  4) as things to be respected  

 صحیح است. 4 هگزین -137

which viewed animals and wild nature ………… and preserved  یکclause  است که فعل آنviewed 

حرف  andهم به این دلیل که  1گزینه  شووود.رد می 2و گزینه ندارد  نیاز فعل به شوودن کامل برایاسووت، بنابراین این عبارت 

نیز غلط است،  3کند )ساختار موازی( غلط است. گزینه را به هم مرتبط می دارای ساختار گرامری یکسانیربط است و عبارات 

 مجهول است و نباید بعد از آن مفعول بیاید. to be respectedچرا که 

138- As temperatures rise, ………… suggesting climate change will lead to millions of 

extra offences in the coming decades. 
1) and crimes rate do too  2) so do crime rates 

3) crime rates do rise as well 4) as well as crime rates  

 صحیح است. 2 هگزین -138

 توان از یکی از دو ساختار زیر استفاده کرد:جمله مثبت است( می کهیهنگامبرای اجتناب از تکرار در زبان انگلیسی )

So + Auxiliary + Subject (pronoun) 

 .کند مطابقت اصلی جمله زمان با باید (Auxiliary) کمکی فعل

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/missing
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/believe
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/taken_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/police_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/custody
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Subject (pronoun) + Auxiliary+ Too 

too  رودمی کار به جمله انتهای در. 

Person B Person A 
so am I. (= I am happy too) I am happy. 

so am I. (= I am going to Brazil too) I’m going to Brazil in the summer. 
so do you. (= you look nice too.) You look nice today. 

so does Mary. (= Mary has a new one too.) Stephanie has a new boyfriend. 
so did I. (= I went to the concert too.) We went to the concert last night. 

so would I. (= I would love a coffee too.) I would love a coffee right now. 
so will I. (= I will win one too.) He will win a prize. 

so have I. (= I have finished too.) They have finished their homework. 

so can I. (= I can speak two too.) I can speak two languages. 

so should I. (= I should study more too.) He should study more. 

so could we. (= We could see them too.) We could see the mountains. 

So had I. (= I had eaten too much too.) My brother had eaten too much. 

 

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

 سووپس گزینه صووحیح را درکند، انتخاب کنید. که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

139- Mr. Shwarz has turned hundred today, and the secret of his ……….. is regular 

exercise and well balanced diet.  

1) longevity                   2) revival              3) persistence          4) permanence 

 صحیح است. 1ه گزین -139

 «.است مناسب غذایی رژیم و منظم ورزش او طول عمر رازو  ه استشد ساله صد امروز شوارتز قایآ»

 دوام، بقا( 4 ؛ماندگاری( 3 ؛احیا( 2 ؛طول عمر( 1

140- He did not consider the journalist’s question was ……….. to the main issue of the 

press conference, and chose to ignore it.  

1) attentive                   2) sensitive              3) peripheral          4) pertinent 

 صحیح است. 4 هگزین -140

 «.ندهد پاسخی آن به داد ترجیح و ندانست مرتبط مطبوعاتی کنفرانس اصلی موضوع با را نگارروزنامه الؤس او»

 مربوط( 4پیرامونی؛ ( 3 حساس؛( 2 ؛متوجه ،مواظب( 1
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141- The balcony of his new home ……….. his neighbor’s land and thus had to be 

demolished.  

1) imposed on                   2) infiltrated into              3) deprived of         4) encroached on 

 صحیح است. 4ه گزین -141

 «.دشمی خراب باید در نتیجه و کردتجاوز می اشهمسایه زمین به او جدید خانه بالکن»

 تجاوز کردن به( 4محروم شدن از؛ ( 3 نفوذ کردن به؛( 2 تحمیل کردن بر؛( 1

142- Our neighbor’s house has merely ……….. beauty and is rather dirty from within.  

1) tender                   2) extrinsic              3) aesthetic         4) decorous 

 صحیح است. 2ه گزین -142

 «.است کثیف بسیار داخل از و است بیرونی زیبایی دارای صرفاً ما همسایه خانه»

 آراسته( 4؛ شناختىزیبایى( 3 خارجی، بیرونی؛( 2 نازک، حساس؛( 1

143- We were impressed by the ……….. with which the sculptor carved out of the ice 

statue.  

1) dexterity                   2) aggression              3) implementation         4) abruptness 

 صحیح است. 1ه گزین -143

 «.گرفتیم قرار تراشید، را یخی مجسمه ی کهسازمجسمه مهارتتحت تأثیرِ  ما»

 تندی، شدت لحن( 4اجرا؛ ( 3 پرخاشگری؛( 2 زبردستی، مهارت؛( 1

144- The public soon became aware of his Machiavellian tactics to win the election, and 

……….. his deceitful methods.  

1) threatened                   2) dissatisfied              3) condemned         4) overlooked 

 صحیح است. 3ه گزین -144

محکوم  را او فریبکارانه هایروش و شوودند مطلع انتخابات در پیروزی برای او ماکیاولیسووتی هایتاکتیک از سوورعت به مردم»

 «کردند.

 کردند.پوشی چشم( 4محکوم کردند؛ ( 3 ناراضی کردند؛( 2 تهدید کردند؛( 1

145- Kim is a ……….. eater who manages to find faults in food cooked even by the finest 

of chefs.  

1) crucial                   2) daunting              3) superfluous         4) fastidious 

 صحیح است. 4ه گزین -145

 «.گیردمی ایراد هم آشپزها بهترین غذای از حتی که ستا بدغذا قدرآن کیم»

 پسندگیر، مشکلسخت( 4غیرضروری، زائد؛ ( 3 جرأت؛بی( 2 بحرانی؛( 1
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146- The little girl very cleverly ……….. my question about the occupation of her father, 

asking me instead about the gadget in my hand.  

1) deflected                   2) exposed              3) accused         4) retaliated 

 صحیح است. 1ه گزین -146

سیار طرز به دختربچه» شمندانه ب صوص کردن السؤ با را پدرش شغل درباره من الؤس ایهو ستم در که ابزاری در خ ، بود د

   «منحرف کرد.

 پسندگیر، مشکلسخت( 4غیرضروری، زائد؛ ( 3 گذاشتن؛در معرض نمایش ( 2 منحرف کردن؛( 1

147- I made a/an ……….. between plant and animal-life, and told her that seeds are eggs 

as truly as hens’ eggs and birds’ eggs – that the mother hen keeps her eggs warm and dry 

until the little chicks come out.  

1) generalization                    2) distinction 3) equilibrium          4) analogy 

 صحیح است. 4ه گزین -147

 تخم و هامرغتخم مثل درسوووت هسوووتند، هاتخم مثل هادانه که گفتم او به وکردم  مقایسوووه را جانوری و گیاهی زندگی من»

   .«داردمی نگه خشک و گرم ،بیایند بیرون ی کوچکهاجوجه که زمانی تا راها آن مادر مرغ کهپرندگان 

 قیاس( 4موازنه، تعادل؛ ( 3 تمایز؛( 2 عمومیت دادن؛( 1

148- The omnipresence of the mosquitoes ……….. us from sleeping; we had to spend the 

whole night looking for something that could drive away the mosquitoes.  

1) avoided                    2) prevented 3) withdrew          4) withheld 

 صحیح است. 2ه گزین -148

 هاپشووه دادن فراری برای ایوسوویله دنبال به تمام طول شووب را کهیطوربه شوود؛ ما خوابیدن مانع جاهمهدر  هاپشووه حضووور»

   «.گشتیممی

 دریغ داشت.( 4پس گرفت؛ ( 3 مانع شد؛( 2 دوری کرد؛اجتناب کرد، ( 1

149- The way he dresses up and spends money lavishly clearly indicates his ……….. 

family background.  

1) opulent                    2) influential 3) benevolent          4) frugal 

 صحیح است. 1ه گزین -149

   «.اوست مرفه خانوادگی عقبه دهندهنشان روشنی به کندمی ولخرجی و پوشدمی لباس او که سبکی»

 جو، مقتصدصرفه (4خیراندیش، نیکخواه؛ ( 3 دارای نفوذ و قدرت؛( 2 ثروتمندی؛( 1
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150- I’m desperately looking for a late evening, part-time job to ……….. my meager 

earnings from the job I have now.  

1) prolong                     2) amalgamate 3) augment           4) release 

 صحیح است. 3ه گزین -150

   «.میفزایباکنون دارم، تا به درآمد ناچیز شغلی که هم گشتموقت برای عصرها میمن ناامیدانه به دنبال شغلی پاره»

 رها کردن، آزاد کردن (4افزودن؛ ( 3 آمیختن، توأم کردن؛( 2 به تأخیر انداختن؛( 1

 

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1گزینه راهنمایی: » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

Passage 1:  

Terman was a proponent of the view that gifted children are globally gifted—evenly talented 

in all academic areas. Indeed, some special children have exceptional verbal skills as well as 

strong spatial, numerical and logical skills that enable them to excel in mathematics. The 

occasional child who completes college as an early teen—or even as a preteen—is likely to be 

globally gifted. Such children are easy to spot: they are all-around high achievers. But many 

children exhibit gifts in one area of study and are unremarkable or even learning disabled in 

others. These may be creative children who are difficult in school and who are not immediately 

recognized as gifted. 

Unevenness in gifted children is quite common. A recent survey of more than 1,000 highly 

academically gifted adolescents revealed that more than 95 percent show a strong disparity 

between mathematical and verbal interests. Extraordinarily strong mathematical and spatial 

abilities often accompany average or even deficient verbal abilities. Julian Stanley of Johns 

Hopkins University has found that many gifted children selected for special summer programs 

in advanced math have enormous discrepancies between their math and verbal skills. One such 

eight-year-old scored 760 out of a perfect score of 800 on the math part of the Scholastic 

Assessment Test (SAT) but only 290 out of 800 on the verbal part. 

In a retrospective analysis of 20 world-class mathematicians, psychologist Benjamin S. Bloom, 

then at the University of Chicago, reported that none of his subjects had learned to read before 

attending school (yet most academically gifted children do read before school) and that six had 

had trouble learning to read. And a retrospective study of inventors (who presumably exhibit 

high mechanical and spatial aptitude) showed that as children these individuals struggled with 

reading and writing. 
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 یهازمینه تمام در یکنواخت طوربه -هسووتند مسووتعد از همه نظر مسووتعد کودکان که بود دیدگاه این طرفداران از ترمن یکی

ستعدعلمی  ستند م ستثنایی کالمی هایمهارتدارای  خاص کودکان از برخی واقع، در. ه ضایی، هایمهارت نیز و ا  و عددی ف

 یحت یا و نوجوانی در سوونین را کالج که خاصووی کودک. نمایدریاضوویات می در برتری به قادر راها آن که هسووتند قوی منطقی

سانقبل از آن به اتمام می ستعد از همه نظر زیاد احتمال به د،ر ست م سایی می یراحتبه کودکان این. ا افراد ها آن :شوندشنا

ی حت یا دهند و عادی هستند ونشان می از خود استعداد در یک زمینه از تحصیل کودکان از بسیاری اما کامالً موفقی هستند.

سایر ]حوزهیادگیر در صیل[ی  ستند. های تح سه به خوبی عمل این ناتوان ه شند که در مدر ست کودکان خالقی با ها ممکن ا

 شوند.نمی شناخته مستعدکودکان عنوان به کنند و به راحتینمی

دارای تحصیالت آکادمیک نوجوان مستعد  1000 از بیش از اخیر هایبررسی. است رایج کامالً مستعد کودکان در غیریکنواختی

 یفضای و ریاضی قوی العادههای فوقتوانایی. کالمی دارند و ریاضی هایبهره بین درصد اختالف زیادی 95 از بیش که داد نشان

 کشف کرده است که هاپکینز جان دانشگاه ازجولین استنلی است.  همراه توانایی کالمی کمبود حتی یا توانایی متوسط با اغلب

 ینب زیادی دارای اختالف شوودند، انتخاب پیشوورفته ریاضووی ویژه تابسووتانی هایبرنامه که برای مسووتعد کودکان از بسوویاری

 ارزیابی تسووت ریاضووی بخش در 800 کامل نمره از سووالههشووت [نوجوانان] این از یکی. هسووتند کالمی و های ریاضوویمهارت

 دست آورد.نمره به 290کالمی تنها  نمره بخش 800از  اما را کسب کرد، 760( نمره SATتحصیلی )

شته تحلیلیوتجزیه در ضی 20 از نگرگذ سی به جهان، سطح در دانانتن از ریا شنا شگاه در سپسو  بنیامین بلوم نام روان  دان

 کودکان از بسوویاری هنوز) اندخواندن یاد نگرفته بوده ،مدرسووه رفتن به از این افراد، قبل از کیچیه که داد گزارش شوویکاگو،

 مطالعه یک و. اندبوده مشووکل دچار خواندن نفر در یادگیری شووش.( مدرسووه خواندن بلد هسووتند از قبل آکادمیک مسووتعد

اد در این افر که داد نشوان( گذارندفضوایی را به نمایش می و قوی مکانیکی اسوتعداد ذاتی احتماالً که) مخترعان از نگرگذشوته

 اند.در جدال بوده نوشتن و خواندن با کودکی زمان

151- What is the best title for the passage? 

1) Gifted Children: A Fallacy 

2) Verbal Skills in Gifted Kids 

3) The Unevenly Gifted 

4) Giftedness in Teens 

 صحیح است. 3 گزینه -151

 بهترین عنوان برای متن چیست؟ -

 : یک استدالل غلطمستعد( کودکان 1

 های کالمی در کودکان بااستعداد( مهارت2

 غیریکنواخت( افراد مستعد 3

 ( استعداد در نوجوانان4

 شرح زیر است: بهجمالت آغازین هر پاراگراف و آخرین جمله متن 

 .هستندمستعد جانبه همه طوربهمستعد  کودکان که بود دیدگاه این طرفداران از ترمن یکی

 .است رایج کامالًمستعد  کودکان در نابرابری
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شته تحلیلیوتجزیه در ضی 20 از نگرگذ سی با نام جهان، سطح در دانانریا شنا شگاه در سپسو  بنیامین بلوم روان  ،شیکاگو دان

 .اندمدرسه خواندن یاد نگرفته بوده رفتن به از این افراد، قبل از کیچیه که داد گزارش

 اند.در جدال بوده نوشتن و خواندن با کودکی این افراد در زمان که داد نشان مخترعان از نگرگذشته مطالعه

152- The word “others” in paragraph 1 refers to ……….. . 

1) gifts                     2) learning 3) high achievers           4) areas of study 

 صحیح است. 4 گزینه -152

 ............. ..اشاره دارد به  1در پاراگراف « others»کلمه  -

 های تحصیل ( زمینه4العاده؛ های خارق( موفق3( یادگیری؛ 2( استعدادها؛ 1

سیاری اما صیل در کودکان از ب شان می یک زمینه از تح ستعداد ن ستند واز خود ا سایر یادگیر حتی در یا دهند و عادی ه ی 

 ناتوان هستند. های تحصیل[]حوزه

153- The author refers to the survey of more than 1,000 highly academically gifted 

adolescents (paragraph 2) most probably in order to ……….. . 

1) support an earlier assertion about unevenness in gifted children 

2) reveal that mathematical and verbal interests do not exist together 

3) prove that giftedness is not a trait characterizing a special period of childhood 

4) make a clear distinction between globally gifted and unevenly gifted children 

 صحیح است. 1 گزینه -153

دارای تحصیالت دانشگاهی )پاراگراف  مستعدبزرگسال  1000 مورد درشده منظور نویسنده از اشاره به پژوهش انجام احتماالً -

 ............. ..( این امر است که 2

 این در رابطه با نابرابری در کودکان مستعد بیان کرده.( پشتیبانی از ادعایی که پیش از 1

 شوند.های کالمی و ریاضی با هم ظاهر نمی( نشان دادن این امر که بهره2

 .نیست کودکی دوران از خاص دوره یک مشخص صفت یکاستعداد که این ( اثبات3

 ها و کودکان دارای استعداد غیریکنواختکودکان مستعد در همه جنبه نیب روشن( ایجاد یک تمایز 4

دهند و عادی هستند از خود استعداد نشان می در یک زمینه از تحصیل کودکان از بسیاری اما»در پاراگراف اول بیان شده که 

درصد  95 از بیش که داد نشان»شده و در پاراگراف دوم گفته .« ناتوان هستند های تحصیل[ی سایر ]حوزهیادگیر حتی در یا و

 حتی ای توانایی متوسط با اغلب فضایی و ریاضی قوی العادههای فوقتوانایی. کالمی دارند و ریاضی هایبهره بین اختالف زیادی

 در پاراگراف اول است. شدهمطرحکه پشتیبان ادعای « است. همراه توانایی کالمی کمبود
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154- What is the function of the study by Julian Stanley in relation to the survey reported 

in the same paragraph? 

1) It casts doubt on the validity of the survey findings. 

2) It addresses the possible objections to the results of the survey. 

3) It provides further evidence in support of what the survey seems to indicate. 

4) It qualifies the claim made in the survey by referring to some exceptions. 

 صحیح است. 3گزینه  -154

 شده در همان پاراگراف چیست؟نقش مطالعه جولین استنلی در رابطه با پژوهش گزارش -

 بررسی. هاییافته اعتبار خصوص در تردید ( طرح کردن1

 بررسی. نتایج به احتمالی ( نمایش ایرادات2

 .دهدمی نشان بررسی این چهآن از حمایت در بیشتر شواهد( فراهم کردن 3

 .استثنا چند به اشاره با ی منتج از بررسیادعا محدود کردن( 4

شده  کودکان در غیریکنواختیپیش از این به  شاره  ستعد ا شواهدی ارائه کرده که این م ستنلی هم  ست و پژوهش جولین ا ا

 کند.موضوع را تأیید می

155- What do the studies reported in paragraph 2 and 3 have in common? 

1) They were carried out via the use of a standard test. 

2) The variables in the studies were not manipulated. 

3) The people who designed them were all psychologists. 

4) They focused on children failing to become high achievers. 

 صحیح است. 2گزینه  -155

 دارای چه وجوه اشتراکی هستند؟ 3و  2های مطالعات پاراگراف -

 اند.شده انجام استاندارد آزمون یک از استفاده باها آن (1

 اند.نشده یکاردستهای مطالعات متغیر( 2

 اند.بوده روانشناس همه اندکرده طراحی راها آن که افرادی( 3

 اند.بوده متمرکزاند موفق شوند، ی که نتوانستهکودکان برها آن (4

Passage 2: 

But researchers have been unable to show unambiguously that naturally occurring variations 

in EPOR or any other genes confer athletic advantages that might be predicted in advance 

through genetic testing. This is trickier than it might seem, as illustrated by the results so far of 

the two largest studies in the field. One, the Heritage Family Study, is a collaboration of four 

universities and Bouchard’s Pennington center. The Heritage researchers recruited 200 

families, encompassing some 750 sedentary subjects. They put them through a rigorous 

training program and then looked for genes that might relate to trainability, in this case the 

ability to increase maximal oxygen uptake with exercise. The second study, known as 
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GENATHLETE, was begun 15 years ago by Bouchard and an international collaboration. The 

GENATHLETE researchers banked the DNA from more than 350 male Olympic-caliber 

endurance athletes and 350 sedentary controls, assuming that if any particular gene variants or 

mutations were critical to elite endurance performance, they would show up more frequently 

in the Olympic DNA than in that of the sedentary controls. 

The Heritage researchers have been able to isolate four chromosomal regions - comprising 

millions and millions of base pairs of the double helix of DNA - that appear to be linked to 

maximal oxygen uptake while at rest among these sedentary individuals and another five 

different regions that are linked to trainability. When they tested specific genes, however, the 

results were discouraging. “We’ve probably looked at about 40 different genes” Bouchard says, 

“and we have a few we can clearly exclude.” The GENATHLETE researchers have tested 30 

candidate genes and come up effectively empty. “Nothing so far is striking,” Bouchard says. 

As for EPOR, it seemed to show some small relation to trainability in the Heritage study but 

no relation to elite athletic performance in GENATHLETE. 

156- Which of the following best describes the findings of the studies reported in the 

passage? 

1) Limited generalizability 2) Inconclusive 

3) Promising 4) Lack of replicability potential 

 صحیح است. 2گزینه  -156

 دهد؟می شرح را متن این در شدهگزارش مطالعات هاییافتهبرای  توصیف بهترین زیر موارد ازیک کدام -

 تکرارپذیری امکان عدم( 4 ؛امیدوارکننده( 3نتیجه/ناتمام؛ بی( 2 پذیری؛تعمیم محدودیت( 1

شووده هنوز های انجامدهد پژوهشبر ورزش اسووت که جمله انتهایی متن نشووان می EPORجمله ابتدایی متن مبنی بر تأثیر 

 اند.چنین موضوعی را تأیید نکرده

157- None of the following are true about the Heritage Family Study EXCEPT that it 

………… . 

1) made the subjects go through a treatment intended to detect genes related to trainability 

2) included subjects that had a sedentary lifestyle 

3) was anything but a collaborative endeavor 

4) was a university-sponsored study 

 صحیح است. 1گزینه  -157

سوژه Heritageدر پژوهش  - شرکت کنند که ژناز  شی  ستند که در یک برنامه آموز پذیری را های مرتبط با آموزشها خوا

 بررسی نمایند. در متن اشاره شده است که:

The Heritage researchers recruited 200 families, encompassing some 750 sedentary subjects. 

They put them through a rigorous training program and then looked for genes that might relate 

to trainability. 
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 یک در راها آن سوووپس. بودند غیرمهاجر افراد از نفر 750 حدود شوووامل که کردند جمع را خانواده Heritage 200 محققان

 پذیری باشد.آموزش به مربوط است ممکن که دگشتن هاییژن دنبال به سپس و داده قرار دقیق یآموزش برنامه

158- The word “that” in paragraph 1 refers to ………… .  

1) athlete 2) performance 3) gene variant 4) DNA 

 صحیح است. 4گزینه  -158

 است. DNAدارد،  مطابقت آن با تعداد نظر از و کاررفتهبه ضمیر از قبل که اسمی اولین -

159- The passage supplies sufficient information to answer which of the following 

questions? 

I. Why had the 750 people referred to in paragraph 1 chosen a sedentary lifestyle?  

II. Was the assumption underlying the GENATHLETE researchers’ study confirmed? 

III. Why did the GENATHLETE researchers state that their research results were 

discouraging?  

1) Only III 2) Only II and III 3) Only I and III 4) I, II, and III 

 صحیح است. 2گزینه  -159

 بخش آخر پاراگراف دوم متن به سؤاالت دوم و سوم پاسخ داده است. -

 نفر غیرمهاجر استفاده شده، اما دلیل آن تشریح نشده است. 750از مورد سؤال اول فقط بیان شده که  در

160- Which of the following best describes the author’s attitude towards the studies 

referred to in the passage?  

1) Disapproval 2) Indifference 3) Neutrality 4) Skepticism 

 است.صحیح  3گزینه  -160

 شده در خالل پژوهش پرداخته است. نویسنده بدون قضاوت تنها به شرح فرضیه و نتایج کسب -
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Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سووپس گزینه صووحیح را در کند، انتخاب کنید. تکمیل میکه به بهترین شووکل جای خالی را  4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

131- One of the skills you acquire as a speed reader is knowing when to slow down and 

when ………… . 

1) speed up 2) they speed up 3) to speed up 4) speeding up 

 است. صحیح 3 گزینه -131

کار به همسووان عبارات کردن مرتبط جهت and, but, or ربط حروفدر این سووؤال با یک سوواختار موازی مواجه هسووتیم. 

 .باشند یکسانی گرامری ساختار دارای شوندمی مرتبط هم به حروف این توسط که کلماتی است الزم بنابراین. روندمی

 باشد. toآمده است، عبارت بعد از آن هم باید به شکل مصدر با  andقبل از  to slow downکه این با توجه به

132- I learned years ago that one of the most powerful things ………… influence over 

others is to smile at them. 

1) to do that has 2) you can do to have 3) you have to do 4) to do you have 

 صحیح است. 2گزینه  -132

 that one of the most powerful things ………… influence over others is toکل عبارت موصولی یعنی 

smile at them  ِمفعولی برای فعل learned.است 

صولی فوق،  سب باید دارای فعل و  one of the most powerful thingsدر عبارت مو ست و بنابراین گزینه منا مفعول ا

 شود.رد می 4و  1گزینه  در نتیجهفاعل باشد. 

 صحیح است. 2ترکیب صحیحی است و بنابراین گزینه  have influenceمانده، بین دو گزینه باقی

133- The study of parent-child interaction may involve videotaping the parent and child 

in their home either as they go about their daily routine or ………… . 

1) the researcher gives to them as an activity which is to perform  

2) the activity they perform given to them by the researcher 

3) as they perform an activity given to them by the researcher 

4) which the researcher gives them to perform as an activity 

 صحیح است. 3گزینه  -133
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سبهوقتی دو جمله  سمتبه هم ربط داده یا ترکیب می either … orساختار  لهیو شترک در هر دو جمله را شوند، ق های م

 or و سپس ادامه جمله اول را نوشته و قسمت مشترک در جمله دوم را حذف کرده و کلمه   eitherابتدا نوشته و سپس کلمه

زم اسووت دارای سوواختار یکسووانی ال orو  eitherرا آورده و بعد جمله دوم را باید نوشووت. قابل توجه اسووت که عبارات پس از 

 باشند.

134- ………… the most advanced supercomputer, the human brain makes it possible for 

a person to live, speak, solve problems, and create through thoughts and ideas. 
1) More powerful than  2) It is more powerful than 

3) More powerful than it is of  4) More than powerful of all  

 صحیح است. 1ه گزین -134

the human brain makes it possible for a person to live, speak, solve problems, and create 

through thoughts and ideas. 

 گری نیست.ای کامل است که فعل و فاعل دارد و نیازی به فعل و فاعل دیجمله

ضیلی نیز به صفت تف ستفاده از  ضیلی صفت + than صورتساختار ا سیالبی به تف صفت دو  صفت + ) ست. moreصورتِ  ( ا

 صحیح است. 1بنابراین گزینه 

135- Transportation, ………… from one place to another, has made great gains since 

early civilization. 

1) that is the act of carrying people and goods 

2) is the act of people and goods to be carried 

3) the act of people and goods carried 

4) the act of carrying people and goods 

 صحیح است. 4ه گزین -135

 گیرد. به مثال زیر توجه کنید:شوند، ویرگول قرار نمیهمراه می thatهای وابسته که با وارهقبل و بعد از جمله

Cars that don’t have seat belts aren’t allowed to carry children. (correct) 

Cars, that don’t have seat belts, aren’t allowed to carry children. (wrong) 
 غلط است.  1بنابراین گزینه 

 فعل اضافی دارد و غلط است.  2گزینه 

 صحیح است. 4غلط بوده و گزینه  3کند، بنابراین ساختار گزینه می حمل را کاال و مردم ونقلحمل، 4و  3گزینه  در مورد

136- Most historians trace the beginning of the Internet to Sputnik, the first satellite 

………… . 

1) orbited the earth successfully 

2) to successfully orbit the earth 

3) which it successfully orbited the earth 

4) the earth’s being successfully orbited by it 



 365 

 

 

 95سؤاالت و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 

 متمرکز دکتریتحصیلی آزمون نیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعدادپی اچ دی تست؛ ارائه

 صحیح است. 2ه گزین -136

در یک جمله مجهول حذف شده  beشده است، یعنی ضمیر موصولی و فعل واره خالصهدر حقیقت حاصل یک جمله 1گزینه 

 . اما کاربرد فعل مجهول در این جمله غلط است.which is orbited the earth successfullyاست، 

which  واره نشسته است و جای فاعل جمله 3در گزینهit  .حشو است 

 نادرست است. by itضرورتی ندارد، هم فعل مجهول و  s‘هم وجود  4گزینه  در مورد

137- Much excitement has been created by Prof. Pickering’s proposal to build a system 

of mirrors, ………… light can be rhythmically flashed to Mars. 
1) by means of which  2) which by means of it 

3) by means of it  4) that by means of 

 صحیح است. 1ه گزین -137

صول دارد. پس گزینه جمله صفی نیاز به مو ست. با  it، 2شود. در گزینه حذف می 3واره و ست و این گزینه نیز غلط ا شو ا ح

 شود.حذف می 4هم کاربردی در این جمله ندارد و گزینه  thatتوجه به وجود ویرگول، 

138- ………… simply because conventional plant-breeding techniques have already 

tapped most of the potential for raising crop yields. 

1) To increase crop yields genetically modified crops seldom 

2) Genetically modified crops to seldom increase crop yields 

3) Seldom do genetically modified crops increase crop yields 

4) Crop yields that genetically modified crops seldom increase 

 صحیح است. 3ه گزین -138

مات نظیر  برخی مل منفیصوووورت به در جمالت hardly, barely, scarcely, only, rarely, seldomکل نده ع کن

یعنی قید سوور جای خودش  شوووند.جا میهیکی از این کلمات در ابتدای جمله بیاید، فاعل و فعل جاب کهیدرصووورت کنند.می

 کنند.ماند و تنها فعل و فاعل جای خود را با هم عوض میمی

 

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سووپس گزینه صووحیح را در کند، انتخاب کنید. که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4 یا 3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

139- I preferred a definite answer, but my boss kept ……….. between the distinct options 

available to us.  

1) fluctuating    2) assessing              3) vacillating          4) diverging 
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 صحیح است. 3ه گزین -139

 «مان مردد بود.های متمایز در دسترسبین گزینه م، اما رئیسدادمترجیح را  واضح و صریحمن جواب »

 کردن( از هم دور شدن، اختالف پیدا 4( دودل بودن، تردید داشتن؛ 3ارزیابی کردن؛ ( 2نوسان داشتن، ثابت نبودن؛  (1

140- The students were ……….. and weary after the history examination, which was 

tough as well as lengthy.  

1) resilient                   2) outgoing              3) exhaustive          4) enervated 

 صحیح است. 4ه گزین -140

 «بودند.و خسته که سخت و طوالنی بود، دچار ضعف جسمانی  تاریخ امتحانپس از  آموزاندانش»

 جسماً ضعیف، ناتوان( 4جامع؛ ( 3برونگرا؛ ( 2آور؛ تاب (1

141- The judge’s ruling was on the simple commonsense ……….. that no man is above 

the law.  

1) tenet                   2) privilege              3) acclaim          4) endeavor 

 صحیح است. 1ه گزین -141

 «نیست.از قانون  فراتر کسچیه عقل سلیم استوار بود که هساداصل  برحکم قاضی »

 تالش کردن( 4تحسین کردن، ادعا کردن؛ ( 3برتری، مزیت؛ ( 2عقیده، اصول؛  (1

142- The spokesperson made such a/an ……….. statement that no one, including the 

members of his own party, could understand it.  

1) somber                   2) opaque              3) credulous          4) emphatic 

 صحیح است. 2گزینه  -142

 «د.آن را درک کن نتوانست، ازجمله اعضای حزب خودش، کسکه هیچ بیانات مبهمی ایراد کرد انسخنگو چن»

 مؤکد، تأکیدشده( 4لوح؛ زودباور، ساده( 3مبهم؛ ( 2انگیز؛ تاریک، غم (1

143- He is a real sycophant today; you will often see him flattering his boss; and the 

……….. behind all this is to get a promotion.  

1) motive                   2) lucidity              3) causality          4) domination 

 صحیح است. 1ه گزین -143

ستتمامبهچاپلوس امروز یک او » ست وکه در حال تملق دبینی؛ اغلب میمعنا ا سش ا ها گرفتن ارتقا مه اینهانگیزه  گویی رئی

 «است.

 تسلط، غلبه( 4علیت؛ ( 3روشنی، وضوح؛ ( 2انگیزه، محرک، سبب، علت؛  (1
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144- The scheme’s investors, fearful of bankruptcy, decided to ………… the project and 

start a new venture. 

1) discomfit 2) exacerbate 3) disappoint 4) abandon 

 صحیح است. 4ه گزین -144

 گذاری جدید، تصوومیم به رها کردن این پروژه و شووروع یک سوورمایهداشووتند گذاران طرح که ترس از ورشووکسووتگیسوورمایه»

 «گرفتند.

 ترک کردن، رها کردن( 4ناامید کردن؛ ( 3( برانگیختن؛ 2خنثی کردن، ایجاد مانع کردن، ناراحت کردن؛  (1

145- Some company managers are asking for reforms but others have been ………… 

defenders of the status quo. 

1) regrettable 2) obdurate 3) indifferent 4) haphazard 

 صحیح است. 2ه گزین -145

 «هستند.وضع موجود  موافقان سرسخت حفی اناما دیگر هستند، اصالحات خواهانبرخی از مدیران شرکت »

 اتفاقی( 4اهمیت؛ تفاوت، بیبی( 3لجوج، سرسخت؛ ( 2قابل تأسف؛  (1

146- Some of the best linguists were strict schoolmasters accustomed to give top marks 

only to those boys who presented ………… accurate translations. 

1) willingly 2) adroitly 3) meticulously 4) anxiously 

 صحیح است. 3ه گزین -146

که ترجمه  یتنها به پسوورانگیری بودند که عادت داشووتند نمرات باال را سووختمدیران مدارس  ،شووناسووانبرخی از بهترین زبان»

 «دادند، بدهند.می ارائه صحیح از روی دقت

 مشتاقانه( 4با دقت زیاد؛ ( 3به زرنگی، به مهارت؛ ( 2از روی میل؛  (1

147- A violent temper, which he made no attempt to control or …………, led him into 

trouble with his superiors.  

1) abolish 2) conceal 3) encourage 4) elevate 

 صحیح است. 2ه گزین -147

 «باعث شد او با مافوقش دچار مشکل شود. ،کردش نمی، که او هیچ تالشی برای کنترل و یا پنهان کردنخشن رفتار»

 باال بردن( 4تشویق کردن؛ ( 3پنهان کردن؛ ( 2از بین بردن، منسوخ کردن؛  (1

148- Any time he comes across evidence that is not in harmony with his claim, he tends 

to ………… it to make it match his claim. 

1) verify 2) preserve 3) entail 4) tailor 

 صحیح است. 4ه گزین -148
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 «سازی کند.متناسب ، تمایل دارد آن را به مطابقت ادعای خودخوردبرمیبا ادعای خود  هماهنگی ناشواهد بههر زمان که او »

 مناسب کردن، درخور کردن( 4شامل بودن، موجب شدن؛ ( 3حفی کردن؛ ( 2تأیید کردن؛  (1

149- Under Pericles, Athens also attained her greatest measure of commercial …………, 

and the activity of her traders all over the Levant, the Black Sea and the West, is attested 

not only by literary authority, but also by numerous Attic coins and vases.  

1) beneficiary 2) originality 3) heredity 4) prosperity 

 صحیح است. 4ه گزین -149

، وانتدر سراسر ل تاجرانشو فعالیت ترین شکوفایی اقتصادی دوران خود دست یافت به بزرگ، آتن در دوران حکومت پریکلس»

 «های آتیک، تأیید شده است.گلدانها و سکهگواهی تعداد زیاد ، بلکه با فقط با روایت راویان، نه دریای سیاه و غرب

 موفقیت، رونق، شکوفایی( 4اجدادی، موروثی؛ ( 3اصلیت، اصالت؛ ( 2استفاده، ذینفع؛  (1

150- I am now losing my trust in you because what you said yesterday is not ………… 

what you are suggesting now.  

1) consistent with 2) peripheral to 3) heedless of 4) extraneous to 

 است. صحیح 1ه گزین -150

پیشوونهاد چه در حال حاضوور مطابق با آن دادم، چون چیزی که دیروز گفتیاز دسووت اعتمادم را به تو من در حال حاضوور »

 «نیستکنی، می

 ( نامربوط به4؛ به توجه بدون( 3پیرامونِ؛ ( 2مطابق با؛  (1

 

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

Passage 1: 

A corporate brand, like a human reputation, is something of great value. But there is always a 

temptation to do something for short-term profit that can damage a brand in the long term. 

Many companies have given in to this temptation and reduced the quality of their products or 

stretched their brands unwisely. They then spend years trying to repair the damage. This gives 

those companies that manage to resist the temptation the chance to develop brands that have 

huge value both to customers and shareholders. 
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Google is an example of an outstanding brand. The Internet domain name google.com was only 

registered in September 1997. But, less than 10 years later, Google’s determination to become 

the top search-and-information service allowed it to outstrip Yahoo. And it did this at the cost 

of not putting display advertisements on its home page. There have been many examples of 

brands that have been damaged by strategic errors, for example Levi’s, with its unsuccessful 

move into suits. The good news is that well-established brands can recover when things go 

wrong. One example is Apple. It lost its direction after the departure of Steve Jobs, its co-

founder, but regained its position with his return. Apple’s expansion out of computers into 

audio and visual products was extremely important in its revival. 

Without question, brands are more important than ever before. More companies now consist 

essentially of intangible assets such as patents plus the value of their brands. “In today’s world, 

the advantages of innovation do not last as long, and there are fewer things that protect 

companies from competition. As other things become equal, they are left with brands,” says 

the Executive Vice-President Millward Brown Optimor. 

151- The author has used “human reputation” in paragraph 1 (line 1) as ………… 

1) an example 2) a contrast 3) an analogy 4) a step in a process 

 صحیح است. 3ه گزین -151

 :متن گفته شدهدر 

A corporate brand, like a human reputation, … 

 نوعی قیاس با شهرت و برند شرکت استفاده شده است.عنوان به «شهرت انسان»در حقیقت از 

152- All of the following are mentioned as a likely variable adversely affecting the image 

of a brand EXCEPT ………… . 

1) a temptation to include more shareholders 

2) improvident spread of a service 

3) a reduction in product quality 

4) short-term profit 

 صحیح است. 1ه گزین -152

عنوان به در پاراگراف اول صووورت غیرمعقوالنهتوسووعه برند بهکیفیت، کاهش ، مدتبرای کسووب سووود بیشووتر در کوتاهاقداماتی 

 اند.زنند، معرفی شدهتصویر برند آسیب میمتغیرهایی که به 

153- The author refers to Google as a brand ………… . 

1) that spent many years to restore its lost brand value 

2) that did not yield to the urge to make short-term profit 

3) which many companies now turn to for advertising their products 

4) that proves the inefficacy of the notion of combining search-and-information service with 

advertisements 
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صلی،  صفحه ا شتن در  شده که گوگل به قیمت تبلیغ نگذا ست. در  10در متن گفته  شی گرفته ا حقیقت سال بعد از یاهو پی

 مدت نکرده است.سود بلندمدت را فدای سود کوتاه

154- The word “this” in paragraph 2 refers to ………… . 

1) Yahoo’s mistake of underestimating the competing power of a rival  

2) Google’s refusal to display advertisements on its home page 

3) Google’s great success in ten years’ time 

4) Yahoo’s being left behind by Google  

 صحیح است. 4ه گزین -154

 به پشت سر گذاشته شدن یاهو توسط گوگل اشاره شده است. thisقبل از 

155- The passage provides sufficient information to answer which of the following 

questions? 

1) What provides the companies resisting the temptation to do something for short-term profit 

with the chance to develop brands?  

2) Why does it take a company a long time to recover its brand value once it is damaged?  

3) How did Levi’s suffer when it initiated a business enterprise in the domain of suits?  

4) What role do intangible assets play in establishing a company’s brand? 

 صحیح است. 3ه گزین -155

 وشلوار یک اشتباه استراتژیک انجام داده و آسیب دیده است.به سمت کت با حرکت Levi’sدر متن اشاره شده که 

Passage 2: 

CAN’T sleep? You are not alone. Insomnia affects one in five men and one in three women at 

some point in their adult lives, making it the world’s most common sleep disorder. 

All that missed shut-eye has serious consequences. Insomnia has been linked to accidents and 

poor mental and physical health. It also causes economic damage because of reduced 

productivity and absenteeism. According to the America Insomnia Survey, published in 2011, 

the US loses 253 million days of productivity a year to insomnia at a cost to the economy of 

$63 billion. 

Insomnia can be remedied if it is the result of a treatable condition such as restless legs 

syndrome or sleep apnoea. But for the majority of cases no underlying cause is found, and relief 

is hard to come by. People are told to buy blackout shades, reduce screen time or sort out 

whatever problem might be keeping them awake. Drugs are another option, but they don’t offer 

a long-term solution. 

The key problem is that we still don’t really understand insomnia. Is it psychological? Is it 

physical? Is it both? No one can agree. 
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That may be changing, thanks to one unfortunate group of insomniacs who think they cannot 

drop off even though laboratory tests suggest they are logging hours of solid sleep. For years 

they were dismissed as “sleep hypochondriacs”. Now better techniques for measuring sleep 

states have shown that their sleep is fundamentally different from normal, which probably 

explains their subjective reports of being unable to switch off. 

The same tricks hold promise for researchers hoping to pin down less exotic forms of insomnia. 

Advances can’t come too soon: a 2012 survey found that cases in the UK have risen steadily 

over the past 15 years. 

A better understanding of insomnia won’t necessarily lead to a cure. But knowing that scientists 

are finally making inroads means there is one less thing to keep us awake at night. 

156- What is the best title for the passage? 

1) Wake up to Insomnia’s Impact 

2) Ways to Combat Insomnia  

3) Insomnia About to Vanish 

4) Insomnia: A Reality or an Illusion 

 صحیح است. 1ه گزین -156

سپس بیان خوابی، به تبعات بیبی در مورددر متن پس از ارائه توضیحات کلی  شده و  شاره  خوابی و برخی راهکارهای درمانی ا

 خوابی ناشناخته است اما آینده درمان امیدوارکننده است.شده که هنوز بی

 است.جزئی : 1رد گزینه 

 : طبق متن هنوز فاصله زیادی تا دست یافتن به این امر وجود دارد و موضوع متن این نیست.2رد گزینه 

یک واقعیت موجود از آن یاد شده است. تنها در متن عنوان به توهم بودن آن چیزی گفته نشده و در مورد: در متن 3رد گزینه 

 آن توافق وجود ندارد.اشاره شده که در مورد بیماری روانی یا جسمانی بودن 

157- The facts and figures supplied in paragraph 2 serve to ………… . 

1) qualify the main point of the same paragraph 

2) furnish evidence that gives credence to an earlier assertion 

3) indicate that insomnia has affected technologically advanced economies the most  

4) rectify the misconception that insomnia only has physical and mental repercussions  

 صحیح است. 2 هگزین -157

صوصشده در این پاراگراف اطالعات و آمارهای ارائه شی از بی در خ صادی نا سارات اقت ست بر ادعای رقم خ شاهدی ا خوابی، 

 آورد. خوابی خسارات اقتصادی زیادی به بار میبیکه این قبلی مبنی بر

  



372 
 

 

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

158- Which of the following statements is TRUE about the problem of insomnia? 

I. There is no panacea to the problem of insomnia. 

II. Insomnia is a treatable condition under any circumstances.  

III. We are still far from a flawless understanding of what constitutes insomnia. 

IV. People suffering from sleep apnoea can find a way to end their predicament.  

1) Only IV 2) Only I & IV 3) Only I & II 4) Only I, III & IV 

 صحیح است. 4ه گزین -158

 خوابی وجود ندارد. )محتوای کلی متن(. هیچ درمانی برای بی1

 کند، نداریم.ایجاد می را خوابیبی چهآن از درستی درک هنوز . ما3

The key problem is that we still don’t really understand insomnia. 

  .کنند پیدا خود مشکل به دادن پایان برای راهی توانندمی خواب به آپنه مبتال . افراد4

Insomnia can be remedied if it is the result of a treatable condition such as restless legs 

syndrome or sleep apnoea. 

159- The word “their” in paragraph 5 refers to ………… . 

1) laboratory tests 2) logging hours 

3) techniques 4) a group of insomniacs 

 صحیح است. 4ه گزین -159

For years they were dismissed as “sleep hypochondriacs”. Now better techniques for measuring 

sleep states have shown that their sleep is fundamentally different from normal, which probably 

explains their subjective reports of being unable to switch off. 

اسوووت که گروهی از مبتالیان به  sleep hypochondriacsتواند به آن برگردد می theirاولین اسووومی که ضووومیر ملکی 

 خوابی هستند.بی

160- Which of the following best reveals the tone of the passage? 

1) Critical and demanding 2) Calculated pessimism 

3) Neutral and impartial 4) Alarmed and disparaging 

 صحیح است. 3ه گزین -160

ضیحات کلی درمورد بی سپس بیان خوابی، به تبعات بیدر متن پس از ارائه تو شده و  شاره  خوابی و برخی راهکارهای درمانی ا

های موجود بنابراین نویسنده تنها به تشریح واقعیت اما آینده درمان امیدوارکننده است. ،خوابی ناشناخته استشده که هنوز بی

 طرفانه است.گیری نداشته است و لحن متن بیپرداخته و موضع
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 دامپزشکی و کشاورزی هنر، انسانی، علوم گروه عمومی زبان سؤاالت -1

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

سووپس گزینه صووحیح را در کند، انتخاب کنید. که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

131- School social workers play an important role in gathering data about the students 

with whom they work and the circumstances ………… .  

1) in which they live 2) where do they live in 

3) where they live in them 4) in which do they live in them 

 صحیح است. 1 هگزین -131

 شوند. حذف می 4و  2دلیلی برای استفاده از حالت سؤالی پس از ضمیر موصولی در این جمله نیست. بنابراین گزینه 

 حشو است.  them، 3در گزینه 

 بوده است. live inمربوط به  inبنشیند، در حقیقت  موصول ضمیر از قبل تواندمی فعل اضافه ، حرف1درمورد گزینه 

132- The classifications for the revenue and expense items, as with the classifications of 

various assets and claims in the statement of financial position, ………… by those who 

design the accounting system.  

1) that are often a matter of judgement which  

2) which are often a matter of judgement  

3) are often a matter of judgement that 

4) are often a matter of judgement  

 صحیح است. 4ه گزین -132

ا، مشووکلی در جمله ایجاد هاسووت و با حذف عبارت داخل ویرگول اسووت که توضوویحی اضووافی عبارت داخل دو ویرگول بدل

شوووند. ترکیب حذف می 2و  1های جمله دارای فاعل اسووت، اما فعل ندارد. بنابراین گزینهشووود. در این سووؤال بدون بدل نمی

that by جا معنی ندارد و نیازی به موصول نداریم.هم که در این 

133- Grosseteste and Roger Bacon, ………… Aristotle’s inductive-deductive pattern of 

scientific inquiry, also made original contributions to the problem of evaluating 

competing explanations.  

1) additionally restated 2) in addition to restating 

3) who additionally restating 4) that restated in addition to 
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 صحیح است.  2ه گزین -133

 شود. )همانند سؤال قبل(. بدون بدل جمله کامل است و فعل و فاعل دیده میعبارت داخل دو ویرگول بدل است 

، بنابراین به فعل (restated) شووووند بازگو اینکه نه( restating) کنند بازگو را موضووووعی توانندمی نفر دوبا توجه به جمله، 

 شود. حذف می 4و  1معلوم برای بدل نیازمندیم که گزینه 

نیز  3صحیح نیست. بنابراین گزینه  ingرود و فرم کار به صحیحصورت به استفاده شود، الزم است فعل whoاز  کهیدرصورت

 شود.رد می

 

134- Jung und Myers were not the first to observe personality types, ………… about a 

typology of awareness. 

1) neither Jung was the first to write  

2) nor was Jung the first to write  

3) neither did Jung first write 

4) nor Jung did first write  

 است.صحیح  2ه گزین -134

شده که وارونگی رخ دهد و فعل و فاعل جابه شود. بنابراین گزینه آوردن قید منفی باعث  شوند. با توجه به حذف می 4و  1جا 

شیم. بنابراین were not the first to observeساختار بخش قبلی ) شته با شابهی باید دا ساختار م (، در جای خالی هم 

 نیز غلط است. 3گزینه 

135- ………… to move from a project manager position to a senior project manager, it 

may be necessary for them to complete some form of project management certification. 

1) Did a person want 2) Had a person wanted 

3) Should a person want 4) A person who wants 

 صحیح است. 3ه گزین -135

را حذف کرده  ifتوان باشد، می ifدهنده شرطی باشد و ربط had, should, wereدر ساختارهای مشخصی که فعل کمکی 

 و در این صورت فعل و فاعل را جابجا کرد. به مثال زیر توجه کنید:

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

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

136- Early marketing economists examined agricultural and industrial markets and 

described them ......... the classical economists.  

1) in greater detail than 2) in far greater detail from 

3) in the greatest detail than 4) in the greatest detail from 

 صحیح است. 1 هگزین -136

 ساختار صحیح صفات عالی و تفضیلی به شکل زیر است:

+ than  صفت تفضیلی ( اضافه شدنer  و  سیالبییکبه صفتmore  به صفت )دارای بیش از یک سیالب 
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+ in/ of/ that  صفت عالی ( اضافه شدنest  به صفت کوتاه وmost به صفت طوالنی)+  the 

 استفاده شود.  thanاز ، fromبه جای باید و است تفضیلی صفت 2 گزینه

 .نیست thanو  from آن مجاز اضافه حرف که هستند عالی صفت 4 و 3گزینه 

137- From the viewpoint of the insured person, an insurable risk is one for which the 

probability of bus is not .................. excessive premiums.  

1) such high that requires 2) as high as to require 

3) so high as to require 4) so high that requires 

 صحیح است. 3 هگزین -137

 :شود، اما در این گزینه فقط صفت دیده میچون باید ساختار آن به شکل زیر باشد ،غلط است 1گزینه 

such + (adjective) + NOUN + that 

صورت می 2گزینه  سه  ست، چرا که وقتی مقای شیم که در اینغلط ا شته با ساختار موازی دا ساختار موازی دیده گیرد، باید  جا 

 شود.نمی

شامل فعل و فاعل داریم، اما در این گزینه فقط فعل دیده  4گزینه  ساختار زیر، نیاز به جمله کامل  ست، چرا که پس از  غلط ا

 شود.می

so + adjective/adverb + that 

 به شکل زیر صحیح است: 3ساختار گزینه 

so + adj + as to + verb 

138- ............... readily acknowledged that workers are not motivated by money alone, 

their abstractions were based only on the economic aspects of reality.  

1) Despite classical economists  

2) Classical economists, while  

3) Classical economists, however, 

4) Although classical economists  

 صحیح است. 4ه گزین -138

despite  است که پس از آن اسم یا فرم « رغمعلی»حرف اضافه به معنایing آید.می 

 بیاید.( clause) جمله یک بعد از آن باید و است ربط با همین معنا، حرف althoughاما 

 به مثال زیر توجه کنید:

Although he is very kind at work, he doesn’t treat his wife well. 

Despite being very kind at work, he doesn’t treat his wife well. 

 صحیح نیست.جا این در despiteبنابراین استفاده از 

while رود:کار به های زیرحرف ربط به صورتعنوان به تواند در ابتدای جمله و یا در وسطمی 

While the price of milk has stayed the same, the price of eggs is rising. 

The price of eggs is rising, while the price of milk has stayed the same. 
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ید، میکار به «با زمانهم»به معنای   whileکهیهنگامتوجه:  با بل از آن ن به معنای کار به ویرگولرود، ق ما وقتی  رود، ا

 رود.کار به ویرگولاست، باید قبل از آن « رغمعلی»

However  جملهدر وسط جمله و بین دو (clause) قبلی جدا  جمله ازویرگول نقطه لهیوسبهمعموالً تواند استفاده شود و می

 (.…,however; ...شود )می

 

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

 سووپس گزینه صووحیح را درکند، انتخاب کنید. که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

139- Research Institute for Social Development is a(n) ………… body which is 

responsible for doing research into issues of social and economic development worldwide. 

1) autonomous 2) incredulous 3) sedentary 4) spontaneous 

 صحیح است. 1 هگزین -139

 تصادیاق و اجتماعی توسعه مسائلدرمورد  تحقیقات انجام مسئول که است نهادی مستقل اجتماعی توسعه تحقیقاتی سسهمؤ»

 «.است جهان سراسر در

 جوشخود( 4 ساکن، راکد؛( 3 باورنکردنی ؛( 2 ، مستقل؛خودمختار (1

140- When Mary reached for the receiver, he released it ………… and then lounged 

against the wall where he could hear her conversation.  

1) exclusively 2) reluctantly 3) functionally 4) profoundly 

 صحیح است. 2 هگزین -140

 را( ی او )ماریگووگفت اندتکیه زد تا بتو دیواربه  سووپس و کرد رها میلیبی با را آن وی ،سووراغ ریسوویور رفت به ریام وقتی»

 .«بشنود

 عمیقاً ( 4 ی؛عملکرد( 3 میلی؛( بی2 ؛منحصراً( 1

141- My son appears to be behaving well now, yet my husband and I are still preparing 

for his ………… prison sentence.  

1) tangible 2) invincible 3) ostensible 4) inevitable 

 صحیح است. 4 هگزین -141
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تار خوب اکنون مپسووور که رسووودمی نظربه » ندان محکومیت برای خود را شووووهرممن و  هنوز وجود این با کند،می رف  ز

 «کنیم.می آماده ناپذیر اواجتناب

  ناپذیراجتناب( 4 ؛ظاهری( 3 ؛ناپذیرشکست( 2 ؛ملموس( 1

142- When the volcano erupts, lava will ………… the town and force people out of their 

homes.  

1) humiliate 2) inundate 3) alienate 4) accelerate 

 صحیح است. 2 هگزین -142

 .«ندکمی خود هایخانه مجبور به ترک را مردم و کندمی غرق را شهر گدازه کند،می فوران آتشفشان کهیهنگام»

 ، شتاب دادنبه بخشیدن سرعت( 4 منحرف کردن، انتقال دادن؛( 3 کردن؛ غرق( 2 کردن؛ تحقیر( 1

143- The new minister demands more ………… especially between employers and 

employees through new forms of cooperation and communication.  

1) solidarity 2) verbosity 3) obscurity 4) frigidity 

 صحیح است. 1 هگزین -143

 «شد.ارتباطات  و همکاری جدید اشکال طریق از کارکنان و کارفرمایان بین ویژهبه خواستار اتحاد جدید وزیر»

 زدگیسرما، یخ( 4 ابهام؛( 3 گویی؛گزافه( 2 ، اتحاد؛همبستگی( 1

144- Many people believe that the informal atmosphere of the student Lounge was 

………… to making new friends.  

1) inquisitive 2) submissive 3) addictive 4) conducive 

 صحیح است. 4 هگزین -144

 «.شد جدید دوستان کردنپیدا  باعث دانشجوییاستراحت  اتاق غیررسمی فضای که معتقدند مردم از بسیاری»

 منجر به( 4 ؛اعتیادآور( 3 ؛مطیع( 2 ؛کنجکاو( 1

145- The girl’s features, which were originally noble and not irregular, were ………… by 

her malady.  

1) depleted 2) distorted 3) despised 4) discarded 

 صحیح است. 2 هگزین -145

 .«بود داده شکل تغییر اشبیماری واسطهبه بود، غیرواقعی و نجیب اصل در که دختر، آن هاییژگیو»

 شد انداخته دور( 4 شد؛ تحقیر( 3 شد؛ تحریف داد، شکل تغییر( 2 شد؛ مصرف( 1
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146- In 1969, a leading American surgeon claimed that for the majority of people, the use 

of tobacco has a ………… effect.  

1) nocturnal 2) vocational 3) beneficial 4) conventional 

 صحیح است. 3 هگزین -146

 .«دارد مثبتی اثر مردم اکثر برای تنباکو و توتون از استفاده که کرد ادعا آمریکایی برجسته جراح یک 1969 سال در»

 متعارف( 4 سودمند؛( 3 ای؛حرفه( 2 شبانه؛( 1

147- My cousin is a famous writer who enjoys his privacy se he uses a ………… to hide 

his true identity.  

1) synopsis 2) paradigm 3) pseudonym 4) hierarchy 

 صحیح است. 3 هگزین -147

 ویته تا کندمی استفاده مستعار اسم یک از بنابراین برد،می لذت خود از خلوت که است مشهور نویسنده یک من پسرعموی»

 «کند. پنهان را خود واقعی

 مراتبسلسله( 4 مستعار؛ اسم( 3 مدل؛ الگو،( 2 خالصه؛( 1

148- Martin’s gaze fell on the stone in front of him, and he read aloud to himself the 

………… there.  

1) corruption 2) aspiration 3) disposition 4) inscription 

 صحیح است. 4 هگزین -148

 .«خواند خود برای بلند صدای با را آن روی نوشتهو  افتاد مقابلش سنگ روی مارتین نگاه»

 نوشته( 4 وخو؛خلق گرایش،( 3 اشتیاق؛( 2 فساد؛( 1

149- These oil paintings show a respect for the Pre-Raphaelites, Picasso, Munch and Van 

Gogh, yet are highly …………, urban and modern.  

1) contemporary 2) vulnerable 3) impulsive  4) arbitrary 

 صحیح است. 1 هگزین -149

 و،پیکاس رافائل، از قبل نقاشان به احترام نوعی ،هستند مدرن و شهری معاصر، بسیار ، با وجودی کهیروغنرنگ هاینقاشی این»

 .«دندهمی نشان گوکون و مونک

 دلبخواهی خودسرانه،( 4 قبلی؛ انگیزه بدون ناگهانی،( 3 پذیر؛آسیب( 2 معاصر؛( 1

150- The doctor’s ………… about using herbs as medicine disappeared when the patient 

was cured of malaria. 

1) plagiarism 2) skepticism 3) syllogism 4) fatalism 

 صحیح است. 2 هگزین -150
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 .«رفت بین از شد، درمان ماالریا از بیمار کهیهنگام دارو،عنوان به گیاهان از استفادهدرمورد  پزشک بدبینی»

 سرنوشت به اعتقاد( 4 منطقی؛ قیاس( 3 بدبینی؛( 2 ادبی؛ سرقت( 1

 

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سؤاالت  4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. ذیل را تکمیل میکه به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

Passage 1:  

Most countries in the world now have a similar professional organization for psychiatrists. The 

American Psychiatric Association, for example, like the UK Royal College of Psychiatrists, 

dates from the early part of the nineteenth century and the period of the asylum doctor, 

However, it was not until 1961 that the World Psychiatric Association (WPA) was formally 

founded, signifying a move toward an international professional identity. The 1950s, as we 

have seen, were a time of great change and development in psychiatry. Jean Delay, who with 

Pierre Deniker had discovered chlorpromazine, pioneered the establishment of the WPA with 

Henry Ey, another distinguished French psychiatrist who served as its first secretary-general. 

This was an important period for international collaboration because the World Health 

Organization had just published the sixth revision of the International Classification of 

Diseases, which for the first time included section devoted to “mental, psychoneurotic and 

personality disorders.” A few years later the American Psychiatric Association would publish 

the first edition of its Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Every three years 

the WPA organizes the World Congress of Psychiatry, in addition to a large number of regional 

meetings. It has representatives across fire world regions and attempts to provide representation 

for all member national organizations. It also has many different scientific sections which aim 

to increase international scientific collaboration in the profession. Today, it is also increasingly 

developing an educational role, particularly in developing countries, in collaboration with the 

World Health Organization. However, the role for which the WPA has become best known is 

the part in has played in responding to complaints about the political abuse of psychiatry. 
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151- Which of the following statements is TRUE? 

1) Both the American Psychiatric Association and the UK Royal College of Psychiatrists were 

established in the early 1800s. 

2) Both the American Psychiatric Association and the UK Royal College of Psychiatrists were 

established in the early 1900s. 

3) The American Psychiatric Association was established a century after the UK Royal College 

of Psychiatrists. 

4) The American Psychiatric Association was established prior to the UK Royal College of 

Psychiatrists. 

 صحیح است. 1 هگزین -151

 آمدند. وجودبه میالدی 19 قرن اوایل در دو هر که شده اشاره در متن

The American Psychiatric Association, for example, like the UK Royal College of 

Psychiatrists, dates from the early part of the nineteenth century and the period of the asylum 

doctor, … . 

152- Which of the following phrases in the passage is the word “asylum” in line 4 

associated with?  

1) Political abuse 2) Professional identity 

3) Personality disorders 4) Scientific collaboration 

 صحیح است. 3ه گزین -152

Psychiatrists, dates from the early part of the nineteenth century and the period of the asylum 

doctor, … . 

نیز مرتبط  asylumمعنای مشابهی داشته باشد، بنابراین  asylum doctorرسد به نظر می psychiatristsبا توجه به واژه 

 مرتبط با آن است. 3با اختالالت روانی است که تنها گزینه 

153- Which of the following is implied in the passage? 

1) The World Health Organization urged the American Psychiatric Association to publish the 

first edition of its Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 

2) The establishment of the American Psychiatric Association was the result of a huge 

international collaboration. 

3) The sixth revision of the International Classification of Diseases played an important role 

in the discovery of chlorpromazine. 

4) The sixth revision of the International Classification of Diseases played an important role 

in the establishment of the WPA. 

 صحیح است. 4 هگزین -153

ستقیم می طوربهاز متن  شمین ویرایش غیرم ش که برای  International Classification of Diseasesتوان فهمید که 

 المللی نقش داشته است.بین یپزشکروانهای روانی بوده، در تأسیس سازمان اولین بار شامل بخشی درخصوص بیماری
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154- The passage supplies sufficient information to answer which of the following 

questions? 

I. How often does the World Psychiatric Association organize the World Congress of 

Psychiatry? 

II. Why was chlorpromazine discovered and what is good for? 

III. Who was the first secretary-general of the World Psychiatric Association? 

1) Only III 2) I and III 3) I and II 4) I, II, and III 

 صحیح است. 2 هگزین -154

 : 1پاسخ سؤال 

Every three years the WPA organizes the World Congress of Psychiatry. 

 : 3پاسخ سؤال 

Jean Delay, who with Pierre Deniker had discovered chlorpromazine, pioneered the 

establishment of the WPA with Henry Ey, another distinguished French psychiatrist who 

served as its first secretary-general. 

155- Which of the following psychiatrists is NOT referred to in the passage?  

1) Jean Delay 2) Henry Ey 3) Adolf Meyer 4) Pierre Deniker 

 صحیح است. 3ه گزین -155

 در متن آمده است:

Jean Delay, who with Pierre Deniker had discovered chlorpromazine, pioneered the 

establishment of the WPA with Henry Ey, another distinguished French psychiatrist who 

served as its first secretary-general. 

Passage 2:  

Like most people, you probably believe advertising is relative modern phenomenon - perhaps 

a century or two old - and that it was invented in America. Both are twaddle. Advertising shop 

signs existed some 6,000 years ago, and were common in Rome and throughout the ancient 

world. But it was the classical Athenians who can probably lay claim to the invention of 

commercial advertising as we know it today. In Athens, town criers, chosen for their 

mellifluous voices and clear elocution, strolled through the streets making public 

proclamations, and interrupted their proclamations with paid-for advertisements (just as 

advertisements interrupt television newscasts today). Aesclyptoe, an early Athenian 

cosmetician, used town criers to promote his lotions and potions with consummate 

professionalism. 

During the “dark ages” after the fall of the Roman Empire, advertising appears to have 

disappeared. Then it reappeared in Britain and France during the 13th century, again being 

sung by town criers. Printed advertising followed hard upon Gutenberg’s invention of the 

printing press in Germany in about 1450. The first known printed advertisement in English was 
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published in 1477, printed by William Caxton, who had brought printing to Britain a few years 

earlier. By the start of the 17th century, advertising was already so common that in 1712 the 

British government introduced a tax of one shilling (a sizable sum) on every advertisement 

published in a newspaper. But this tax did little to restrain advertising’s growth. In 1759, the 

great lexicographer Dr. Samuel Johnson wrote: “Advertisements are now so numerous they are 

very negligently perused,” an opinion many people express to this day, without realizing is 

centuries-old ancestry. 

156- What does the first paragraph mainly discuss? 

1) How advertising was done in the ancient world  

2) Why town criers with mellow voices were employed  

3) Why advertisements interrupt television newscasts today 

4) How Aesclyptoe used town criers to promote his lotions and potions 

 صحیح است. 1 هگزین -156

 نحوه تبلیغات در دوران باستان )رم( است.درمورد  اراگراف اولپ

157- What does the word “twaddle” in paragraph 1 mean? 

1) Mischievous 2) Nonsense 3) Optimistic 4) Tentative 

 صحیح است. 2 هگزین -157

است، احتماالً مفهوم این واژه مبنی بر غلط  شدهو در ادامه هر دو نقض  شدهدو موضوع مطرح  در ابتدای متنکه این با توجه به

 ترین گزینه به آن است.نزدیک« نادرست، چرند»به معنی  2که گزینه  ابتدای متن است،شده در بودن موضوعات مطرح

158- Who should be given credit for the invention of commercial advertising? 

1) The English 2) The French 3) The Romans 4) The Greeks 

 صحیح است. 4 هگزین -158

 شوند.های بازرگانی محسوب میها مخترع آگهییونانی ،با توجه به متن

159- Which of the following can be understood from the passage? 

1) The tax imposed on newspapers by the British government for published advisements did 

not restrict their further growth.  

2) Gutenberg’s invention of the printing press in Germany was introduced to the public through 

the town-criers’ attempts.  

3) The printing press was brought to England by William Caxton 27 years after it was invented 

in Germany.  

4) The majority of town criers lost their job during the “dark ages” after the fall of the Roman 

Empire.  

 صحیح است. 1 هگزین -159
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 شده:چه که در متن گفته بنا بر آن

ها تعیین کرد. اما این مالیات شوووده در روزنامهتوجهی برای هر آگهی بازرگانی چاپدولت بریتانیا مالیات قابل 1712در سوووال 

 توسعه تبلیغات را محدود نکرد.

160- What does Samuel Johnson’s comment about advertisements mean? 

1) People are so busy that they rarely peruse what advertisements say.  

2) People are often neglectful of advertisements although the cost a lot.  

3) Advertisements are so widespread that people often pay little attention to them.  

4) There are various types of advertisements in newspapers and people often fail to read them. 

 صحیح است. 3 هگزین -160

 . «شوند.دنبال می انگارانهسهلشمار هستند که خیلی قدر بیهای بازرگانی امروزه آنآگهی»وی گفته است بر اساس متن، 

so numerous معنی با همso widespread  وpay little attention معنی با همnegligently perused .است 
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 علوم پایهمهندسی و -سؤاالت زبان عمومی گروه فنی -2

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

کند، انتخاب کنید. سووپس گزینه صووحیح را در که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

131- In his Physics, ………… concerned with the philosophical question of the nature of 

motion as one variety of change.  

1) Aristotle who was primary 

2) Aristotle was primarily 

3) as Aristotle whose primary 

4) that Aristotle was primarily 

 صحیح است. 2 هگزین -131

 . خواهد شدواره دارای فعل و فقط جمله شودمیفاقد فعل اصلی ، چرا که در این صورت جمله ندصحیح نیست 4و  3، 1گزینه 

 کند.شامل فاعل و بخشی از فعل است که صورت سؤال را کامل می 2گزینه 

132- ………… earlier discussions of the possibility of Earth’s motion, the Polish 

astronomer Nicolaus Copernicus was the first to propound a comprehensive heliocentric 

theory. 

1) Although there had been 

2) Despite there were 

3) Nevertheless, it had been 

4) Even though they were 

 صحیح است. 1 هگزین -132

despite  است که پس از آن اسم یا فرم « رغمعلی»حرف اضافه به معنایing آید.می 

 بیاید.( clause) جمله یک بعد از آن باید و است ربط همین معنا، حرفبا  althoughاما 

 به مثال زیر توجه کنید:

Although he is very kind at work, he doesn’t treat his wife well. 

Despite being very kind at work, he doesn’t treat his wife well. 

 شود.رد می 2صحیح نیست و گزینه  جانیادر  despiteبنابراین استفاده از 

 شده است.می استفاده there از itیا  they جای به باید که بوده داشتن وجود منظور جااین در، 4و  3درمورد گزینه 
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 های زیر است:به صورت neverthelessکاربردهای *

Competition was tough last year, but nevertheless our sales increased.)but بعد از( 

Competition was tough last year. Nevertheless, our sales increased. کننده جمله()شروع  

Competition was tough last year; nevertheless, our sales increased. ویرگول()بعد از نقطه  

Suarez has a bad disciplinary record and has missed a lot of games, but he’s a great player 

nevertheless. )انتهای جمله در گفتار( 

133- Not until optical instruments were sufficiently developed to reveal cells, .................... 

possible to formulate a general hypothesis that satisfactorily explained how plants and 

animals are organized.  

1) it was 2) that was it 3) was it 4) that it was 

 صحیح است. 3 هگزین -133

 شوند.جا میدهد و فعل و فاعل با هم جابه، وارونگی در جمله رخ میnot untilبا توجه به وجود قید 

134- Toward the end of the 18th century ………… on physiology became pronounced 

through Antoine Lavoisier’s brilliant analysis of respiration as a form of combustion.  

1) the influence of chemistry 

2) it was the influence of chemistry 

3) that it was the influence of chemistry 

4) the influence of chemistry which  

 صحیح است. 1 هگزین -134

became  .فعل جمله است، بنابراین در جای خالی نیازی به فعل نیست، بلکه باید فاعل آورده شودthat  وit 2های در گزینه 

 حشو هستند. 3و 

135- Many rocks have a more complex mineralogy, and in some the mineral particles 

………… they can be identified only through specialized techniques. 

1) which are those so minute 

2) are too minute that 

3) which are too minute 

4) are so minute that  

 صحیح است. 4 هگزین -135

the mineral particles شووود. بنابراین الزم اسووت پس از آن در جای خالی فعل فاعل اسووت، اما فعلی برای آن دیده نمی

 بیاید. 

حذف  3و  1دهنده هسوت. بنابراین گزینه نیاز به یک ربط they can be identifiedاز طرفی با توجه به وجود فعل و فاعل 

 شود. می
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 صحیح است: 4با توجه به ساختارهای زیر، گزینه 

too + adjective + infinitive  

so + adjective/adverb + that 

136- The major plasma protein is serum albumin, a relatively small molecule, ………… 

is to retain water in the bloodstream by its osmotic effect. 

1) its principal function which 

2) the principal function of which 

3) that it principal function 

4) whose its principal function 

 صحیح است. 2 هگزین -136

موصولی باید رابطه ها دارای ضمیر موصولی هستند. واره دوم، به موصول نیاز است که همه گزینهبا توجه به وجود فعل در جمله

 را برقرار کند.  principal functionو  serum albuminبین 

 هم ضمیر ملکی نیست. itحالت ملکی ندارد و  thatغلط است چرا که  3گزینه 

 (.itsو ضمیر ملکی  whoseحشو دارد )ضمیر موصولی  4 گزینه

 مورد قبول است. 2با توجه به مفهوم جمله، گزینه 

137- In all vertebrates, the respiratory protein hemoglobin acts as oxygen carrier in the 

blood, ………… oxygen from the lung to body organs and tissues. 

1) it transports 

2) which it transports 

3) transporting 

4) whose transporting 

 صحیح است. 3 هگزین -137

 است:  beواره با حذف ضمیر موصولی و فعل شده جملهخالصه 3گزینه 

which is transporting 

 فاقد ضمیر موصولی است و حذف آن نیز به درستی انجام نشده است. 1گزینه 

 (.itو  whichدارای حشو است ) 2گزینه 

 فعل ندارد. 4گزینه 

138- Once a substance ………… as hazardous to the existing ecological balance, it is the 

responsibility of chemists to locate that substance and neutralize it. 

1) had it been identified 

2) which had been identified 

3) has been identified 

4) that it has been identified 
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 صحیح است. 3 هگزین -138

 ، فعل نیاز دارد. بنابراین ضرورتی برای موصول نیست. substanceفاعلِ 

(، چون جمله فاعل دارد و هم زمان فعل صحیح نیست و ماضی بعید )گذشته کامل( است. اما itحشو است )هم دارای  1گزینه 

 زمان فعل قسمت دوم صورت سؤال حال است.

 

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سووپس گزینه صووحیح را در کند، انتخاب کنید. که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 .«پاسخنامه خود عالمت بزنید

139- The alchemists’ most familiar ………… was to find the philosopher’s stone, a 

magical substance that would transmute ordinary metals into gold.  

1) apex 2) relic 3) omen 4) quest 

 صحیح است. 4 هگزین -139

 طال هب را معمولی فلزات که جادویی ماده یک ،را پیدا کنند فیلسوووف سوونگ که بود برای آن کیمیاگران مشووهورترین تالش»

 «.کندمی تبدیل

 ( تالش4( شوم، نحس؛ 3( باستانی، قدیمی؛ 2قله، اوج؛  (1

140- When the library was destroyed by fire not long after, the enemies of Avicenna 

accused him of burning it, in order for ever to ………… the sources of his knowledge. 

1) conceal 2) convert 3) concoct 4) consecrate 

 صحیح است. 1 هگزین -140

 را او انشد منابع تا کردند آن سوزاندن به متهم را او سیناابوعلی دشمنان شد، نابود آتش از بعد بالفاصله کتابخانه کهیهنگام»

 .«کنند پنهانبرای همیشه 

 کردن وقف( 4 آمیختن؛ کردن، ترکیب( 3 کردن؛ تبدیل( 2 کردن؛ پنهان( 1

141- This afternoon’s solar eclipse will be a(n) ………… phenomenon, so make sure you 

are ready to observe it as soon as it begins. 

1) intrinsic 2) transient 3) arbitrary 4) precarious 

 صحیح است. 2 هگزین -141
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شووروع آن را مشوواهده  محضبهای زودگذر خواهد بود، بنابراین مطمئن شوووید که خورشوویدگرفتگی امروز بعدازظهر پدیده»

 «کنید.می

 ( نامطمئن4( دلبخواهی، اختیاری؛ 3( زودگذر، موقت؛ 2ذاتی؛  (1

142- The prince was silent, but the princess noticed the ironical and ………… look that 

showed itself on his face.  

1) unanimous 2) voluminous 3) homogeneous 4) contemptuous 

 صحیح است. 4 هگزین -142

 .«شد نمایان اشچهره در که شد تحقیرآمیزی و طنزآمیز نگاه متوجه خانم شاهزاده اما بود، ساکت شاهزاده»

 تحقیرآمیز( 4 یکدست؛ همگن،( 3 پرحجم؛( 2 القول؛متفق( 1

143- If you have children, then you know how important it is to keep them from ………… 

doing things that may harm them.  

1) subsequently 2) substantially 3) inadvertently 4) chronologically 

 صحیح است. 3 هگزین -143

ست مهم قدرچه دانیدمی پس دارید، فرزند اگر» ست ممکن که کارهایی سهوی انجام از راها آن که ا سیبها آن به ا ساند، آ  بر

 .«کنید حفی

 زمانی ترتیب به( 4 سهوی؛ تصادفی،( 3 اساساً؛( 2 نتیجه؛ در متعاقباً،( 1

144- A large number of manuscripts were saved from deterioration under the program 

of Library ………… . 

1) conservation 2) compilation 3) congregation 4) commemoration 

 صحیح است. 1 هگزین -144

 .«رفت بین از هاکتابخانه از حفاظت برنامه تحت خطی هاینسخه از زیادی تعداد»

 یادبود( 4 گردهمایی؛( 3 گردآوری؛( 2 حفاظت؛( 1

145- Jim does not wish to ………… his mother’s worries, so he is not going to tell her 

about his problems at work. 

1) humiliate 2) captivate 3) exacerbate 4) eradicate 

 صحیح است. 3 هگزین -145

 «گفت. نخواهد او به کار در مشکالتشدرمورد  بنابراین کند، تشدید را مادرش هاینگرانی خواهدنمی جیم»

 کردن کنریشه( 4 کردن؛ تشدید( 3 کردن؛ اسیر( 2 کردن؛ تحقیر( 1
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146- The chairman of a major airline once remarked that coffee stains on the flip-down 

trays mean to the passengers that we do our engine ………… wrong. 

1) resemblance 2) maintenance 3) exuberance 4) forbearance 

 صحیح است. 2 هگزین -146

شت اظهار بار یک بزرگ هواپیمایی شرکت یک رئیس» شند، چکیده سینی روی که قهوه هایلکه که دا سافران برای با  دینب م

 .«دهیممی انجام اشتباه را موتورهایمان نگهداری و تعمیر که معناست

 تحمل( 4 وفور؛ فراوانی( 3 نگهداری؛ و تعمیر( 2 شباهت؛( 1

147- For the first time Aunt Rachel thought about the fact that she had no ………… 

toward her nephews at all, yet she had risked her life for them. 

1) compliment 2) commitment 3) amendment 4) testament 

 صحیح است. 2 هگزین -147

شل عمه بار اولین برای» سبت وجههیچ به او که فکر کرد واقعیت ایندرمورد  را شته، تعهدی هایشبرادرزاده به ن  حال این با ندا

 «به خطر انداخته بود.ها آن را برای اشزندگی او

 گواهی، شهادت( 4 ؛اصالح( 3 ؛تعهد( 2 ، تحسین؛تعریف( 1

148- It is important for a person in a leadership role to have ………… and the knack for 

interacting with a large variety of people. 

1) vivacity 2) diversity 3) immunity 4) prosperity 

 صحیح است. 1 هگزین -148

 .«باشد داشته را مختلف ردمم با تعامل استعداد وسرزندگی و نشاط  رهبر، نقش در شخص یک که است مهم»

 شکوه، تجمل، رفاه( 4 ؛ایمنی( 3 ؛تنوع( 2 سرزندگی و نشاط؛( 1

149- Adults love fairy tales as much as kids because it gives them the hope that even their 

own ………… lives will be touched by magic one day.  

1) legitimate 2) prevalent 3) dominant 4) mundane 

 صحیح است. 4 هگزین -149

ها آن دنیوی زندگیدر  روزی که دهدمی امیدها آن به زیرا ،جن و پری هسووتند هایداسووتان عاشووقها مانند بچه بزرگسوواالن»

 «معجزه رخ خواهد داد.

 دنیوی( 4 حاکم؛، غالب( 3 ؛شایع( 2 ؛مشروع( 1

150- I had to return the software back to the store because it was not ………… with my 

computer.  

1) compatible 2) plausible 3) eligible 4) ostensible 
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 صحیح است. 1 هگزین -150

 «.نبود سازگار من کامپیوتر با چون بازگردانم فروشگاه به را افزارنرم شدم مجبور من»

 ظاهری( 4 ؛شرایط واجد( 3 ؛قبول قابل( 2 ؛سازگار( 1

 

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

Passage 1: 

Any device that maintains blood circulation and oxygenation in the human body for varying 

periods of time is called an artificial heart. There are two main types: the heart-lung machine 

and the mechanical heart. 

The heart-lung machine is a mechanical pump that maintains a patient’s blood circulation and 

oxygenation during heart surgery by diverting blood from the venous system, directing it 

through tubing into an artificial lung (oxygenator), and returning it to the body. The first 

successful clinical use of a heart-lung machine was reported by American surgeon John H. 

Gibbon Jr. in 1953. During this operation for the surgical closure of an atrial septal defect, 

cardiopulmonary bypass was achieved by a machine equipped with an oxygenator developed 

by Gibbon and a roller pump developed in 1932 by American surgeon Michael E. DeBakey. 

Since then, heart-lung machines have been greatly improved with smaller and more efficient 

oxygenators, allowing them to be used not only in adults but also in children and even newborn 

infants. 

Mechanical hearts, which include total artificial hearts and ventricular assist devices (VADs), 

are machines that are capable of replacing or assisting the pumping action of the heart for 

prolonged periods without causing excessive damage to the blood components. Implantation 

of a total artificial heart requires removal of both of the patient’s ventricles (lower chambers). 

However, with the use of a VAD to support either the right or the left ventricle, the entire heart 

remains in the body. The first successful use of a mechanical heart in a human was performed 

by Michael E. DeBakey in 1966. After surgery to replace the patient’s aorta and mitral valve, 

a left VAD was installed, making it possible to wean the patient from the heart-lung machine. 

After 10 days of pump flow from the VAD, the heart recovered, and the VAD was removed. 

During the 1970s synthetic materials were developed that greatly aided the development of 

permanent artificial hearts. One such device, designed by American physician Robert K. Jarvik, 

was surgically implanted into a patient by American surgeon William C. DeVries in 1982. The 

aluminum and plastic device, called the Jarvik-7 for its inventor, replaced the patient’s two 
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ventricles. Two rubber diaphragms, designed to mimic the pumping action of the natural heart, 

were kept beating by an external compressor that was connected to the implant by hoses. This 

first recipient survived 112 days and died as a result of various physical complications caused 

by the implant. 

151- What does the second paragraph mainly discuss? 

1) Why the first heart-lung machine turned out to be a success 

2) What an oxygenator does during cardiopulmonary bypass 

3) What a heart-lung machine is and how it works 

4) When the first heart-lung machine was made 

 صحیح است. 3 هگزین -151

رد  2بنابراین گزینه  ریه صحبت شده است.-دهد که در این پاراگراف درخصوص دستگاه قلبجمله اول این پاراگراف نشان می

 شود. می

 در این پاراگراف پس از معرفی این دستگاه، به تشریح عملکرد آن پرداخته شده است. 

 پاراگراف این نیست.: جزئی است و موضوع اصلی 1رد گزینه 

 : در این خصوص صحبتی در این پاراگراف نشده است.4رد گزینه 

152- What dos the word “it” in paragraph 2 refer to? 

1) Venous system 2) Heart surgery  3) Pump 4) Blood 

 صحیح است. 4 هگزین -152

 گردد.بازمی bloodدر هر دو بخش به  itدر این بخش از متن ساختار موازی برقرار است. بنابراین 

 … diverting blood from the venous system, directing it through tubing into an artificial lung 

(oxygenator), and returning it to the body. 

153- Which of the following statements is TRUE? 

1) The first roller pump was made by John H. Gibbon Jr. in the 1930s. 

2) The first successful use of a heart-lung machine occurred in the 1950s. 

3) The first successful use of a mechanical heart was tested prior to the use of a heart-lung 

machine.  

4) The first synthetic materials to develop permanent artificial hearts were designed by William 

C. DeVries.  

 صحیح است. 2 هگزین -153

 در متن گفته شده:

The first successful clinical use of a heart-lung machine was reported by American surgeon 

John H. Gibbon Jr. in 1953. 

 رخ داده است. 1950موفق از این دستگاه در دهه بنابراین اولین استفاده 
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154- The passage supplies sufficient information to answer which of the following 

questions?  

I. How long did Michael E. DeBakey’s patient continue to live after the surgery? 

II. What did the first patient who received the Jarvik-7 die of?  

III. Why is it necessary to wean the patients who receive a VAD from the heart-lung 

machine? 

1) I and II 2) Only II 3) II and III 4) I, II, and III 

 صحیح است. 2 هگزین -154

 را دریافت کرده، توضیح داده است. 7-مرگ کسی که اولین دستگاه جرویکخطر آخر متن علت 

155- What does the word “mimic” in paragraph 4 mean?  

1) Renew 2) Monitor 3) Imitate 4) Reinforce 

 صحیح است. 3 هگزین -155

Two rubber diaphragms, designed to mimic the pumping action of the natural heart, … 

نوعی  mimicحدس زد که مفهوم  توانمیطبیعی قلب را انجام دهد. بنابراین م طراحی شووده تا همانند عمل پمپاژ دو دیافراگ

 تقلید و همانندسازی است.

Passage 2: 

As he began to teach inorganic chemistry, Mendeleyev could not find a textbook that met his 

needs. Since he had already published a textbook on organic chemistry in 1861 that had been 

awarded the prestigious Demidov Prize, he set out to write another one. The result was Osnovy 

Knimii ("The Principles of Chemistry", 1868-7), which became a classic, running through 

many editions and many translations. When Mendeleyev began to compose the chapter on the 

halogen elements (chlorine and its analogues) at the end of the first volume, he compared the 

properties of this group of elements to those of the group of alkali metals such as sodium. 

Within these two groups of dissimilar elements, he discovered similarities in the progression 

of atomic weights, and he wondered if other groups of elements exhibited similar properties. 

After studying the alkaline earths, Mendeleyev established that the order of atomic weights 

could be used not only to arrange the elements within each group but also to arrange the groups 

themselves. Thus, in his effort to make sense of the extensive knowledge that already existed 

of the chemical and physical properties of the chemical elements and their compounds, 

Mendeleyev discovered the periodic law. 

His newly formulated law was announced before the Russian Chemical Society in March 1869 

with the statement “elements arranged according to the value of their atomic weights present a 

clear periodicity of properties.” Mendeleyev’s law allowed him to build up a systematic table 

of all the 70 elements then known. He had such faith in the validity of the periodic law that he 

proposed changes to the generally accepted values for the atomic weight of a few elements and 

predicted the locations within the table of unknown elements together with their properties. At 
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first the periodic system did not raise interest among chemists. However, with the discovery of 

the predicted elements, notably gallium in 1875, Scandium in 1879, and germanium in 1886, 

it began to win wide acceptance. Gradually the periodic law and periodic table became the 

framework for a great part of chemical theory. By the time Mendeleyev died in 1907, he 

enjoyed international recognition and had received distinctions and awards for his dedicated 

attempts from many countries. 

156- Which of the following statements is TRUE? 

1) Mendeleyev used the order of atomic weights to arrange the elements both within and across 

the available groups. 

2) Mendeleyev became interested in organic chemistry when he started to write the chapter on 

the halogen elements. 

3) Mendeleyev completely rejected the extensive knowledge available on the chemical and 

physical properties discovered till then. 

4) Mendeleyev was awarded the Demidov Prize for the book he wrote on inorganic chemistry.  

 صحیح است. 1 هگزین -156

 متن گفته شده: در

 دتوانها نیز میبرای مرتب کردن عناصووور در هر گروه، بلکه برای مرتب کردن خود گروه تنهانهمندلیف دریافت که وزن اتمی 

 .رودکار به

157- What does the word “exhibited" in paragraph 1 mean? 

1) Observed 2) Stimulated 3) Possessed 4) Displayed 

 صحیح است. 4 هگزین -157

 در متن گفته شده:

م های عناصر ههایی به لحاظ وزن اتمی یافت و کنجکاو شد که آیا سایر گروهشباهت، شباهتمندلیف در دو گروه از عناصر بی

 های مشابه دارند یا خیر. ویژگی

 است. نشان دادن و موارد مشابه exhibitedحدس زد که معنای  توانبا توجه به مفهوم کلی می

158- What do we understand from paragraph 2? 

1) The periodic law and periodic table became a widely recognized framework in the late 

1860s.  

2) Mendeleyev’s prediction about discovery of future elements and their locations in the 

periodic table came true. 

3) The discovery of three more elements in the 1880s prompted Mendeleyev to propose a new 

version of the periodic law. 

4) The Russian Chemical Society had already arranged elements according to their atomic 

weights before Mendeleyev’s formulated law. 
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 صحیح است. 2 هگزین -158

 در پاراگراف دوم گفته شده:

 قانون تناوب و جدول تناوبی تبدیل به چارچوبی برای بخش اعظمی از نظریه شیمی شد. جیتدربه

159- What does the word “it” in paragraph 2 refer to? 

1) Interest 2) Discovery 

3) Germanium 4) The periodic system 

 صحیح است. 4 هگزین -159

At first the periodic system did not raise interest among chemists. However, with the discovery 

of the predicted elements, notably gallium in 1875, Scandium in 1879, and germanium in 1886, 

it began to win wide acceptance. 

However نقض شووده  بعدی نوعی تناقض را مطرح کرده اسووت. بنابراین موضوووعی که در جمله قبلی مطرح شووده، در جمله

ست. در جمله  شاره شده و بعد به پذیرش آن در جمله دوم پرداخته شده  آغازدر  periodic systemبه عدم مقبولیت  اولا ا

 .گرددبرمی periodic systemبه  itبنابراین  .است

160- Which of the following best describes the tone of the passage? 

1) Appreciative 2) Disapproving 3) Incredulous 4) Hypercritical 

 صحیح است. 1 هگزین -160

و اعتبار ها آن متن درمورد کارهای مندلیف صوووحبت کرده و بعد درمورد عدم توجه به کارهایش در ابتدا و در نهایت پذیرش

کننده و تأییدکننده است.اش اشاره کرده است. بنابراین لحن متن تحسینشدهالمللی کارهای او و جوایز دریافتبین
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 ، هنر، کشاورزی و دامپزشکییسؤاالت زبان عمومی گروه علوم انسان -1

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سووپس گزینه صووحیح را در کند، انتخاب کنید. که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

131- One of the director’s biggest jobs, ………… beyond acting, is that of creating a world 

for the characters to live in.  

1) that also go 2) which also goes                            

3) who also goes 4) also by going                                 

 صحیح است.  2گزینه  -131

 ، تطابق ندارد.که مفرد است (One of the director’s biggest jobs: فعل با فاعل )1رد گزینه 

 رود.کار به تواندنمی whoمرجع ضمیر موصولی انسان نیست، که این : با توجه به3رد گزینه 

و فعل به  شدهضمیر موصولی حذف واره، واره وصفی را ندارد. در صورت خالصه کردن جمله: ساختار صحیح جمله4رد گزینه 

 در این گزینه اضافه است. byکند، بنابراین پیدا میتغییر  ingفرم 

132- Each passage appears on its own page, beginning with the title, the genre or form of 

the passage, and the main comprehension skill ………… .  

1) and the passage addresses 2) for which the passage addressed                            

3) addresses the passage 4) the passage addresses                                 

 صحیح است.  4گزینه  -132

 است در این بخش جمله کامل بیاید.شروع شده، الزم  andبخش آخر بعد از ویرگول با که این با توجه به

 دیگر عبارتی به)، کنیم حذف را آن توانیممی ،باشد موصولی وارهجمله مفعول ،(… ,who, which, that) مفعولی ضمیر گرا

 موصولی وارهجمله فاعل، مفعولی ضمیر اگر ولی(. کنیم حذف را آن توانیممی ،برود کارهب جمله مفعول برای مفعولی ضمیر اگر

 قابل حذف است. that. مثالً در جمله زیر کنیم حذف را آن توانیمنمی، باشد

I know the person that we saw yesterday. 

 حذف شده. which بوده است که which the passage addressesصورت به در صورت سؤال نیز ادامه جمله

133- Because of chronic financial problems, the Penniworths were finally forced to sell 

their spacious brownstone overlooking the park ………… into a small apartment on the 

outskirts of the city.  

1) they moved                       2) and move                3) then moving                   4) and moved 
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 .صحیح است 2گزینه  -133

الزم اسووت کلماتی که توسووط این حرف به هم د. بنابراین رومیکار به کردن عبارات همسووان جهت مرتبط andحروف ربط 

 .شوند دارای ساختار گرامری یکسانی باشندمرتبط می

 : حرف ربط ندارد.1رد گزینه 

 : حرف ربط دارد، اما ساختار فعل عوض شده است.4و  3رد گزینه 

134- Modern-day psychologists have written about the childhood of eighteenth-century 

writer Jonathan Swift: ………… a posthumous child, but his mother was geographically 

distant from him in his early years.  

1) although he not only was 2) he was not only                            

3) not only was he 4) not only being  

 صحیح است.  3گزینه  -134

شود که وارونگی در جمله رخ بدهد، در ابتدای یک جمله آورده شود، باعث می but (also)  not only …ساختارکه هنگامی

 . شود معکوس فعل و فاعل ترتیب بایدیعنی 

135- ………… in her sitting room, Charlotte looked as if she were posing for Manet.  

1) Lying in repose on the seat 2) To lie in repose on the seat                            

3) In repose on the seat by lying 4) While was lain in repose on the seat                                 

 صحیح است.  1گزینه  -135

 هب. باشوود یکسووان ابتدایی وارهجمله آن فاعل با اصوولی جمله فاعل باید که دارد وجود ابتدایی وارهجمله یک جمالت برخی در

 Charlotteجا فاعل جمله اصووولی )که در این دهدمی قرار تعریف مورد را اصووولی جمله فاعل ابتدایی وارهجمله دیگر عبارت

 است(.

 است.  ing+  فعل، به شکل باشند داده رخ زمانهم و لحظه یک در که عمل دو بیانکه  فاعل بدون ساختار

136- The western scientific view of the body is reductionist in that it sees the body as a 

machine that is made up of different components, ………… . 

1) with each is played the function identifies 

2) of which the identified function played 

3) each identified by the function it plays  

4) which identifies each function plays 

 صحیح است.  3گزینه  -136

جا . در اینکنیم حذف را آن توانیممی ،باشووود موصوووولی وارهجمله مفعول ،(… ,who, which, that) مفعولی ضووومیر گرا

 حذف شده است. thatکه  هبود that each identified by the function it playsصورت به وارهجمله
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137- Since the deregulation of airlines, delays at the nation’s increasingly busy airports 

………… . 

1) would have increased with 25 of percentage 

2) were increasing as much as by 25 percent  

3) increased by the percentage of 25 

4) have increased by 25 percent 

 صحیح است.  4گزینه  -137

ست فعل sinceکه این با توجه به ست، الزم ا ستفاده قرار گیرد. مورد قابل صورت به در جمله آمده ا ساده مورد ا حال کامل 

 percentageرود، اما میکار به که عالمت آن % است با عدد percentاست.  percentageتوجه دیگر در این تست، کاربرد 

 رود. کار نمیتری است که همراه با عدد بهواژه عام

138- This close connection between Polish Romanticism and Polish history became one of 

the defining qualities of the literature of Polish Romanticism period, differentiating it 

from ………… other countries.  

1) those from 2) that of                            

3) that in the one from 4) those there are in 

 صحیح است.  2گزینه  -138

 های زیر باشد:تواند به صورتبخش دوم جمله صورت سؤال می

from literature of other countries 

from other countries’ literature 

from that of other countries 

 .fromنه  و شودمی استفاده of از مالکیت بیان برای: 3و  1رد گزینه 

 

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

صووحیح را در سووپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

139- Though little is yet agreed in Paris as the UN climate talks enter their final days, 

nobody seems to doubt a deal will be ………… . 

1) blown                  2) shaken                   3) sworn 4) struck 

 صحیح است. 4گزینه  -139
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شدن اگر چه » شده ، سازمان ملل به روزهای پایانی خودوهوایی مذاکرات آببا نزدیک  صل  هنوز توافقات اندکی در پاریس حا

 «داشته باشد که توافق حاصل خواهد شد. کس تردیدیرسد هیچاست، به نظر نمی

فعل  سوووم قسوومت( 3؛ لرزیدن به معنای shake فعل سوووم قسوومت( 2؛ (باد) وزیدن به معنای blowفعل  سوووم قسوومت( 1

swear فعل  سوم قسمت (4؛ خوردن قسم معنای بهstrike ( به معنای ضربه زدنstrike a deal  یافتن به دست»به معنای

 .است« یک توافق

140- The coming of the machine age, which placed less of ………… on physical strength, 

might well have been expected to ease the subjection of women. 

1) an endeavor                  2) a distinction                                   3) a premium                4) an aggression 

 صحیح است. 3گزینه  -140

پیدا  اهشک زنان از سوءاستفادهرفته است که تری برای نیروی فیزیکی قائل شد، انتظار میکه ارزش کم با ظهور عصر ماشین،»

 «کند.

 تهاجم( 4ارزش؛ ( 3 ؛تمایز( 2 ؛تالش( 1

141- When dinosaurs lived, this region was hot and humid, so there would have been no 

need for them to ………… . 

1) emerge 2) sprout 3) hibernate 4) evaporate 

 صحیح است. 3گزینه  -141

 «نیازی نبود که به خواب زمستانی بروند. بنابراین بود، مرطوب و گرم منطقه این کردند،می زندگی دایناسورها که زمانی»

 شدن تبخیر (4به خواب زمستانی رفتن؛ ( 3 زدن؛ جوانه( 2 پدیدار گشتن؛( 1

142- The manager considered the support of his staff ………… for the success of his 

project; he knew that without their cooperation he alone could not even think of it. 

1) indispensable 2) concurrent 3) redundant 4) spontaneous 

 صحیح است. 1گزینه  -142

نمییی تنها ها، بهآن همکاری بدونکه  دانستمی او دانست؛ ضروریاش پروژه موفقیت برای را خود کارکنان از حمایت مدیر»

 «.کند فکر آن به حتی توانست

 خودهخودب( 4؛ حد از بیش( 3 ؛زمانهم( 2 ؛ضروری( 1

143- The actor was known for giving very ………… answers to interviewers, so everyone 

was surprised when he spoke to the journalist at length about his early life and his 

influences. 

1) reliable 2) compatible  3) covert  4) laconic  

 صحیح است. 2گزینه  -143
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سخ به بازیگر این» سیار هایپا صاحبه به موجزش ب  بایرش تأث واش کودکی دوراندرمورد  وقتی بنابراین بود، معروف کنندگانم

 «.شدند زدهشگفت همه کرد، صحبتبه تفصیل  خبرنگار

 موجز ،گومختصر( 4پنهان؛ ( 3 منطبق؛ سازگار،( 2 ؛قابل اعتماد( 1

144- Sophie did quite poorly on her first two math tests, but on ………… exams she 

averaged between 90 and 100%. 

1) subsequent 2) pragmatic 3) hypothetical 4) minimal 

 صحیح است. 1گزینه  -144

 «.بود درصد 100 تا 90 بین میانگینش بعدی هایآزمون در اما بود، ضعیف بسیار خود اول ریاضی امتحان دو در سوفی»

 ( حداقل4؛ فرضیه( 3 عملگرا؛( 2 بعدی؛( 1

145- After a comprehensive investigation, the fact-finding committee announced that the 

accident was caused by a ………… . 

1) propulsion 2) density 3) defect 4) headway 

 صحیح است. 3گزینه  -145

 «نقص رخ داده است.به علت یک  حادثه این که کرد اعالم یابحقیقت کمیته جامع، بررسی یک از پس»

 پیشرفت( 4؛ نقص( 3 ؛تراکم( 2 ؛محرکه نیروی( 1

146- The newly designed national plan sounded perfect in theory, but the authorities did 

not proceed to implement it because it was not economically ………… . 

1) frugal 2) inflationary 3) eternal 4) viable 

 .است صحیح 4 گزینه -146

 نظر از زیرا ،اقدام به اجرای آن نکردند مسوووئولین اما ،رسووویدبه نظر می کامل تئوری در ،شوووده طراحی اًجدیدکه  ملی طرح»

 «عملی نبود. اقتصادی

 دارای امکان موفقیت، عملی، ماندنی، اجرا قابل( 4ابدی؛ ( 3؛ تورمی( 2جو، مقتصد؛ ( صرفه1

147- While the members of the president’s cabinet wanted him to take a belligerent stance 

against a neighboring country, the president sought a peaceful ………… . 

1) continuum 2) compromise 3) impression 4) stimulation 

 .است صحیح 2 گزینه -147

ازش س دنبال به جمهورسیرئ شدند، همسایه کشور یک علیه خصمانه موضع خواستار جمهورسیرئ کابینه اعضای که حالی در»

 «بود. آمیزصلح

 تحریک( 4 ؛تصور( 3 ؛سازش( 2 ؛پیوستگی( 1
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148- During a violent revolt in 1989, the Romanian people did whatever they could to 

………… the government that was no longer sensitive to their needs. 

1) inflict 2) impose 3) overthrow 4) diminish 

 .است صحیح 3 گزینه -148

 توجهیها آن نیازهای به دیگر که حکومتی سوورنگونی برای رومانی مردم ،1989 سووال در آمیزخشووونت هایشووورش طول در»

 .«کردندمی توانستندمی که کاری هر نداشت،

 دادن کاهش( 4 سرنگون کردن؛( 3 تحمیل کردن؛( 2 تحمیل کردن؛( 1

149- Tom Bradley once observed that the only thing that will stop you from ………… 

your dreams is you. 

1) fulfilling 2) foretelling 3) persevering 4) speculating 

 .است صحیح 1 گزینه -149

 «دارد، خود شما هستید.تان بازمییاهایؤر برآوردن از را شما که چیزی تنها داشتاظهار  دلیبر تام»

 ( حدس زدن4( حفی کردن؛ 3کردن؛  بینیپیش( 2؛ برآوردن( 1

150- ………… and greed are said to always attract bad karma. You may benefit in the 

short term, but you will end up paying later. 

1) Autonomy 2) Longevity 3) Reaction 4) Malice 

 .است صحیح 4 گزینه -150

ست ممکن. ندکمیرا جذب  بد یکارما همیشه حرص و سوءنیت که شده گفته» اش بعداً نتیجه اما ،ببرید سود مدتکوتاه در ا

 «دید. خواهید را

 ( سوءنیت4( واکنش؛ 3( طول عمر؛ 2( خودمختاری؛ 1

 

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » شکل جای خالی در  سپس گزینه کند، انتخاب کنید. که به بهترین 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

Passage 1:  

Since antiquity, human beings have imagined life spread far and wide in the universe. Only 

recently has science caught up, as we have come to understand the nature of life on Earth and 

the possibility that life exists elsewhere. Recent discoveries of planets orbiting other stars and 

of possible fossil evidence in Martian meteorites have gained considerable public acclaim. And 
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the scientific case for life elsewhere has grown stronger during the past decade. There is now 

a sense that we are verging on the discovery of life on other planets. 

To search for life in our solar system, we need to start at home. Because Earth is our only 

sample of a planet endowed with life, we can use it to understand the conditions needed to 

spawn life elsewhere. As we define these conditions, though, we need to consider whether they 

are specific to life on Earth or general enough to apply anywhere. 

Our geologic record tells us that life on Earth started shortly after life’s existence became 

possible_only after protoplanets (small, planet-like objects) stopped bombarding our planet 

near the end of its formation. The last "Earth-sterilizing" giant impact probably occurred 

between 4.4 and 4.0 billion years ago. Fossil microscopic cells and carbon isotopic evidence 

suggest that life had grown widespread some 3.5 billion years ago and may have existed before 

3.8 billion years ago. 

Once it became safe for life to exist, no more than half a billion years_and perhaps as little as 

100 million to 200 million years_passed before life rooted itself firmly on Earth. This short 

time span indicates that life’s origin followed a relatively straightforward process, the natural 

consequence of chemical reactions in geologically active environment. Equally important, this 

observation tells us that life may originate along similar lines in any place with chemical and 

environmental conditions akin to those of Earth. 

151- What is the main purpose of the passage? 

1) To highlight that human imagination preceded scientific inquiry into life forms on other 

planets 

2) To form a base for our search for life forms elsewhere in the solar system  

3) To chronicle the evolution of organisms on the planet Earth 

4) To describe life forms that appeared on Earth 

 .است صحیح 2 گزینه -151

 حیات در منظومه شمسی هستند.درخصوص  های متن و جمله آخر متن همگیجمالت اول پاراگراف

152- Which of the followings best describes the general reception of the discoveries 

mentioned in Paragraph 1? 

1) Disbelieving 2) Cautious 3) Enthusiastic 4) Skeptical 

 است. صحیح 3 گزینه -152

public acclaim زیر در جمله 

Recent discoveries of planets orbiting other stars and of possible fossil evidence in Martian 

meteorites have gained considerable public acclaim. 

 دهنده اشتیاق است.معنای تحسین عمومی است که نشان به
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153- Which of the following statements is supported by the passage? 

1) Conditions on Earth conducive to life formation may not necessarily be similar to those we 

may find elsewhere in the solar system where life is likely to the present.  

2) The fact that more than half a billion years had to elapse before life appeared on Earth 

indicates that the first life forms must have been much more complicated than we once 

imagined.  

3) The evidence obtained from the analysis of fossil evidence in Martian meteorites 

categorically proves that life on Earth has a Martian origin.  

4) We are about to discover locations in parts of outer space where conditions are similar to 

the conditions on Earth. 

 .تاس صحیح 1 گزینه -153

شرایطی که  ست، اما باید بررسی شود که  شاره شده که زمین تنها نمونه حیات در دست برای بررسی ا در پاراگراف دوم متن ا

 گیر است یا خیر.گیری حیات در زمین شده، لزوماً همهمنجر به شکل

154- It can be concluded from the passage that it was impossible for life to originate on 

Earth ………… . 

1) when planet_like objects stopped impacting it 

2) some time before 4.4 and 4.0 billion years ago 

3) about half a billion years after the last giant impact 

4) when chemical reactions began to become abundant  

 .است صحیح 2 گزینه -154

شده: سدر پاراگراف  ست، زمانی که حیات در کره زمین پس از اندک»وم متن گفته  شده ا ست در آن آغاز  زمانی از امکان زی

بیلیون سووال  0.4تا  4.4بین  عظیم زمین، احتماالً« اسووتریل کردن»ها بمباران زمین را متوقف کردند. آخرین آثار پروتوپالنت

 «پیش رخ داده است.

155- The word “those” in Paragraph 4 refers to ………… . 

1) life forms 2) lines 3) chemical reactions 4) conditions 

 است. صحیح 4 گزینه -155

است، الزم است اسم قبل و بعد به یک موضوع اشاره داشته باشند. بنابراین « /مانندِمشابهِ»به معنای  akin toکه این با توجه به

these  بهconditions گردد.بازمی 
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Passage 2:  

Ants number approximately ten thousand trillion worldwide. Each individual ant scarcely 

weighs anything, but put together they weigh roughly the same as all of mankind. They are 

also ubiquitous, thriving everywhere except on icy mountain peaks and around the Poles. No 

one knows precisely how many species there are, but it is estimated at over 20,000. For an 

animal of its size, ants have been incredibly successful and his success owes much to the highly 

sophisticated social behavior they exhibit. 

In colonies that range in size from a few hundred to tens of millions, they organize their roles 

with a clear division of labor: a queen or queens whose job it is to reproduce; some fertile males 

who die shortly after mating with the queen; and the rest are sterile females who make up the 

main population of workers and soldiers, toiling away in a determined fashion. In some species, 

the bodies of these sterile females are adapted to the different jobs they have within the nest: 

building and expanding the nest, foraging for food, defending against predators and so on. 

How they achieve this level of organization and synchronization is even more amazing. Where 

we use sound and sight to communicate, ants depend primarily on pheromones, chemicals 

emitted by individuals and smelled or tasted by nestmates. A given species produces just ten 

to twenty signals, which unlike human language are entirely instinctive messages. A 

pheromone trail left by a foraging and will lead others straight to where the food is. When an 

individual ant comes under attack or is dying, it sends out an alarm pheromone to alert the 

colony to mobilize as a defense unit. 

In fact, when it comes to the art of war, ants are unsurpassed. They are completely fearless and 

will readily take on prey much larger than themselves, attacking in deadly swarms and 

overwhelming their target. Such is their dedication to the common good of the colony that 

workers will also sacrifice their own los to help others defeat the enemy. 

Behaving in this altruistic and dedicated manner, these little creatures have flourished on Earth 

for more than 140 million years, long outlasting dinosaurs. Because they think as one, they 

have a collective intelligence greater than the sum of its individual parts something you could 

hardly say of must species.  

156- Which of the following is the best title for the passage? 

1) Ants: Civilized Insects  

2) Why Ants are Omnipresent  

3) Ants’ Evolution over Time 

4) Great Thinkers in the Animal Kingdom  

 است. صحیح 1 گزینه -156

 ها هستند.سازماندهی منظم و کار گروهی مورچهدرخصوص  های متن و جمله آخر متن همگیجمالت اول پاراگراف
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157- It can be inferred from the passage that ants ………… . 

1) cannot manage to survive in regions with cold climates  

2) acquire their system of communication gradually based on their needs  

3) show sort of linguistic behavior that is as complicated as that of humans 

4) never lose a fight to other animal species that may dare to attack their colonies  

 است. صحیح 1 گزینه -157

 در پاراگراف اول متن گفته شده:

They are also ubiquitous, thriving everywhere except on icy mountain peaks and around the 

Poles. 
 .هاقطب اطراف و یخی کوه هایقله در جزبه کنند،می رشد جا همه در هستند، جا همه همچنین هاآن

158- The passage provides sufficient information to answer which of the following 

questions?  

1) What evidence is available to prove that human language is acquired?  

2) Why do we not exactly know how many ant species exist?  

3) How do ants organize and synchronize their activities? 

4) When did dinosaurs go extinct?  

 است. صحیح 3 گزینه -158

 متن به این موضوع پرداخته است. سومپاراگراف 

159- Based on the passage, NONE of the following statements is true about pheromones 

EXCEPT that they ………… . 

1) may be produced when there is no obvious stimulus to trigger their production  

2) are instinctive messages and limited in number  

3) each works like a sound in human language 

4) are universal among different ant species  

 است. صحیح 2 گزینه -159

 اف سوم متن گفته شده:در پاراگر

A given species produces just ten to twenty signals, which unlike human language are entirely 

instinctive messages. 
 ها کامالً غریزی هستند.عالمت تولید کند که برخالف زبان انسان، پیام 20تا  10تواند یک نوع تنها می

160- Which of the followings best describes the tone of the passage?  

1) Critical and demanding 2) Scholarly and concerned 

3) Euphoric but contused 4) Neutral and objective 

 است. صحیح 4 گزینه -160

 توضیحاتی ارائه کرده است.ها آن این نظم و نیز اتحاد ها، علت و نحوهسازماندهی و نظم مورچهدرمورد  منطقیصورت به متن 
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 مهندسی و علوم پایه-سؤاالت زبان عمومی گروه فنی -2

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

صووحیح را در کند، انتخاب کنید. سووپس گزینه که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

131- The interweaving of so many different parts of physics ………… the tight logical 

structure of the laws of nature. 

1) illustrates 2) illustrating 3) they illustrate    4) are illustrated by 

 است. صحیح 1 گزینه -131

سؤال دارای فاعل ) ست، اما جمله فعل ندارد. بنابراین در جای خالی باید فعل قرار بگیرد که گزینه interweavingصورت  ( ا

 شود.رد می 4، گزینه مچنین با توجه به مفرد بودن فاعلشود. هرد می 3و  2

132- According to noted neurologist Antonio R. Damasio, joy or sorrow can emerge 

………… physical changes in the body. 

1) only after does the brain register 2) to register the brain after only 

3) only after the brain registers    4) to register only after the brain 

 است. صحیح 3 گزینه -132

 only همچنین شود.استفاده از آن در وسط این جمله نیست، پس این گزینه رد میساختار سؤالی دارد که دلیلی بر  1گزینه 

سط جمله چنین اتفاقی شود )جابهتنها هنگامی موجب وارونگی در جمله می شد و در و جایی فعل و فاعل( که ابتدای جمله با

آمده است که ساختار غلطی  after onlyصورت به only after، 2نیز صحیح نیست. در گزینه  4دهد. بنابراین گزینه رخ نمی

 است. 

133- The traffic light turns red, you stop, and an old lady steps into the crosswalk from 

the left. All of a sudden you are overcome with a feeling that you have been here before_ 

in the same car, at the same crosswalk, ………… . 

1) the same woman to step off the curb in the same way 

2) in the same way the same woman for stepping off the curb 

3) with the same way and the same woman to step off the curb 

4) with the same woman stepping off the curb in the same way 

 است. صحیح 4 گزینه -133
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ضافه حرف یا قبلی کلمه با ارتباط برای ،2 گزینه در the same woman از شود، چون قبلمی رد 2گزینه   شود آورده باید ا

 یک رعایت نشده است.شود که هیچ گذاریفاصله ویرگولبا  یا و

صدر با توان گفت که در ایننیز می 3و  1در رد گزینه  ضرورتی ندارد از م صد جمله نبوده و  شود،  toجا بیان هدف، ق ستفاده  ا

 رسد.واره وصفی مناسب به نظر میچون حالت توصیفی دارد، استفاده از جمله

 حذف ضمیر موصولی داریم. در حقیقت جمله بدین صورت بوده است:  4در این گزینه 

with the same woman which steps off the curb in the same way 

 تغییر پیدا کرده است. ingواره خالصه شده و با حذف ضمیر موصولی، فعل به فرم که جمله

with the same woman stepping off the curb in the same way 

134- Humans like to categorize, Hyde explains, and once we devise categories we 

immediately start judging ………… . 

1) one better than as another is       

2) one as better than another  

3) them of being better than others    

4) one better than the other as that is  

 است. صحیح 2 گزینه -134

الزم است قانون ساختار موازی را رعایت کنیم، بدین صورت که عبارت قبل  more ……… than ساختار هنگام استفاده از

 این موضوع رعایت شده است. 2باید همسان باشند. تنها در گزینه  thanو بعد از 

135- Pity Dorothy, The Wizard of Oz heroine, ran into her home in the face of an 

approaching “cyclone” after ………… out of the storm cellar.  

1) her locking    2) being locked 3) having locked   4) locking 

 است. صحیح 2 گزینه -135

که این نیاز داریم. با توجه به ingبنابراین در جای خالی به یک فرم  ،شوووود ظاهر ing فرمت در فعل باید اضوووافه حرف از بعد

 مجهول است. 2رود. تنها گزینه کار به خالی در جمله نیست، الزم است فعل به فرم مجهولفاعل فعلِ جای 

136- Catarrhine primates, the group that includes the Old World monkeys are all able to 

tactically dupe members of their own species. The deceptiveness is not built into their 

appearance, as with the mirror orchid, ………… in rigid behavioral routines like those 

of the hog-nosed snake. 

1) it is neither encapsulated    2) it is not encapsulated either 

3) nor is it encapsulated    4) and so is not encapsulated 

 است. صحیح 3 گزینه -136

شود، باعث می norساختار که هنگامی  فاعل ترتیب بایدشود که وارونگی در جمله رخ بدهد، یعنی در ابتدای یک جمله آورده 

 . شود عوض فعل و
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137- Insurance companies have reporting an increase ………… the instructions of their 

sat-navs. 

1) in accidents caused by drivers obediently following 

2) drivers cause in the accidents after following obediently 

3) of accidents do drivers cause when they obediently follow 

4) which drivers are caused in accidents by obediently following 

 است. صحیح 1 گزینه -137

 توجه کنید: increaseهای استفاده از فعل به روشاست.  increase ،inحرف اضافه فعل 

 increase (from A) (to B): The population has increased from 1.2 million to 1.8 million.  

 increase in something: Oil increased in price. 

 increase by something: The rate of inflation increased by 2%.  

 increase with something: Disability increases with age (= the older somebody is, the more 

likely they are to be disabled).  

 increase something (from A) (to B): We need to increase productivity.  

 increase something (by something): They’ve increased the price by 50%. 

138- When the next earthquake strikes the impressive but crowded city of Istanbul 

…………, the consequences are likely to be incredibly terrible. 

1) whose population is over ten millions 

2) with its population of over ten million 

3) of an over ten millions population 

4) in its population over ten million 

 است. صحیح 2 گزینه -138

million برای. غلط اسووت 3و  1بنابراین گزینه  .گیردمفرد مورد اسووتفاده قرار میصووورت به به همراه عدد بیاید،که هنگامی 

 قرار گیرد، همانند مثال زیر: ofبیاید، باید بعد از آن یک  populationمیزان جمعیت بعد از کلمه که این

Japan has a population of nearly 130 million. 

 

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سووپس گزینه صووحیح را در کند، انتخاب کنید. که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4 یا 3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.
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139- The link between ivory and violence adds even more ………… to the need to quash 

this deadly trade. 

1) dispute 2) speculation 3) ingenuity 4) urgency 

 صحیح است.  4گزینه  -139

 «.است تشدید کرده را مرگبار تجارت این لغو به فوری نیاز خشونت، و عاج بین ارتباط»

 ضرورت( 4؛ نبوغ( 3 ؛گمان و حدس( 2 ، نزاع؛اختالف( 1

140- Astronomers have been able to examine much of the universe’s history by training 

their telescopes on distant galaxies and quasars that ………… their light billions of years 

ago. 

1) emitted 2) disguised 3) replicated 4) impeded 

 صحیح است. 1گزینه  -140

 که کوازارها و دور هایکهکشان بر خود هایتلسکوپمتمرکز کردن  با را جهان تاریخ از بخش زیادی اندتوانسته شناسانستاره»

 «.دنکن بررسی ،اندکرده منتشر پیش سال هامیلیون نور خود را

 ممانعت کرد( 4 کرد؛ تکرار( 3 تغییر قیافه داد، مبدل پوشید؛( 2 ع کرد، منتشر کرد؛تسا( 1

141- When J. Langdon Down first described savant syndrome in 1887, coining its name 

and noting its association with ………… powers of memory, he cited a patient who could 

recite Edward Gibbon’s The Decline and Fall of the Roman Empire verbatim. 

1) implicit 2) hasty 3) astounding 4) innovative 

 صحیح است. 3گزینه  -141

 آن ارتباط و کرد گذارینام را آن و داد توضیح 1887 سال در را نتساوا سندرم بار اولین داون برای لنگدون. جیکه هنگامی»

شاره بیماریک  به کرد، بیان را آور حافظهشگفت هایقدرت با ست می که کرد ا  ادوارد «روم امپراطوری سقوط و نحطاطا»توان

 «کلمه از حفی بخواند.بهکلمه را گیبون

 نوآورانه( 4 ؛غریب و عجیب( 3 ؛شتابزده( 2 ؛ضمنی( 1

142- Because anemia can be treated with blood transfusions, some historians state that in 

the dark ages people with porphyria might have tried drinking blood as a folk ……… . 

1) misnomer 2) remedy 3) persistence 4) prejudice 

 صحیح است. 2گزینه  -142

 ممکن اپورفیری به مبتالافراد مسوون  که گویندمی مورخان برخی شووود، درمان خون تزریق با تواندمی خونیکم که جاییآن از»

 «یک درمان محلی امتحان کنند.عنوان به نوشیدن خون را است

 ( تعصب4( پایداری؛ 3( درمان؛ 2( نام غلط؛ 1
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143- The toxins will cause the white blood cells to ………… to the point they are no longer 

able to fight germs. 

1) demote 2) degenerate 3) evolve 4) soar 

 صحیح است. 2گزینه  -143

 «نباشند. ها را نداشتهمیکروب با مبارزه توانایی دیگر ورو به زوال روند  سفید خون هایگلبول که شوندمی باعث سموم»

 اوج گرفتن( 4 استنتاج کردن؛( 3 از بین فتن؛( 2 تنزل رتبه دادن؛( 1

144- The history of the kingdom of Naples is ………… interwoven with that of Sicily, with 

which for long periods it was united as the kingdom of the two Sicilies. 

1) loyally 2) zealously 3) inflexibly 4) inextricably 

 صحیح است. 4گزینه  -144

شاهی تاریخ» سیل با ناپذیریصورت جداییبه ناپل پاد ست، آمیخته درهم سی شاهیپعنوان به با آن طوالنی یمدت برای که ا  اد

 «بود. شده متحد سیسیل دو

 ناپذیرجدایی طوربه( 4 ؛پذیرانعطافطرز به( 3 ؛مشتاقانه( 2 انه؛وفادار( 1

145- When a big company takes over a little company, the smaller company loses its 

separate identity and is ………… the bigger one. 

1) attributed to 2) challenged by 3) assimilated into 4) detracted from 

 صحیح است. 3 گزینه -145

 و دهدمی دست از را خود جداگانه هویت ترکوچک شرکت کند،می جذب را کوچک شرکت یک بزرگ شرکت یککه هنگامی»

 «.شودمی تلفیق تربزرگ]شرکت[  در

 به علت شدهتخریب( 4 جذب کردن در، تلفیق کردن در؛ (3 ؛توسط شدهکشیده چالش به( 2 ؛به شدهداده نسبت( 1

146- To be better able to do his call presentation, the history student ………… the 

information he found in the encyclopedia with interviews of people who had fought in the 

war. 

1) augmented 2) gathered 3) exploited 4) concurred 

 صحیح است. 1گزینه  -146

برای بهبود  ،، پیدا کردبودند جنگیده جنگ در که افرادی با مصووواحبه با المعارفهردای در که رای اطالعات تاریخ، جویدانشووو»

 «اش، اضافه کرد.ارائه

 ت کردموافق( 4 کرد؛ برداریبهره( 3 کرد؛ آوریجمع( 2 افزود؛( 1
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147- For most of us, there is an obvious discrepancy between the current self and the ideal 

future self. Self-discrepancy theory states that people will be motivated to reduce this 

discrepancy so that their current self begins to ………… their vision of their ideal self. 

1) contradict 2) overcome 3) disillusion 4) approach 

 صحیح است. 4گزینه  -147

 انگیزه مردمبه  که کندمی بیان خودمحور نظریه. دارد وجود آلایده آینده و کنونی خود بین آشوووکاری اختالف ما اکثر برای»

 «نزدیک کنند. شانآلایده خود دیدگاه به راشان کنونی خود کهیطوربه ،دهند کاهش را اختالف این تا شودداده می

 نزدیک شدن( 4 بیداری از خواب و خیال؛( 3 کردن؛ غلبه( 2 داشتن؛ تناقض( 1

148- Wayan Suta Negara was born on the slope of the sacred volcano but was forced to 

leave his home recently when fears of an eruption led to a mass ………… . 

1) genocide 2) evacuation 3) expediency 4) anomaly 

 صحیح است. 2 گزینه -148

شان شیب ناگارا در سوتا وایان» شف  شد شد، مجبور جمعی تخلیه به منجر فوران از ترس که اخیراً، اما شد، متولد مقدس آت

 «.کند ترک را خود خانه

 ناهنجاری( 4 مصلحت؛( 3 تخلیه؛( 2 کشی؛نسل( 1

149- Pterosaurs terrorized the skies for more than 160 million years until they went 

extinct alongside the dinosaurs some 66 million years ago. They are the largest animals 

to have ever flown, with some like the ………… Quetzalcoatlus having wingspans as large 

as fighter jets. 

1) colossal 2) primary 3) influential 4) coincidental 

 صحیح است. 1گزینه  -149

 دایناسووورها همراهبه که پیش سووال میلیون 66 تا تسوولط دارند هاآسووماناسووت که بر  سووال میلیون 160 از بیشپتروزوئرها »

 الجثهعظیم هایکوئتزالکواتلوس از برخی مانند اند،کرده پرواز حال به تا که هسووتند حیواناتی ترینبزرگها آن .شوودند منقرض

 «.هستند جنگنده هایجت اندازه به پهن یهایبال دارای که

 ( تصادفی4( بانفوذ؛ 3( اولیه؛ 2الجثه؛ ( عظیم1

150- While the brain, a physical entity, is ………… scientific investigation, the mind—an 

abstract, elusive quarry—is far less so, and questions about its architecture have occupied 

philosophers at intervals since classical antiquity. 

1) resistant to 2) hazardous for 3) amenable to 4) consistent with 

 صحیح است. 3گزینه  -150
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سخ قابل علمی تحقیقبرای یک  فیزیکی، موجودیت یک مغز، که حالی در» ستپا  رمعدن گریزناپذی یکعنوان به ذهن، ،دهی ا

ست گونهاین کمتر مراتببه انتزاعی، سفه را در زمانآن معماریدرمورد  االتیسؤو  ا سیک ، ]ذهن[ فال صر کال های مختلف از ع

  «به خود مشغول کرده است.

 با سازگار( 4 جوابگویی؛ قابل( 3 برای؛ خطرناک( 2 ؛برابر در مقاوم( 1

 

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سؤاالت ذیل را تکمیل میکه به بهترین  4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه » سپس گزینه کند، انتخاب کنید. شکل جای خالی در 

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

Passage 1: 

The new study, published on Tuesday in the journal PLOs Computational Biology, looked at 

city dwellers all living in the same time zone in southern Europe. In previous work with the 

same data, the researchers estimated how often users called one another. Eventually, the 

scientists began to wonder whether there were patterns in the timing of calls. As it turned out, 

there were clear peaks and dips in phone calls throughout the day. One peak in outgoing calls 

was always at midday, while another was in the evening. In one city the group studied, for 

example, the early peak was centered around noon, while another occurred at 9 p.m. The lowest 

likelihood of calls going out was at around 4 p.m. and 4 a.m. 

Over the course of the year, however, there was a noticeable shift. The last call times crept later 

during a stretch of three or four months, even as the earliest call times grew earlier. The peak 

calling periods moved as well, with the morning peak moving earlier and the evening peak 

moving later. Then, the process reversed direction. By the end of the year, the pattern somehow 

comes back to the same point where it was one year ago. The timing of this shift wasn’t random: 

It moved in tandem with the lengthening of days during summer and shorter days of winter. 

Other factors might affect the times that people make phone calls, including school and work 

schedules. To factor out these social influences, the researchers ordered cities according to how 

far west they were in the time zone. They then looked to see whether city with a slightly earlier 

sunrise and sunset saw a corresponding shift in its calling pattern, compared to a city with a 

later diurnal cycle. Indeed, the timing of the last calls and the first calls closely tracked the 

movement of the sun. In one group of five cities, there was about a 40-minute difference 

between the easternmost city and the westernmost one, even though schools got out at the same 

time and other factors were the same. 
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151- What is the main point made by the passage about the timing of calls? 

1) It does not follow a similar pattern worldwide. 

2) It tends to be longer when people are not working. 

3) It follows a pattern dependent on the length of daytime during the year. 

4) It seems to be random in all seasons during the year with more stability in summer time. 

 صحیح است. 3گزینه  -151

 در پاراگراف دوم گفته شده:

The timing of this shift wasn’t random: It moved in tandem with the lengthening of days during 

summer and shorter days of winter. 

 کرد.تغییر می زمستان کوتاه روزهای و تابستان روزهای طول باهمراه  :نبود تصادفی بندیزماناین تغییر 

 همچنین در پاراگراف آخر گفته شده:

Indeed, the timing of the last calls and the first calls closely tracked the movement of the sun. 

 کرد.در حقیقت، زمان آخرین تماس و اولین تماس از زمان تغییر مکان خورشید تبعیت می

152- The word “another” in Paragraph 1 refers to ………… . 

1) city 2) call  3) group 4) peak  

 صحیح است. 4گزینه  -152

 است. peakاست و ساختار مشابه آن را در جمله دارد،  anotherاولین اسمی که قبل از 

153- The findings of the research endeavor described in the passage support which of the 

following statements? 

1) The timing pattern of calls made by people in the same time zone follows a predictable trend. 

2) Phone call peaks and dips do constantly undergo changes in cities in the same season based 

on how busy the callers are. 

3) Reasons for change in people’s phone call habits are different in different time zones. 

4) The duration of phone calls made by individual people is not fixed all through a year. 

 صحیح است. 1گزینه  -153

 در متن گفته شده:

To factor out these social influences, the researchers ordered cities according to how far west 

they were in the time zone. …….. . Indeed, the timing of the last calls and the first calls closely 

tracked the movement of the sun. 

 دهنده وجود الگویی در مکالمات تلفنی در یک منطقه زمانی است.که نشان
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154- Which of the following best describes the function of Paragraph 3 in relation to the 

first two paragraphs? 

 1) It refers to some other research studies already done in cities with different time zones to 

see if the findings of the study reported in the first two paragraphs are valid enough. 

2) It reports the attempt made by some new scholars to duplicate the study described in the first 

two paragraphs to see if the findings thereof are confirmed. 

3) It describes a follow-up study to investigate the role of some possible intervening variables 

in determining the timing of the calls. 

4) It provides evidence which is intended to qualify the claim made in the first two paragraphs. 

 صحیح است. 3گزینه  -154

سی متغیرهای مداخله شده که برای برر سوم، گفته  شده گری مثل زماندر پاراگراف  شی انجام  شاغل، پژوه بندی مدارس و م

 دهنده عدم تأثیر این متغیرها بوده است.است که نشان

155- Which of the following best describes the author’s attitude towards the subject of 

the passage? 

1) Indifference 2) Impartiality 3) Amusement 4) Skepticism 

 صحیح است. 2گزینه  -155

 است.طرفی پرداخته شده بدون قضاوت و با بیهای انجامنویسنده به بیان نتایج پژوهش

Passage 2: 

Get ready to nuke your packed lunch anywhere: a second microwave cooking revolution is 

around the corner. As well as portable ovens you can stick in a backpack, advances in 

electronics will enable appliances that detect when their contents are thawed or about to boil 

ever, and smart ovens which cook multiple items at different rates simultaneously. 

Conventional microwave ovens use a cavity magnetron, a vacuum tube developed for radar 

during the Second World War. Magnetrons are heavy and not efficient at generating 

microwaves. They may also create hotspots during cooking a problem that rotating the even’s 

contents on a turntable does not totally solve. 

Laterally diffused metal oxide semiconductor (LDMOS) microwave sources promise to change 

that. Similar to those used in cellphone towers and microwave communication systems, they 

are now being worked on by firms such as NXP, based in Eindhoven, the Netherlands. “The 

underlying technology has been here a long time. We’re making changes to make it more 

specific and suited for consumer cooking appliances,” says NXP’s Paul Hart. 

The compactness and high efficiency of the source makes portable microwave cookery 

possible, such as the 1.5-kilogram Adventurer from Wayv, a company based in Hertford, UK. 

The size of a large thermos flask, it uses an NXP source that can heat up to half a liter of food 

or drink, in cycles of up to 5 minutes. The rechargeable lithium-ion battery is good for six 

cycles on a charge. 
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The Adventurer raised £150,000 in less than 19 hours on the crowd funding site CrowdCube 

in 2014. It will be launched first in the US early next year, and will cost about $200. Wayv 

envisages it being used by campers and hikers, as well as the military and first responders. 

Unlike with camp stoves, it produces no telltale smoke and carries no risk of carbon monoxide 

poisoning. 

156- What does paragraph 1 mainly discuss? 

1) New places that campers can hope to travel to thanks to a second microwave cooking 

revolution 

2) Features of some new appliances that are intended to be included in new microwave ovens 

3) The advantages of microwave cooking on camping trips 

4) Properties of a novelty that is down the line 

 صحیح است. 4گزینه  -156

 های آن پرداخته شده است.ویژگی است و بعد به بیان صحبت از یک انقالب در مایکروفردر این پاراگراف در ابتدا 

157- What does the word “that” in Paragraph 3 refer to? 

1) Hotspot created during cooking 

2) Conventional microwave oven size 

3) Rotating the oven’s contents on a turntable 

4) Use of a cavity magnetron in microwave ovens 

 صحیح است. 4گزینه  -157

یک نوآوری صووحبت شووده و در پاراگراف دوم به مشووکالت حفره مگنترون در مایکروفرهای مرسوووم درمورد  در پاراگراف اول

 پرداخته شده است و در نهایت به وعده مایکروفرهای جدید مبنی بر رفع آن در پاراگراف سوم اشاره شده است.

158- The statement quoted from Paul Hart in Paragraph 3 is intended to ………… . 

1) contrast a new technology with an old one 

2) supplement an earlier assertion 

3) publicize a new concept 

4) define a term 

 صحیح است. 2گزینه  -158

از پاول هارت آورده شده مبنی  یقولنقلدر بخش اول پاراگراف به رفع یک مشکل در مایکروفرهای مرسوم اشاره شده و سپس 

که فناوری زیرسوواختی خیلی وقت اسووت که وجود دارد و تنها کافی اسووت برای نیازهای وسووایل آشووپزی مشووتریان بر این

 ادعای قبلی است.کننده بنابراین به نوعی تکمیل سازی شوند.مناسب

 

 



 417 

 

 

 متمرکز دکتریتحصیلی آزمون نیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعدادپی اچ دی تست؛ ارائه

 97سؤاالت و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 

159- None of the following can be inferred about the appliance made by Wayv EXCEPT 

that it ………… . 

1) was made in collaboration with NXP 

2) heats food contents faster than conventional ovens 

3) is more suitable for campers to carry around with them 

4) works on a battery that can be recharged as many as six times 

 صحیح است. 3گزینه  -159

سپس شده و  صحبت  شردگی و کارایی این مایکروفر قابل حمل  شده ک در پاراگراف پنجم در پاراگراف چهارم درمورد ف ه گفته 

 روند مورد استفاده قرار گیرد.پ میتوسط کوهنوردان یا کسانی که به کمشود که بینی میپیش

160- The passage provides sufficient information to answer which of the following 

questions? 

I. Why does the Adventurer produce no telltale smoke? 

II. Are magnetrons still used in the construction of radar? 

III. Are conventional microwave ovens likely to cause carbon monoxide poisoning? 

IV. What makes portable microwave cookers portable compared with conventional 

microwave ovens? 

1) IV 2) I 3) II and III 4) I and IV 

 صحیح است. 1گزینه  -160

سؤال  شده و فقط  1به  سخی داده ن شده که ادونچرر دود تولید نمیپا شده در پاراگراف آخر گفته  شاره ن کند، اما به دلیل آن ا

 است.

ه گرفتدر ساخت رادار مورد استفاده قرار می ، مگنتروننیز پاسخی داده نشده، فقط گفته شده در جنگ جهانی دوم 2به سؤال 

 است.

 شود.و فقط گفته شده در مایکروفرهای مرسوم از حفره مگنترون استفاده می پاسخی داده نشده 3همچنین به سؤال 

 : در پاراگراف سوم به این سؤال پاسخ داده شده است.4سؤال 
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 هنر، کشاورزی و دامپزشکی ،سؤاالت زبان عمومی گروه علوم انسانی -1

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

ه سپس گزینکنید.  انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به ذیل سؤاالت در را خالی جای که 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

131- When ……….... for the finest, freshest ingredients, always purchase organic meats, 

vegetables, and condiments when possible. 

1) to shop 2) it is shopped 3) are shopping 4) shopping 

 صحیح است. 4گزینه  -131

. دنشوو فاعل حذف می beین صورت که قید ربط باقی مانده و فعل ه اشوند، ب خالصه ظاهرصورت به توانندمی قیدیعبارات 

درست  داشت، پاسخ وجود هاگزینه بین بوده که اگر این عبارت در you are shoppingدر این سؤال در جای خالی عبارت 

آمده  4است در گزینه  و فاعل beحذف فعل صورت به و شکل خالصه آن که ندارد وجود عبارت این هاگزینه بین در اما. بود

 است.

132- Knowing that we have left the world ……….... it is the essence of self-worth and real 

happiness. 

1) is a little better than you found in  2) a little better than we found 

3) you found in a little better than 4) where you find a little better than 

 صحیح است. 2گزینه  -132

 جای خالی( نقش مفعول جمله را دارد و وجود یک فعل قبل از آن ضروری است. )بعد از itکلمه 

 شود. غلط است چرا که فعل دارد، اما در صورت سؤال فاعلی برای آن دیده نمی 1گزینه  

133- The longest hiccups on record was by an American farmer ……….... persisted from 

1922 to 1987.  

1) whose hiccups 2) that his hiccups 3) with hiccups 4) who hiccupped 

 صحیح است. 1گزینه  -133

 است و یک عبارت وصفی آمدهجمله ، بنابراین در ادامه باشدمیفعل و فاعل  دارای صورت سؤال کامل است ودر  جملهساختار 

در همچنین، شود. رد می 3بنابراین گزینه ، خالی به قید ربط نیاز داریم ی، در جاوجود ندارد چون در صورت سؤال قید ربط

نیز رد  4و گزینه  به فعل نیاز نداریم (، بنابراین در جای خالیpersisted) آمده استصورت سؤال برای عبارت وصفی فعل 

 غلط و حشو است. that hisچرا که ترکیب  ،شودنیز رد می 2شود. گزینه می
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134- Everyone has his or her own mode, ……….... one wants to meditate in order to be 

dynamic and transformed in the Divine Force one needs to be diligent and sincere.  

1) although 2) however when 3) but if 4) despite the fact 

 صحیح است. 3گزینه  -134

 1بنابراین دو قید ربط الزم است و گزینه به قید ربط نیاز داریم. ها آن صورت سؤال دارای سه فعل است، که برای ارتباط دادن

 شوند.رد می 4و 

Everyone has his or her own mode 
one wants to meditate in order to be dynamic and transformed in the Divine Force 
one needs to be diligent and sincere.  

 2رود، وجود یک ویرگول بعد از آن الزم است. بنابراین گزینه میکار به برای اتصال دو جمله however، وقتی 2در مورد گزینه 

 شود.نیز رد می

 دهد.میرا  فعل دو حضور اجازه شرطی، جمله ایجاد یک نیز با ifکند. بین جمله اول و دوم ارتباط ایجاد می but، 3در مورد گزینه 

135- Research in the field of linguistics has shown that the higher up the social or 

management ladder a person is, ……….... to communicate in words and phrases. 

1) better able he is 2) the better able he is 

3) he is better able 4) he has better ability 

 صحیح است. 2گزینه  -135

 به ساختار زیر توجه کنید:

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

روند، صفت اول بیانگر علت و میکار به وقتی دو صفت تفضیلی همراه هماست.  ای مضاعففات مقایسهصاین ساختار مربوط به 

 است. صحیح 2. با توجه به ساختار فوق، گزینه صفت دوم بیانگر نتیجه است

136- Those kinds of dreams, ……….... , are the most potent source of motivation I know. 

1) with purposeful energy to fill their minds 

2) those with purposeful energy fill their minds 

3) the dreams that fill their minds with purposeful energy 

4) that are the dreams to fill their minds with purposeful energy 

 صحیح است. 3گزینه  -136

د ها، مشکلی در جمله ایجافاعل است و بین دو ویرگول قرار گرفته و با حذف عبارت داخل ویرگول به راجع اضافی توضیحی بدل

 فاعل است،   dreamsجا شود. در ایننمی

شود، چون نیز به همین دلیل رد می 4بیاید. گزینه  ویرگولحرف اضافه( نباید  عنوانبه) withشود، چون قبل از رد می 1گزینه 

 باشد.ویرگول  قبل از آن نباید

نیز  2نه بنابراین گزیتواند فعل نداشته باشد و یک عبارت باشد، اما اگر فعل داشته باشد، باید با حرف ربط همراه باشد. بدل می

 شود.رد می
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137- Suppose, for example, that an internal report of a large company becomes public, 

and it states that the average employee arrives late for work ……….... . 

1) 5.3 percents of times 2) with 5.3 percentage of time 

3) 5.3 percent of the time 4) for 5.3 percentage of time 

 صحیح است. 3گزینه  -137

 نباید جمع بسته شود.  percentغلط است،  1گزینه 

 .percentageاستفاده شود و نه  percentنکته مهم دیگر این است که برای بیان درصد به همراه عدد باید از 

138- Children don't need to have a lot of money spent on them. What they do need is 

priceless: your time, patience, ……….... . 

1) to have comfort and to be loved 2) have comfort and love 

3) comfort and to be loved 4) comfort and love 

 صحیح است. 4گزینه  -138

 شوند دارایروند. بنابراین الزم است کلماتی که توسط این حروف به هم مرتبط میکار به عبارات همسانهنگام لیست کردن باید 

 ی خالی نیز باید اسم قرار گیرد.لمات صورت سؤال اسم هستند، در جاچون ک ساختار گرامری یکسانی باشند.

 

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

ه سپس گزین .کنید انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به ذیل سؤاالت در را خالی جای که 4 یا 3 ،2 ،1 گزینهراهنمایی: »

 «ید.صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزن

139- When I offered my witty friend a piece of bubble gum, he shook his head and said, 

"Bubble gum is something I ………...., not chew".  

1) eschew 2) spew 3) skew 4) withdrew  

 صحیح است. 1گزینه  -139

 است چیزی بادکنکی آدامس»: گفت و داد تکان را سرش دادم، بادکنکی آدامس تکه یک پیشنهاد طبعمشوخ دوست به وقتی»

 «.«جوممین کنم،)از آن( اجتناب می من که

 نشینی کردن( پس زدن، عقب4( کج نگاه کردن؛ 3فوران کردن )مواد آتشفشانی(؛ ( 2 ( اجتناب کردن؛1

پذیر است و با توجه به ترجمه تشخیص گزینه امکان chewو  eschewاساس قافیه )تشخیص پاسخ درست در این تست بر 

 چندان ساده نیست.( صحیح
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140- Although she had received an invitation, Patty was unable to attend the ……….... of 

the new governor.  

1) appointment 2) inauguration 3) ritual 4) registration 

 صحیح است. 2گزینه  -140

 «مقام دولتی جدید را نداشت. تحلیفدریافت کرده بود، اما امکان رفتن به ای دعوتنامهاگر چه پتی »

 نام( ثبت4( تشریفات مذهبی؛ 3( افتتاح، تحلیف؛ 2؛ ( انتصاب1

141- Trying to generalize about postmodern literature is not only difficult but also foolish 

because this work ……….... many different styles and elements.  

1) inspires 2) deserves 3) foretells 4) encompasses 

 صحیح است. 4گزینه  -141

 ختلفم عناصر و هاسبک از بسیاری که چرا است، نیز احمقانه بلکه مشکل، تنهانه مدرنپست ادبیاتعمومی کردن  برای تالش»

 «.شودشامل میرا 

 شدن شامل دربرگرفتن،( 4 کردن؛ پیشگویی( 3 بودن؛ سزاوار( 2 بخشیدن؛ الهام( 1

142- There is no difficulty which we cannot resolve by courage and ……….... . 

1) determination 2) appreciation 3) speculation 4) correlation 

 صحیح است. 1گزینه  -142

 «.کنیم حل اراده و شجاعت با نتوانیم ما که ندارد وجود مشکلی هیچ»

 همبستگی( 4 گمان؛ و حدس( 3 قدردانی؛( 2 اراده؛( 1

143- The soldiers were ordered not to eat the plant because it was ……….... . But they 

were dying anyway from hunger.  

1) novel 2) sparse 3) noxious 4) adventurous 

 صحیح است. 3گزینه  -143

 «.مردندمی گرسنگی از داشتندها آن اما. بود مهلک که چرا نخورند، را گیاه که ه شدداد دستور سربازان به»

 ماجراجویانه( 4 مهلک؛ مضر،( 3 پراکنده؛( 2 رمان؛( 1

144- Throughout this work, Anthony became widely recognized as the face of the 

women's rights movement. She also began to receive ……….... attention; male columnists 

from antisuffrage papers mocked her cruelly. 

1) autonomous 2) unwelcome  3) inconsistent  4) judicious 

 صحیح است. 2گزینه  -144
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ی ناخواسته توجه جلب به شروع همچنین وی. شد شناخته زنان حقوق جنبش چهرهعنوان به آنتونی عمدتاً کار، در طول این»

 «کردند.می مسخره را او رحمانهبی رأی حق مخالف هایروزنامهنویس آقایان مقاله نمود؛

  جنجالی( 4 ناسازگار؛( 3 ناخواسته؛( 2 خودمختار؛( 1

145- Crops need a favorable environment to give a good ……….... . 

1) irrigation 2) outcome 3) yield 4) plowing 

 صحیح است. 3گزینه  -145

 «به محیطی مطلوب نیاز دارند. خوب محصولزراعی برای تولید یک  محصوالت»

 ( شخم4صول؛ ح( م3( نتیجه؛ 2( آبیاری؛ 1

146- Since time .................., countless scholars have asked the question: What is beauty?  

1) immemorial 2) archaic 3) immortal 4) permanent 

 صحیح است. 1گزینه  -146

 «چیست؟ زیبایی: اندمطرح کرده را سؤال این شماریبی دانشمندان بسیار قدیم، زمانِ از»

 دائمی( 4 جاودانه( 3 منسوخ؛( 2 قدیم؛ بسیار( 1

147- Although skeptics say financial problems will probably prevent our establishing a 

base on the Moon, supporters of the project remain enthusiastic, saying that human 

curiosity should ................ Such pragmatic constraints.  

1) scrutinize 2) overcome 3) postpone 4) involve 

 صحیح است. 2گزینه  -147

 پروژه این طرفداران اما خواهند شد، ماه در ما برای پایگاهی ایجاد مانع احتماالً مالی مشکالت معتقدند بدبین افراد گرچه»

 «غلبه نماید.عملی  هایمحدودیت )بر( چنین باید انسان کنجکاوی که معتقدند و هستند مشتاق همچنان

 شدن شامل( 4 انداختن؛ تعویق به( 3 کردن؛ غلبه( 2 کردن؛ بررسی( 1

148- When I stood before a large number of students, I almost forgot what I wanted to 

say and began trembling all over the presentation turned out to be nothing but a complete 

................, unfortunately. 

1) restriction 2) fiasco 3) imitation  4) uncertainty 

 صحیح است. 2گزینه  -148

 هب شروع و کردم فراموش تقریباً بگویم خواستممی که را چهآن ایستادم، آموزاندانش از زیادی تعداد مقابل درکه هنگامی»

 «.نبود مفتضخانه کامالً پایان جز یک چیزی اشنتیجه متأسفانه،که  کردم سخنرانی طول تمام در لرزیدن

 اطمینان عدم( 4 تقلید؛( 3 ؛انهحشکست مفتض( 2 محدودیت؛( 1
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149- By putting the ................ on me, my friends actually used me as a scapegoat. It was 

actually they who started the fire and caused the damage.  

1) consequence 2) chore 3) function 4) blame 

 صحیح است. 4گزینه  -149

 را آتش که بودندها آن واقع در. کردند استفاده قربانیعنوان به من از واقع در سرزنش،من در معرض  دادن قرار با دوستانم»

 «.شدند خسارت باعث و کردند شروع

 سرزنش ( 4 عملکرد؛( 3 فرسا؛طاقت و سخت کار( 2 ( نتیجه؛1

150- The notion that fat in general is to be avoided mainly ............... observations that 

affluent Western countries have both high intakes of fat and high rates of coronary heart 

disease.  

1) challenges 2) generates 3) stems from 4) results in 

 صحیح است. 3گزینه  -150

 ورهایدهند کشنشان می که است مشاهداتی گرفته ازنشأت عمدتاً  کرد، اجتناب مصرف چربی از باید یطورکلبه که مفهوم این»

 «در این کشورها باال است. عروقی قلبی هایو هم نرخ بیماری چربی باالیی دارند هم میزان مصرف ثروتمند غربی

 منجر شدن به (4 نشأت گرفتن از؛( 3 کردن؛ تولید( 2 ؛هاچالش( 1

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

کند، انتخاب کنید. سپس گزینه که جای خالی را در سؤاالت ذیل به بهترین شکل تکمیل می 4یا  3، 2، 1گزینه راهنمایی: »

 «عالمت بزنید. صحیح را در پاسخنامه خود

Passage 1: 

A common phenomenon in arid regions of the world is the whirling vortex called the "dust 

devil." Although they resemble tornadoes, dust devils are generally much smaller and less 

intense than their more destructive cousins. Most dust devils are only a few meters in diameter 

and reach heights no greater than about 100 meters. Further, these whirlwinds are usually short-

lived microscale phenomena: most form and die out within minutes. Unlike tornadoes, which 

are associated with clouds, dust devils form on days when clear skies prevail. Further, these 

whirlwinds form from the ground upward, exactly the opposite of tornadoes. Because surface 

heating is critical to their formation, dust devils occur most frequently in the afternoon, when 

surface temperatures are highest. 

Dust devils form when the hot surface of the earth warms the air above it. When the air near 

the surface is considerably warmer than the air a few tens of meters overhead, the layer of air 



 425 

 

 متمرکز دکتریتحصیلی آزمون نیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعدادپی اچ دی تست؛ ارائه

 98سؤاالت و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 

near Earth's surface becomes unstable. In this situation, warm surface air begins to rise, causing 

air near the ground to be drawn into the developing whirlwind. A light wind will start this rising 

air to rotate, and once the rotation has begun, it becomes faster due to the same physical 

principle that causes ice-skaters to spin faster as they pull their arms closer to their body. As 

the inwardly spiraling air rises, it carries sand, dust, and other loose debris tens of meters into 

the air. It is this material that makes a dust devil visible. Occasionally, dust devils form above 

ground covered with vegetation. Under these conditions, the vortices may go undetected unless 

they interact with objects at the surface. 

151- What does the phrase “their more destructive cousins” in paragraph 1 refer to? 

1) tornadoes 2) dust devils 3) arid regions 4) whirlwinds 

 صحیح است. 1گزینه  -151

 در متن سؤال گفته شده:

Although they resemble tornadoes, dust devils are generally much smaller and less intense than 

their more destructive cousins. 

152- The author uses the phrase “microscope phenomena” in paragraph 1 to emphasize 

the idea that ............... .  

1) all whirlwinds behave in similar ways, whether they are tornadoes or dust devils  

2) whirlwinds are very similar to tornadoes  

3) whirlwinds are too small to be observed 

4) whirlwinds last only a few minutes  

 صحیح است. 4گزینه  -152

 در متن سؤال آمده است که:

Further, these whirlwinds are usually short-lived microscale phenomena: most form and die 

out within minutes.  

از  و گرفته شکل دقیقه چند عرض در اغلب: هستند مدتکوتاهو  مقیاسکوچک هاییپدیده معموالً گردبادها این ،این بر عالوه

 روند.بین می

 مرتبط است. 4توضیح عبارت مدنظر است که به گزینه  جمله بعد از دو نقطه

153- Paragraph 1 supports which of the following inferences about the formation of dust 

devil?  

1) Dust devils tend to form under clear skies because sunshine is required for surface heating.  

2) Dust devils often form in arid regions because these regions have strong winds. 

3) Dust devils are common because they are short-lived. 

4) Dust devils tend to form in the morning.  

 صحیح است. 1گزینه  -153
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 در پاراگراف اول آمده است که: 

Dust devils form on days when clear skies prevail. 

 که همان مفهوم گزینه اول است.

154- Why does the author mention ice-skaters in paragraph 2? 

1) To compare the directions of movement in a skater’s rotation to the direction of a 

whirlwind’s movement  

2) To explain the effect of wind on the rotation of ice-skaters  

3) To explain the motion of dust devils in familiar terms 

4) To emphasize that whirlwinds move independently  

 صحیح است. 3گزینه  -154

 در متن گفته شده:

A light wind will start this rising air to rotate, and once the rotation has begun, it becomes faster 

due to the same physical principle that causes ice-skaters to spin faster as they pull their arms 

closer to their body.  

 اصل همان دلیل فرآیند به سرعت این شود، شروع چرخشکه هنگامی و شودمی هباالروند هوای چرخش باعث ضعیفی باد

 ابد.یبچرخند، افزایش می ترسریع کشند،می خود بدن سمت به را خود بازوهای وقتی بازاناسکیت شودمی باعث که فیزیکی

 کرده است. گردوغبار به زبانی دیگر از این مثال استفاده هایشیطانبنابراین برای توضیح حرکت 

155- According to paragraph 2, what makes the situation in which a dust devil forms 

unstable? 

1) The tendency of dust and other debris to be drawn into the air  

2) The fact that a layer of cool air is above a layer of warm air  

3) The movement of air tens of meters above Earth's surface  

4) The fact that winds tend to disturb the warmer surface air 

 صحیح است. 2گزینه  -155

 در پاراگراف دوم آمده است که:

When the air near the surface is considerably warmer than the air a few tens of meters overhead, 

the layer of air near Earth's surface becomes unstable. 

 سطح نزدیکی در هوا الیه است، زمین باالی متریده چند در هوا از ترگرم توجهیقابل ورطبه سطح نزدیکی در هواکه هنگامی

 .شودمی ناپایدار زمین
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Passage 2: 

The basic scenic background in the Roman Theater was the scaenae frons. In comedy, it usually 

consisted of a series of houses opening onto a city street, represented by the stage. In tragedy, 

the facade normally became a palace or temple. Although some plays were set in the country 

or other open places, there was probably little attempt to change the visual appearance of the 

stage from one play to another. As the prologue to one play says. "This city is Epidamnus 

during the performance of this play, when another play is performed it will become another 

city." The audience probably depended primarily upon the dramatists' words to locate the 

action. 

There were notwithstanding a number of problems relating to scenic background. One concerns 

the amount and kind of three-dimensional detail required by the plays of Plautus and Terence, 

some scholars arguing that there must have been porticos, alcoves, or other similar architectural 

features, with others maintaining that all details were painted. The question has arisen largely 

because of the many scenes in the comedies involving eavesdropping or scenes in which one 

character is not supposed to see others who were on stage at the same time. One group of 

historians has insisted that three-dimensional structures would have been necessary to stage the 

scenes convincingly, while another group insists that the conventions of the Roman stage 

permitted characters to see each other or to pretend not to see each other as the dramatic 

situation dictated. 

Closely connected with this problem is another involving interiors. Since a few scenes in the 

comedies depicted banquets or other actions that would ordinarily occur indoors, some scholars 

have argued that such scenes were staged in porches or vestibules in front of doors, to give a 

more convincing sense of an interior. Others have insisted that none of these scenes occurred 

indoors, and that it is only the influence of modern realism that has led historians to such 

conjectures. Neither of these arguments can be proven, although it seems likely that convention 

was stronger than realism in the time of Plautus and Terence. 

156- What does the passage mainly discuss? 

1) Scenes from plays by Plautus and Terence  

2) Differences between Roman comedy and tragedy  

3) The use of scenic background facades in Roman theater 

4) Disagreements scholars have about the meaning of Roman theater  

 صحیح است. 3گزینه  -156

 زیر است:  حها و آخرین جمله متن به شرجمالت اول پاراگراف

The basic scenic background in the Roman Theater was the scaenae frons. 
There were notwithstanding a number of problems relating to scenic background. 
Closely connected with this problem is another involving interiors.  

 (scenic background)درباره 

Neither of these arguments can be proven, although it seems likely that convention was stronger 

than realism in the time of Plautus and Terence.  
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 (در تئاترهای روم scenic background)درباره 

157- Why does the author quote from the prologue of a play in paragraph 1? 

1) To support the assertion that from play to play there was probably little attempt to alter the 

appearance of the stage  

2) To illustrate how the setting for most Roman comedies was in the city, even when they were 

presented in the country  

3) To indicate that Roman theater emphasized action rather than words 

4) To describe varieties of the Roman scaenae frons  

 صحیح است. 1گزینه  -157

 دهد:می از عبارتی که در کوتیشن قرار گرفته به شرح زیر است و علت استفاده از آن را توضیحجمله قبل 

Although some plays were set in the country or other open places, there was probably little 

attempt to change the visual appearance of the stage from one play to another.  

 یک از صحنه بصری ظاهر تغییر برای احتماالً  شدند،می اجرا باز هایمکان سایر یا شهر حومه در هانمایشنامه از برخی چه اگر

 .شودنمی چندانی تالش بازی دیگر به بازی

158- According to the passage, the audience probably relied most upon which of the 

following as an indication of the location of a scene in a Roman play?  

1) The façade 

2) What the writer said about the location  

3) Whether the play was a comedy or tragedy 

4) The three-dimensional detail in the background  

 صحیح است. 2گزینه  -158

 در متن آمده است:

The audience probably depended primarily upon the dramatists' words to locate the action. 

 .کردندمی تکیه نمایش وقوع محل درک برای نویساننمایشنامه هایواژه به عمدتاً مخاطبان احتماالً

159- According to the passage, some scholars believed that Roman comedies required 

scenery with three-dimensional architectural features because ...............  .  

1) the ruins of Roman theater show signs of having had such features  

2) this type of scenery was so durable that it could be reused in other plays  

3) Roman dramatists were known to be concerned with the realistic portrayal of scenic 

backgrounds  

4) there were many scenes in which some characters were not supposed to see other characters  

 صحیح است. 4گزینه  -159

 در متن آمده است که:



 429 

 

 متمرکز دکتریتحصیلی آزمون نیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعدادپی اچ دی تست؛ ارائه

 98سؤاالت و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 

The question has arisen largely because of the many scenes in the comedies involving 

eavesdropping or scenes in which one character is not supposed to see others who were on 

stage at the same time. One group of historians has insisted that three-dimensional structures 

would have been necessary to stage the scenes convincingly, … 

 یک آن در که هاییصحنه یا و است سمع استراق شامل که است هاکمدی در زیادی هایصحنه دلیل به عمدتاً سؤال این

 رزط به بعدیسه ساختارهای که باورند این بر مورخان از گروه یک. ببیند صحنه در زمان همان در را دیگران نباید شخصیت

 ... است، بوده ضروری هاصحنه این ایجاد برای ایکنندهقانع

160- Which of the following statements about Plautus and Terence is best supported by 

paragraph 3?  

1) Plautus and Terence frequently disagreed with each other.  

2) The plays of Plautus and Terence were extremely realistic.  

3) Plautus and Terence were exceptionally skillful at pleasing their audiences.  

4) The banquet scenes in the plays of Terence and Plautus probably did not occur indoors. 

 صحیح است. 4گزینه  -160

 بر اساس متن گفته شده که:

Since a few scenes in the comedies depicted banquets or other actions that would ordinarily 

occur indoors, some scholars have argued that such scenes were staged in porches or vestibules 

in front of doors, to give a more convincing sense of an interior.  

 داد،می نشان دهند رامی رخ داخلی فضای در معموالً که اقداماتی سایر ها یاها، مهمانیکمدی در صحنه چند که جاییآن از

 تریکنندهقانع حس تا شدهمی اجرا هادرب مقابل هشتی یا هاایوان در هاییصحنه چنین که کنندمی استدالل محققان از برخی

  .کنند ایجاد داخلی فضای از
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 علوم پایهمهندسی و -سؤاالت زبان عمومی گروه فنی -2

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

ه سپس گزین .کنید انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به ذیل سؤاالت در را خالی جای که 4 یا 3 ،2 ،1 راهنمایی: گزینه»

 «ید.صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزن

131- Thunder is caused by lightning, ……….... essentially a stream of electrons flowing 

between or within clouds or between a cloud and the ground. 

1) which is  2) that is 3) to be 4) it is 

 صحیح است. 1گزینه  -131

 شود. رد می 3جمله اول فعل و فاعل دارد و کامل است. جمله دوم نیاز به فعل و فاعل دارد. گزینه 

 شود. فاقد قید ربط است و این گزینه هم رد می 4گزینه 

 بیاید. ویرگول  نباید thatشود که پیش از نیز به این علت رد می 2گزینه 

 و فعل هم در جمله وجود دارد.( جای فاعل نشسته which، کلمه ربط )1در گزینه 

132- In ancient Egypt and India, people produced large blocks of ice with the help of 

evaporative cooling (the principle ……….... draw heat from their surroundings). 

1) water molecules that vaporizes 2) that vaporizing water molecules 

3) to vaporize water molecules 4) water molecules are vaporized  

 صحیح است. 2گزینه  -132

صورت  این گزینه چون در بر اساسجمله داخل پرانتز بدل است، یا نباید فعل داشته باشد و یا فعل باید همراه با قید ربط باشد. 

( نیازی به فعل drawفعل در صورت سؤال وجود دارد )سؤال فعل آمده، باید قید ربط در جای خالی قرار بگیرد. از طرفی چون 

 در جای خالی نیست.

133- By the end of the 1800s, naturally occurring reserves of nitrogen-based compounds 

had been so badly depleted by their use as fertilizers ……….... some feared a worldwide 

famine when supplies ran out.  

1) that 2) then 3) which 4) when 

 صحیح است. 1گزینه  -133

 است. «به قدری ،قدرآن»معنای  به so مواجه هستیم. so + adj/adv + that clause در این جمله با ساختار
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134- Work is currently under way on planes that could potentially fly ……….... the speed 

of sound.  

1) faster than 20 times of 2) more than 20 times as much as that of 

3) at 20 times 4) 20 times faster than that of 

 صحیح است. 3گزینه  -134

 اظ ترجمه غلط است.ح. این گزینه به لتفضیلیصفت   than +ساختار صفت تفضیلی بدین صورت است:: 1رد گزینه 

 استفاده شوند. زمانهمتوانند صفت برابر نمی: صفت تفضیلی و 2رد گزینه 

  گردد.به چه بخشی بازمی that of ،that: مشخص نیست که در بخش 4رد گزینه 

135- In 1894, ……….... by the theories of physicist James Clerk Maxwell, Italian physicist 

Guglielmo Marconi began work on a technique to transmit electromagnetic signals 

through the air over long distances. 

1) when was inspired 2) having inspired 

3) to be inspired 4) inspired 

 صحیح است. 4گزینه  -135

 شود، اما ساختار جمله فاعل ندارد.: قید ربط و فعل مشاهده می1رد گزینه 

واره ابتدایی یکسان جملهفاعل آن فاعل جمله اصلی با واره ابتدایی وجود دارد که باید : در برخی جمالت یک جمله2رد گزینه 

یک نمونه از ساختار بدین صورت است:  دهد.را مورد تعریف قرار می واره ابتدایی فاعل جمله اصلیجمله گریدعبارتبهباشد. 

 رود که فاعل هر دو یکسان بوده و در امتداد هم رخ داده باشند. یعنیمیکار به : برای بیان دو عملhaving +قسمت سوم فعل 

هم رخ دادن کارها هستیم. اما مشکل  دو عمل بودیم، در حالت دوم شاهد توالی و به دنبال یزمانهمحالت اول که شاهد برخالف 

صورت به بیاید بایدجای خالی  معلوم است، اما این ساختار اگر قرار بود در having inspired""این گزینه این است که 

 شد.مجهول استفاده می

 موصولی ضمیر صورت این در. شود ظاهر خالصهصورت به تواندمی توصیفی واره است. در حقیقت عبارتخالصه جمله 4گزینه 

بوده )قرار   When was inspiredدر صورت سؤال در جای خالی .شوندمی حذف آیندمی آن از پس بالفاصله که be فعل و

 خالصه آمده است.صورت به گرفته( کهمی

136- Because concrete generates considerable heat as it sets, large volumes can become 

exceedingly hot, ……….... . 

1) so the material's structural strength damaged 

2) that damages the material's structural strength  

3) and the material's structural strength damages 

4) damaging the material's structural strength 

 صحیح است. 4گزینه  -136
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نداشته باشد، برای خالصه کردن عبارت  beاگر جمله فعل واره مواجه هستیم. بدین صورت که خالصه جملهدر این سؤال نیز با 

 تغییر دهید. ingتوصیفی کافی است که ضمیر موصولی را حذف کرده و فعل را به فرم 

which damages the material's structural strength 
damaging the material's structural strength 

  متناسب با صورت سؤال و زمان حال باشد. damageقید ربط باشد، باید زمان فعل  so: در صورتی که 1رد گزینه 

  استفاده کرد. thatتوان از ، نمیویرگول: به دلیل وجود 2رد گزینه 

 معناست.بی the material's structural strength: آوردن فعل معلوم برای عبارت 3رد گزینه 

137- Back in the 1966 movie Fantastic Voyage, a band of intrepid travelers were 

scrunched down to the size of blood cells ……….... they could swim through the veins of 

a big-shot diplomat and destroy a life-threatening blood clot.  

1) so that 2) since 3) as though 4) in which 

 صحیح است. 1گزینه  -137

 1ل کردن است. بخش اول صورت سؤال علت و بخش دوم معلول است، بنابراین گزینه حاین تست گرامر با توجه به معنا قابل 

 باشد. حیحتواند صمی

138- The space telescope, after all, has broken all kinds of records, including probably 

……….... . 

1) any single astronomical project produces the most newspaper headlines  

2) the most newspaper headlines produced by any single astronomical project  

3) producing the most newspaper headlines by any single astronomical project  

4) the most newspaper headlines of any single astronomical project is ever produced 

 صحیح است. 2گزینه  -138

( all kinds of records( و نیز مفعول )has broken( و فعل )space telescopeجمله در صورت سؤال دارای فاعل )

 است. 

 واره وصفی است.شده جملههم خالصه producedبه درستی یک اسم آمده و  including، بعد از 2گزینه در 

 بدون فاعل به جمله اضافه شده است. produces: فعل 1رد گزینه 

 به یک اسم نیاز است، نه مصدر.  including: بعد از 3رد گزینه 

 بدون فاعل به جمله اضافه شده است. is ever produced: فعل 4رد گزینه 
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Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in 

the following questions. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

ه سپس گزین .کنید انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به ذیل سؤاالت در را خالی جای که 4 یا 3 ،2 ،1 گزینهراهنمایی: »

 «صحیح را در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

139- Ten years ago such huge telescopes were impossible, but since then engineers have 

developed various ways to ……….... and support their huge, unwieldy mirrors. 

1) reflect 2) replicate 3) detect 4) fabricate 

 صحیح است. 4گزینه  -139

ن و نگه داشت ساختنهای مختلفی برای های بزرگی غیرممکن بود، اما از آن زمان مهندسین راهده سال پیش چنین تلسکوپ»

 «اند.های بزرگ و سنگین خود پیدا کردهآینه

 ( شناسایی کردن؛ ساختن3( تکثیر، تکرار کردن؛ 2( منعکس کردن؛ 1

140- A barrage of natural and man-made forces threaten bridges, from the imperceptibly 

slow degradation of salt water, corrosive soils and heavy traffic to the sudden ……….... 

destruction of earthquakes. 

1) inflexible 2) sluggish 3) cataclysmic 4) sarcastic 

 صحیح است. 3گزینه  -140

 تا نسنگی ترافیک و خورنده هایخاک شور، آب فرسایش تدریجی نامحسوسبا  را هاپل ساختانسان و طبیعی نیروهای انفجار»

 «کند.می تهدید هالرزهزمین بارفاجعهتخریب ناگهانی 

 آمیزطعنه( 4 ؛بارفاجعه( 3 تنبل؛( 2 ناپذیر؛( انعطاف1

141- The real test of a building is its ability to ……….... hurricanes and earthquakes.  

1) withstand 2) deter 3) consolidate 4) repudiate 

 صحیح است. 1گزینه  -141

 «ها است.ها و زلزلهدر مقابل طوفان ایستادگیآزمایش واقعی یک ساختمان توانایی »

 ( رد کردن، انکار کردن4؛ کردن یکى کردن، محکم( 3بازداشتن، ترساندن؛ ( 2( ایستادگی کردن؛ 1

142- The study of contemporary climates incorporates meteorological data ……….... over 

many years, such as records of rainfall, temperature and atmospheric composition. 

1) complicated 2) assured 3) accumulated 4) estimated 

 صحیح است. 3گزینه  -142
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 به مربوط اطالعات های متمادی، شاملسال طی شدهآوریجمع هواشناسی هایداده حاضر، عصر وهواییآب شرایط مطالعه»

 «.کندمی ترکیب را اتمسفر ترکیب و دما بارندگی،

  شدهزدهتخمین( 4 شده؛آوریجمع( 3 مطمئن؛( 2 پیچیده؛( 1

143- The harmful use of animals in experiments is often ……….... because animals do not 

get many of the human diseases that people do.  

1) pragmatic 2) inevitable 3) authentic 4) ineffective 

 صحیح است. 4گزینه  -143

 ها(آندچار ) بشر که انسانی هایبیماری از بسیاری حیوانات به که چرا است، اثربی اغلب هاآزمایش در حیوانات از مضر استفاده»

 «شوند.مبتال نمی شود،می

 اثربی( 4 معتبر؛( 3 ناپذیر؛اجتناب( 2 عملگرا؛( 1

144- In a comprehensive and compelling fashion, Sustaining Life, edited by Eric Chivian 

and Aaron Bernstein, makes the case that the maintenance of biological diversity and 

human well-being are deeply ……….... we cannot have one at the expense of the other.  

1) reversed 2) interceded 3) proscribed 4) entwined 

 صحیح است. 4گزینه  -144

کند که حفی ای استدالل میکننده، نوشته اریک چیویان و آرون برنشتاین، به طرز جامع و قانعSustaining Lifeکتاب »

 «را به بهای دیگران داشته باشیم. توانیم یکیما نمی کهیطوربهاست،  پیچیدههمبهتنوع زیستی و رفاه بشر عمیقاً 

 آمیختهدرهم پیچیده،همبه( 4 ممنوع؛( 3 شده؛شفاعت( 2 معکوس؛( 1

145- Unwilling to submit to the ……….... forces of weather and time that break down 

mountains, Japan, in 1982, erected a wall to halt erosion of the perfectly formed, snow-

capped cone of their sacred Mount Fuji. 
1) tenuous 2) inexorable 3) intrinsic 4) dormant 

 صحیح است. 2گزینه  -145

 که شد موجب شد،می هاکوه شکستندرهم موجب که زمان و وهواآبرحم بی نیروهای مقابل در شدن تسلیم به تمایل عدم»

 «.بسازد مقدس فوجی کوه برف از پوشیده مخروط فرسایش مهار برای دیوار یک 1982 سال در ژاپن

 خوابیده خفته،( 4 ذاتی؛( 3 رحم؛بی( 2 پذیر؛انعطاف( 1

146- A recent study shows that the prevalence and sometimes misuse of cell phones and 
computers has led to an ……….... in some people about the benefits of technology. 

1) impression 2) impulse 3) ambivalence 4) ignorance 

 صحیح است. 3گزینه  -146
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در برخی مردم ی تردید استفاده نادرست از تلفن همراه و رایانه منجر بهدهد که رواج و گاهی مییک مطالعه جدید نشان »

 «درخصوص مزایای فناوری شده است.

 خبریبی نادانی، جهل،( 4 شک؛ تردید،( 3 ضربان؛ تپش،( تأثیر؛ 1

147- One example of a ……….... is seen in the life of the butterfly. Butterflies go through 

a four-stage metamorphosis from egg to larva (a caterpillar) to pupa (the resting stage) 

to adult.  

1) transformation 2) disappearance 3) propagation 4) redundancy 

 صحیح است. 1گزینه  -147

ای از تخم به الرو )کرم ابریشم( به لهحها یک دگردیسی چهارمرشود. پروانهدر زندگی پروانه دیده می تحولیک مثال از یک »

 «کنند.ت( به بزرگسالی طی میحله استراحشفیره )مر

 فراوانی( 4 توزیع؛( 3 شدن؛ ناپدید( 2 تحول؛( 1

148- As you plan your speech, make sure your examples are ……….... your topic. You 

should use examples that deal with the subject you are talking about.  

1) at odds with 2) devoid of 3) germane to 4) replete with 

 صحیح است. 3گزینه  -148

ما موضوع هستند. ش به وابستههای شما اصل کنید که مثالحکنید، اطمینان ریزی میطور که برای سخنرانی خود برنامههمان»

 «کنید، در ارتباط باشد.بت میحهایی استفاده کنید که با موضوعی که درباره آن صباید از مثال

 از سرشار( 4 به؛ وابسته( 3 از؛ عاری از، تهی( 2 با؛ تناقض در( 1

149- Many people today enjoy the ease of shopping, banking and paying bills online. 

However, if your personal information is not securely ……….... problems can arise,  

1) intervened 2) divulged 3) disregarded 4) encrypted 

 صحیح است. 4گزینه  -149

برند. با این حال، اگر اطالعات شخصی ، امور بانکی و پرداخت قبوض آنالین لذت میامروزه بسیاری از مردم از سهولت خرید»

 «نباشند، ممکن است مشکالتی به وجود بیاید. شدهرمزگذاریطور امنی شما به

 شدهرمزگذاری( 4 شده؛یتوجهبی( 3 شده؛تبعید( 2 ؛شدهواقع مداخلهمورد ( 1

150- In the 1960s a historian suspected foul play in Napoleon's death in 1821 on the island 

of St. Helena. Arrangements were made to exhume his body, and a hair sample was then 

taken. Because hair doesn't ………...., scientists were able to de chemical studies on it 

checking for toxic substances.  

1) evolve 2) decay 3) persist 4) sap 

 صحیح است. 2گزینه  -150
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 نبش برای مقدمات. شد مظنون هلن سنت جزیره در 1821 سال در ناپلئون مرگ در پلید نمایش به مورخ یک 1960 دهه در»

 ییشیمیا مطالعات توانستند دانشمندان ،شوندنمی پوسیده موها که جاآن از. شد گرفته موها از نمونه یک و شد انجام او جسد قبر

 «.دهند انجام سمی مواد بررسی برای را

 از کشیدن شیره( 4 کردن؛ اصرار( 3 پوسیدن؛ شدن، فاسد( 2 یافتن؛ تکامل( 1

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

ه سپس گزین .کنید انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به ذیل سؤاالت در را خالی جای که 4 یا 3 ،2 ،1 راهنمایی: گزینه»

 «عالمت بزنید.صحیح را در پاسخنامه خود 

Passage 1:  

The cumulative effects of rain and flowing water are in large measure responsible for the 

surface features of the landforms around us. There are, however, two common misconceptions 

about the role of water in shaping landforms. The first is that it is the flowing of water down 

the incline of the ground surface that ultimately produces topographic form, and the second is 

that valleys are cut by progressive erosion of riverbanks. 

These ideas are somewhat inaccurate. The former is erroneous in that water erosion over the 

surface of a slope, or inclined surface, is only one process, and often a minor one, involved in 

the movement of soil material downslope. The latter idea of the role of erosion by rivers is at 

best a misleading generalization. A river erodes its bed. As the bed at the foot of a riverbank is 

eroded, soil material above the water level tends to fall or slide into the river because it is no 

longer supported sufficiently. Such movements spread upslope, as each time soil sides into the 

river the soil material that was above it further slope, is left unsupported. 

The form of the slope, or the nature of the scars and other surface features left by the sliding or 

other movement of the material, cannot be said to be necessarily the product of river erosion. 

Landslides, mudflows, and other displacements occur on the slope at points distant from the 

river without any direct and immediately preceding involvement of the river. Any other agent 

that removed the support at the base of the slope, such as earthmoving equipment, would 

initiate similar effects. Within any slope there are forces of gravitational origin as well, which 

have the potential for causing movements of materials toward lower elevations. Such forces 

find expression in movements of many types. Counteracting them is the resistance, or strength, 

of materials comprising the slopes. The form of a slope depends on the properties of the 

materials of which the slope is composed which in turn depend on the climate and the history 

of the slope.  
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151- What is the main idea of the passage? 

1) Riverbed erosion causes riverbanks to slide. 

2) Movement of earth causes riverbed erosion  

3) Topographic form is produced by the movement of water over earth. 

4) The role of water in shaping surface and forms is often misunderstood.  

 صحیح است. 4گزینه  -151

 زیر است:  حها و آخرین جمله متن به شرجمالت اول پاراگراف

The cumulative effects of rain and flowing water are in large measure responsible for the 

surface features of the landforms around us. 
These ideas are somewhat inaccurate. 
The form of the slope, or the nature of the scars and other surface features left by the sliding or 

other movement of the material, cannot be said to be necessarily the product of river erosion. 

The form of a slope depends on the properties of the materials of which the slope is composed 

which in turn depend on the climate and the history of the slope. 

 است که دچار بدفهمی شده است. حدهی سطوشکلآب بر اثرات متن درمورد بنابراین، 

152- What happens as a result of erosion of the bed at the foot of a riverbank? 

1) Soil falls into the river from the bank above.  

2) Water trickles down into the river.  

3) The river flows more smoothly. 

4) The river becomes deeper.  

 صحیح است. 1گزینه  -152

 در متن گفته شده:

As the bed at the foot of a riverbank is eroded, soil material above the water level tends to fall 

or slide into the river because it is no longer supported sufficiently. 
 رودخانه سمت به لغزش یا ریزش به تمایل آب، سطح از باالتر خاکی مواد یابد،می فرسایش ،رودخانه پای ساحلکه هنگامی

 .دنشونمی پشتیبانی کافی اندازه به دیگر که چرا داشته،

153- It can be inferred from the passage that the surface of the Earth ……….... . 

1) consists of many different interconnected waterways 

2) is not affected by weather conditions  

3) is basically stable in form 

4) is constantly changing  

 صحیح است. 4گزینه  -153

 شاهدی در متن وجود ندارد. 1درمورد گزینه 

 شده است.در انتهای متن به اثر اقلیم بر شیب اشاره  2در مورد گزینه 

 (.3شود )گزینه زمین رد می حزمین است و بنابراین پایدار بودن شکل سط حدهی سطآب بر شکلاثرات متن درخصوص 
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154- The author mentions all of the following as causes for the movement of soil material 

EXCEPT……….... .  

1) landslides 2) volcanoes 

3) mudflows 4) earthmoving equipment 

 صحیح است. 2گزینه  -154

 جمالت زیر در متن آمده است:

Landslides, mudflows, and other displacements occur on the slope at points distant from the 

river without any direct and immediately preceding involvement of the river. 

Any other agent that removed the support at the base of the slope, such as earthmoving 

equipment, would initiate similar effects. 

155- The effect of gravitation on the slope is limited by the ……….... . 

1) strength of materials that make up the slope  

2) movement of material to lower elevations  

3) age of the slope  

4) flow of water 

 صحیح است. 1گزینه  -155

 در متن آمده است:

Within any slope there are forces of gravitational origin as well, which have the potential for 

causing movements of materials toward lower elevations. Such forces find expression in 

movements of many types. Counteracting them is the resistance, or strength, of materials 

comprising the slopes. 

 ینا. دندار را دستپایین ارتفاعات سمت به مواد دادن حرکت پتانسیل که دارد وجود گرانشی منشأ با نیروهایی شیب، هر در

 دامنه، در مقابل این نیروها قرار دارد. دهندهتشکیل مواد قدرت یا مقاومت. شوندمی موجب را حرکات از زیادی انواع نیروها

Page 2: 

Copper ore can be smelted (melted to extract its copper content) at about 750 degrees 

centigrade, and copper metal melts at just under 1.100 degrees centigrade. Both temperatures 

were well within the range of early pottery kilns (ovens), and it is most likely that the two 

technologies (pottery and metals) were initially closely linked. 

The introduction of heatproof containers of stone or pottery allowed metalworkers to shape 

copper by casting-pouring molten metal into a mold. The first molds-for items such as are heads 

were simple open molds carved into the surface of stone blocks. These were followed by two-

piece molds that enabled more complex shapes to be formed. 

Some copper ores also contain small amounts of other metals, notably arsenic. When smelted, 

these ores produce an alloy (a substance composed of mixture of metals) significantly stronger 

than pure copper, with an attractive silvery color. Some metalworkers seem to have deliberately 
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selected these ores, and arsenical copper remained popular (especially in Egypt) even after it 

had been superseded by a superior alloy-bronze. 

Bronze is a strong, versatile alloy made by mixing copper with tin. Deposits of tin ore are much 

rarer than copper ores sometimes tin had to be obtained from sources as much as 1.000 

kilometers away-hut bronze was well worth the trouble. Copper has several advantages over 

stone as a material for tools-it is heavier, denser, and does not break se easily-but it is also 

softer, and copper cutting edges are quickly blunted. Bronze, however, is superior to stone in 

almost every respect, except cost. Making a stone tool can be a quick, one-person operation, 

but making a bronze one requires the extraction and combination of two expensive materials, 

considerable expertise, and far more time. 

In about 3200 B.C., Mesopotamia became the first region to organize sufficient supplies of 

copper and tin to begin producing bronze in quantity, Metalworking was under state control, 

and virtually all of the production went into prestige personal items and weapons-agricultural 

tools had a much lower priority. 

In Egypt, which was slower to adopt metals, the same pattern of production emerged, whereas 

in the warlike Indus Valley, bronze was put to mere utilitarian purposes from the outset. 

156. What does the passage mainly discuss? 

1) The use of molds to cast copper into shapes  

2) The advantages of copper tools over stone tools  

3) The early production and use of copper and its alloys 

4) The close connection between early pottery and early metalworking  

 صحیح است. 3گزینه  -156

 زیر است:  حها و آخرین جمله متن به شرجمالت اول پاراگراف

Copper ore can be smelted at about 750 degrees centigrade, and copper metal melts at just 

under 1.100 degrees centigrade. 
The introduction of heatproof containers of stone or pottery allowed metalworkers to shape 

copper by casting-pouring molten metal into a mold. 
Some copper ores also contain small amounts of other metals, notably arsenic. 
Bronze is a strong, versatile alloy made by mixing copper with tin. 

In about 3200 B.C., Mesopotamia became the first region to organize sufficient supplies of 

copper. 

In Egypt, which was slower to adopt metals, the same pattern of production emerged, whereas 

in the warlike Indus Valley, bronze was put to mere utilitarian purposes from the outset. 

 

157- According to the passage, why is it probable that the technologies of pottery and 

metalworking were at first closely connected? 

1) Metal alloys could frequently be combined with clay in the production of pottery. 

2) Pottery kilns could attain the high temperature required for metal working. 
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3) Pottery could not be shaped properly without using molds made of metal.  

4) Pottery could be used to strengthen artifacts made of metal. 

 صحیح است. 2گزینه  -157

 در متن گفته شده:

Both temperatures were well within the range of early pottery kilns (ovens), and it is most 

likely that the two technologies (pottery and metals) were initially closely linked. 

 رد( فلزات و سفال) تکنولوژی دو این احتماالً و بودند( هاکوره) اولیه سفالی هایکیلن محدوده در خوبی به حرارت درجه دو هر

 اند.داشته نزدیکی بسیار ارتباط ابتدا

158- Which of the following can be inferred from the passage about bronze in ancient 

times? 

1) It was harder than copper but softer than stone.  

2) It had a more silvery color than modern bronze does. 

3) It was generally manufactured rather than found in nature. 

4) It generally contained a higher proportion of tin than of copper. 

 صحیح است. 3گزینه  -158

 در متن گفته شده:

Bronze is a strong, versatile alloy made by mixing copper with tin. 

 .است شده ساخته قلع با مس از ترکیب که است پذیرتطبیق و قوی آلیاژ یک برنز

159- According to the passage, which of the following is true about metalworking in 

Mesopotamia?  

1) Most bronze objects made in Mesopotamia were weapons or personal items indicating 

status.  

2) Mesopotamia's production of bronze items consisted mainly of farming tools.  

3) Mesopotamia controlled the bronze production of neighboring regions. 

4) Mesopotamia exported expensive bronze items to Egypt. 

 صحیح است. 1گزینه  -159

 در متن آمده است:

In about 3200 B.C., Mesopotamia became the first region to organize sufficient supplies of 

copper and tin to begin producing bronze in quantity, Metalworking was under state control, 

and virtually all of the production went into prestige personal items and weapons-agricultural 

tools had a much lower priority. 

 به رنزب تولید برای را قلع و مس کافی منابع توانست که بود ایمنطقه اولین النهرینبین میالد، از قبل سال 3200 حدود در

 اختصاص یجنگ ابزارهایو  منزلتی شخصی موارد به تولید تمام تقریباً  و بود دولت کنترل تحت فلزکاری کند، تأمین کم میزان

 .داشت تریپایین اولویت کشاورزی )ادوات( و شدمی داده
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160- Which of the following can be inferred from the passage about the inhabitants of the 

Indus Valley?  

1) Their production of bronze items was very similar to that of the Egyptians,  

2) They used bronze mainly for making items of practical use such as tools.  

3) They had to import bronze weapons and jewelry from Mesopotamia.  

4) They adopted the use of metals even later than the Egyptians did. 

 صحیح است. 2گزینه  -160

 در متن آمده است:

In Egypt, which was slower to adopt metals, the same pattern of production emerged, whereas 

in the warlike Indus Valley, bronze was put to mere utilitarian purposes from the outset. 
 صرفاً  داابت از برنز سند، جنگی دره در که حالی در شد، پدیدار تولید الگوی همان بود، کندتر فلزات کارگیریبه در که مصر، در

 .شد استفاده نظامی اهداف با
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 1399 دکتری آزمون تشریحی پاسخ و سؤاالت :دوازدهم بخش
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 هنر، کشاورزی و دامپزشکی ،سؤاالت زبان عمومی گروه علوم انسانی -1

Directions: Choose the word or phrase (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank. 

Then mark the correct choice on your answer sheet.  

 

 سپس گزینه صحیح راکنید.  انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به را خالی جای که 4یا  3، 2، 1 کلمه یا عبارتراهنمایی: »

 «در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

131- ……….... stores could charge what they liked for goods and get away with it. The 

same, too, for shady manufacturers: smarter consumers know which products have a 

good reputation and which do not. 

1) The day gone are when 2) Gone are the days when 

3) That the days are gone that 4) When the days are gone that 

 صحیح است. 2گزینه  -131

 شود.ها دیده میغلط هستند، چرا که دو حرف ربط در این گزینه 4و  3گزینه 

 شود. که با هم مطابقت ندارند و این گزینه نیز رد می ،areاست و فعل  day، فاعل 1در گزینه 

132- A study comparing the rate at which carbon dioxide and methane ……….... now, 

compared to 55 million years ago when global warming also occurred, has found 

dramatic differences in the speed of release. 

1) are being emitted 2) to be emitted 

3) is emitting 4) emitting 

 صحیح است. 1گزینه  -132

 .، چرا که هر دو مصدر هستندشودحذف می 4و  2 یهاجمله اول فعل ندارد، بنابراین، نیاز به یک فعل داریم. گزینه

carbon dioxide and methane شودرد می نیز 3گزینه بنابراین، تواند با فعل مفرد همراه شود. جمع است و نمی. 

133- Every time we feel satisfied with what we have, we can be counted as rich, ……….... 

actually own. 

1) little may we 2) as little as we may 

3) however little we may 4) even though little may we 

 صحیح است. 3گزینه  -133

الزم است کلماتی که توسط این حروف  ،بنابراینشوند. ساختارهای موازی با همسان کردن شکل کلمات تا حد امکان حاصل می

 دارای ساختار گرامری یکسانی باشند. ،شوندبه هم مرتبط می
same structure + as ………….. as + same structure 
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 تواند صحیح باشد.این ساختار رعایت نشده و بنابراین نمی 2در گزینه 

 شود.گزینه هم رد میدهنده است. بنابراین، این ، فاقد ربط1گزینه 

 جا شده و این گزینه نیز صحیح نیست.، فعل و فاعل بدون دلیل جابه4در گزینه 
however با مفهوم متضاد با ساختار زیر است: وارهحرف ربط بین دو جمله 

clause, + however, + clause. 

 آمده است. littleکه در این سؤال نیز  دیایب دیق ایصفت  ممکن است however بعد از

134- They have little of the sullen, reticent disposition attributed to Indians generally, and 

are cheerful, friendly, hospitable ……….... . 

1) and industrious 2) as well as industrious they are 

3) even are industrious 4) nonetheless they are industrious 

 صحیح است. 1گزینه  -134

 چون دارای ساختار گرامری یکسانی باشند. این کلماتالزم است  ،روند. بنابراینکار به عبارات همسانهنگام لیست کردن باید 

جهت مرتبط کردن عبارات  and ف ربطحر قرار گیرد. صفتنیز باید جای خالی  هستند، در همه صفتکلمات صورت سؤال 

 باشد.و صفت است، گزینه صحیح می مناسبدهنده که دارای ربط 1بنابراین، گزینه  .درویمکار به همسان

135- As petrol prices continue to escalate, many people are looking for ways to reduce the 

burden of higher prices ……….... to their work and other activities. 

1) necessarily still doing the driving 2) still they do the driving necessary 

3) by doing the necessary driving still 4) while still doing the driving necessary 

 صحیح است. 4گزینه  -135

As  رعایت شود:برای استفاده از آن قید ربط است و باید یکی از ساختارهای زیر 

subject + verb +  ربط دیق  + subject + verb 

ربط دیق  + subject + verb + subject + verb  

 many peopleفعل جمله اول است.  continueفاعل و  petrol pricesکه در صورت سؤال ساختار دومی رعایت شده است. 

 فعل جمله دوم است.   are lookingفاعل و 

، جهت خالصه کردن ه باشددر جمله وجود نداشت beاگر فعل واره زمانی مواجه هستیم. در ادامه سؤال با خالصه کردن یک جمله

 کند.تغییر پیدا می ingفاعل حذف شده و فعل به شکل 

while they still do the driving necessary 

while still doing the driving necessary 

136- The hardships borne by explorers during the expedition ……….... any hope of 

conquering the unknown territory. 

1) were resulted and they relinquished 2) resulted in that they relinquished 

3) that was resulted in relinquishing 4) resulted in their relinquishing 
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 صحیح است. 4گزینه  -136

 نیدر ا ،خالصه ظاهر شودصورت به تواندیم یفیعبارت توص. واره توصیفی خالصه شده استدر بخش اول صورت سؤال، جمله

 .شودیحذف م دیآیکه بالفاصله پس از آن م beو فعل  یموصول ریصورت ضم

The hardships which were borne by explorers during the expedition … 

The hardships borne by explorers during the expedition  … 

داشته باشد. در هر چهار گزینه فعل داریم، اما در گزینه  ح است که فعلای صحیگزینهال فعل نداریم و در صورت سؤبنابراین، 

  شود.رد می 3گزینه در نتیجه واره است. ، فعل مربوط به جمله3

 نیاز به مفعول داریم. resultشود، بعد از نیز رد می 1گزینه 

 شود.می ردنیز حشو دارد و  2گزینه 

137- A diet sufficient in calories but deficient in protein may lead to grave diseases 

characterized by loss of skin and hair color, diarrhea, and water-logged tissue cells 

……….... the body chemicals become so diluted ……….... life can no longer be sustained. 

1) which ... that 2) in which ... that 

3) where ... which 4) in them ... and then 

 صحیح است. 2گزینه  -137

شود. پر می thatمواجه هستیم. بنابراین، جای خالی دوم با  so + adj/adv + that clause این سؤال با ساختاردر بخش دوم 

 ممکن است صحیح باشد. 2یا  1بنابراین، گزینه 

تواند در جای خالی اول نمی whichساختار بعد از جای خالی اول کامل است )فعل و فاعل دارد(، بنابراین، که این با توجه به

 شود.رد می 1قرار بگیرد و نقش فاعلی داشته باشد. بنابراین، گزینه 

138- The current emphasis ……….... to communicative widespread language-learning 

approaches at all school levels. 

1) of a social phenomenon on language the way is opened 

2) in the way that is open to language like a social phenomenon 

3) on language as a social phenomenon will open the way 

4) on opening the way for a social phenomenon as language 

 صحیح است. 3گزینه  -138

ای انتخاب شود همچنین در صورت سؤال، فعل نداریم و الزم است گزینهاست.  on ،«دیکأت» به معنای emphasisحرف اضافه 

 که جمله را با فعل کامل کند.
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Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سووپس گزینه صووحیح را در کند، انتخاب کنید. بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می که به 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

139- Many separate fires ……….... in the humus of the forest floor. 

1) spread 2) display 3) illuminate 4) extinguish 

 صحیح است. 1گزینه  -139

 «یابد.ش میسترگ جنگل کف گیاخاک در فراوانیهای پراکنده آتش»

 شود( خاموش می4 ؛شودمیروشن  (3 ؛شودشان داده می( ن2 ؛ابدیمی ( گسترش1

140- The newly elected official thinks that he can just ……….... the recent statistics on 

inner-city under the carpet. 

1) utilize 2) sweep 3) generalize 4) impose 

 صحیح است. 2گزینه  -140

 «کاری(کنایه از پنهان. )جاور کندفرش  ریرا ز شهریدرون ریاخ یتواند آمارهایکه م کندیمنتخب فکر ممقام تازه»

  ( تحمیل کند4 ؛( تعمیم دهد3 ؛( جارو کند2 ؛( بهره ببرد1

141- People who engage in extreme sports are well aware of the risks they are ……….... . 

1) involving 2) making 3) getting 4) taking 

  صحیح است. 4گزینه  -141

 «آگاه هستند. پذیرندمیکه  یاز خطرات یبه خوب ،شوندیمشغول م ای()حرفه دیشد یهاکه به ورزش یافراد»

 پذیرندمی (4 ؛گیرندمی (3 ؛سازندمی (2 ند؛شودرگیر می( 1

142- Parkinson became ……….... at the social media of his age-producing periodical 

articles, broadsheets and pamphlets, often under the pseudonym Old Hubert. 

1) adroit 2) deceptive 3) ingenuous 4) mysterious 

 صحیح است. 1گزینه  -142

که اغلب با نام  هایی)روزنامه قطع بزرگ( و پمفلت هاتیبرودش ،یخاطر مقاالت ادواربه یاجتماع یهادر رسانه نسونیپارک»

 «شد. ماهر، شدیم هوبرت منتشرمستعار اُلد 

 ( مرموز4 ؛مبتکر( 3 ؛هندبی( فر2 دست، ماهر؛چیره( 1
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143- Recent research shows that people who spend time meditating each day improve 

their mental abilities. It seems that meditation particularly ……….... our ability to think in 

creative, unusual ways, in other words, to think 'outside the box'. 

1) notices 2) invades 3) enhances 4) fascinates 

  صحیح است. 3گزینه  -143

بخشند. به می خود را بهبود یذهنهای ییتوانا ،گذارندمی وقت شنیتیمد یکه هر روز برا یدهد افرادمی نشان ریاخ قاتیتحق»

خارج از »، تفکر گریدعبارتبه، رمعمولیخالقانه و غ یهادر فکر کردن به روش ژهیوبهما را  ییتوانا مدیتیشنرسد که می نظر

 «.کندمی تیتقو «چارچوب

 کندمی ( مجذوب4 ؛کندمی تی( تقو3 ؛کندمی ( حمله2  ؛شناسدمی (1

 

144- She applied to several universities and was fortunate enough to ……….... a place at 

Cambridge University to read English Literature. 
1) surmount 2) evacuate 3) secure 4) furnish 

  صحیح است. 3گزینه  -144

 اتیخواندن ادب یبرا پوزیشنی جیدر دانشگاه کمبر توانست شانس بود کهقدر خوشو آن اپالی کرددانشگاه  نیچندرای او ب»

 «.به دست آورد )تأمین کند( یسیانگل

 جهیز کردن( ت4؛ کردن تأمین (3؛ ( تخلیه کردن2 ؛فائق آمدن( 1

145- Paul was facing a unique ……….... something of the kind he had never faced before 

in life and would require all of his wits to solve. 

1) resolution 2) commitment 3) junction 4) conundrum 

  صحیح است. 4گزینه  -145

 ازیخود ن عقلحل آن به همه  یو برا مواجه نشده بودبا آن  یکه قبالً در زندگ چیزیروبرو بود،  یفردمنحصربه معمایپل با »

 «.داشت

 له پیچیده()مسئ ( معما4 ؛)تقاطع( ( محل اتصال3 ؛( تعهد2 ؛وضوح( 1

146- As the camera focused on the creepy old house, ……….... music added a wicked mood 

to the film. 

1) placid 2) sinister 3) buoyant 4) bucolic 

  صحیح است. 2گزینه  -146

 «افزود. لمیبه ف یاشرورانه یحال و هوا شیطانی یقیوحشتناک، موس یمیخانه قد یرو نیبا تمرکز دورب»

 روستایی )اطراف شهری(( 4 ؛بال()سبک ( شناور3 ؛شیطانی( 2 آرام؛( 1
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147- That she was fearful of rock climbing did not ……….... her determination to join her 

friends on a rock-climbing expedition. 

1) diminish 2) impress 3) disclose 4) dispute 

  صحیح است. 1گزینه  -147

 «.دهدکاهش می را ینوردسفر سنگ کیبه دوستانش در  وستنیپ یبرا، عزمش ینوردترس او از سنگ»

 داشتن ( اختالف4 ؛کردن ( افشا3 گذاشتن؛ ری( تأث2 ؛دادن ( کاهش1

148- While my supervisor liked to think of himself as an open-minded individual, he was 

really ……….... and always had to have the last word. 

1) indifferent 2) pragmatic 3) dogmatic 4) jealous 

  صحیح است. 3گزینه  -148

 دیبا شهیبود و هم متعصبواقعاً  (او)، بداند شیاندآزاد یمن دوست داشت خودش را فرد سوپروایزر )سرپرست(که  یدر حال»

 «زد.می حرف آخر را

 ( حسود4 ؛متعصب، متحجر( 3 ؛گرا( عمل2 ؛تفاوتی( ب1

149- Unwilling to admit that they had been in error, the researchers tried to ……….... their 

case with more data obtained from dubious sources. 

1) rebut 2) buttress 3) preclude 4) compromise 

  صحیح است. 2گزینه  -149

که از منابع مشکوک به  یشتریب یهاتالش کردند تا با داده، کردن خود نداشتندتراف به اشتباه اعتمایلی برای ن که یمحقق»

 «کنند.قویت ترا  خود (موردکِیس )، بود دست آمده

 کردن ( مصالحه4 ؛کردن )مانع شدن( یری( جلوگ3 ؛کردن قویتت( 2 ؛کردن )رد کردن( کذیبت( 1

150- Though Adam Bede is presented to us by the author as ……….... fiction, there are none 

of the life-like meanderings of the story of Amos Barton. 

1) distinct 2) cheerful 3) unconventional 4) realistic 

  صحیح است. 4گزینه  -150

 آموس بارتون های زندگیاز داستان کیچیهاما ، معرفی شده به ما نویسنده از سویواقعی داستانی عنوان به ر چه آدِم بِداگ»

 «.نیست )عادی( مانند زندگی

 عی )رئال(واق( 4 ؛نامتعارف( 3 ؛بشاش و خوشحال( 2 ؛متمایز )مجزا(( 1
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Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that 

best answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

ه سپس گزین .کنید انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به ذیل سؤاالت در را خالی جای که 4 یا 3 ،2 ،1 راهنمایی: گزینه»

 «عالمت بزنید.صحیح را در پاسخنامه خود 

Passage 1:  

As researchers on aging noted in a position statement this past May, no treatment on the market 

today has been proved to slow human aging - the buildup of molecular and cellular damage 

that increases vulnerability to infirmity as we grow older. But one intervention, consumption 

of a low-calorie yet nutritionally balanced diet, works incredibly well in a broad range of 

animals, increasing longevity and prolonging good health. Those findings suggest that caloric 

restriction could delay aging in humans, too. 

Unfortunately, for maximum benefit, people would probably have to reduce their caloric intake 

by roughly 30 percent, equivalent to dropping from 2,500 calories a day to 1,750. Few mortals 

could stick to that harsh a regimen, especially for years on end. But what if someone could 

create a pill that mimicked the physiological effects of eating less without actually forcing 

people to go hungry? Could such a caloric-restriction mimetic, as we call it, enable people to 

stay healthy longer, postponing age-related disorders (such as diabetes, atherosclerosis, heart 

disease and cancer) until very late in life? 

We first posed this question in the mid-1990s, after we came upon a chemical agent that, in 

rodents, seemed to reproduce many of caloric restriction's benefits. Since then, we and others 

have been searching for a compound that would safely achieve the same feat in people. We 

have not succeeded yet, but our failures have been informative and have fanned hope that 

caloric restriction, or CR, mimetics can indeed be developed eventually. 

151- Which of the following best describes the organization of the passage? 

1) A problem is posed and a solution is offered. 

2) Two opposing points of view are presented and evaluated. 

3) The results of recent research are introduced and summarized. 

4) A hypothesis is advanced, and two answers are provided and then challenged. 

 صحیح است. 4گزینه  -151

مواد  -2و  (a low-calorie yet nutritionally balanced diet) کالریرژیم کم -1حل پیشنهاد شده: در متن دو راه

 (. a chemical agentشیمیایی )

گفته شده که هنوز موفقیت  دومین راهکاردرمورد  آیند ودر مورد اولین راهکار گفته شده که افراد کمی از پس این کار برمی

 چندانی حاصل نشده است. 

 اند.چالش کشیده شدهبنابراین، هر دو راهکار به نوعی به 
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152- What is the purpose of the inclusion of the following statement in paragraph 1? 

"the buildup of molecular and cellular damage that increases vulnerability to infirmity as 

we grow older."  

1) Making an appeal to authority  2) Disputing a commonly held view  

3) Confirmation of a claim 4) Definition of a term 

 صحیح است. 4گزینه  -152

 در بخش اول متن آمده است:

در بازار امروز  یدرمان چیخود در ماه مه گذشته اظهار داشتند، ه یریگموضع هیانیدر ب یریمربوط به پ ینطور که محققهمان

در برابر  یریپذبیسن، آس شیکه با افزا یو مولکول یسلول یهابیتجمع آس -انسان ثابت نشده است  یریکاهش سرعت پ یبرا

 .دهدیم شیرا افزا یماریب

153- Which of the following best describes the author's attitude to the possibility of 

humans being able to live on a diet of 1,750 calories a day on a permanent basis?  

1) Limited denial 2) Highly skeptical 

3) Tentative acceptance 4) Enthusiastic and supportive 

 صحیح است. 2گزینه  -153

 2500کاهش  یعنیدرصد کاهش دهند،  30 باًیخود را تقر یافتیدر یکالر زانیمتأسفانه، ممکن است افراد مجبور شوند که م

  باشند. بندیپا یمتماد یهاسال یسخت خصوصاً برا میرژ نیبه ا توانندیم ی. افراد کمیکالر 1750در روز به  یکالر

 بنابراین، دیدگاه نویسنده بدبینانه است.

154- Which of the following is TRUE about CR mimetic, according to the passage? 

1) It would make ever-lasting youth possible.  

2) It would enable people to eat a lot without becoming obese.  

3) It may come into existence for human use some time in the future.  

4) It has yet to be endorsed by the medical community for use by humans. 

 صحیح است. 3گزینه  -154

 در متن گفته شده است که:

... but our failures have been informative and have fanned hope that ... 

 را ایجاد کرده است که ... امیدهای ما مفید بوده و این ... اما شکست

155- The word “feat” in paragraph 3 could best be replaced by which of the words or 

phrases in the same paragraph?  

1) caloric restriction's benefits 2) compound 

3) chemical agent 4) hope 

 صحیح است. 1گزینه  -155
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 در متن آمده است که:

We first posed this question in the mid-1990s, after we came upon a chemical agent that, in 

rodents, seemed to reproduce many of caloric restriction's benefits. Since then, we and others 

have been searching for a compound that would safely achieve the same feat in people. 

 در انتهای جمله قبلی اشاره دارد. caloric restriction's benefitsبه  featجمله آخر متن در ادامه جمله قبلی است و 

Passage 2: 

Radicals in their time, early Impressionists violated the rules of academic painting. They 

constructed their pictures from freely brushed colors that took precedence over lines and 

contours, following the example of painters such as Eugène Delacroix and J. M. W. Turner. 

They also painted realistic scenes of modern life, and often painted outdoors. Previously, still 

lifes and portraits as well as landscapes were usually painted in a studio. The Impressionists 

found that they could capture the momentary and transient effects of sunlight by painting 

outdoors or en plein air. They portrayed overall visual effects instead of details, and used short 

"broken" brush strokes of mixed and pure unmixed color-not blended smoothly or shaded, as 

was customary-to achieve an effect of intense color vibration. 

Impressionism emerged in France at the same time that a number of other painters, including 

the Italian artists known as the Macchiaioli were also exploring plein air painting. The 

Impressionists, however, developed new techniques specific to the style. Encompassing what 

its adherents argued was a different way of seeing, it is an art of immediacy and movement, of 

candid poses and compositions, of the play of light expressed in a bright and varied use of 

color. 

The public, at first hostile, gradually came to believe that the Impressionists had captured a 

fresh and original vision, even if the art critics and art establishment disapproved of the new 

style. By recreating the sensation in the eye that views the subject, rather than delineating the 

details of the subject, and by creating a welter of techniques Impressionism is a precursor of 

various painting styles, including Neoimpressionism, Post-Impressionism, Fauvism, and 

Cubism. 

156- What does the passage mainly discuss? 

1) The origin of early Impressionists  

2) Features of Impressionistic paintings  

3) Basic rules of paintings to which Impressionists remained loyal 

4) How Impressionism in painting emerged, evolved, and reached maturity 

 صحیح است. 4گزینه  -156

 موضوع متن به نحوه پدیدار شدن امپرسیونیسم در نقاشیدهنده این است که ه پاراگراف متن نشانسه جمله اول س

(emergence ،)دنیبه تکامل رس (evolutionو ) رسیدن آن بلوغ به در نهایت (maturity) .اشاره دارد 

Radicals in their time, early Impressionists violated the rules of academic painting. 
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Impressionism emerged in France at the same time that a number of other painters, including 

the Italian artists known as the Macchiaioli were also exploring plein air painting. 

The public, at first hostile, gradually came to believe that the Impressionists had captured a 

fresh and original vision, 

157- All of the followings are stated in the passage about early Impressionists except that 

they……………. . 

1) attempted to paint scenes of modern life in a realistic fashion  

2) were influenced by Eugène Delacroix and J. M. W. Turner  

3) deliberately breached the rules of academic painting 

4) emphasized lines and contours in their works 

 صحیح است. 4گزینه  -157

 هر سه در پاراگراف اول متن گفته شده است. 3و  2و  1گزینه 

 گفته شده که: 4درخصوص گزینه 

They constructed their pictures from freely brushed colors that took precedence over lines and 

contours. 

 شد.می تشکیلهای رنگ آزاد که بر خط و خطوط اولویت داشتند، براش هایشان ازنقاشی

158- It can be understood from that passage that the Macchiaioli ……….... . 

1) were interested in outdoor painting  

2) made a contribution to the advent of Impressionism  

3) followed the style of Impressionism without their own knowing  

4) were Italian artists cognizant of the artistic developments going on in France at that time 

 صحیح است. 1گزینه  -158

 در متن آمده است که:

... the Macchiaioli were also exploring plein air painting ... 

 گفته شده که: plein air و پیش از آن در توضیح

Previously, still lifes and portraits as well as landscapes were usually painted in a studio. The 

Impressionists found that they could capture the momentary and transient effects of sunlight 

by painting outdoors or en plein air. 

با  توانندیکه م افتندیدر هاستیونی. امپرسشدندیم ینقاش ویمناظر در استود نیها و همچنمعموالً جانداران، پرتره نیاز ا شیپ

 .را ثبت کنند دینور خورش یو گذرا یااثرات لحظه en plein air ایباز  یدر فضا یزیآمرنگ

159- Which of the following best describes the common people's early attitude towards 

Impressionism? 

1) Suspicion 2) Amusement 3) Disapproval 4) Indifference 

 صحیح است. 3گزینه  -159
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 در متن آمده است که:

The public, at first hostile, gradually came to believe that the Impressionists had captured a 

fresh and original vision, even if the art critics and art establishment disapproved of the new 

style. 

به  یعیتصور تازه و بد هاستیونیکه امپرس دندیباور رس نیبه ا جیتدربهداشتند، )اما(  یاخصمانه کردیعموم مردم، در ابتدا رو

 موافق نباشند. دیسبک جد)این(  با یهنر یاگر منتقدان و نهادها یاند، حتدست آورده

 بنابراین، مردم در ابتدا موافق سبک نبوده اما بعداً دیدگاهشان تغییر کرده است.

160- The passage provides sufficient information to answer which of the following 

questions? 

1) What is the main commonality between impressionism and such styles as Neo 

Impressionism, Post-Impressionism, Fauvism, and Cubism?  

2) Why did the adherents of Impressionism claim that they offered a candid representation of 

the real world?  

3) Why did some painters choose to paint still lifes, portraits, and landscapes in a studio?  

4) What made impressionists distinct from Italian artists known as the Macchiaioli? 

 صحیح است. 4گزینه  -160

 های جدید خاص خود را شکل دادند.ها تکنیکدر پاراگراف دوم به این موضوع اشاره شده که امپرسیونیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



454 
 

 

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 علوم پایهمهندسی و -سؤاالت زبان عمومی گروه فنی -2

Directions: Choose the word or phrase (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank. 

Then mark the correct choice on your answer sheet.  

 

 سپس گزینه صحیح راکنید.  انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به را خالی جای که 4یا  3، 2، 1 کلمه یا عبارتراهنمایی: »

 «در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

131- Electric washing machines, ……….... in 1925, significantly reduced the amount of 

time spent washing a given amount of clothes. 

1) were first introduced 2) that they were introduced first 

3) first introduced 4) that were introduced first 

 صحیح است. 3 گزینه -131

فعل داریم،  در صورت سؤالکه این با توجه به شود.رد می 4و  2شود. بنابراین، گزینه استفاده نمیویرگول  از thatهمراه با 

 شود.هم رد می 1دهنده استفاده کرد. بنابراین، گزینه توان در جای خالی از یک فعل بدون ربطنمی

 حذف شده است. beدهنده و فعل واره است که ربط، خالصه جمله3گزینه 

which was first introduced 

first introduced 

132- The rock fragments in the sediments in the North Atlantic's deep waters are too 

large ……….... . 

1) that ocean currents there were not able to transport them  

2) to have been transported there by ocean currents  

3) for being transported by ocean currents there 

4) for ocean currents transport them there 

 صحیح است. 2گزینه  -132

 مواجه هستیم.«  + too + adj/advمصدر»در این سؤال با ساختار 

  استفاده کرد.  tooدر این ساختار از  so جای توان بهغلط است و نمی tooا ب so + adj/adv + that clauseساختار  نکته:

133- First proposed in the late 1800s, ……….... . 

1) relying on the theory is a property of water not commonly associated with fluids  

2) a property of water not commonly associated with fluids relies on the theory  

3) not commonly associated with fluids the theory relies on a property of water 

4) the theory relies on a property of water not commonly associated with fluids 
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 حیح است.ص 4گزینه  -133

 عبارت قبل از جای خالی یک قید زمان است. بنابراین، در ادامه باید ساختار کامل یک جمله شامل فعل و فاعل را داشته باشیم.

134- For a population of 800,000 subway riders, the numbers of subway trips taken per 

rider last January are approximately normally distributed with a mean of 56 trips and 

……….... . 

1) a standard deviation of 13 trips  

2) a standard deviation of 13 trips was  

3) was a standard deviation of 13 trips 

4) there was a standard deviation of 13 trips 

 صحیح است. 1گزینه  -134

الزم  نی. بنابراروندیمکار به جهت مرتبط کردن عبارات همسان  andحرف ربطاین سؤال به ساختارهای موازی مرتبط است. 

 باشند. یکسانی یساختار گرامر یدارا شوندیحروف به هم مرتبط م نیکه توسط ا یاست کلمات

135- There was once a widely held belief that people who were in debt, but who could not 

afford to pay back that debt, ……….... . 

1) they should be punished severely 2) and who should be severely punished 

3) punished severely they should be 4) should be punished severely 

 صحیح است. 4گزینه  -135

 ?… There was ،who were ،who could ،peopleهای صورت سؤال: فعل و فاعل

 باشد. peopleبنابراین گزینه صحیح باید دارای فعل برای فاعل 

136- For the next ten years, various aspects of society could be going through enormous 

change as Virtual Reality (VR) technology moves towards ……….... .  

1) full implementation of its potential operational and interactive  

2) fully operational and interactive implementation of its potential  

3) implementing fully operational and interactive of its potentiality  

4) implementing fully of its potential operationally and interactively 

 صحیح است. 2گزینه  -136

 نیامده است. بنابراین، این گزینه صحیح نیست.ها آن در ادامه آمده اما اسمیسه صفت  itsبعد از  1 نهیگزدر 

آید و ز اسم میصفت قبل ا ،انگلیسیزبان در  شده است. of از interactiveو  operationalبعد از دو صفت  3 نهیگزدر 

 صحیح نیست.بعد از صفت و قبل از اسم  ofاستفاده از 

 شود. رد مینیز  4قید باید قبل از صفت بیاید. بنابراین، گزینه 
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137- It used to be easy to define what a journalist was. They had a degree in English or 

Journalism, usually owned a camera and ……….... by a news outlet, TV or radio station 

or newspaper.  

1) fully employed 2) were employed full time 

3) full time employed 4) who were employed full time 

 صحیح است. 2گزینه  -137

 در این سؤال نیز با ساختارهای موازی مواجه هستیم.

They had a degree in English or Journalism, usually owned a camera and ……….... 

 باید فعلی در زمان گذشته با ساختار مشابه بقیه داشته باشیم. جای خالی  بنابراین، در

 شود. ساختار موصولی دارد و ساختار موازی را رعایت نکرده که رد می 4گزینه 

 صحیح نیست. 3و  1با توجه به معنی جمله، نیاز به یک فعل مجهول داریم. بنابراین گزینه  دیگر در مورد سه گزینه

138- Antibiotics have been one of ……….... for hundreds of years, being responsible for 

saving the lives of millions of patients. 

1) humanity success stories 2) stories in success of humanity 

3) humanity's success stories 4) the successes of the humanity stories 

 صحیح است. 3گزینه  -138

 استفاده شود که در هر سه گزینه رعایت شده است. اسم جمعالزم است از  one ofبعد از 

humanity اسم است و الزم است با جا این درs مالکیت همراه شود 

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سووپس گزینه صووحیح را در کند، انتخاب کنید. جای خالی را تکمیل می که به بهترین شووکل 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

139- Among the ……….... of stars in the universe, there are a couple that are of great 

importance to people on Earth. 

1) multitude 2) luminance 3) affluence 4) interdependence 

  صحیح است. 1گزینه  -139

 «برخوردارند. یادیز تیاز اهم نیزم یمردم رو یکه برا هستندها آن چندین عدد از جهان،های ستارهانبوه  انیدر م»

 )همبستگی( متقابل ی( وابستگ4 ؛فراوانی( 3 ؛ی )تشعشع(( درخشندگ2 ؛انبوه( 1
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140- The atmosphere outside the courtroom where the victim's parents confronted the 

defendant's family was quite ………...., but police were able to keep everything under 

control. 

1) transient 2) impartial 3) volatile 4) apathetic 

  صحیح است. 3گزینه  -140

را  زیتوانست همه چ سیبود، اما پل ناپایدارکامالً  ،نددشمی مقتول با خانواده متهم روبرو نیخارج از سالن دادگاه که والد فضای»

 «تحت کنترل داشته باشد.

 تفاوتی( ب4ناپایدار؛ ( 3 ؛طرفی( ب2 ؛( گذرا1

141- During the space shuttle's ………...., the Earth became larger and larger. 

1) periphery 2) solitude 3) latitude 4) descent 

  صحیح است. 4گزینه  -141

 «تر شد.تر و بزرگبزرگ نی، زمییشاتل فضافرود در طول »

 (نزولفرود )( 4 ؛ییای( عرض جغراف3 ؛یی( تنها2 ؛)محیط( رامونی( پ1

142- Once the insect falls on a plant, it must ……….... itself to avoid being spotted by 

hungry birds. 

1) camouflage 2) reinforce 3) preserve 4) bewilder 

  صحیح است. 1گزینه  -142

 «نشود. شکارکند تا توسط پرندگان گرسنه استتار خود را  دی، بانشیندمی اهیگ یحشره بر روکه هنگامی»

 )سرگشته(ان ری( ح4 ؛( حفی3؛ تی( تقو2 ؛( استتار1

143- Our arteries circulate blood around the body and are essential to good health, but 

the blood flow can be ……….... by fatty plaque that can clog them. 

1) bypassed 2) impeded 3) obscured 4) infected 

  صحیح است. 2گزینه  -143

 چربی کههای و برای سالمتی بسیار ضروری هستند، اما پالک آورنددرمی گردش به بدن سرتاسرما خون را در های سرخرگ»

 «شود.می جریان خون مانع، ند باعث انسداد جریان خون شودتوامی

 ( آلوده شدن4 ؛( مبهم شدن3 ؛( مانع شدن2 ؛انشعاب زدن، دور زدن( 1

144- Industrial ……….... is a serious problem in many parts of the world, with factories 

producing illegal copies of top brand names. 

1) infringement 2) breach 3) corruption 4) piracy 

  صحیح است. 4گزینه  -144
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 «تجاری برتر یک مشکل جدی است.های غیرقانونی از نامهای جهان با تولید نسخه نقاطصنعتی در بسیاری از  دزدی»

 ( دزدی4 ؛( فساد3 ؛)نقض( ( تخطی از قانون2 ؛)تخلف( قانونتخطی از  (1

145- A doomsday scenario for the environment sees our ……….... as a world choked with 

pollution, where many plants and animals have become extinct. 

1) speculation 2) pessimism 3) ancestry 4) destiny 

  صحیح است. 4گزینه  -145

و  اهانیاز گ یاریکه بس یی، جاندیبمی یخفه از آلودگ یما را جهانسرنوشت ، ستیزطیمح یبرا زیروز رستاخ یویسنار کی»

 «اند.منقرض شده واناتیح

 ( سرنوشت4 ؛)اجداد( ( نسب3 ؛ینی( بدب2 ؛( حدس و گمان1

146- Powell's legacy in the geology community is that of an explorer: a ……….... 

adventurer who fearlessly blazed through the unknown. 

1) gutless 2) feckless 3) relentless 4) reckless 

  صحیح است. 3گزینه  -146

ها را نشان ناشناخته که بدون ترس ناپذیرتسلیم یماجراجو کیکاشف است:  کی راثیم یشناسنیدر جامعه زم پاول راثیم»

 «داد.می

 احتیاطتوجه، بیی( ب4؛ ناپذیرمصمم و تسلیم( 3؛ انگیزهیسست و ب( 2 ؛بزدل( 1

147- The promise of technology is to ……….... human capabilities to engage in 

productive, inclusive and contemplative decision-making about how society is governed. 

1) augment 2) interpret 3) quantify 4) justify 

  صحیح است. 1گزینه  -147

 «نحوه اداره جامعه است.درخصوص  و قابل تأمل ریمولد، فراگ یریگمیتصم یانسان براهای ییتوانا تقویت یفناور )وعده( دینو»

 کردن هی( توج4 ؛کردن ی( کم3 ؛ری( تفس2 ؛)تقویت( ( افزودن1

148- The lack of diversity weakens resilience to the growing risks of climate disruption, 

soil ……….... pollution and pollinator loss. 

1) differentiation 2) deterioration 3) diffusion 4) distribution 

  صحیح است. 2گزینه  -148

 فیضعرا تافشان رفتن گرده نیخاک و از ب وخیم یاختالل در آب و هوا، آلودگ خطرات رو به رشدِ مقابلدر  آوریتابعدم تنوع، »

 «کند.می

 عی( توز4؛ ( انتشار3 ؛یم( وخ2 ؛)تفکیک( زی( تما1

 



 459 

 

 

 متمرکز دکتریتحصیلی آزمون نیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعدادپی اچ دی تست؛ ارائه

 99سؤاالت و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 

149- His inventions include a disposable cardboard incubator for ……….... babies, which 

he's currently testing in a clinical trial in India, and a wearable fluorescent blood-glucose 

sensor for people with diabetes in the Philippines. 

1) premature 2) sluggish 3) perilous 4) intricate 

  صحیح است. 1گزینه  -149

در  ینیبال شیآزما کیدر  یاکنون وکه هم زودرسنوزادان  یبرا کاغذیمصرف  بارکی انکوباتورتوان به می یاز اختراعات و»

 «.اشاره کرد نیپیلیدر ف یابتیافراد د یبرا یدنیحسگر قند خون فلورسنت پوش کینیز و  کندمی شیآزما آن را هند

 دهیچی( پ4 ؛( خطرناک3 ؛( تنبل2 ؛( زودرس1

150- If you're cramming for exams, take an occasional walk to give yourself ……….... 

from the intensity. 

1) distinction 2) margin 3) diversity 4) respite 

  صحیح است. 4گزینه  -150

تا به  دیکن یروادهیپ ی، گاه)با شتاب حجم مطالب زیادی را یاد بگیرید( دیکن مادهخود را آامتحانات  یبرا دیخواهمی اگر»

 «.دیده فرجهت )مطالعه( از شد خودتان

 )فرجه( ( تنفس4 ؛( تنوع3 ؛هی( حاش2 ؛)تشخیص( زی( تما1

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that best 

answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

ه سپس گزین .کنید انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به ذیل سؤاالت در را خالی جای که 4 یا 3 ،2 ،1 راهنمایی: گزینه»

 «عالمت بزنید.صحیح را در پاسخنامه خود 

Passage 1:  

The story of elephant origins begins about 50 million years ago with animals called 

Moeritheres. The moeritheres were proboscideans, animals with trunks, and four of their 

incisor teeth-two in the upper jaw and two in the lower jaw-were the beginnings of what became 

tusks. Moeritheres weighed about a quarter ton and were probably amphibious, feeding on 

plants and living along rivers much as the hippopotamus does today. Within the next 10 to 20 

million years, the moeritheres gave rise to tusked creatures that paleontologists have labeled 

palaeomastodons. Some palaeomastodons had both upper and lower tusks; others had only 

lower tusks, shaped like shovels. 

The next five million years of elephant evolution are lost in the fossil record, but at the end of 

that gap, mastodons-distant relatives of modern elephants-were roaming across Africa. During 

the next few million years, mastodons became one of the most common of the large mammals, 

increasing their numbers all across the world. One early mastodon species was 
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Gomphotherium, a four-tusked creature the size of a small African elephant, perhaps eight feet 

tall at the shoulder. It was this creature that eventually gave rise to the African elephant known 

today. In view of the surviving fossil remains, this apparently was not a big evolutionary step, 

since the skeletons of an African elephant and of a Gomphotherium are much alike. The biggest 

differences are in the teeth and the tusks. Gomphotherium evolved into the African elephant, 

skeletally at least, by losing its lower tusks and by changes in its teeth, which became more 

compact and better adapted to the shearing motion of the elephant's jaws. 

Another descendant of Gomphotherium is the best known of prehistoric elephants, the woolly 

mammoth. In prehistoric Europe, woolly mammoths were often featured in cave paintings and 

carvings. Woolly mammoths were heavily hunted by groups of Stone Age peoples whose 

culture depended on preying on the big mammals that existed during the Ice Ages, such as the 

woolly rhinoceros and the giant ground sloth. The mammoth provided more than food. Its ivory 

was used to make statues, etchings, and ornaments; its bones were used for tools and even as 

building materials for houses. 

151- What does the passage mainly discuss? 

1) The mastodons of Africa  

2) The evolution of elephants  

3) The relationship of woolly mammoths and elephants 

4) The adaptation of elephant tusks and teeth to the African habitat 

 صحیح است. 2گزینه  -151

 دارد:ها اشاره های متن به تکامل فیلجمالت اول پاراگراف

The story of elephant origins begins about 50 million years ago with animals called 

Moeritheres. 

The next five million years of elephant evolution are lost in the fossil record, but at the end of 

that gap, mastodons-distant relatives of modern elephants-were roaming across Africa. 

Another descendant of Gomphotherium is the best known of prehistoric elephants, the woolly 

mammoth 

152- According to the first paragraph, how were moeritheres thought to be similar to the 

modern-day hippopotamus?  

1) They were both amphibious.  

2) They were similar in weight.  

3) Their teeth were similar in size 

4) They both had tusks shaped like shovels. 

 صحیح است. 1گزینه  -152

 در متن گفته شده است که:

Moeritheres weighed about a quarter ton and were probably amphibious, feeding on plants and 

living along rivers much as the hippopotamus does today. 
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Moeritheres  یها زندگو در کنار رودخانه کردیم هیتغذ اهانیبود، از گ ستیتن وزن داشت و احتماالً دوز چهارمکیحدود 

 ی.امروز یکرد، همانند اسب آبمی

153- According to the second paragraph, the fossil record does NOT indicate ……….... . 

1) where mastodons lived  

2) how Gomphotherium moved its jaws  

3) how palacomastodons evolved into mastodons 

4) how Gomphotherium evolved into the African elephant 

 صحیح است. 3گزینه  -153

 در پاراگراف دوم آمده است: 4و  2 ،1های گزینه

The next five million years of elephant evolution are lost in the fossil record, but at the end of 

that gap, mastodons-distant relatives of modern elephants-were roaming across Africa. During 

the next few million years, mastodons became one of the most common of the large mammals, 

increasing their numbers all across the world. One early mastodon species was 

Gomphotherium, a four-tusked creature the size of a small African elephant, perhaps eight feet 

tall at the shoulder. It was this creature that eventually gave rise to the African elephant known 

today. In view of the surviving fossil remains, this apparently was not a big evolutionary step, 

since the skeletons of an African elephant and of a Gomphotherium are much alike. The biggest 

differences are in the teeth and the tusks. Gomphotherium evolved into the African elephant, 

skeletally at least, by losing its lower tusks and by changes in its teeth, which became more 

compact and better adapted to the shearing motion of the elephant's jaws. 

154- What can be inferred from the second paragraph about the teeth of Gomphotherium? 

1) They were not preserved as fossil remains.  

2) They were efficient for use in a shearing motion.  

3) They evolved into the tusks of the African elephant. 

4) They were larger than those of the African elephant. 

 صحیح است. 4گزینه  -154

 در متن گفته شده است که:

Gomphotherium evolved into the African elephant, skeletally at least, by losing its lower tusks 

and by changes in its teeth, which became more compact and better adapted to the shearing 

motion of the elephant's jaws. 

Gomphotherium ییقایآفر لیبه ف ،یحداقل از نظر اسکلت ش،یهادر دندان رییخود و با تغ ترنییپا یهابا از دست دادن عاج 

 .سازگارتر شد لیف یهاآرواره یشد، که جمع و جورتر بوده و با حرکت برش لیتبد

 تر بوده است.بزرگ ییقایآفرهای فیل هایش از دندانبنابراین، دندان
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155- Which of the following is NOT mentioned in the third paragraph as something 

humans obtained from woolly mammoths? 

1) Ivory for ornaments 2) Pigments used in cave paintings 

3) Material used in building 4) Material from which tools were made 

 صحیح است. 2گزینه  -151

 در متن آمده است که:

Its ivory was used to make statues, etchings, and ornaments; its bones were used for tools and 

even as building materials for houses. 

مصالح عنوان به یابزار و حت یبرا شیهاشد. از استخوانیاستفاده م ورآالتیو زها یحکاک ها،سیساختن تند یاز عاج آن برا

 .شدیها استفاده مخانه یبرا یساختمان

 در متن آورده شده است. 4و  3، 1های بنابراین؛ گزینه

Passage 2: 

From the late nineteenth century onward, children's books have tended to feature large print, 

lots of pictures, and attractive bindings. The contrast with children's books of the 1700's is 

stark. Early children's books rarely had pictures, were printed in small typeface to save paper, 

and had thick paper bindings with paper labels stuck on the outer spine. They also tended to be 

printed in small volumes, which were thought to be more "child sized." 

Pictures were expensive in the late eighteenth century. Although woodcuts were cheaper than 

engravings and were used in some children's books, they still tended to be relatively crude. 

Engravings could show more detail, but they were usually limited to a frontispiece (the first 

inside page) or to plates of technical diagrams in works for older children or adults. By the late 

1870's, better and cheaper methods of wood engraving had been introduced, metal engraving 

had become cheaper, and color printing had been invented, all of which transformed the 

appearance of children's books. 

The decorative (and colorful) bindings which covered the late-nineteenth-century books are 

particularly striking in comparison to their earlier counterparts. The development of cloth 

bindings and the partial mechanization of the binding process in the 1830's and 1840's 

completely changed the outward appearance of books. Publishers' bindings became common, 

and those for children's books were soon decorated with elaborate stamped patterns, often in 

several colors, and embossed with gold. Previously, books had been issued bound in wood as 

a temporary measure until the purchaser arranged for a leather binding. The later patterned 

boards indicate an attempt to provide a more attractive, less costly binding. 

The absence of most of these decorative arts in early children's books meant that the text was 

almost solely responsible for keeping the child's attention. Thus authors made the effort to be 

amusing in order to be more effectively instructive. The characters and events of the 

fictionalized stories were intended to prevent boredom. One of the most famous children's 

books of the eighteenth century, Evenings at Home, went one step further than most by using 



 463 

 

 

 متمرکز دکتریتحصیلی آزمون نیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعدادپی اچ دی تست؛ ارائه

 99سؤاالت و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 

a lot of short stories on different subjects and in different genres. The short length was adapted 

to the child's attention span, while the ever-changing subjects stimulated curiosity. 

156- What aspect of children's books of the eighteenth and nineteenth centuries does the 

passage mainly discuss?  

1) How important woodcuts and engravings were to book sales  

2) How the interests of readers failed to affect the practices of publishers  

3) How the appearance of the books changed due to technological advances 

4) How eighteenth- and nineteenth-century books had several types of binding 

 صحیح است. 3گزینه  -156

 ها چگونه با پیشرفت تکنولوژی تغییر کرده است.دهنده این است که ظاهر کتابها نشانجمالت اول پاراگراف

From the late nineteenth century onward, children's books have tended to feature large print, 

lots of pictures, and attractive bindings. 

Pictures were expensive in the late eighteenth century. 

The decorative (and colorful) bindings which covered the late-nineteenth-century books are 

particularly striking in comparison to their earlier counterparts. 

The absence of most of these decorative arts in early children's books meant that the text was 

almost solely responsible for keeping the child's attention. 

157- According to the passage, engravings were characterized by the fact that they were 

……….... . 

1) used only in books for adults  

2) relatively cheap prior to the 1870's  

3) able to show finer features than woodcuts 

4) unavailable to publishers in the eighteenth century 

 صحیح است. 3گزینه  -157

 دادند.، یعنی جزئیات بیشتری نشان میEngravings could show more detailدر متن گفته شده است که 

158- According to the passage, prior to the 1830's, what did readers do to make the books 

they purchased more attractive?  

1) They paid to have the books leather bound.  

2) They embossed the binding boards with gold.  

3) They arranged for artists to illustrate the books. 

4) They inserted additional pages with colorful pictures. 

 صحیح است. 1گزینه  -158

 در متن گفته شده است که: 

Previously, books had been issued bound in wood as a temporary measure until the purchaser 

arranged for a leather binding. 
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159- The author mentions the eighteenth-century book Evenings at Home primarily as an 

example of ……….... . 

1) one of the shortest children's books of its time  

2) a book designed to be attractive to child readers  

3) a book with a beautifully made decorative binding 

4) a long story that looked at a single subject from several different sides 

 ست.صحیح ا 2گزینه  -159

راستا  هایی در اینای که تالشنمونهعنوان به تر کردن کتاب برای کودکان است و این کتابکننده، سرگرمپاراگرافموضوع این 

 نموده، عنوان شده است.

160- Which of the following best characterizes the way the information is organized in 

the passage?  

1) Describing a problem in book design and proposing a solution  

2) Presenting a theory of book design and examples to support it  

3) Explaining why new methods of book design were necessary  

4) Comparing and contrasting book design over time 

 صحیح است. 4گزینه  -160

 تغییرات طراحی کتاب از اواخر قرن نوزدهم به بعد است.درخصوص  ماهیت متن
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 هنر، کشاورزی و دامپزشکی ،سؤاالت زبان عمومی گروه علوم انسانی -1

Directions: Choose the word or phrase (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank. 

Then mark the correct choice on your answer sheet.  

 

 سپس گزینه صحیح راکنید.  انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به را خالی جای که 4یا  3، 2، 1 کلمه یا عبارتراهنمایی: »

 «در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

131- You can skip around within a section, so answer the questions that are easiest for 

you, ……….... the more difficult questions for the end.  

1) by saving 2) saving  3) it saves  4) save 

 صحیح است. 2 گزینه -131

 thatاست.  answerو  skip دهنده دو جمله است که افعال آنربط are. soو  skip ،answerدر این سؤال سه فعل داریم: 

یگری نداریم دهد. بنابراین، نیازی به فعل درا به هم ربط می areو  answerهای واره با فعلای است که دو جملهدهندهنیز ربط

 صحیح نیست. 4و  3گزینه  جمالت کامل هستند و و

 صورتبهرا  وارهجمله حالت یا فعالیت در آن که ،مواجه هستیم gerund-participle clauseدر این سؤال با یک ساختار 

با حالت یا فعالیتی  زمانهماستفاده شده  ingفعل با  صورتبهکه  یبریم. در این شرایط، حالت یا فعالیتبه کار می ingفعل با 

 مثال: گیرد.که در جمله اصلی ذکر شده صورت می

Matisse watched the elder painter working in his studio, fighting torturous pain with each brush 

stroke. 

132- While Marion Park is still the largest park, it is no longer as popular as ……….... 

1) it was once 2) once was 3) once was it 4) was once 

 صحیح است. 1 گزینه -132

الزم است کلماتی که توسط این حروف به هم مرتبط مواجه هستیم. بنابراین،  as ……. asدر این سؤال با ساختار موازی 

عل ف فاعل آمده، پس از آن هم باید همین ساختارساختار فعل و آن، چون قبل از  شوند دارای ساختار گرامری یکسانی باشند.می

 رعایت شود. و فاعل

133- Coffee seems to be one of the world's biggest and most enduring passions, as coffee 

houses continue to pop up on every corner, ……….... beans from multiple exotic and 

sometimes completely unfamiliar locations.  

1) each one sports 2) sporting each one 

3) each one sporting 4) in each one of which it sports 
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 صحیح است. 3 گزینه -133

 شود.رد می 1است، بنابراین، به فعل دیگری نیاز نداریم و گزینه  asدهنده و ربط continueو  seemsها فعل در این جمله،

 oneانتهای آن  در تواند درست باشد، چرا کهنمی 2کار رفته است، در نتیجه گزینه به beansبعد از جای خالی، اسم جمع 

 غلط است. one beansآمده و 

 نیز غلط است. 4به کار برود، چون حشو است. بنابراین، گزینه  itنباید  whichدهنده بعد از ربط

134- ……….... of metal, this mechanism is approximately the size of a shoebox.  

1) To be made     2) Having made 3) Made 4) Been made 

 صحیح است. 3گزینه  -134

عبارت واره ابتدایی یکسان باشد. به جملهفاعل آن فاعل جمله اصلی با واره ابتدایی وجود دارد که باید در برخی جمالت یک جمله

فعل با زمان  صورتبهتواند واره ابتدایی میاین جملهدهد. واره ابتدایی فاعل جمله اصلی را مورد تعریف قرار میجمله ،دیگر

 گذشته ساده باشد. مثال:

Tired and exhausted, the passer-by took a nap. 

135- The process by which a hostile or unsuitable environment is transformed into 

……….... is called terraforming. 

1) sustaining one that human life         2) one that can sustain human life 

3) that of one to sustain human's life     4) that one is sustained by humans’ life 

 صحیح است. 2گزینه  -135

 این شرایط را دارد. 2به دنبال یک اسم هستیم که گزینه  intoبعد از 

136- In the case of humans, when a person becomes infected and the resistant bacteria set 

up home in the gut, the sufferer has two choices: ……….... . 

1) you should look for help or stay at home  

2) whether look for help or stay at home  

3) looking for help or stay at home 

4) look for help or stay at home  

 صحیح است. 4گزینه  -136

در  or( منتظر بیان دو مورد در جای خالی هستیم. با توجه به استفاده از two choicesبا توجه به پایان جمله صورت سؤال )

 ساختار گرامری یکسانی دارند. stayو  look؛ این شرایط را دارد 4باید قاعده ساختارهای موازی رعایت شود که گزینه  ،هاگزینه

137- Regularly taking part in a demanding and potentially dangerous activity leads to 

enhanced physical conditioning, ……….... speed of thought and reaction time. 

1) which improve 2) which it improves 

3) as well as improved 4) in addition to improve 
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 صحیح است. 3 گزینه -137

 شود. ( حذف میwhichبعد از  itبه دلیل حشو )وجود  2گزینه 

 نیز صحیح نیست. 4بیاید، بنابراین، گزینه  ingالزم است مصدر با فرم  in addition toبعد از 

 سوم شخص داشته باشد. sجمع آمده، در صورتی که باید مفرد باشد و  صورتبه، فعل 1درمورد گزینه 

 الزم است ساختار موازی رعایت شود که شده است. 3در خصوص گزینه 

138- In 1900, this area had a combination of residential and industrial features, but by 

1935 the industrial features ……….... . 

1) had disappeared         2) would disappear 

3) to have disappeared     4) was disappearing 

 صحیح است. 1گزینه  -138

رد  3بنابراین، گزینه صحیح باید شامل فعل باشد که گزینه آمده که فاقد فعل است.  industrial features فاعلِ، butبعد از 

نکته مهم  شده در آن مفرد است.شود، چرا که فعل مطرحهم رد می 4جمع است، گزینه  features کهنیاشود. با توجه به می

 است.زمان گذشته کامل  فعل با نشانه استفاده از byسال + این است که 

Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سووپس گزینه صووحیح را در کند، انتخاب کنید. که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «پاسخنامه خود عالمت بزنید.

139- The ……….... of a second row of houses on Bayley Street and the removal of the 

railway line made room for a spacious park and children's play area.  

1) deficiency 2) demarcation  3) deterrence  4) demolition 

 صحیح است. 4گزینه  -139

کودکان  یباز یپارک بزرگ و فضا کی یبرا ییفضا ،آهنو برداشته شدن خط راه یلیب ابانیها در خدوم خانه فیرد تخریب»

 «ت.کرده اس جادیا

  بی( تخر4 ؛ی و ممانعت( بازدار3 ؛مرز سرحد،( 2 ؛( کمبود1

140- The coach knows the sport inside out, and we treat her with the respect she …….... . 

1) exposes 2) deserves  3) diffuses  4) reminds 

 صحیح است. 2گزینه  -140

 «.میکنیبا او رفتار م سزاوارش است،که  یداند و ما با احترامیورزش م نیرا درمورد ا زیهمه چ یمرب»
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 کردن یادآوری( 4 ؛پراکندن( 3 ؛، شایسته بودن( سزاوار بودن2 ؛( افشا کردن1

141- The virus remains ……….... in nerve tissue until activated.  

1) innate 2) harmful 3) dormant 4) diverse 

 صحیح است. 3 گزینه -141

 «ند.مایم یباق رفعالیغ یتا زمان فعال شدن در بافت عصب روسیو»

 ( متنوع4 ؛رفعالی( غ3 ؛( مضر2 ؛ی( ذات1

142- In order to cut costs, my boss has asked me to eliminate all positions that are not 

……….... to day-to-day operations.  

1) indispensable 2) indeterminate 3) incompatible 4) indiscriminate 

 صحیح است. 1گزینه  -142

، حذف ستندین ضروریروزمره  یهاتیفعال)انجام(  یرا که برا ییهااز من خواسته است همه سمت سمی، رئهانهیکاهش هز برای»

 «م.کن

 تفاوتی( ب4 ؛( ناسازگار3 ؛( نامشخص2 ؛ی( ضرور1

143- In Hank's family, the genetic factors of ……….... must be strong because most of the 

members live to be over ninety years of age. 

1) prosperity 2) longevity 3) perception 4) anticipation 

 صحیح است. 2گزینه  -143

 «د.کننزیرا بیشتر اعضا بیش از نود سال عمر می ،باید قوی باشد طول عمردر خانواده هنک، عوامل ژنتیکی »

 ینیبشی( پ4 ؛ک( ادرا3 ؛( طول عمر2 ؛( رونق1

144- The amount of air coming from the vents is ……….... and not nearly enough to cool 

the room. 

1) exceptional 2) terrestrial  3) momentous  4) negligible 

 صحیح است. 4گزینه  -144

 «ت.سین یخنک کردن اتاق کاف یبرا باًیاست و تقر زیناچ اریبس هاچهیشده از درخارج یهوا زانیم»

 و اندک زی( ناچ4( مهم؛ 3 ؛، دنیویینی( زم2 ؛یی( استثنا1

145- The cup warmer will allow your beverage to ……….... its temperature for at least an 

hour. 

1) retain 2) reverse  3) rotate  4) regress 

 صحیح است. 1گزینه  -145



470 
 

 

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 «د.خود را حفی کن یساعت دما کیشما حداقل  یدنیکه نوش کندیامکان را فراهم م نیکننده فنجان اگرم»

 ( پسرفت کردن4 دن؛ی( چرخ3( معکوس کردن؛ 2( حفی کردن؛ 1

146- Glenn's lack of ………....  of the guitar is what caused his audience to leave the recital 

during the intermission.  

1) impact 2) reception  3) mastery  4) performance 

 صحیح است. 3 گزینه -146

 «د.در هنگام تنفس، اجرا را ترک کنن است که باعث شد مخاطبانش یزیهمان چ تاریعدم تسلط گلن بر گ»

 ( عملکرد4 ؛( تسلط3 ؛( استقبال2 ؛ری( تأث1

147- The newspaper's crossword puzzles are definitely ………...., although they get harder 

as the week goes on, and Saturday's puzzle is a real brainteaser. 

1) flexible 2) soluble  3) tangible  4) demanding 

 صحیح است. 2 گزینه -147

 یفکر یباز کیروز شنبه  یو معما شود،یچه هر هفته دشوارتر م جدول کلمات متقاطع روزنامه قطعاً قابل حل است، اگر»

 «ست.ا یواقع

 سخت، چالشی( 4( ملموس؛ 3( قابل حل؛ 2 ر؛یپذ( انعطاف1

148 - It is rumored that dogs have a great ……….... for cats, yet Lois's two dogs and three 

cats get along famously.  

1) compromise 2) antipathy  3) consequence  4) hesitation 

 صحیح است. 2گزینه  -148

رت معاش یبه خوب سیحال دو سگ و سه گربه لوئ نیدارند، با ا یادیز دشمنیها ها نسبت به گربهشده است که سگ عهیشا»

 «د.کننیم

 دی( ترد4 جه؛ی( نت3 ؛، دشمنیی( ناسازگار2( سازش؛ 1

149- Given how hot it had been all day, someone was bound to ……….... the idea of going 

swimming. 

1) provoke 2) apply  3) confirm  4) broach 

 صحیح است. 4گزینه  -149

 .«کردمیرفتن به شنا را مطرح  دهیا باید یبا توجه به گرم بودن هوا در طول روز، کس»

 ( مطرح کردن4کردن؛  دیی( تأ3( اعمال کردن؛ 2کردن؛  کی( تحر1
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 150- Because the scientist knew his solution was not evident, he tried to offer his investors 

a ……….... alternative so they would continue to fund his research.  

1) derivative 2) plausible  3) customary  4) puzzling 

 صحیح است. 2گزینه  -150

ارائه دهد تا  یقابل قبول نهیخود گز گذارانهیکرد به سرما یسع ست،یمشخص ن یو حلراه دانستیدانشمند مجا که از آن»

 «د.او را ادامه دهن قاتیبودجه تحق نیها تأمآن

 کنندهجی( گ4 ؛، معمولی( عرف3( قابل قبول؛ 2( مشتق؛ 1

Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that best 

answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

ه سپس گزین .کنید انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به ذیل سؤاالت در را خالی جای که 4 یا 3 ،2 ،1 راهنمایی: گزینه»

 «عالمت بزنید.صحیح را در پاسخنامه خود 

Passage 1:  

The most basic definition of work is "energy and effort expended in performance of a task." 

Essentially, all jobs and tasks require you to spend energy and effort in some form, be it 

physical or mental. But even at this crude and simple level, work has an appreciable effect on 

the brain that can, and probably does, make us happier. Copious evidence shows the more 

physically active you are, the better your brain works. Makes sense; the brain, a biological 

organ, needs energy and nutrients (more than other organs). Increased physical activity 

strengthens and improves the heart, reduces fat and cholesterol, speeds up metabolism, all of 

which improves the supply of blood and nutrients to the brain, increasing its ability to do ... 

anything, really. 

Physical activity seems to have an even more "direct" effect on the brain, by increasing output 

of Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF, a protein that stimulates growth and production 

of new brain cells. This could explain the many reported neurological benefits of physical 

activity, such as enhancing learning ability and memory, increased hippocampal volume and 

higher levels of gray matter throughout the brain. Studies also suggest that children who engage 

in more physical, sporting activity often do better on academic tests. 

So if our work compels us to engage in physical activity, the positive effects this has on the 

brain could well make us happier. Boosting our learning and related faculties makes us smarter 

(arguably), and despite the term "blissful ignorance," evidence suggests that greater 

intelligence makes you (slightly) happier. Also, physical exercise releases endorphins, which 

is the "happiness chemical". And, of course, improved general physical health means we have 

greater capacity to do things that make us happy, as we aren't held back by poorer health and 

stress resulting from no exercise. 
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151- What is the primary purpose of the passage? 

1) To compare two explanations for the same phenomenon 

 2) To present a commonplace idea and its inaccuracies  

3) To clarify the function of a phenomenon 

4) To explore the implications of a finding 

 صحیح است. 3گزینه  -151

وص بنابراین، متن درخص بر مغز است. یکیزیف هایفعالیت در مورد اثر متن، ها و آخرین جملهبتدایی پاراگرافبا توجه به جمالت ا

 ده است.یپد کی عملکردروشن کردن 

152- Which of the following rhetorical devices is used to advance the argument presented 

in the passage?  

1) Appeal to authority         2) Analogy 

3) Chronological time order     4) Physical description 

 صحیح است. 1 گزینه -152

 :ارجاع داده شده است یعلم یهاافتهیبه زیر در متن در سه بخش 

Copious evidence shows the more physically active you are, the better your brain works. 

Studies also suggest that children who engage in more physical, sporting activity often do better 

on academic tests.  

Evidence suggests that greater intelligence makes you (slightly) happier. 

 صحیح است. توسل به مرجعبنابراین، گزینه 

153- Which of the following statements about fat and cholesterol is supported by the 

passage?  

1) Increased levels of blood fat and cholesterol block the supply of energy and nutrients to the 

brain. 

2) The amount of fat and cholesterol is invariably low in highly intelligent people.  

3) Any attempt to lower fat and cholesterol in the blood promotes metabolism. 

4) Reduced fat and cholesterol positively affects brain power. 

 صحیح است. 4 گزینه -153

 در متن آمده است که:

Increased physical activity strengthens and improves the heart, reduces fat and cholesterol, 

speeds up metabolism, all of which improves the supply of blood and nutrients to the brain, 

increasing its ability to do … anything, really. 

ی به کاهش چربی و کلسترول و در نتیجه به بهبود تأمین خون و مواد مغذی برای مغز و توانمندی های فیزیکافزایش فعالیت

 انجامد.مغز می
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154- Which of the following best reveals the author's attitude towards the concept of 

“blissful ignorance”?  

1) Reluctant acceptance 2) Amused tolerance 

3) Highly skeptical 4) Studied neutrality 

 صحیح است. 3 گزینه -154

 در متن آمده است که:

Boosting our learning and related faculties makes us smarter (arguably), and despite the term 

"blissful ignorance," evidence suggests that greater intelligence makes you (slightly) happier. 

، شواهد نشان «سعادتمندانه ینادان»اصطالح  رغمیعل)مسلماً(، و  کندیتر ممرتبط ما را باهوش یو استعدادها یریادگی تیتقو

 .کندی( شادتر می)کم را شما شتریدهد که هوش بیم

155- What is the author's main purpose in the last sentence of the passage? 

1) To contrast the role played by general physical health and mental health in promoting 

happiness  

2) To shed light on the meaning of happiness chemical" cited in an earlier statement 

3) To further bolster the relationship between physical activity and intelligence 

4) To allude to some indirect effects of physical activity on happiness 

 صحیح است. 4گزینه  -155

  در جمله آخر متن گفته شده است که:

And, of course, improved general physical health means we have greater capacity to do things 

that make us happy, as we aren't held back by poorer health and stress resulting from no 

exercise. 

، کندیکه ما را خوشحال م میدار ییدر انجام کارها یشتریب ییاست که ما توانا یمعن نیدب یجسم یو البته، بهبود سالمت عموم

 د.شویاز عدم ورزش مانع ما نم یناش و استرسِ یسالمتضعف چرا که 

Passage 2: 

Thousands of people died from the heat that baked Western Europe in the summer of 2003. 

The heat wave also devastated the region's agricultural sector: In France, where temperatures 

were 3.6°C above normal, the country's corn and fruit harvests fell more than 25%. Thirty-one 

years earlier, another very hot summer shrank harvests in southwest Russia and Ukraine and 

led to a tripling in world grain prices. 

By the end of the century, those summers may seem like cool ones and the impact on agriculture 

will be even greater. Two researchers applied 23 global climate models used by the 

Intergovernmental Panel and on Climate Change to estimate end-of-century temperatures. 

Their conclusions with regard to agriculture are sobering. They correctly argue that in the past 

heat waves, drought, and food shortages have hit particular regions, but the future will be 

different: Yields are going to be down every place. Heat will be the main culprit. If you look 
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at extreme high temperatures so far observed—basically since agriculture started the worst 

summers on record have been mostly because of heat, not drought. 

The models predict that by 2090, the average summer temperature in France will be 3.7°C 

above the 20th century average. Elevated temperatures not only cause excess evaporations but 

also speed up plant growth with consequent reductions in crop yields. Although rising 

temperatures may initially boost food production in temperate altitudes by prolonging the 

growing season, crops will eventually suffer unless growers develop heat-resistant versions 

that don't need a lot of water. You have to go back at least several million years before you find 

temperatures comparable to those being predicted. 

156- According to the passage, the tripling of world grain prices occurred ……….... . 

1) sometime in the 20th century 

2) when the land under cultivation diminished  

3) when Russia and Ukraine colluded together to abuse the situation generated by an 

exceptional heat wave  

4) due to a reason completely different from the one leading to a drop in corn and fruit harvests 

in France in 2003  

 صحیح است. 1 گزینه -156

 که: در متن آمده است

Thousands of people died from the heat that baked Western Europe in the summer of 2003.  … 

Thirty-one years earlier, another very hot summer shrank harvests in southwest Russia and 

Ukraine and led to a tripling in world grain prices. 

157- The word "sobering" in paragraph 2 could best be replaced by which of the 

following? 

1) Incredulous 2) Alarming  3) Exaggerated  4) Fascinating 

 صحیح است. 2گزینه  -157

که « اما در آینده متفاوت است»و در ادامه گفته است که  شدهای که در ادامه آمده، در مورد اتفاقات گذشته صحبت در جمله

 .کندرا تداعی می« هشدار دادن»لحن 

Their conclusions with regard to agriculture are sobering. They correctly argue that in the past 

heat waves, drought, and food shortages have hit particular regions, but the future will be 

different: Yields are going to be down every place. 

158- Which of the following is true based on the findings of the study carried out by the 

two researchers mentioned in paragraph 2?  

1) Overpopulation would cause people to put more strain on land, leading to more soil erosion.  

2) In the future heat waves would turn out to be as severe as drought and food shortages.  

3) The past heat waves are likely to follow a similar pattern of spread worldwide. 

4) Almost all the countries in the world would be affected by future heat waves.  
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 صحیح است. 4 گزینه -158

 در متن گفته شده است که:

Yields are going to be down every place.  

159- The word “those” in paragraph 3 refers to ……….... . 

1) years 2) crop versions  3) temperatures  4) crop growers 

 صحیح است. 3 گزینه -159

 در متن گفته شده:

You have to go back at least several million years before you find temperatures comparable to 

those being predicted. 

 .را پیدا کنید ه بودشدبینیپیش)دمای( چه آنای با حداقل باید چند میلیون سال به عقب برگردید تا دمای قابل مقایسه

160- It can be inferred from paragraph 3 that the development of heat-resistant versions 

of crops is ……….... . 

1) viable 2) idealistic  3) fat-fetched  4) out of the question 

 صحیح است. 1گزینه  -160

 در متن گفته شده است که:

Although rising temperatures may initially boost food production in temperate altitudes by 

prolonging the growing season, crops will eventually suffer unless growers develop heat-

resistant versions that don't need a lot of water. 

 تیاکند، اما در نه تیرا در ارتفاعات تقو ییمواد غذا دیطول فصل رشد، تول شیافزاچه باال رفتن دما ممکن است در ابتدا با  اگر

 اجیاحت یادیکنند که به آب ز دیمقاوم در برابر حرارت تول یهاکنندگان نسخهدیتول کهنیمگر ا نند،یبیم بیمحصوالت آس

 ندارند.

 پذیر صحبت شده است.بنابراین، از یک احتمال امکان
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 علوم پایهمهندسی و -سؤاالت زبان عمومی گروه فنی -2

Directions: Choose the word or phrase (l), (2), (3), or (4) that could best complete the blank. 

Then mark the correct choice on your answer sheet.  

 

 سپس گزینه صحیح راکنید.  انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به را خالی جای که 4یا  3، 2، 1 کلمه یا عبارتراهنمایی: »

 «در پاسخنامه خود عالمت بزنید.

131- The rate that bright comets enter the solar system implies there should be around 

3000 of them buzzing around, ……….... only 25 are known.  

1) nonetheless 2) regardless of the fact    3) and yet 4) as there are 

 صحیح است. 3 گزینه -131

شوند، ند و رد میستیدهنده نربط 2و  1 نهی. گزمیدهنده دارربطیک به  ازی، نآمده استفعل  یخال یبعد از جا کهنیبا توجه به ا

 است، چرا که در صورت سؤال فعل داریم و نیازی به فعل دیگری نیست. نادرست 4 نهیدهنده دارند. گزربط 4و  3 نهیاما گز

132- Contemporary theories of interpretation require that, in our analyses of texts, we 

consider not only what the text says ……….... “made”. 

1) also its meaning gets and         2) but also gets the meaning of it 

3) but its meaning also gets     4) but how its meaning gets 

 صحیح است. 4گزینه  -132

 but/but alsoهم باید ساختار موازی رعایت شود. بنابراین، باید پس از  not only …. but/but alsoدر خصوص ساختار 

 این مورد رعایت شده است. 4واره که ضمیر موصولی داشته باشد بیاید که در گزینه نیز ساختار جمله

133- ……….... individual behavior is influenced by social networks is beyond dispute.  

1) That 2) An  3) The  4) It is that 

 صحیح است. 1 گزینه -133

 دهنده نیاز داریم.بنابراین، برای کامل کردن صورت سؤال به یک ربط .isو  is influencedداریم: دو فعل در این جمله 

134- Plant scientists have been trying for years to genetically modify flowers for aesthetic 

purposes. The first to go on sale were blue carnations ……….... in Australia, in 1996.  

1) were produced 2) produced  3) had been produced  4) to produce 

 صحیح است. 2گزینه  -134
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ست ) صیفی مینیاز به فعل دیگری نداریم. اما  ( وwereجمله دارای فعل ا شود. در این صورت به تواندعبارت تو صه ظاهر  خال

 that were producedدر این سووؤال،  شووود.آید حذف میکه بالفاصووله پس از آن می beصووورت ضوومیر موصووولی و فعل 

 .است آمدهخالصه  صورتبه

135- Weapons have been carried and delivered by a wide variety of vehicles ……….... 

weapon platforms.  

1) they are often called         2) often called 

3) called they are often     4) that are called often 

 صحیح است. 2 گزینه -135

 that are called often نیاز به فعل دیگری نداریم. ( وhave been carried and deliveredجمله دارای فعل است )

، بدین صورت که خالصه ظاهر شودصورت به تواندعبارت توصیفی می بیاید. calledغلط است، چرا که قید باید قبل از فعل 

 خالصه آمده است. صورتبه which are often called شود.آید حذف بالفاصله پس از آن میکه  beضمیر موصولی و فعل 

136- Articulating what the difference between humans and other creatures consists of 

……….... behind it have formed a large and difficult project tackled by biologists, 

anthropologists, psychologists, and philosophers.  

1) uncovering the biology         2) the biology of uncovering 

3) the biology undercovering     4) and uncovering the biology 

 صحیح است. 4 گزینه -136

مفرد است.  Articulatingدر حالی که  ،مواجه هستیم که یک فعل جمع است have formedپس از جای خالی با فعل 

  شود.، یک فاعل جمع ایجاد میandو استفاده از  4داریم. با استفاده از گزینه  بنابراین، نیاز به یک فاعل جمع

137- Most healthcare professionals view depression as “just part of getting old and argue 

that this illness, ………...., can have serious, even fatal consequences. 

1) untreated then 2) untreated whether it is 

3) if untreated 4) that is untreated 

 صحیح است. 3گزینه  -137

در  شود.و فاعل حذف می beکه قید ربط باقی مانده و فعل  صورتنیبدخالصه ظاهر شوند، صورت به توانندمیعبارات قیدی 

 صورت خالصه ظاهر شده است.به if it is untreatedاین سؤال، 

138- Ted had a terrible habit of boasting so much about his smallest accomplishments 

……….... his vainglory became renowned throughout the small college campus.  

1) that 2) as  3) in that  4) as though 

 صحیح است. 1 گزینه -138

 استفاده شده است. so … thatدر این سؤال از ساختار 
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Directions: Select the answer choice (l), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

 

سووپس گزینه صووحیح را در کند، انتخاب کنید. که به بهترین شووکل جای خالی را تکمیل می 4یا  3، 2، 1راهنمایی: گزینه »

 «بزنید.پاسخنامه خود عالمت 

139- Dogs growl and show their teeth in an attempt to frighten the animal or person they 

perceive as a ……….... . 

1) habitat 2) prey 3) suspicion 4) threat 

 صحیح است. 4 گزینه -139

 «د.بترسانن کنند،یم یتلق دیتهد عنوانبهرا که  یشخص ای وانیتا ح دهندیخود را نشان م یهاو دندان غرندمیها سگ»

 دی( تهد4( ظن؛ 3( طعمه؛ 2( سکونتگاه؛ 1

140- Based on his recent poor decisions, it was obvious that Seth lacked even a modicum 

of good ……….... . 

1) sentiment 2) sense  3) sensation  4) sensitivity 

 صحیح است. 2گزینه  -140

 .«ستیهم برخوردار ن یخوب درک عمومیاز اندک  یحت سثبود که  یهیبد ،شریاخ فیضع ماتیبا توجه به تصم»

 تی( حساس4 ؛، شوق( احساس3 ؛، درک و فهم عمومیحس( 2 ؛، نظر( احساس1

141- The judge ……….... the extraneous evidence because it was not pertinent to the trial.  

1) disclosed 2) distended  3) dismissed  4) distorted 

 صحیح است. 3گزینه  -141

 «ود.کرد، چرا که مربوط به دادگاه نبرا رد  یشواهد فرع یقاض»

 کرد فی( تحر4( رد کرد؛ 3( متورم شد؛ 2؛ کرد( افشا 1

142- The more frequently employees take time to exercise during working hours each 

week, the fewer sick days they ……….... . 

1) expend 2) save  3) take  4) recall 

 صحیح است. 3گزینه  -142

 .«دارند یکمتر یماریب یباشد، روزها شتریب کنندصرف میورزش  یهر هفته براکه در  یکار یهاچه کارمندان ساعت هر»

 ( فرا خواندن4( گرفتن؛ 3انداز کردن؛ ( پس2( صرف کردن؛ 1
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143- Classic psychology experiments have shown that when rats are first ……….... with an 

electrical shock to fear a tone when it sounds, they later fear the tone even without the 

associated shock.  

1) conditioned 2) sparkled  3) displayed  4) intended 

 صحیح است. 1 گزینه -143

 وقتیتا  شوندیم یشرط یکیبار با شوک الکتر نیاول یها براموش ینشان داده است که وقت کیکالس یروانشناس یهاشیآزما»

 .«ترسندیم صدا از آن، بدون شوک همراه ی، بعداً حتبترسنداز صدا شود یی ایجاد میصدا

 شده( در نظر گرفته4شده؛ داده شی( نما3زده؛ ( جرقه2 شده؛ی( شرط1

144- In 1998 Gordon Sinclair, the owner of a well-known Chicago restaurant, was 

struggling with a problem that ……….... all restaurateurs. Patrons frequently reserve a 

table but, without notice, fail to appear.  

1) delegates 2) afflicts  3) intensifies  4) evades 

 صحیح است. 2گزینه  -144

کرد که همه رستورانینرم م وپنجهدست ی، با مشکلدر شیکاگو رستوران مشهور کیصاحب  نکلر،یگوردون س 1998در سال »

 .«ابندییحضور نم یاما بدون اطالع قبل ،کنندیرا رزرو م زیم کیاغلب  نیدهد. مراجعیم آزارداران را 

 رودمی( طفره 4؛ کندمی دی( تشد3؛ دهدمی( آزار 2؛ کندمی( محول 1

145- Despite what the scientist said, the volcano eruption is not ………...., so do not be 

concerned!  

1) impassive 2) negotiable  3) vulnerable  4) imminent 

 صحیح است. 4گزینه  -145

 «د!ینگران نباش نی، بنابراستیالوقوع نبیچه دانشمند گفت، فوران آتشفشان قررغم آنیعل»

 الوقوعبی( قر4 ؛ریپذبی( آس3؛ ( قابل مذاکره2 ؛عاطفهی( ب1

146- At the landfill, the ……….... process is in full swing, turning much of the garbage into 

gasses.  

1) conversion 2) restoration  3) decomposition  4) pressurization 

 صحیح است. 3گزینه  -146

 «د.کنیم لیها را به گاز تبداز زباله یاریبس به حد اعلی رسیده است، هیتجز فرآینددر محل دفن زباله، »

 تحت فشار قرار دادن( 4 ه؛ی( تجز3 ا؛ی( اح2 ل؛ی( تبد1

147- Because I am an extreme planner who needs to control everything, I never engage 

in ……….... . 

1) justification 2) pretention  3) coincidence  4) spontaneity 



480 
 

 

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 زبان عمومی آزمون دکتری سراسری و آزاد

 صحیح است. 4گزینه  -147

 .«شومینم مشغول چیزی یخودرا کنترل کنم، هرگز خودبه زیهمه چ دیهستم که با یافراط زیربرنامه کیجا که من از آن»

 یخود( خودبه4 ی؛زمان( هم3 ؛وانمود، تظاهر( 2 ه؛ی( توج1

148- The roads in our town already have too much traffic; building a new shopping mall 

will ……….... the problem.  

1) frustrate 2) exacerbate  3) preserve  4) exploit 

 صحیح است. 2 گزینه -148

 .«کندیم دیمشکل را تشد نیا دیجد دیمرکز خر کیدارند؛ ساخت  کیاز حد تراف شیب همین حاال هم شهر ما یهاجاده»

 کردن یبردار( بهره4( حفی کردن؛ 3کردن؛  دی( تشد2کردن؛  دی( ناام1

149- The movie Close Encounters of the Third Kind tells the story of the first contact 

between beings from outer space and ……….... creatures, that is, those living on earth.  

1) terrestrial 2) dominant  3) ingenious  4) affable 

 صحیح است. 1 گزینه -149

که  یموجودات ،یعنیاست،  ینیبا موجودات زم ییتماس موجودات فضا نیاز نوع سوم داستان اول کیبرخورد نزد یینمایس لمیف»

 .«کنندیم یزندگ نیزم یرو

 برخوردمهربان، خوش( 4( هوشمندانه؛ 3 ؛( غالب2 ؛ینی( زم1

150- There is ……….... agreement that an airport is needed; no one disputes that, but there 

is fundamental disagreement about where to build it.  

1) uniform 2) utilitarian  3) unique  4) unanimous 

 صحیح است. 4گزینه  -150

مورد اختالف نظر ندارد، اما در مورد محل ساخت آن  نیکس در اچیوجود دارد. هالقولی متفقبه فرودگاه توافق  ازیدر مورد ن»

 .«وجود دارد یاختالف نظر اساس

 القولمتفق( 4فرد؛ ( منحصربه3 انه؛ی( سودگرا2 کنواخت؛ی( 1
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Directions: Read the following two passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that best 

answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.  

 

ه سپس گزین .کنید انتخاب کند،می تکمیل شکل بهترین به ذیل سؤاالت در را خالی جای که 4 یا 3 ،2 ،1 راهنمایی: گزینه»

 «عالمت بزنید.صحیح را در پاسخنامه خود 

Passage 1:  

For the next ten years, various aspects of society could be going through enormous change as 

Virtual Reality (VR) technology moves towards fully operational and interactive 

implementation of its potential. To what extent VR establishes itself as an integral part of our 

lives, and how quickly it is likely to move from niche technology to common usage throughout 

society, is currently under discussion. However, many experts are of the opinion that VR may 

well have become sufficiently developed for it to form an essential part of life by 2030 (if not 

sooner). Over 40 million people currently own VR headsets, and this figure is expected to 

double over the next three years. By 2025, we may well have reached the point at which almost 

200 million users own a VR viewing device, the Head Mounted Display (IMD), more 

commonly known as a VR headset. 

The ultimate aim of these headsets is to generate a 360-degree, 3D virtual world, enabling the 

viewer to enjoy what they are watching without the physical limits of a TV, computer or cinema 

screen. There are two LCD displays, one for each eye, which display images being sent by the 

computer or some such device (via an HDMI cable) or on the screen of a smartphone inserted 

into the front of the headset. Lenses, set inside the HMD between the user's eyes and the LCD 

displays, are necessary to counteract the natural differences between what one human eye and 

the other simultaneously see. 

These lenses enable two 2D images of the display to be viewed, thus creating a tailored picture 

for each eye. These combine to create the illusion of real life' in 3D. The IIMD also uses 'head 

tracking', a system that follows the principle of aircraft flight, tracking three measurements 

known as pitch, yaw and roll (or movement along the x, y and z axes). It means that when the 

user tilts their head up, down, or to the side, VR follows these motions and allows them to see 

all around them. 

151- Which of the following could best be inferred from the passage about virtual reality? 

1) Its potential has not yet been fully materialized.  

2) Everyone is preoccupied with what it has offered so far.  

3) It is highly unlikely for it to become an integral part of human life after a decade or so. 

4) VR headsets are more popular than the other possibilities in that they have more in stock to 

present to their prospective users.  

 صحیح است. 1 گزینه -151

 در متن گفته شده که:
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However, many experts are of the opinion that VR may well have become sufficiently 

developed for it to form an essential part of life by 2030 (if not sooner). 

 یگاز زند یاساس یتا بتواند بخشبد ایتوسعه  یکاف کن است به اندازهمم VR دارند که دهیاز کارشناسان عق یاریحال، بس نیبا ا»

 .برداری نشده استکامل بهره VRهنوز بنابراین، « (.دهد )اگر نه زودتر لیتشک 2030را تا سال 

152- Based on the passage, the number of VR headset owners is projected to be which of 

the following, three years from now?  

1) 400 million 2) 200 million  3) 80 million  4) 40 million 

 صحیح است. 3 گزینه -152

 شود تعدادشان دو برابر شود.بینی میمیلیون نفر آن را دارند که تا سه سال آینده پیش40حال حاضر در متن گفته شده در 

Over 40 million people currently own VR headsets, and this figure is expected to double over 

the next three years.  

153- What does paragraph 2 mainly discuss? 

1) What the pro and cons of VR headsets are compared to other similar devices  

2) What users are to do to make VR headsets up and running  

3) What VR headsets look like to a detached observer 

4) How VR headsets do what they are designed for  

 حیح است.ص 4گزینه  -153

 د. دهکه برایش طراحی شده انجام می چیزی را VRدهد که چگونه هدست جمله دوم و سوم پاراگراف دوم توضیح می

154- Which of the following is true about VR headsets' lenses? 

1) They create the differences between what each single eye sees.  

2) They are integrated into LCD displays for better effects.  

3) They are necessary for two 2D images to be viewed. 

4) They are inserted into the back of the headsets.  

 صحیح است. 3 گزینه -154

 در متن آمده است که:

These lenses enable two 2D images of the display to be viewed. 

155- Which of the following best describes the author's attitude toward the subject of the 

passage?  

1) Impartial         2) Objective yet concerned 

3) Uncritical approval     4) Uncertain but interested 

 صحیح است. 1گزینه  -155

 طرفانه به توضیح و توصیف پرداخته است.بی صورتبهنویسنده در متن 
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Passage 2: 

Emerging together from the presolar cauldron, Earth and Venus were endowed with nearly the 

same size and composition. Yet they have developed into radically different worlds. The 

surface temperature of Earth's sister planet is about 460 degrees Celsius-hot enough for rocks 

to glow visibly to any unfortunate carbon-based visitors. A deadly efficient greenhouse effect 

prevails, sustained by an atmosphere whose major constituent, carbon dioxide, is a powerful 

insulator. Liquid water is nonexistent. The air pressure at the surface is almost 100 times that 

on Earth; in many ways it is more an ocean than an atmosphere. A mélange of gaseous sulfur 

compounds, along with what little water vapor there is, provides chemical fodder for the 

globally encircling clouds of sulfuric acid. 

This depiction of hell has been brought to us by an armada of 22 robotic spacecraft that have 

photographed, scanned, analyzed and landed on Venus over the past four decades. Throughout 

most of that time, however, Venus's obscuring clouds hindered a full reconnaissance of its 

surface. Scientists' view of the planet remained static because they knew little of any dynamic 

processes, such as volcanism or tectonism, that might have occurred there. The Magellan 

spacecraft changed that perspective. From 1990 to 1994 it mapped the entire surface of the 

planet at high resolution by peering through the clouds with radar. It revealed a planet that has 

experienced massive volcanic eruptions in the past and is almost surely active today. Coupled 

with this probing of Venusian geologic history, detailed computer simulations have attempted 

to reconstruct the past billion years of the planet's climate history. The intense volcanism, 

researchers are realizing, has driven largescale climate change. Like Earth but unlike any other 

planet astronomers know, Venus has a complex, evolving climate. 

156- What is the primary purpose of the passage? 

1) To compare and contrast Earth and Venus  

2) To render an account of what Venus really is  

3) To make readers appreciate the conditions on earth 

4) To summarize past attempts to probe the features of Venus  

 صحیح است. 2 گزینه -156

 دهد که موضوع اصلی در خصوص ونوس است.ها و جمله پایانی متن نشان میجمالت ابتدایی پاراگراف

157- The word “that” in paragraph 1 refers to ……….... . 

1) Venus’s atmosphere 2) liquid water  3) Venus’s surface  4) air pressure 

 صحیح است. 4گزینه  -157

 در متن آمده است که:

The air pressure at the surface is almost 100 times that on Earth. 
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158- Which of the following is true about the surface of Venus? 

1) It has experienced sort of weathering due to the clouds covering it.  

2) It was unknown to us until several decades ago.  

3) Geologically, it is anything but active now. 

4) It makes it hard for spacecraft to land on.  

 صحیح است. 2 گزینه -158

 شده است که:در متن گفته 

This depiction of hell has been brought to us by an armada of 22 robotic spacecraft that have 

photographed, scanned, analyzed and landed on Venus over the past four decades.  

159- Which of the following can be inferred from paragraph 2? 

1) Earth has a complex, evolving climate.  

2) It is only the Earth that has experienced climate change.  

3) The clouds around Venus are too thick to penetrate by radar. 

4) There is not any planet similar to Venus in respect of its harsh conditions  

 حیح است.ص 1گزینه  -159

 در متن آمده است که:

Like Earth but unlike any other planet astronomers know, Venus has a complex, evolving 

climate. 

160- What made it possible for us to get the information about Venus described in 

paragraph 1?  

1) Venus’s similarity to Earth         2) Its common origin with Earth 

3) 40 years of space exploration     4) Analysis of its clouds of sulfuric acid 

 صحیح است. 3 گزینه -160

 سال است. 40که معادل ...« چهار دهه گذشته »در متن گفته شده است که در 

This depiction of hell has been brought to us by an armada of 22 robotic spacecraft that have 

photographed, scanned, analyzed and landed on Venus over the past four decades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 485 

 

 

 متمرکز دکتریتحصیلی آزمون نیمه دهنده کلیه سؤاالت زبان و استعدادپی اچ دی تست؛ ارائه

 منابع

 منابع

- Admissions Consultants (2010). GMAT Reading Comprehension 

- English Yogi (2010). Reading Comprehension 

- Beare, Kenneth (2010). How to Take a Reading Comprehension Multiple Choice Test 

- Murphy, Raymond (2012). English Grammar in Use (1, 2 & 3) 

- Phillips, Beborah (2001). Longman Complete Course for the Toefl Test 

 جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران، مهندس بابک رستمی  -

 پردازشزبان انگلیسی عمومی، انتشارات  -

 زبان عمومی آزمون دکتری، انتشارات فرهنگ -

 راهنمای کامل دستور زبان انگلیسی، انتشارات فرهنگ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 متمرکز دکتریدهنده کلیه سؤاالت زبان و استعداد تحصیلی آزمون نیمهپی اچ دی تست؛ ارائه

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://phdtest.ir/

