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  از کتاب چهارم دبیرستان مربوط به جمله واره های قیدی یا همان حرف ربط است. 7و6و5و4و1های  داوطلبان عزیز به طور کلی مبحث گرامری درس

را در جمله ایفا  قیدش های پیرو هستند که نقجمله واره های قیدیجمله وارهسازند.  ی قیدی می ای قرار بگیرند جمله واره وقتی کلمات ربط در ابتدای جمله واره
در واقع یک ارتباط معنایی بین دو جمله واره ایجاد سازند.  می جمله مرکبیک  کنند وپس حروف ربط حروفی هستند که دو جمله واره را به هم متصل می کنند.می

ی و یا همین حروف ربط انواع مختلفی دارند که در درس اول های قیدو اما جمله واره مرکب قرار گیرند.وسط جمله یا  ابتداتوانند در می کلمات اینمی کنند. 
  شویم. می آشنا ربط زمان، علت و شرطحروف با سه مدل از آنها یعنی 

باید بدانیم که بین دو جمله  آنچه در مورد حروف ربط و تستهای آنها مهم است فقط و فقط دانستن معنی آنهاست. 

 واره چه نوع ارتباط معنایی وجود دارد

 :به این جمالت دقت کنید

  دوستم را دیدم. 2 در خیابان راه می رفتم.1

  در خیابان راه می رفتم دوستم را دیدم. کههنگامی

While I was walking in the street , I saw my friend. یا I saw my friend ,While I was walking in the street. 

 :هنگامیکه                        1                          2                           2                                   1                                        

  خیلی خسته بودم. 2 زود خوابیدم . دیشب1

  خیلی خسته بودم. چونکهدیشب زود خوابیدم 

I went to bed early last night , since I was so tired. یا since I was so tired , I went to bed early last night . 

  1                                           2                 چونکه      2                                   1                                             

 .در جمله ایجاد می کنند«علتومعلولی» و «زمانی» ارتباط معنایی  به ترتیب وان ربط دهندهبه عن «since »و« while» کلمات

: A حروف ربط زمان 

)پس از (  after – ) از زمانیکه( since - ) وقتیکه، هنگامیکه( as -)در حالیکه، وقتیکه ( while –)وقتی که(  whenهایی از حرف ربط زمان  مثال

– before  قبل از( )– as soon as  ) به محض اینکه(– until  ) تا(–as long as ، )که در اینجا فقط  باشند. . . می ) مادامیکهwhile ,when 

,since , as  .را توضیح میدهیم 

 When: (وقتی که) 

 کاربردها: 

 اشارهبهدوعملیداردکهیکیپسازدیگریانجامشوند. 

 When I got the letter, I forwarded it to Ali.  آنرا برای علی ارسال کردم، وقتی که نامه را گرفتم ،  

 He called police, when he saw that terrible accident.  او به پلیس زنگ زد وقتی آن تصادف وحشتناک را دید 
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  بگوییم.انجامشدهسخنیایاززندگیکهدرمقطعخاصشخصیویادورهمهرگاهبخواهیمازسن 
 

  توان استفاده کرد.نیز می whileاز کلمه  whenدر این مفهوم به جای  

 I joined the army when/while I was 18.   ساله بودم 11من به ارتش ملحق شدم وقتی.  

 He learned to play guitar when/while He lived in France. کردفرانسه زندگی می که در او نواختن گیتار را یاد گرفت وقتی.  

 when/while they were in Tehran, they played football a lot. . ،کردندخیلی زیاد فوتبال بازی می وقتی که آنها تهران بودند  
 

 

 Carlos had lots of free time and read a lot of books andmagazines …………… he was inLondon 

78سری تجربی سرا  

1) because 2) during 3) while 4) since 

  .وقتیکهدرلندنبودداشت و کتابهای زیادی خواند  زیادی، کارلوس وقت آزاد 3گزینه 

 I met a lot of interesting people …………… I was working in Norway.  44آزاد انسانی   

1) whether 2) since 3) as 4) while  

 .ردمک قات کردم زمانیکه در نروژ کار میدم جالب زیادی را مالمن مر ،4گزینه 

  .دهدبرایبیاندوعملیکهبهطورهمزمانرخمی 

 Ali was watching T.V when his friend called him.  علی در حال تماشای تلوزیون بود وقتی دوستش زنگ زد  

 . شودبیان می whenبا  تر کوتاه معموالٌ عمل 

درزمانحالساده(بایکدیگرهمزمانرخدهند.ربیاندوعملکهبهشکلعادتویاواقعیت)عموماًد 

 It is hard to think about what was bothering you when you are active.  

 . دهد فکر کنیدی آنچه شما را آزار میوقتی که شما فعال هستید سخت است درباره

 …………… the economy is uncertain, people tend to spend less.   44آزاد غیر پزشکی  

1) As 2) When 3) While 4) Whereas  

  ، وقتی که اقتصاد نا مطمئن است مردم تمایل دارند کمتر خرج کنند.2 گزینه

در که کنیممیاستفاد،...هروقتکههربارکه،دهددرترجمهبهمعنایبرایتعمیمدادنیکوضعیتزمانیکههمیشهرخمی

 تواندهممعنیباشد.میwheneverاینجابا

 .When I see him, he says hello  .کندبینم سالم میهر وقت او را می

 She talks on the phone for a long time when she calls me.   

 زند. من زنگ می کند هر وقت که بهاو پشت تلفن مدت طوالنی صحبت می

 My brother usually gets a headache …………… he watches TV for a long time.  

1) while  2) when  3) as  4) since  

  به مدت طوالنی تلویزیون تماشا می کند. وقتیکهسردرد می گیرد  معموالً، برادرم 2گزینه 

   As   : وقتی که

 باشد.میwhenوwhileهمزمانرخمیدهدودراینکاربردمعادلرایدوعملیکهبهطورب

 As/while I was getting off the bus , I slipped and got injured.   شدم لیز خوردم و زخمی شدم.وقتیکه از اتوبوس پیاده می  

 شود.هکاربردهمیب«بههماننسبتکه،هرچقدرکه»موازیدوعملبهمعنیبرایبیانتناسبورشد
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 As people get older, they get less flexible. شود.انعطاف پذیری آنها کمتر می شوند ،تر میمردم مسنهرچقدر   

و فعل در این جمالت  .( به کار میرود. . . و  older – less – more – better – worse معموال با صفاتی همچون ) 

  می آید. ساده

  …………… Time passed,things seemed to get worse than before.  

1)since 2)whether 3)when 4) as 

 زمان می گذشت اوضاع بدتر می شد.هرچقدر،4گزینه 

   While :)وقتیکه:درحالیکه( 

 . کنیممی استفاده whileبرای بیان دو عملی که به طور همزمان رخ میدهد و یا کاری که مدت دار باشد از 

 They were playing football in the park while we were walking around there.  

 زدیم. هنگامی که آنها در حال بازی کردن فوتبال بودند ما هم اطراف آنجا قدم می

 I saw my friend while he was having dinner.  ودمن دوستم را دیدم هنگامیکه در حال خوردن شام ب  

 The mirror fell and broke …………… my mother was hanging it on the wall.  44آزاد ریاضی  

1) Whether 2) whereas 3) since 4) while 

 افتاد و شکست هنگامیکه مادرم داشت آنرا به دیوار آویزان می کرد.  ، آینه4گزینه 

 نماییم. استفاده میas  یا while یا when عمل ازتوانیم بگوییم برای بیان همزمان دو پس االن می 

  تواند بر سر هر دو زمان بیاید. می as و حرف ربط آیدبر سر زمان استمراری می whileآید ولی بیشتر بر سر زمان ساده می whenفقط

 
 

  Since از زمانیکه( :  -) از وقتیکه   

 کار می رود.به  زمانحالکاملکلمه در نقش حرف ربط زمان در این 
 

...since+...p. p+have/hasماضینقلییاحالکامل→+فاعل



1:+ماضینقلیsinceگذشتهساده+

 I have read the book since he went home.  

2+ماضینقلی:sinceمبدازمان+

 I haven`t read the book since Monday.  

3+ماضینقلی:since+دارingفعل

.moving to this city sinceHe has made a lot of friends    

 Tom has not been able to find any friend …………… he began his research.   48سراسری انسانی  

1) Because  2) since 3) whereas  4) whether  

 ا کند از زمانیکه در جستجو بوده است. تام نتوانسته است هیچ دوستی پید ، 2گزینه 
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B: کلمات ربط علت و دلیل 

 . دهند واره را نشان می ی علت و معلولی بین دو جملهابطهاین کلمات ر

  Since = as = because → از آنجایکه –زیرا که  –چونکه 

 

 He didn’t like going to the gym since/as/because he was too tired.  

 او خیلی خسته بود.  زیراکهو تمایلی نداشت به باشگاه برود ا

 Since/ because/ as it is so beautiful there, my parents are going to move.  

  آنجا زیبا است والدینم می خواهند به آنجا مهاجرت کنند. چون

 We watched T.V all evening …………… we had nothing better to do.   89و سراسری زبان  44آزاد غیر پزشکی   

 1) so that 2) while  3) although  4) as  

  کار بهتری نبود که انجام دهیم. چونما همه ی عصر را تلویزیون تماشا کردیم  ،4گزینه 

 
 

گرامردرکتابادامه

.. 

. 

. 


 

راحذفمیکنیمbecauseباهمدرگزینههابودندپسجوابحرفربطعلتنیستوbecauseوsinceاگر 

( has/have + p.pجملهزمانحالکامل)درصورتیجواباستکهsinceمیشود،جملهازلحاظزمانیبررسیو

 راهمحذفمیکنیم.sinceنبود،باشد،اگر

باهمدرگزینههاقرارمیگیردپسجوابنمیتواندحرفربطعلتباشد،ببینیدsinceوasهمچنینوقتی 

 راحذفکنید.sinceحالکاملنیستاگرجمله

 

عباراتزیرمیآید:whetherقبلازمعموالً 

I don’t know, I was wondering. I`m not sure ,I want to know, I asked him,to see … 

ازلحاظمعناییهمبررسی)البتهاست.whetherداشتیمجوابorبعدازجایخالی برایاطمینانجملهرا

 کنید(

Whetherیخالیاولجملهنمیشودمگراینکهبعدازجایخالیجوابجاor.داشتهباشیم



 زبان واقعاً جامع


 

6 

 

 

   های تألیفی  پرسش 
1. I love these rings …………… they are so cute.  

1) when 2) whether 3) because 4) while 

2. She has been a good skier …………… she was a child.  

1)while 2) since 3) as 4) if 

3. Exercise helps protect you from injuries …………… it gives better support to your joints. 

1) when 2) during 3) whether 4) as 

4. …………… He was putting on his boots, I was hiding in my room.  

1)w../€hether 2) what 3) since 4) while 

5. I started looking for a place to stay …………… I wanted to live here. 

1) after 2) since 3) when 4) if 

6. …………… we walked along the streetwe looked into the shops. 

1) so 2) as 3) whether 4) while 

7. …………… it is so beautiful there,my parents are going to move.  

1)while 2) since 3) whether 4) how 

8. He asked me …………… my phone was receiving cell service or not. 

1) while 2) whether 3) because 4) unless 

9. …………… they were away, I helped myself to an ice-cold beer and a pizza from the freezer. 

1) while 2) since 3) whether 4) during 

10. …………… you need my computer, just let me know.  

1)as 2) when 3) since 4) whether 

11. This shop has been refurbished three times …………… I lived here. 

1) when 2) as 3) since 4) during 

12. You will not pass the exam …………… you work harder. 

1) as 2) whether 3) if 4) unless 

13. …………… I came in the room, everyone looked at me. 

1) while 2) if 3) since 4) When 

14. He started regular exercise at a club …………… he was going to lose weight. 

1) if 2) when 3) because 4) so 

15. She woke up again ……….. her baby was crying. 

1) while 2) whether 3) since 4) unless 

 

16.  . . . 

. 

. 

. 

. 

. 
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    پرسشهای کنکور 
51. I have to talk to the manager, …………… he has free time to see me or not. 

  84سراسری انسانی 

1) as 2) while  3) since 4) whether 

52. You should try to answer all the questions …………… they are easy or not   89سراسری ریاضی   

1) although  2) while 3) whether  4) because 

53. …………… we grow older, our bodies become less efficient at burning up calories. 81آزادریاضی  

1) While 2) As 3) Since  4) Although 

54. He has not seen his old friends …………… he arrived here last week.  81 سراسری ریاض  

1) Since 2) when 3) so that 4) so as to 

55. …………… She was 18 years old, she entered the order of the sisters of our Lady of Loreto, in India. 
 89سراسری ریاضی 

1) When 2) As 3) Since 4) Whether 

56. We have completed ten items …………… we started doing our exercise.  89از کشور  خارج سراسری  

1) When 2) since 3) enough 4) whether 

57. …………… I walked into the room, the phone started ringing.  89ازمایشی سنجش  

1) Because 2) whether 3) Though 4) As 

 

58. . . . 

 

. 

. 

. 

 

 

. 
 با توجه به معنی جمله نیاز به حرف ربط علت داریم.  ـ1

 .هستند قشنگ خیلی چون دارم دوست را ها حلقه این من

. has been در گزینه ها جواب نمی تواند حرف ربط علت باشد. از آنجائیکه جمله زمان حال کامل است ) since و asه به حضور جبا تو ـ2

 اسخ صحیح است. در مفهوم ربط دهنده ی زمان پ sinceپس

 .است بوده خوب باز اسکی یک کودکی دوران از او

را انتخاب نکردیم! وقتی  whileشاید اینطور فکرکنید که بعد از جای خالی زمان و دوره ای از زندگی است پس چرا  

 می باشد.  sinceجمله در زمان حا ل کامل است اولویت با 

 .کند می شما مفاصل از بیشتری پشتیبانی چون کند یم محافظت آسیب برابر در شما از ورزش ـ3

به زمان گذشته ی استمراری بعد از جای خالی دقت کنید.  "استفاده می کنیم . ضمنا while/when/ as برای بیان همزمانی دو عمل از ـ4

 ذف می کنیم . بخون ببین چرا ح magical pointهم که حذف می شود، اگر یادت رفته برو باز  1راستی!!! گزینه 

  .بودم شده قایم اتاقم در من پوشید، می راهایش  چکمه داشت او که حالی در

 کنم زندگی اینجا خواستم می چون کنم اقامت بتوانم که جایی دنبال گشتن به کردم شروع ـ5

با هر دو زمان ساده و  asآید ولی می  زمان استمراری whileاستفاده می کنیم. بعد از  as/while/ whenبرای بیان همزمانی از  ـ6

 هم در تستهای کنکور با زمان ساده همراه می شود.  when استمراری به کار می رود. و
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 .کردیم می نگاه هم ها مغازه به رفتیم، می راه خیابان طول در ما که همینطور

 حذف کنید.  magical point را با 3و 1گزینه های  ـ7

 .بروند آنجا به خواهند می والدینم است، زیبا خیلی آنجا که آنجایی از

 در پایان جمله. or not  قبل از جای خالی دقت کنید و همینطور He asked me  به عبارت ـ8

 .نه یا دارد سرویس من تلفن آیا که پرسید من از او

 . به معنی) در مدت زمان، در طول ( می باشد و بعد از آن اسم به کار می رود during ـ9

 .آوردم فریزر داخل از پیتزا یک و خنک نوشیدنی یک خودم برای من بودند، مسافرت آنها وقتی

 کاربرد دارد. « که  هر وقت» به معنی whenاینجا  ـ11

 .بگویید من به است کافی داشتید، نیاز من رایانه به موقع هر

 .است شده سازیبار نو سه ام کرده زندگی اینجا من که زمانی از مغازه این ـ11

.کنید مطالعه تر جدی اینکه مگر شد نخواهید قبولرا  امتحان

ـ12

 رجوع کنید.  6به پاسخ سوال  ـ13

 .کردند می نگاه من به همه شدم، اتاق وارد وقتی

 .کند کم وزن خواست می چون کرد شروع باشگاه در را مداوم تمرین او ـ14

 .کرد می گریه داشت اش بچه قتیو شد بیدار خواب از دوباره او ـ15

 

. 

. 

. 

  من باید با مدیر صحبت کنم ،چه وقت خالی داشته باشد مرا ببیند چه نداشته باشد. ـ51

Or not  .آخر جمله را ببینید 

 چه آنها آسان باشند چه سخت.  شما باید تالش کنید که به تمام سواالت پاسخ دهید، ـ52

 ای خالی و همینطور معنی جمله توجه کنید. بعد از ج or به حضور

  شود. کمتر کارآمد می ها، بدن ما در سوزاندن کالری هرچه پیرتر می شویم،  ـ53

نیاز به حرف ربط نسبت و تناسبت  صفت تفضیلی به کار رفته است، با توجه به معنی جمالت و با توجه به اینکه در هر دو بخش جمالت،

(as با معنی )"بعد از جای خالی هم صفت داریم. "ههرچقدر ک older .می بینیم  

  نداریم. ing هم حذف می شود چون بعد از جای خالی فعل while ضمنا

 هنوز دوستان قدیمی خود را ندیده است.   او از هفته ی گذشته که به اینجا رسید،  ـ54

  از زمانی که( استفاده می کنیم. زمان با معنی )از، sinceاز  ست،زمان حال کامل به کار رفته ا با توجه به این که قبل از جای خالی، 

   به فرقه ی مذهبی خواهران لورتو در هند وارد شد. ساله بود ، 11وقتی که او  ـ55

  درست است. when ذکر شده پس سن مشخصیبعد از جای خالی  

 کرده ایم.ما ده مرحله تکمیل کرده ایم از وقتی که شروع به ورزش کردن  -56

 به زمان حال کامل دقت کنید.  

 تلفن شروع به زنگ زدن کرد.   زمانی که وارد اتاق شدم،  ـ57

 برای بیان دو کار هم زمان مورد استفاده قرار می گیرند.  هنگامی که در نقش حرف ربط زمان به کار روند، while/asحروف ربط  

 becauseو  as چون داشته باشیم و همینطور or مگر اینکه بعد از جای خالی جواب جای خالی اول جمله نمی شود whetherضمنا 

 حذف می شود.  because با هم آمده اند پس
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exercise تمرین نرمش، کردن،ورزش  

do/get/take/perform 

exercise 
  ورزش منظم regular exercise  کردنورزش

oral exercise تمرین شفاهی  aerobic exercise ورزش هوازی  

physical exercise ورزش بدنی  daily exercise ورزش روزانه  

light exercise ورزش سبک  practical exercise تمرین عملی 

 New medical report has shown the health benefits of regular exercise. 

 گزارشجدیدپزشکیفوایدورزشمنظمرانشاندادهاست.

healthy سالم 

health سالمتی  mental health سالمت روانی  

healthy diet رژیم غذایی سالم  healthy environment محیط سالم  

physical health سالمتی جسمی  keep healthy سالم نگه داشتن  

remain/stay healthy سالم ماندن  healthy life زندگی سالم  

 If children are healthy they will learn to walk at about eighteen months old. 

گیرندکهچطورراهبروند.یادمیماهگی18حدوداگرکودکانسالمباشند،

fit=in shape=suitable ،سالم مناسب، متناسب 

keep/stay fit حفظ تناسب اندام  physically fit حفظ تناسب اندام  

 I know you are thirsty but this water isn’t fit for drinking.
ایدامّااینآببراینوشیدنمناسبنیست.میدانمکهشماتشنه

blood خون 

blood vessels های خونی رگ   blood sample نمونه خونی  

blood cells های خونی سلول   blood cancer سرطان خون  

blood pressure فشارخون  blood test آزمایش خون  

 A heart attack is caused when the blood vessels of the heart are blocked. 

 شودکهرگهایخونیقلبمسدودشوند.حملهقلبیوقتیایجادمی

rely on=depend on ،داشتن بستگی اعتمادکردن 

rely on s. b or s. th کردنبه کسی یا چیزی تکیه   reliable ،مؤثق قابل اطمینان   

unreliable غیرقابل اعتماد  reliability اعتبار 

 We are depending on him finishing the job on Friday. 

کنیم.کندحسابمیمارویاینکهاوکارراتاجمعهتماممی

weight وزن 

weigh کردنوزن داشتن،وزن   extra/excess weight وزن اضافی  

put on/ gain weight چاق شدن  weightless ،وزنبی سبک  

lift weight بلندکردن وزنه  lose/reduce weight کردنوزن کم   

take/carry/support weight کردن وزنتحمل   weight s. th against s. th یدنچیزی را سنج  



 زبان واقعاً جامع


 

11 

 

 Since she gave up smoking she has gained weight. 

چاقشدهاست.ازآنجائیکهاوسیگارراترککرده،

efficiently=effectively  به طور مؤثر 

efficient ،کارآمد مؤثر   efficient solution حل مؤثرراه   

 We all know that Mrs. Smith is a good manager and runs her business very efficiently. 

دهد.دانیمکهخانماسمیتیکمدیرخوباستوکارشرابهخوبیانجاممیهمهمامی

 

 دارد ...دامه ا

 

 

 

* state بیان کردن یا وضعیت حالت * muscle ماهیچه 

statement بیان، بیانیه * chemical   شیمیایی 

* state یل دل Chemical basis اساس شیمیایی 

reasonable  منطقی * excellent   عالی، خیلی خوب 

* define    تعریف کردن Very good  

definition تعریف * suggest (v)  پیشنهاد کردن ـ نشان دادن 

* Condition شرایط suggestion   پیشنهاد 

under condition  تحت شرایط * active  فعال 

Conditional شرطی، مشروط activity فعالیت 

Unconditional بدون قید و شرط * lung ریه، شش 

* get into=start شروع کردن * come in وارد عرصه شدن، نقش پیدا کردن 

* bother 

bothering 

 اذیت کردن، آزار دادن

 زار دهندهآ

* pick up  ،بلند کردن 

* burn up مل(سوختن، سوزاندن )کا * over and over 

again 

 بارها و بارها 

* extra  اضافی، زیادی * trouble زحمت، دردسر 

* (n,adj)  چربی، چاق get into trouble  به دردرسر افتادن 

* breath (n) نفس، تنفس * skin (n) پوست 

Breathe (v) نفس کشیدن * high opinion  عقیده، بلند باال، بزرگی یاد کردن 

out of breath از نفس افتاده * compare (v) مقایسه کردن 
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* in addition;  به عالوه In comparison to/with در مقایسه با 

Syn. Furthermore; more 

over; besides 
 * repetitive (adj) تکراری 

. 

. 

دارد ادامه   

 

* skull (n)  جمجمه * waste (v)  هدر دادن، تلف کردن 

* chest (n)  قفسه سینه * matter (n,v)  مسئله موضوع، مهم بودن 

* toe (n) انگشت پا no matter  مهم نیست 

* ankle (n) قوزک پا * material (v) ماده، مصالح 

* touch (v) لمس کردن * regular (adj) منظم 

* shape (n) بدن * through (prep) از طریق، از میان 

* lift (v) بلند کردن، برداشتن throughout سرتاسر 

. 

. 

دارد ادامه   

 

actually ًدرواقع،حقیقتا efficiently ثربهطورمؤ 

seriously بهطورجدی regularly بهطورمنظم 

perfectly لبهطورکام physically ازلحاظبدنی 

increasingly بهطورافزایشی orally بهطورشفاهی 

really ًواقعا flexibly بهطورانعطافپذیر 

deeply عمیقاً،بهطورعمیق proudly بهطورغرورآمیز 

easily بهآسانی actively فعاالنه
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1. In fact, the fighter tried to protect his best friend from the attack.  

1) improve  2) release  3 ) support  4) forbid  

2. A computer can store any kind of information in memory however; the information can be removed 

too. 

1) carry  2) repair 3) save 4)share  

3. Driving in ice and snow isn’t a simple matter, As you increase your speed, your car becomes harder to 

control. 

1) change 2) reduce   3) pick up 4) raise  

. 

. 

. 

. 

 

تمرینپاسخ

حمایتکردن,پشتیبانیکردنـ3گزینه-1

 محافظت کند.دوستش در برابر حمله  مبارزه گر تالش کرد که از بهترین ،در حقیقت 

 ممانعت کردن (4 ترخیص، آزادی ،خالصی (2 بهبود بخشیدن (1

ذخیرهکردن,اندوختهـ3گزینه-2

 در حالیکه اطالعات می تواند براشته هم شود. ،ذخیره کندخود  تواند هر نوع اطالعاتی را در یک کامپیوتر می

 قسمت کردن   (4 تعمیر کردن (2 بردن ،حمل کردن (1

باالبردن,افزایشدادنـ4گزینه-3

 شود. تر می کنترل ماشینتان سخت دهید افزایش میزمانیکه که سرعتتان را  ،راندن )رانندگی کردن( در یخ و برف موضوع ساده ای نیست

 برداشتن،سوار کردن (3 کاهش دادن  (2 تغییر  (1

مزاحمت,مختلکردنـ1گزینه-4

 به معنی: ترک کسی یا چیزی , تنها گذاشتن کسی زمانیکه آنها سرشان شلوغ است یا می خواهند تنها باشند. " مزاحم نشوید

 پشتیبانی کردن ،( حمایت کردن4 ( وارد شدن 3 پیوستن ،( ملحق شدن2

 

. 

. 

. 
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 پرسشهای تألیفی واژگان 
1. If we want to get achievement, at first step we should …………… ourselves.  

1) rely on  2) carry on  3) turn on 4) get on 

2. Having …………… exercise is a good way to keep healthy. 

1) common 2) vessel 3) regular 4) extra 

3. Most people only eat a fraction of the fruits and vegetables that should be eaten in order to maintain a 

…………… diet. 

1) nutrient 2) injury 3) healthy 4) beauty 

4. The most …………… way to plan is to put your tasks in order of priority. 

1) efficient 2) regular 3) active  4) terrible 

5. It is important to exercise because it keeps us …………….  

1) lonely 2) hungry 3) healthy 4) calorie  

6. Keep your knees slightly …………… while you are lifting a heavy weight to avoid hurting your back. 

1) bent  2) broke 3) stretched 4) stored 

7. Aerobic exercise is any kind of …………… that makes your muscle use oxygen.  

1) healthy 2) chemical 3) injury 4) activity 

8. As people get older, they should consider doing …………… exercises.  

1) stronger 2) harder 3) larger 4) lighter 

9. She is always …………… involved in holding our meetings. Everyone admires her. 

1) actively 2) rapidly 3) hardly 4) suddenly 

10. I'm not quite sure what my …………… is within the company. 

1) function 2) definition 3) explanation 4) information 

11. ……………, I had a question about the previous slide. Could you go back to that?” 

1) straightly  2) actually 3) surely 4) suitably  

12. Be sure you go …………… to school; I don't want you stopping at the store to buy candy. 

1) increase  2) bend 3) stair 4) straight 

13. Alcohol contains ethanol, a …………… that causes blood vessels to expand, which can give you a 

headache.  

1) chemical  2) bone  3) effect  4) nutrient 

14. Can you …………… the plot of the movie in a couple of paragraphs? 

1) realize  2) release 3) summarize 4) rise 

15. Sometimes you just have to …………… on your own judgment. 

1) cause 2) rely  3) avoid  4) join 

16. Many of the homes weren’t …………… against flood damage. 

1) carried 2) turned 3) injured  4) protected 

17. Are you prepared to …………… yourself in case of attack? 

1) change 2) release 3) rely  4) protect 

18. Adequate …………… is essential to the proper physical development of growing children. 

1) nutrition 2) condition 3) influence  4) invention 

19. When you do something ……………, you do it well and with no waste of time, money, or energy.  

1) seriously 2) efficiently 3) actually 4) flexibly  

 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/plan_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/task_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/order_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/priority
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quite
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sure
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/company
http://www.phrasemix.com/examples/actually-i-had-a-question-about-the-previous-slide-could-you
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/just_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/judgment
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/home_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/flood_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/damage_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/prepared
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/case_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/attack_1
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20. My father never …………… me with my brother at all. Yesterday he bought us two bikes alike. 

1) struggles 2) realizes 3) compares 4) handles 

 

... 

  پرسشهای کنکور 
68. Our plans are very …………… , so we can meet you either on Wednesday or onThursday.  84 تجربیسراسری  

1) private  2) flexible  3) actual  4) immediate 

69. Scientists are …………… research into the effects of smoking on brain damage.   84 هنرسراسری  

1) making 2) acting 3) taking 4) doing  

70. Breathing involves taking air into one's …………… and sending it out again.   84 هنر سراسری  

1) muscles  2) vessels 3) joints 4) lungs  

71. A teacher often feels …………… His student when they work hard and achieve something important. 

 84 زبانسراسری 

1) proud of 2) aware of 3) superior 4) concerned about 

72. The tubes that carry liquid, especially blood through the body are called …………… .  84 زبانسراسری   

1) joints  2) vessels  3) muscles 4) lungs  

73. The course is intended to help teachers learn how to communicate …………… with young learners. 

 84 زبانسراسری   

 1) exactly  2) commonly  3) effectively 4) recently  

74. The company is in trouble because they are responsible for …………… dangerous chemicals into the 

river.   84 زبانسراسری   

 1) causing 2) releasing  3) accepting 4) preparing  

75. It is …………… to assume that he knew beforehand that this would take place.   89سراسری تجربی   

1) regular  2) responsible  3) anxious  4) reasonable  

76. We humans get our …………… from what we eat; plants get theirs from the soil.   89 سراسری انسانی  

1) matter  2) nutrients  3) sources  4) wildlife 

77. A lot of studies show that the country of choice …………… to a large extent …………… economic 

factors. 89اسری زبانسر  

 1) depends/on 2) consists/of  3) connects/with 4) computes/at 

 

78. We need a secretary who is really …………… in managing the office and making it runwell.  89سراسری تجربی  

1) voluntary 2) efficient 3) reflected 4) self-employed 

79. Something is really worrying me, but I can`t …………… exactly what it is.   89سراسری زبان   

1) locate 2) devote 3) define 4) handle 

80. They found a rock with gold in it, …………… buried in the earth`s surface.   89سراسری انسا نی   

1) straightly  2) efficiently 3) rapidly 4) deeply 

81. If we don’t find a good solution for the problem now, we will be …………… up trouble for ourselves in 

the future.    89سراسری انسانی  

1) lifting 2) keeping 3 joining 4) storing 

. 

. 

. 
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 ـوابستهبودنکردنتکیهـ1

  کا کنیمات شویم، در گام اول باید به خودماناگر می خواهیم موفق. 

 شدنسوار  (4  کردنروشن  (3  دادنانجام  (2

 منظمـ2

 است ماندن سالم برای مناسب راه یک منظم نرمش جامان. 

 اضافی( 4  رگ (2 رایج( 1

 مغذیـ3

 بتوانند تا خورند می سبزیجات و میوه کمی مقدار فقط افراد یشترب 

 .باشند داشته مغذی رژیم یک

 زیبایی( 4  سالمت( 3  آسیب( 2

کارآمد،موثرـ4

 ترین روش برای برنامه ریزی این است که همه  (موثر) کارآمد

 .وظایف به ترتیب اولویت نوشته شوند

 حشتناکو( 4  فعال  (3  منظم( 2

 سالمـ5

  نگه می دارد سالمنرمش کردن مهم است چون ما را.  

 کالری( 4 گرسنه (2  تنها (1

 کردنخمـ6

  خم وقتی دارید یک وزن سنگین را بلند می کنید زانوهایتان را کمی

 .کنید تا به کمرتان آسیب نرسد

 ذخیره کردن( 4  کشیده (3  شکستن (2

 فعالیتـ7

 است که موجب می شود ماهیچه  فعالیتازی یکی از انواع نرمش هو

  .های شما اکسیژن استفاده کنند

  آسیب (3  شیمیایی (2  سالمت( 1

 سبکترـ8

  سبکهمینطور که افراد مسن تر می شوند، باید انجام نرمش های 

  .را در نظر بگیرندتر 

    تر بزرگ (3  سخت تر (2  قویتر( 1

 فعاالنهـ9

  همه از  .در برگزاری جلسات ما مشارکت می کند فعاالنهاو همیشه

 .او تعریف می کنند

 ناگهان (4  به سختی (3  به سرعت (2

 نقشـ11

  چیستمن در این شرکت  نقشمن کامال مطمئن نیستم که.  

 اطالعات (4  توضیح (3  تعریف (2

 درحقیقتـ11

. 

. 

. 

. 

انعطافپذیر،قابلتغییر-68

 است، بنابراین ما می توانیم یا چهار شنبه  قابل تغییرمان کامالً  نقشه

 یا پنج شنبه مالقات کنیم.

 فوری (4  واقعی ( 3    خصوصی (1

انجامدادن-69

  تحقیقاتی درباره ی اثرات دود بر روی  انجامدانشمندان در حال

 آسیب مغزی هستند.

 گرفتن( 3   عمل کردن( 2    موجب شدن (1

ریهها-71

  و فرستادن آن دوباره به  ریه هاتنفس شامل آوردن هوا به داخل

 بیرون است.

 اصلمف( 3   رگ ها( 2    ماهیچه ها (1

مفتخردربارهی-71

  می کند درباره ی دانش آموزانش  غروریک معلم اغلب احساس

 وقتی که آنها سخت کار میکنند و چیز مهمی را به دست می آورند.

 نگران درباره ی( 4  مافوق ( 3   آگاه از (2

رگ-72

  لوله هایی که مایع حمل می کنند مخصوصاً خون سرتاسر بدن را

 امیده می شوند.ن رگ

 ریه ها( 4  ماهیچه ها ( 3   مفاصل (1

بهطورموثر-73

 ور هدف دوره این است که به معلم ها کمک کند که چطور به ط

 با دانش آموزان کوچکتر ارتباط یرقرار کنند. موثر

 اخیراً( 4   عموماً( 2   دقیقاً (1

رهاکردن-74

  مواد شیمیایی  رها کردنی چون آنها براشرکت توی دردسر است

 خطرناک به داخل رودخانه مسئول هستند.

 تهیه کردن( 4  پذیرفتن( 2   باعث شدن (1
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1 What do most North Americans usually eat? Many people think that the typical North American 

…1… consist of fast food – hamburgers, hot dogs, French fries and Pizza.  

Fried chicken, and so on, They think North Americans also eat a lot of …2… foods usually frozen or 

canned, and other things without much …3… Value. …4… , this description is not totally inaccurate. 

Their diet is generally high in sugar, salt, fat, etc, and these substances can cause …5… problems. 

1. 1) diet 2) chemical  3) store 4) restaurant 

2. 1) excellent 2) convening 3) extra 4) fat 

3. 1) nutritional 2) physical  3) functional 4) regular 

4. 1) in addition  2) in other words  3) unfortunately 4) actually 

5. 1) efficient 2) serious 3) supportive 4) health 

2 However, some people’s eating habits are changing. They are becoming more …6… in good health, 

and …7… is an important part of …8… . some people are eating …9… Chicken and fish. Chicken and 

fish …10… Less fat than meat and eggs. 

6. 1) aware 2) serious  3) perfect 4) interested 

7. 1) meal 2) fat 3) lung 4) diet 

8. 1) weight  2) health 3) power 4) action 

9. 1) less 2) than  3) more  4) instead of  

 10. 1) reach 2) contain 3) carry 4) protect 

 

3 Psychology is the science of mental life. By mental life, we mean …11… of the mind such as thinking, 

remembering, dreaming, …12… a friend, and understanding a language. Mental life …13… includes 

emotions, or feeling, such as pleasure and anxiety, and moods such as tiredness and worry. We express 

our mental life in our …14…, for example, when we speak or write, or when we do something …15…skill 

such as playing tennis.   44سراسری انسانی    

11. 1) formations 2) expectations 3) presentations 4) functions 

12. 1) emphasizing 2) expressing 3) recognizing 4) generalizing 

13. 1) so 2) too 3) also 4) either 

14. 1) behavior 2) ability 3) basis 4) brain 

15. 1) imagining 2) requiring 3) producing 4) realizing 

 

4 Health can be thought of as the condition of being fit and well. The World Health Organization 

(WHO), the UN agency that is ...16... with health care throughout the world, gives a more precise ...17... It 

says that health is the state of ...18... physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of 

disease and weakness. In a poor country, however, health might mean simply getting enough food to stay 

alive and avoiding the ...19... serious diseases such as typhoid and cholera. As countries grow richer they 

...20... the WHO's more positive standard of good health, because their people can afford better food and 

medical care.   81سراسری زبان  

16. 1) accepted  2) stretched  3) consisted  4) concerned  

17. 1) instance  2) sample  3) definition  4) prediction  

18. 1) complete  2) straight  3) positive  4) probable  

19. 1) firmly  2) really  3) directly  4) actively  

20. 1) devote  2) operate  3) survive  4) achieve  
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 پاسخنامه

است از  خاص مردم آمریکای شمالی تشکیل شدهرژیمغذاییمعموال بیشتر مردم آمریکای شمالی چه می خورند؟ بیشتر مردم فکر می کنند که  1

مالی همچنین مقدار همبرگر، هات داگ، سیب زمینی سرخ کرده، پیتزا، مرغ سوخاری و غیره. آنها فکر می کنند که مردم آمریکای ش –غذاهای فوری 

، این سفانهمتأزیادی هستند. ارزشغذاییو چیز های دیگری که فاقد  می خورند که فریز شده یا کنسرو شده هستندحاضریزیادی غذاهای 

جدیث مشکالت هم نادرست نیستند. رژیم غذایی آنها بطور معمولی در شکر،نمک،چربی و... خالصه شده است و اینها می توانند باع توضیحات کامالً

شوند.
 (2ـ ) 5 (3ـ ) 4 (1ـ ) 3 (3ـ ) 2 (1ـ ) 1

 پاسخ صحیح است. رژیمغذایی، پس   …fast food- hamburgerبعد از جای خالی میگه شامل   :1توضیح 

 است.ذکر کرده   frozen, cannedیعنی همون غذای راحتی! که بعد از جای خالی هم اگر دقت کنید   convening food :9توضیح 

 هستند؟ با توجه به موضوع متن می گیم ارزش غذایی! ....خب می خواهد بگوید که فاقد ارزش  :5توضیح 

می شوند که تغییر عادات غذایی برای سالمتی خوب  آگاهبرخی از عادات غذایی مردم درحال تغییر کردن است. آنها دارند بیشتر  ،با وجود اینکه 9

مرغ و ماهی می خورند.  بیشتراست. برخی از مردم کمتر گوشت قرمز و تخم مرغ می خورند و آنها  سالمتیاز  یک بخش مهمی رژیمغذاییاست و 

 چربی کمتری نسبت به گوشت و تخم مرغ هستند. شاملمرغ و ماهی 

 (2ـ ) 11 (3ـ ) 9 (2ـ ) 8 (4ـ ) 7 (1ـ ) 6

ی بعد که میگه مرغ و ماهی چربی کمتری دارند، پی مردم بیشتر مصرف می  ، اما با توجه به جمله moreو هم   داریم lessاینجا هم  :2توضیح 

کنند.

یک  شناختنذهن، همچون فکر کردن، به یاد آوردن، خواب دیدن،  عملکردهایشناسی، علم فعالیت ذهنی است. منظور از فعالیت ذهنی، روان 5

اتی همچون لذت و اضطراب و حاالتی همچون خستگی و نگرانی است. ما شامل عواطف یا احساسهمچنیندوست و فهمیدن زبان است. فعالیت ذهنی

نویسیم، یا موقعی که کاری مثل تنیس بازی کردن که به  مثال وقتی که صحبت می کنیم یا میدهیم، بطور  نشان می رفتارمان فعالیت ذهنی مان را در

  دهیم. را انجام می نیازداردمهارت 

11- (4) 12- (3) 13- (3) 14- (1) 15- (2) 

 چیه ذهن مثل فکر کردن، به یاد آوردن ...؟؟ خب معلومه، عملکردهای ذهن! :11توضیح 

در جمله قبل از   alsoهستند، اما آنها در پایان جمله به کار می روند. جایگاه  «همچنین»هم به معنای   as wellو  tooکلمات  :15توضیح  

 .فعل اصلی است

 نیاز داشتن( requireدهیم که ... مهارت است، مثل بازی تنیس! خب میشه نیازمند. )  ما چیزی انجام می :15توضیح 

( که آژانسی تحت نظر سازمان ملل است و به WHOسالمتی می تواند به وضعیت تندرست و سرحال بودن تصور شود. سازمان بهداشت جهانی )4

تی ارئه می دهد. این سازمان بیان میکند که سالمتی حالتی از دارا بودن دقیق تری ازسالم تعریف، مرتبطاستوضع بهداشت در سرتاسر جهان 

نه صرفاً فقدان بیماری یا ضعف. با وجود این در یک کشور فقیر سالمتی می تواند صرفاً به معنای به  است ، کاملسالمت جسمی وروانی و اجتماعی 

جدی مثل حصبه و وبا باشد. هر چه کشور ها ثروتمندتر می شوند. به  واقعاًی های دست آوردن غذای کافی برای زنده ماندن و اجتناب کردن از بیمار

، چون مردم آن ها می توانند استطاعت خوراک و مراقبت های پزشکی بهتری را داشته دستمییابنداستاندارد باالتر سالمتی سازمان بهداشت جهانی 

 باشند . 
16- (4) 17- (3) 18- (1) 19- (2) 21- (4) 

 بعد از جای خالی دقت کنید.  with ، به حرف اضافه «مرتبط بودن با، در ارتباط با »یعنی concern with :15ضیح تو

)نه صرفاً نبود بیماری    .not merely the absence of disease and weaknessه ی بعد از جای خالی بیان می کندجمل :15توضیح 

 ین تست از آن مدلهای کلوز تست است که باید مفهوم بعد از جای خالی را می دیدیم.و ضعف! ( پس منظورش سالمتی کامل هست. ا

دوستان خوبم همیشه وقتی قید از شما سؤال می شود به فعل قبل از جای خالی دقت کنید! چون این قید معموالً آن فعل را توصیف  :12توضیح 

ن از بیماریهای واقعاً جدی.دوری کرد  avoiding the ...... serious diseasesمی کند.) 
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 چیست؟؟ مطلب درک

عبارت است از توانایی خواندن متن، پردازش، دریافت و فهم معنای آن. یکی از مهمترین مهارت  Reading comprehensionدرک مطلب یا 
 شود می بیان مختصری واقعه و یا زندگینامه شرح تان،داس های یادگیری، درک مطلب و تحلیل و تفسیر آنچه خوانده شده است میباشد. در این مهارت ، مطلب،

 .داد پاسخ سواالت آن به باید متن به توجه با که گردد می مطرح آن مورد در سواالتی بعد و

 برای خاصی شیوه سوال هر که چرا است، شده مطرح سواالتی نوع چه که کنید پیدا آگاهی تا بخوانید را سواالت ابتدا کنید، نگاه متن به بخواهید اینکه از قبل

 که است مطلب درک به پاسخگویی از مهارت یک کدام هر شود، می مطرح که سواالتی انواع !! است متن از قسمت کدام به مربوط اینکه و دارد پاسخگویی

 .دهیم می توضیح را شود مطرح آن مهارت سوال از تواند می به چه صورت اینکه و مهارت هر جداگانه طور به

متن را  اکنون ، شود، ایجاد ذهنمان در آن از کلی چهارچوب یک تا اندازیم)فقط صورت سواالت( می متن به سواالت نگاهی ابتدا کنیم، می شروع نگونهای حال
نکنید این کلمات جهت آمده،  متن در که درچهار سه و فضایی و به هیچ وجه خود را درگیر کلمات اصالً! است مورد چه در کال بدانیم میکنیم سریع روخوانی یک

 دادن پاسخ به شروع گرفت خواهیم یاد ادامه در که مهارتهایی از استفاده با و برای دومین بار به سواالت رجوع می کنیم حاال  د!متن بکار رفته ان بزرگ نمایی

  .کنیم می

 
رینهاتکنیک ها+ انجام دادن تم یادگیریمهارت= 

 

بینید  هایی از کنکور سراسری می گیرید و اگر در دروس ابتدایی برای تمرین متن در هر درس یک مهارت یاد می: داوطلبان گرامی دقت کنید که توجه

 تا رفته رفته در پاسخگویی به سؤاالت متن مسلط نشوید. شید، از دبیر محترمتان کمک بگیریدشود نگران نبا های بعدی می که مربوط به مهارت

  ام، کار کنید. کور سراسری را در انتهای کتاب قرار دادههای کن تر متن برای تمرین بیش* 

 اولتکنیک      

 کلمات نا آشنا * 

 !اتنادیدهگرفتنآنلغ.1

% متن های کنکور سراسری شما می توانید آن لغت نا آشنا را نادیده بگیرید و اشکال کار شما به این برمی گردد که شما 11بله درست متوجه شدید در 

خواند و به (Phrase by Phrase) عبارت به عبارت را مطلب درک متون باید که صورتی در خوانید می (Word by Word)ا لغت به لغتمتن ها ر

 به را آشنا نا لغت اگر پس ندارد، هم کاربردی که لغت به لغت مفهوم نه شد خواهیم متوجه را عبارت آن مفهوم عبارت هر خواندن از پس این ترتیب

 آمد. نخواهد پیش اشکالی بگذاریم رکنا راحتی

مجاور کلمات یا و سرنخها و عالئم طریق از کلماتناآشنا معنی زدن حدس.2

 کلمه معنی حدود می توانیم یا با ترجمه جمالت همسایه و درک مفهوم آنها، و معنی آنها را میدانیم، که ،بعد یا و قبل کلمات ترجمه با همیشه الف(

 .مبزنی حدس را ناآشنا

 : مثال

  The price of this car is more reasonable. The exercise should be more reasonable. 

 .باشد تر reasonable باید ورزش .است تر reasonable ماشین این قیمت

 به چه معناست؟ reasonableآیا می دانید کلمه 

پس یک واژه ممکن است در جمالت متفاوت و در مجاورت  .است» سبک « جمله دوم در و » ارزان « اول جمله در reasonable از منظور ! خب

 کلمات متفاوت، معنی متفاوتی داشته باشد.
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date for the near meeting; we can always change it if we need to. tentativeLet’s decide upon a    

 .دهیم تغییر آنرا توانیم می همیشه الزم باشد اگر کنیم؛ مشخص را آینده جلسه tentative تاریخ بیاییم

 .است احتمالی موقتی، tentative از منظور ! پس

; I cannot believe that they are accurate.incredibleThese results are   

 . است باورنکردنی incredible از با توجه به معانی کلمات بعد از آن، منظور 

 

 ضمن در. می نماید کمک آن معنی به اهیم که بدنبال لغت جدید آمده است،توضیح مف طریق از یا و جدید لغت با بیان معنی نویسنده اوقات گاهی )ب

می کند  define در واقع نویسنده کلمات جدید را با استفاده از این نشانه .کند کمک کلمه معنی زدن حدس به تواند می نیز زیر عالئم و گذاریها نشانه

 کنکور بوده است.  که این نوع سؤال در سالهای اخیر بسیار مورد توجه طراحان

• : ،    , ،  - ،  ( )  

• Mean – means – meaning –      یعنی 

• is, are, is defined as      هستند ، هست 

• i.e – that is – in other words – that is to say به عبارت دیگر           

• e. g –such as – for instance – for example       برای مثال  

 

 Solar energy – energy that comes from the sun – can be used to heat homes, building, water, and to 

make electricity. 

 - Solar energy استفاده شود. برق تولید و آب ساختمانها، ها، خانه کردن گرم برای تواند می –آید می دست به خورشید از که انرژی 

 . . . راحتی همین به ! ) خورشیدی انرژی ( یعنی solar energy پس

  in 399 B. C, some of the Athenians got mad at Socrates for what he was teaching the young men. They 

accused him of impiety (not respecting the gods), and corrupting the youth, meaning teaching young men bad 

things. 
 )خدایان به )احترام نگذاشتن impiety به را او آنها .شدند خشمگین آموخت، می جوانان به سقراط آنچه از ها آتنی بعضی میالد، از پیش 399 سال در

 .کردند متهم به جوانان »بد چیزهای آموختن»  یعنی جوانان corrupting و

 ! فاسدکردن نییع corrupting و دینی بی یعنی impiety پس . بله

 The deluge, a flood of rain, threatened to drown the little town.  

، شهر کوچک را به غرق شدن تهدید می کند. سیل،بارانانبوه،   deluge 

 A space probe is a robot vehicle used in order to explore deep space. 

 که به منظور اکتشاف اعماق فضا استفاده می شود. یک سفینه فضایی یک وسیله ی خودکار است

 Climate is the average of a region’s weather over a period of time. 
 آب و هوا میانگین هوای یک منطقه در طول یک دوره ی زمانی است.

 Aerobic exercise is repetitive, meaning it is an activity that you do over and over,  

 . ورزش ایروبیک تکرار شدنی است. به این معنی که شما آن را بارها و بارها انجام می دهید

 می شود. برده کار به زیر از صورتهای یکی به قسمت این سواالت اما و

1)What’s the meaning of “x” in line….? 

2)The word “x” in line …..is closest in meaning to …. . 

3) Which of the following words is defined in the passage?  

 

 …. A few days later, a thin crescent Moon is seen low in the western sky, as the Moon advances along its 

orbit and the Sun begins to light up the side turned towards the Earth. Occasionally, during this crescent phase, 

the whole disc may be seen faintly lit by Earthshine (light reflected from the Earth).   09سراسری ریاضی  

Which of the following words is defined in the passage?  

1) probes  2) satellite 3) earthshine  4) disc  
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 با عالمت پرانتز تعریف و یا معنی شده است. انصافاً سؤال از این راحت تر؟؟؟ earthshineی  بینید که کلمه، به راحتی می 3گزینهی

 Adult lions have fur that varies in color from light brown to reddish brown. The fur of the tail is darker. 

Only male lions grow a mane, the long hair around the shoulders, which grows darker and fuller as the 

animal ages. Cubs are born with thickly spotted fur, which helps them hide from dangerous animals. The spots 

gradually lose color as the cubs grow up, sometimes remaining on the legs and belly until the lion grows fully.  09سراسری انسانی  

Which of the following words is defined in the passage? 

1) cub 2) shoulder 3) mane 4) spot 

 با قرار گرفتن دو کاما تعریف شده است.  mane ، با توجه به عالمتگذاری هایی که گفتیم، میبینید که کلمه ی3گزینهی

 . 

. 

.. 

. 

. 

Exercise 

 

1 Plants are important to us. All the food that we eat comes either directly or indirectly from plants. 

However, the question is, what do plants eat? Well, they do not actually eat the way we do but they make 

their own food. The process by which this takes place is called photosynthesis. 

Plants make food in their leaves. The leaves contain a pigment called chlorophyll which gives the leaves 

their green color. Besides chlorophyll, plants also need the light from the sun to help in its food 

production. Besides the sun, plants can also make food with the use of other light sources such as a light 

bulb. For photosynthesis to take place, plants also need carbon dioxide that is found in the air. Animals 

and people help in providing carbon dioxide for the plants to make food when they breathe out. 

lastly, but just as important, plants make use of their roots to absorb the nutrients found in the soil to help 

them make food. When all these different things are present, the plants can then make food. In the process 

of making food, plants release oxygen, which is beneficial to animals and people. Plants, animals and 

people are dependent on one another to survive, Plants provide oxygen for animals and people to breathe 

and animals and people provide carbon dioxide for the plants to make food. 

 

1. What is photosynthesis? 

1) photosynthesis is the process where plants make food 

2) all the food that we eat from plants 

3) all the food that we directly get from the plants 

4) the plants that use for food 

2. Where does photosynthesis take place? 

1) a pigment called chlorophyll 

2) it takes place in the plant's leaves 

3) in the plants root 

4) in the soil under the ground  

3. What do plants need for photosynthesis to take place? 

1) it happens when animals and people breath out  

2) Plants need the air because it has carbon dioxide  

3) Plants need chlorophyll, light, carbon dioxide and nutrients to make food 

4) Plants need the light coming from the sun 

4. How do animals and people help in the photosynthesis process? 
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1) they can help by watering the plants 

2) animals and people help in providing carbon dioxide for the plants to make food when they take care of them 

3) they help inphotosynthese by the light from the sun 

4) the carbon dioxide that they breathe out helps in photosynthesis 

 

 

. 

. 

. 

. 

 

 

3 Cooking is the way food is prepared for eating. There are several reasons for cooking food. When 

food is heated, chemical changes take place which make some food easier to eat and digest. We also think 

of cooking as making food taste better, but that is often because we are used to certain foods being cooked 

and do not like the idea of eating them raw. Also, when food is cooked it is often mixed with other food to 

give it a different flavour or appearance.  

Another reason for cooking food is to preserve it. Heat kills, or delays the action of, certain bacteria and 

parasites that may be in the food. This may also be done in other ways, such as drying, smoking, freezing, 

or pickling. The term "cooking" can include all these processes and also the preparation of raw food for 

eating.  

Cooking is not only done out of necessity. Many people who took for themselves, their families or friends, 

as well as those who cook for a living, do it for pleasure. Although cooking is a science, it is also a form of 

art, and part of the art of cooking is presenting the food so that it looks good to eat. The Scottish writer, 

James Boswell, defined man as a "cooking Animal". "No beast can cook," he said. "Man alone can 

prepare a good dish; and every man whatever is more or less a cook, in preparing what he himself eats".  

Each country has its own traditional ways of cooking based on among other things, the food available, the 

people who have lived there at different periods of history, the climate, and the religions and customs 

practiced there.  
 09سراسری انسانی 

9. According to paragraph 1, chemical changes occur …………….  

1) when food is exposed to heat  2) whenever food is easy to cook 

3) any time we prepare food, raw or cooked  4) because without them people may refuse to eat 

10. All of the following are mentioned as reasons for cooking food EXCEPT that cooking …………….  

1) is a way through which some people earn money 

2) enables people to keep food for a longer time 

3) changes harmful bacteria into useful ones 

4) helps improve the taste of food 

11. The passage refers to cooking as a kind or art …………….  

1) because humans are cooking animals 

2) because every man can cook somehow 

3) when people engage in preparing food for themselves and also when they cook for the fun of it 

4) when people take steps to make food look pleasant in appearance to others to encourage them to eat it 

12. The passage refers to "the climate, and the religions and customs …" in the last paragraph as 

…………….  

1) the factors affecting different countries' choice of their traditional ways of cooking 

2) examples of people's traditional foods in different countries 

3) reasons why people's food choices vary over time 

4) people's different ways of learning how to cook 
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 پاسخنامه

با این حال،سؤال  تمام مواد غذایی که ما میخواهیم به طور مستقیم یا غیر مستقیم از گیاهان به دست می آیند. گیاهان برای ما مهم هستند.1

طی فرآیندی که به آن  ی که ما تغذیه می کنیم تغذیه نمی کنند اما آنها غذای خود را می سازند.آنها آنطور است،که گیاهان چی میخورند؟خوب،

 فتوسنتز می گویند.

ی رنگدانه هایی به نام کلروفیل هستند که به برگ ها رنگ سبز را می دهد.عالوه بر .برگ ها حاو زند در برگ هایشانگیاهان مواد غذایی را می سا

به نور خورشید هم نیاز دارند که به آنها در تولید غذا کمک میکند.عالوه بر خورشید گیاهان نیز می توانند غذای خود را را بسازند با کلروفیل،گیاهان نیز 

نسان ها حیوانات و ا برای فتوسنتز گیاهان نیز به کربن دی اکسید نیاز دارند که در هوا یافت می شود. استفاده از منابع نوری دیگر مانند نور یک المپ.

 کمک میکنند در تولید دی اکسید کربن برای گیاهان که غذای می سازند وقتی که آنها تنفس می کنند.

 اما به همان اندازه مهم گیاهان از ریشه ها خود برای جذب مواد غذایی موجود در خاک استفاده میکنند که کمک می کند به آنها برای تولید در نهایت،

چیزهای متفاوت وجود داشته باشد گیاهان پس از می توانند غذا تولید کنند.در این فرآیند ساخت مواد غذایی، گیاهان اکسیژن  غذا.هنگامی که تمام این

را تآمین می  آزاد می کنند که برای انسان ها و حیوانات مفید است. گیاهان، حیوانات و مردم به یکدیگر برای زنده ماندن وابسته هستند،گیاهان اکسیژن

 سازند.ببرای گیاهان که با آن غذا  تآمین می کنند را کربن برای حیوانات و انسان ها برای نفس کشیدن و حیوانات و انسان ها دی اکسید کنند

 

photosynthesis فتوسنتز beneficial سودمند، مفید lastly سرانجام، در پایان 

pigment رنگدانه light bulb المپ حبابی absorb جذب کردن 

survive زنده ماندن production تولید، ساخت Besides عالوه بر این 

فتوسنتزچیست؟ـ1

.فتوسنتزفرآیندیاستکهگیاهانغذامیسازند(1

 همه ی غذاهایی که ما از گیاهان می خوریم.( 2

 همه ی غذاهایی که ما مستقیماً از گیاهان به دست می آوریم. (3

 اده می شوند.گیاهانی که برای غذا استف( 4

فتوسنتزکجاانجاممیشود؟ـ2

 در رنگدانه هایی به نام کلروفیل(1

دربرگهایگیاهانانجاممیشود(2

 در ریشه ی گیاهان( 3

 در خاک در زیر زمین( 4

گیاهانبهچهچیزیبرایفتوسنتزنیازدارند؟ـ3

 دم میکنندآن اتفاق می افتد وقتی که حیوانات و مردم نفس خود را  باز(1

 ( گیاهان به هوا نیاز دارند چون دی اکسید کربن دارد2

 نیازدارندبرایساختنغذا،گیاهانبهکلروفیل،نور،کربندیاکسیدوموادمعدنی (3

 به نوری که از خورشید می آید نیاز دارند( 4

؟کمکمیکنندچگونهحیواناتوانسانهابهانجامشدنفرآیندفتوسنتزـ4

 کمک کنند. نها می توانند با آبیاری کردن گیاهانآ(1

 گیاهان و حیوانات به تهیه دی اکسید کربن برای گیاهان که غذا درست کنند وقتی که از آنها مراقبت می کنند.( 2

 آنها به فتوسنتز با نور خورشید کمک می کنند.( 3

 کمکمیکند.(دیاکسیدکربنکهآنهاباتنفسبهبیرونمیدهندبهفتوسنتز4
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 گرامر درس اول

 (Noun clausesهای اسمی ) عبارت

 م یعنی اول فاعل و بعد فعل به کار رود. را رعایت کنی ترتیبخبری( وسط جمله قرار گیرند بعد از آنها باید  -wh هر گاه کلمات پرسشی) 

 I don’t know when she left home. EX: Can you tell me when she left home? 
                   جمله واره اسمی                 واره اسمی جمله

 راستی عبارت اسمی می تواند به صورت خبری یا پرسشی به کار رود.  آمده است.بعد فعل و  فاعلکلمه پرسشی از خوب نگاه کنید. بعد  دو مثال باال را

 نید: مثالهای بیشتر ببینید و به ساختار خبری بعد از کلمه پرسشی دقت ک

A: When will he come? B: I don't know when he will come 

 A: Where did you see her گذشته( )?  B: I don't remember where I saw her. 

 

 A: What time does he start work )حال ساده( ?  B: I don't know what time he starts work. 

 می آید. بعد فعل و فاعل آنها از بعد آمده، جمله در وسط ه پرسشیکه کلم دیدیم تستها در اگرپس 
Do you know …………. ? 

1) where Ali live 2) where lives Ali 3) Ali lives where 4) where Ali lives 

که حذف می شوند  3و  2ه ی ، خب میبینید که که کلمه ی پرسشی وسط جمله آمده پس ترتیب بعد از آن باید خبری باشد . گزین4پاسخگزینهی

 اضافه می شود. s سوم شخص است پس به آخر فعل (ali)و با توجه به اینکه در زمان حال ساده است و فاعل ما 

 + فاعل + کلمه پرسشی + )فعل حال ساده( + فاعل ) فعل حال ساده / آینده ساده / گذشته ساده( 

 کلمه پرسشی + )فعل گذشته ساده( + فاعل )فعل گذشته ساده( + فاعل +                    

 در گزینه ها به مطابقت زمان ها دقت کنید !

 جمله اسمیه می تواند کوتاه شود. یعنی فاعل و فعل کمکی حذف می شود و فعل اصلی به شکل مصدر نوشته می شود! 

 I don’t know what I should do  I don’t know what to do. 

خودشان نقش فاعلی دارند ، یعنی بعد از آنها فعل می آید و جمله فاعل دیگری ندارد. who, what, whichگاهی اوقات 

 I don’t know what will happen in the future. 
 be going toکاربرد 

 ساختار be going to رود. در آینده انجام بگیرد به کار میی با قصد و برنامه ریزی قبل معموالً برای بیان اینکه کاری بخواهد) )به معنای قصد داشتن 

 +am/is/are/was/were + going toشکل ساده فعل

 I am going to stay here tonight .من قصد دارم امشب اینجا بمانم 

    a letter tomorrow. write is going toShe او قصد دارد فردا یک نامه بنویسید.

 He is going to wash his car  قصد دارد اتومبیلش را بشویداو.  

  کند. آید و کاری را که قصد داریم در آینده انجام دهیم، بیان می فعل به صورت ساده می be going to ساختارکنید که بعد از  مشاهده می

 برای پیش بینی احتمالی رخ دادن عملی در آینده که در زمان حال نشانه هایی از آن وجود دارد.کاربرد دیگر :

Be careful! There is a hole in front of you, you are going to into the hole. 

مراقب باش! چاله ای جلوی تو قرار دارد، در چاله خواهی افتاد.
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 .در درس دوم سال چهارم توضیح دادیم عزیزان گرامر درس دوم و چهارم را به طور کامل

 گرامر درس سوم

 (Two – word verbs) ای افعال دو کلمه

ای جداشدنی و افعال دو  ی افعال دو کلمه تهسشوند که به دو د تشکیل مییا جز قیدی  یک فعل اصلی و یک حرف اضافهترکیب  ای از افعال دو کلمه

  شوند. ای جدانشدنی تقسیم می کلمه

جداشدنیجزقیدی 
a. I put on my coat.  
  اسم
 b. I put my coat on.  

  اسم

 c. I put it on . 

over-back-

down-up- 

out -off 

on 

 Turn off روشن کردن  Turn on خاموش کردن

 Turn up زیاد کردن صدا Turn down زیاد کردن صدا

  Pick up برداشتن   Put on پوشیدن 

 Give back پس دادن  Take off درآوردن لباس

  Call up تلفن زدن به  Wake up بیدار کردن 

اضافهحرف   جدانشدنی 

 a. He is looking for 

my coat.  

اسم             

 
 b. He is looking for it.  

 ضمیر 

at-of 

-in-to- 

after-for- 

about- with 

 Look at نگاه کردن به Look for دنبال چیزی گشتن

 Look after مراقبت کردن از Wait for منتظر ماندن 

 Talk to/with حرف زدن با  Speak to/with حرف زدن با 

  Talk about حرف زدن درباره  Think about فکر کردن درباره

  Listen to گوش دادن به  Thank for تشکر کردن به خاطر

  Insist on اصرار کردن روی   Interest in مند کردن به عالقه

  Keep on ادامه دادن  depend on بستگی داشتن 

  

بین دو جز فعل  بایدباشد حتماً  ضمیروقتی مفعول . در فعل جداشدنی اگر مفعول اسم باشد می تواند هم بین و هم بعد از دو قسمت فعل بیاید اما 1

 قرار گیرد. 

 itpick up(اشتباه)pick it up(صحیح)

 گیرد.  چه اسم و چه ضمیر باشد بعد از حرف اضافه قرار می است مفعول جدانشدنیدر مثالهای زیر که فعل . 2

    for the keysLook (اشتباه)  the keysLook for (صحیح) 

    to the musicListen (اشتباه)  the musicListen to (صحیح) 

 : توجه

  .…در حد کنکور
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1. What did you say to your friend when he asked where ………….?    89ریاضی  

1) did you spend your weekend 2) you had spent your weekend 

3) your weekend did you spend 4) had your weekend been spent 

2. "Did he eat a sandwich for Lunch?" "I don't remember what …………. "   81تجربی  

1) did he eat 2) had he eaten 3) he had eaten  4) he ate  

3. Can you tell me how far ………….. from here to your university?   89تجربی  

1) there is 2) it is 3) is it 4) is there 

4. I don't know ……… .   44ریاضی  

1) where they come from 2) where do they come from  

3) where did they come from 4) where are they from  

5. He asked me why ………….. to help people get higher degrees.   44تجربی  

1) was the final goal of education 2) the final goal of education was 

3) is the final goal of education  4) the final goal of education  

6. Does Mary know whom …………. at the last party?   44انسانی   

1) they met 2) they meet  3) do they meet 4) did they meet  

7. Do they know………….?   47ریاضی  

1) Where do you work  2) where did you work 

3) where are you working  4) where you work  

8. "l don’t know when …………. at the office. " "I think he stayed home. "   47خارج از کشور  

1) David arrives  2) David arrived 

3) did David arrive  4) does David arrive  

9. Do You know ………….?    45زبان  

1) Where John lives 2) where lives John 3) John lives where 4) where does John live  

10. My friend has recently graduated from college. He has …………. several jobs.    89هنر  

1) applied for  2) turned off  3) helped out 4) worried about 

11. I …………. to tell …………. some good news about the holiday but be was not in.    89تجربی  

1) called / him up 2) called him / up 

3) called up him / him 4) called him up / him  

12. I am …………. my friend’s children while she takes a week’s holiday.    89زبان  

1) looking for 2) taking care 3) taking after  4) looking after  

13· A: Where are the letter I put on the kitchen table? B: I …………. and took them to the post office. 44ریاضی  

1) picked up them 2) picked them up 3) picked up letters  4) picked letters up  

14. Do You know anyone who might be interested………. buying an old car?    45انسانی  

1) for 2) on 3) with 4) in  

 15. Didn’t the woman look lovely in that …………. silk dress?    89تجربی  

1) beautiful long green  2) long beautiful green 

3) green beautiful long  4) long green beautiful 
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 تست های واژگان درس اول

1. A: "Did you know that Maria's getting married?"   89هنر    

B: "No, I didn't. How ………….!" 

1) reasonable 2) serious 3) wonderful 4) probable 

2. The success of the …………. depends on our controlling the condition carefully.   89انسانی   

1) 1)emergency 2) experiment  3) entertainment 4) environment  

3. He was kept in hospital for …………. so that doctors could see If anything was wrong with him.  89 هنر  

1) observation 2) instruction  3) procedure 4) connection  

4. After graduating from university, John and I became best friends, and he …………. me deeply with his 

behavior  

1) involved 2) improved  3) influenced  4) advised  

5. The …………. of advertising is to create a unique image for your company.   81ریاضی   

1) involvement  2) function 3) reference 4) prediction  

6. The government has been blamed for not answering …………. to the needs of the homeless.   81خارج از کشور  

1) appropriately  2) comfortably 3) artificially  4) surprisingly  

7. Our national football team was …………. from the World Cup last year.   89تجربی   

1) reduced 2) recalled 3) followed  4) omitted  

8. They live in a developing country and try to …………. the condition of living there.   89تجربی   

1) produce  2) consume  3) predict 4) improve  

9. What the newspaper says is not always a fair …………. of what's really happened.  89تجربی   

1) instrument  2) statement  3) movement 4) improvement  

10. All of the performers played …………. in the concert.  48ریاضی    

1) economically  2) mainly  3) wonderfully 4) fortunately  

11. Researchers need to conduct further …………. on this substance.  48تجربی   

1) presentations 2) experiments 3) assignments  4) explorations  

12. This building had …………. been used as a hotel.  48انسانی    

1) similarly   2) previously 3) reasonably  4) interchangeably  

13. There is no …………. answer to the problems facing economy. It's a very complex situation·   48انسانی   

1) wrong   2) direct 3) simple  4) respect  

14. He kept talking to me and I couldn't …………. him.   48زبان    

1) take part in 2) make up of 3) take away from 4)get away from  

  

. 

. 

. 

. 
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 این بخش شامل کلوز تستهای کنکور های سالهای گذشته است که جهت تمرین بیشتر برای شما در نظر گرفته شده! 

 

1 There was a king named Midas, who once helped Greek god Dionysus. In return, Dionysus …1… to 

give him whatever he most wanted. Midas asked that everything he touched should …2… to gold and was 

very happy when his request was accepted. …3…, the gift soon proved to be a …4…when he picked up a 

piece of bread to eat; it became gold. He lifted his glass to drink; it turned to gold. …5…, he asked 

Dionysus to take away the gift, and the god told him to wash his hands in a river. Midas did so and lost his 

magic touch.  
78سراسری خارج از کشور    

1 1) offered 2) informed 3) ignored 4) released 

2 1) have turned 2) turning 3) to turn 4) be turned 

3.  1) Because 2) While 3) However 4) Though 

4.  1) trouble 2) loss 3) rubbish 4) cause 

5.  1) Actually 2) Finally 3) Uselessly 4) Nearly 

 

2 Language may have started in one place and spread from that place. Or may, …6…, have started in 

several places. In any event, if the people of the world had been …7… in touch with one another all 

though their history, we might now have had only one language. …8… mountains and seas have …9… 

people apart. Today there are more than 1000 languages. Some …10… by many millions of people, others 

by only a few thousand.    46سراسری انسانی  

6 1) so far 2) instead 3) thus 4) besides 

7.  1) closely 2) briefly  3) silently  4) softly 

8.  1) But 2) Therefore 3) Though 4) While 

9.  1) removed 2) made 3) kept 4) looked 

10.  1) spoken 2) be spoken 3) were spoken 4) are spoken 

3 One of the most famous books in the world is the Gutenberg Bible. As much as half a million dollars 

…11…  

for a single copy of it. It gets its name …12… Johan Gutenberg is supposed to have printed it. But …13… 

an early printer named Schaeffer printed it instead. Gutenberg is often called the inventor of printing. 

Most people, when they talk about the invention of printing …14… printing with …15… type letters. But 

Gutenberg did not invent printing of this kind   46سراسری تجربی   

11.  1) had paid 2) has paid 3) had been paid 4) has been paid 

12.  1) although 2) however 3) because 4) whereas 

13.  1) probably 2) firmly 3) primarily 4) powerfully 

14.  1) create 2) mean 3) provide 4) attach 

15.  1) appropriate 2) similar 3) reflected 4) separate 

. 

. 

. 
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هر چه را که  یشنهاددادپسوسدیونیبجای آن  کمک کرد. سوس،نیدیو پادشاهی بنام میداس وجود داشت که یک بار به یکی از خدایان یونان ، ـ 1

که تقاضایش پذیرفته شد و بسیار  تبدیلشودمیداس تقاضا کرد که به هر چیزی که دست می زند به طال  بیش از همه می خواهد به او بدهد.

است. دردسردیه ) مایه ی( معلوم شد که آن ه خیلی زود وقتی که او تکه نانی را برداشت تا بخورد آن به طال تبدیل شد، ، باوجوداین.خوشحال بود

( به سوسدیونیتقاضاکرد تا این هدیه را پس بگیرد و آن خدا )سوس دیونیاو از  سرانجام.او لیوانش را برداشت تا چیزی بنوشد آن نیز تبدیل به طال شد

 داد. میداس این کار را انجام داد و لمس جادویی اش را از دست  او گفت که دستانش را در رودخانه ای بشوید.
1- (1) 2- (4) 3- (3) 4- (1) 5- (2) 

به هر حال،  در مکان های مختلفی آغاز شده است. ،درعوضزبان امکان دارد در یک مکان آغاز و از آن جا گسترش یافته باشد. یا ممکن است   -9

کوه ها و دریاها مردم را دور از  امایک زبان داشتیم.  امکان داشت ما هم اکنون فقط داشتند، تنگاتنگی اگر مردم جهان در تمام طول تاریخ خود ارتباط

  .صحبتمیشوندامروزه بیش از هزار زبان وجود دارد. برخی به وسیله میلیون ها نفر و بقیه فقط توسط چند هزار نفر نگهداشتهاندهم 

6- (2)  7- (1)  8- (1) 9- (3) 11- (4) 

آن  پرداختشدهاست.تاحد نیم میلیون دالر برای)خرید( یک نسخه ی آن  اب های جهان است.کتاب مقدس گوتنبرگ یکی از مشهورترین کت  -5

به جای مدیر چاپخانه ای قدیمی به نام شوقر  احتماالًتصور می کردند جان گوتنبرگ آن را چاپ کرده است ولی کهبهایندلیلگوتنبرگ نامیده شد

چاپ با حروف  منظورشانه می شود. بیشتر مردم وقتی درباره ی اختراع چاپ صحبت می کنند آن را چاپ کرد. گوتنبرگ اغلب مخترع چاپ نامید

  می باشد. اما گوتنبرگ این نوع چاپ را اختراع نکرد . جداجداچاپی 

11- (4) 12- (3) 13- (1) 14- (2) 15- (4) 
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 بندی جمع

لزومی ندارد که تمام متن، کلمه به کلمه خوانده و معنی شود  اصالً که چرا باشید، نداشته هراسی آشنا نا کلمات یا و طوالنی متن های از عزیزان

 مهارتهایی . می شود مطرح سوال 5 متن هر از نهایتاً که می دانید و شده است پرسیده آنجا از سوال که کنید توجه قسمتهایی همان به فقط بلکه

 آنها استفاده از چطور اینکه و یادگیری کردن، تمرین با و کنید توجه آنها به باشید داشته ذهن در همواره شد ذکرهای اول تا چهارم  در درس که را

باید  مهارت کدام با و ستداده شده ا سوال متن ازکدام قسمت تا متوجه شوید کنید دقت سواالت به متن خواندن از قبل .کنید تثبیت را کنید

 چه می دنبال متن در بدانید که کنید مشخص را کلیدی کلمات است، متن ترتیب همان اساس بر معموالً سواالت ترتیب .داد پاسخ آن به

 . . . . و خاصی کاننام م شهرها، آثار، نویسنده، نام کتاب، نام قرن، سال، اعداد، : مثال توجه کنید متن در شده مطرح خاص اطالعات به .گردید

 یک یا دو سوال از این اطالعات خاص می باشد. زیاد احتمال به زیرا ، .

 نوشته که سواالت ترتیب همان به نیست الزم دادن پاسخ هنگام . کنید درک آنرا انگلیسی مفهوم همان در کنید سعی نکنید ترجمه را متن لطفا

 .بروید بعدی سواالت به سراغ سپس دهید پاسح را متن موضوع وبعد ضمیر مرجع بعد ادف،متر ی کلمه سوال اول من نظر به دهید، پاسخ شده

 به متن مربوط سواالت دانید می که همانطور شود، می حاصل کردن تمرین با فقط و فقط متون ، بر تسلط و گفته شد که حرفهایی این ی همه

 قسمت در کل اینکه یا شوند و می وقت کمبود دچار داوطلبان از زیادی درصد متاسفانه و است عمومی ی چه دفتر سواالت بخش آخرین دقیقاً

 اینکه نکته آخرین و .دهند پاسخ این بخش سواالت به بتوانند که گیرند می سبقت و شوند می موفق افرادی پس گذارند، می کنار را مطلب درک

 و آمادگی ، میتوانید تمرین جهت .دقیقه می باشد. 6یا  5خگویی به هر متن ، زمان پاس بگیرید، نظر در نیز را زمان مطلب درک انجام تمرین هنگام

 .کنید کم را آن زمان رفته رفته و متن در نظر بگیرید هر ی برا دقیقه ده

 پیشنهاد می کنم پس از یادگیری این تکنیک ها به اندازه موهای سرتون متن های چند سال اخیر کنکور را تمرین کنید !
 

 
1 
When people today speak of cartoons, they usually mean the comic drawings which appear in almost 

every newspaper and magazine, drawings of some scene or situation intended to be funny. Some 

newspaper cartoons, of course, especially the ones about politics, are critical; they explain a significant or 

interesting event of the moment in a way that shows up its importance. They often contain caricatures 

enlarged and comic portraits of real people (politicians for instance) — for if a cartoonist wants to criticize 

a political leader or show that he dislikes him, one of the best ways is to make him look silly and funny in a 

cartoon.  

Another use of the word cartoon means the kind of "strip cartoon" in newspapers and comics which tells 

a story in a set of little pictures. Some strip cartoons do not have words; others include conversations in 

the drawing in areas called "balloons".  

Cartoon films, such as those of Walt Disney, are "animated cartoons"; that is, they are films made from a 

great number of separate drawings photographed one after another and shown very quickly on the screen 

so that the figures on them seem to move.   77سراسری ریاضی   
1. Which kind of cartoons has a more serious purpose? 

1) Portraits 2) Political cartoons 3) Strip cartoons  4) Cartoon films 
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2. In the phrase "strip cartoons", "strip" means …………… 

1) a balloon 2) a drawing 3) without words  4) a narrow piece 

3. Which sentence about the passage is NOT true? 

1) Comic drawings of some scenes or situations make us laugh  

2) Some cartoons explain a significant or interesting event  

3) Some people believe that a cartoon is anything which makes us laugh  

4) Most cartoons which appear in magazines or newspapers make us laugh 

4. The cartoon films made by Walt Disney are ……………  

1) cartoon strips  

2) included in balloons 

3) not a number of moving figures  

4) not based on one drawing 

5. The best title for the passage can be …………… 

1) "Making Cartoons"  

2) "Kinds of Cartoons"  

3) "Newspaper Cartoons"   

4) "Magazine Cartoons" 
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 It's hard to make friends if you stay home alone all the time. You need to get out of the house and do 

things that will help you meet other people. Join a club, play a sport, do volunteer work. You'll find that 

it's easier to make friends with people who have similar interests.  

Learn from people at school or work who seem to make friends easily. Observe their behavior. How do 

they make other people feel comfortable? Notice what they say and how they act. Don't copy everything 

they do, but try some of their techniques. It will help you develop your own social style.  

Think of some topics that would make good conversation. Find out the latest news, listen to the most 

popular types of music, or watch an interesting movie or TV show. The more you have to say, the more 

people will want to talk with you.  

Be a good listener, and let people talk about themselves. Don't try to dominate the conversation with "me, 

me, me," Ask lots of questions. Show an interest in the answers. This will make people feel special, and 

they will want to be your friend.  

When you start to get to know someone, don't be friendly and talkative on day and too shy to have a 

conversation the next day. Be consistent. Consistency is quality that people look for in friends.  

Have confidence in yourself. Don't be self-critical all the time. It's hard to get other people to like you if 

you don't like yourself. Think of your good qualities and all the reasons people would want your 

friendship.  

Pursue the friendships you really want, with people that you like, respect, and admire. Try to meet a lat of 

people, too. That way, you'll have a bigger group to choose from and a better chance to make friends. 

09سراسری هنر     

198. What does the passage mainly discuss? 
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1) What to do to make your life more interesting  

2) Problems of people who prefer to live alone 

3) How to overcome old habits of friendship 

4) What to do to make friends 

199. The word "It" in paragraph 2 refers to …………… .  

1) copying everything they do  2) trying some of their techniques 

3) developing your own social style  4) making as many friends as you like 

200. Why does the author mention "me,me,me" in paragraph 4? 

1) To warn against your becoming the only side speaking in a conversation 

2) To stress the fact that you actually need to realize what your personal qualities are 

3) To instruct you to reveal as much information about yourself to your friends as you can 

4) To show the role of ignoring all your personal interests to be able to make friends successfully 

201. According to the passage, none of the following positively contribute to your making friends 

EXCEPT being …………….  

1) talkative   2) with a very small number of people 

3) inconsistent at all times 4) able to let others express themselves 
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1 

)یعنی(  شود، ای منتشر می داری است که تقریباً در هر روزنامه و مجله های خنده معموالً نظرشان نقاشی کنند، امروزه وقتی مردم از کاریکاتور صحبت می 

ت ی سیاس درباره هایی که ه خصوص آنها ب البته برخی از کاریکاتورهای روزنامه دار باشند. هایی از یک صحنه یا موقعیت که قرار است خنده نقاشی

ها اغلب شامل  این کاریکاتور کند. دهند که اهمیت آن را آشکار می ای شرح می ها یک رویداد مهم یا جالب روز را به گونه منتقدانه هستند؛ آن باشند، می

گر کاریکاتوریستی بخواهد از یک رهبر چرا که ا -مداران( هستند  دار از افراد حقیقی )برای مثال سیاست آمیز و تصاویری خنده کاریکاتورهایی اغراق

 ها این است که کاری کند که او در یک کاریکاتور احمق و مضحک به نظر برسد.  سیاسی انتقاد کند یا نشان دهد که از او بیزار است یکی از بهترین راه

ش فکاهی است که داستانی را در یک مجموعه از تصاویر ها و بخ در روزنامه« فکاهی مصور»ی کاریکاتور به معنای نوعی  یکی دیگر از کاربردهای واژه

 هستند. « حباب »های به نام  ها در بخش های مصور کلمه ندارند؛ بقیه شامل گفتگوهایی در نقاشی کند. برخی از فکاهی کوچک نقل می

های مجزا تشکیل  یی هستند که از تعداد زیادی نقاشیها ها فیلم هستند؛ یعنی آن« های متحرک نقاشی»های والت دیسنی،  های کارتونی مانندِ فیلم فیلم

متحرک به نظر  که اَشکال موجود، شوند تا این ها عکس گرفته شده و بسیار سریع روی صفحه، نمایش داده می ن اند که یکی از پس دیگری از آ شده

 برسند. 

 تر دارد؟ کدام نوع کاریکاتور هدف جدی -1

 های کارتونی ( فیلم4 ( فکاهی مصور3 یاسی(کاریکاتورهایس2 عکس ( تصویر،1

 به چه معنی است؟ stripeکلمه  -stripe cartoon در عبارت -2

 یباریک(یکقطعه4 ( بدون کلمه 3 ( نقاشی 2 ( حباب1

 ؟ نیستی این متن درست  کدام جمله درباره -3

  .شوند ی ما می ها باعث خنده ها یا موقعیت های فکاهیِ بعضی صحنه نقاشی( 1

 بعضی از کاریکاتورها، یک رویداد مهم و جالب را توصیف می کنند.( 2

 .شوند می ما ی خنده باعث که هستند چیزی هر کاریکاتورها که باورند این بر افراد بعضی( 3

 شوند.  ی ما می شود باعث خنده ها منتشر می بیشتر کاریکاتورهایی که در مجالت و روزنامه( 4

 ……………شوند  که توسط والت دیسنی ساخته میهای کارتونی  فیلم ـ4

  شوند  ها گنجانده می ( در حباب2  ( فکاهی مصور هستند 1

 (براساسیکنقاشینیستند4  ( چند شکل متحرک نیستند 3

 باشد. ……………تواند  بهترین عنوان برای این متن می ـ5

 های مجالت ( کاریکاتور4 ها  روزنامه ( کاریکاتورهای3  (انواعکاریکاتورها2 ( درست کردن کاریکاتور1

 

….. 




