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624. The passage mainly discusses ............... .

1) what women’s conversational topics are 2) why men don’t like conversing with women
3) why women talk more than men 4) the conversational topics of men and women

625. The author has used the phrase “by contrast” in line 8 in order to ............... .

1) compare men with women on the way they gossip around 
2) prove that men spend more time on gossiping about famous people
3) emphasize the importance of gossiping
4) give an example about men’s differences 

601 
602 
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610 
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آزمون 26
آزمون جامع پایۀ دوازدهم )2(

25 تست 
20

دقیقه

626. Health is clearly an important concern ............... both individuals and the planet as a whole.

1) affects 2) it affects 3) that affects 4) that it affects
627. The meeting ............... if there are disagreements among the board members.

1) may be canceled 2) could been canceled 3) will cancel 4) is going to cancel
628. You’ve never had a scooter before, ............... you?

1) have 2) haven’t 3) hadn’t 4) had
629. When Hamed was only thirty years old, he ............... what most people only experience when they are much older.

1) have recently been experienced 2) had already been experienced
3) had already experienced  4) have recently experienced 

630. The police promised to ............... no effort to find the missing child.

1) keep 2) make 3) bring 4) spare
631. I found myself having difficulty in ............... between words like adapt and adept, or man and men. Do native  

English speakers have the same problem?

1) distinguishing 2) succeeding 3) applying 4) concluding
632. Repetitive droughts in East Africa make it difficult for farmers and herders to produce crops and ............... livestock.

1) load 2) consist 3) charge 4) feed
633. Following a heavy dust storm in western and southwestern provinces, the President has started taking ............... 

measures to address the issue.

1) preventive 2) complicated 3) immediate 4) commercial
634. We will take your experience into ............... when we decide who will get the job.

1) conversion 2) consideration 3) exclamation 4) dedication
635. Despite the terrorist attack, Barcelona is a tourist ............... . The Catalan cities offer a wealth of cultural attractions.

1) magnet 2) season 3) industry 4) heritage

636. Children in many countries are often forced to work in dangerous jobs because they are poor and have no other ............... .

1) decision 2) guideline 3) alternative 4) variety 
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637. Cycling to work is actually ............... . It saves money and gives you some exercise. 

1) counting the chickens before they hatch 2) looking a gift horse in the mouth
3) cutting the coat according to your cloth 4) killing two birds with one stone

The power of ocean waves as they approach land is very strong. For this reason, engineers believe ocean waves 

have great potential as a force to create electricity. Engineers are developing technology 638  that force. One plan 

for a wave farm 639  putting several large fiberglass tanks in the ocean and securing them to the ocean floor. 

The tanks 640  to each other. They would float on top of the water. As powerful ocean waves approach land,the 

tanks would rise and fall with the water. The motion spins 641  inside the tanks to generate electricity. 

Engineers estimate that one tank would generate enough electricity to power one house. This approach would 

work in most areas 642  have a sea coast.

638. 1) for using 2) that uses 3) to use 4) using
639. 1) consists 2) includes 3) surrounds 4) radiates
640. 1) will be connected 2) connects 3) which are connected 4) will connect
641. 1) collectors 2) formulas 3) monitors 4) turbines
642. 1) in which 2) who 3) that 4) where

We often forget that children aren’t born with a built-in sense of respect for others. While each child has a different 

personality, all children need to be taught to be respectful. From birth, kids learn to manipulate their world to get their 

needs met - this is natural. But it’s our job as parents to teach them respectful ways of doing this. People wonder why 

kids have gotten so much more disrespectful these days -- we see children and teens arguing with adults (or ignoring 

them outright), using offensive language and not using manners or respecting those in authority. Sadly, this has become 

the norm for many children and teens. In my opinion, it really is a different world right now than the one we grew up 

in. Movies, music, video games and television all seem to encourage a disrespectful, angry, rude way of dealing with 

others. This means that in some ways we have to work harder as parents to teach our kids to be respectful. Added to 

this is the fact that parents are also busier than ever before, which makes it much harder to respond immediately to our 

kids. Let’s face it, it’s easier to let things slide when you’re worn out and stressed from working so hard.

Another phenomenon that has increased over time: many parents have a hard time looking at their kids in a 

realistic light. In some ways, our own parents were less defensive and more open to the fact that their kids were not 

perfect. I can’t overstate how important it is to be willing to look at your children realistically, noting both their 

strengths and their areas of weakness. This allows you to see inappropriate behavior as it happens and address it – 
and not make excuses or ignore it.

643. The text is most likely ............... .

1) supporting the modern children’s behavior
2) against what is happening between parents and their children
3) telling us of something hopeful about children’s behavior in future
4) in agreement with the behavior of modern time children

644. According to the text, what is referred to as a norm these days?

1) adults’ way of living  2) children’s disrespectful behavior
3) children’s strengths and weaknesses 4) adults being worn out and stressed

645. The writer of the text is probably a/an ............... .

1) psychologist    2) physician  3) education expert  4) geologist
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646. From the last paragraph it can be implied that ............... .

1) mothers of today are less sensitive to their children’s behavior
2) grandmothers of the previous generation expected their children to be perfect
3) the mothers of present time are less unrealistic about their children
4) the mothers of the next generation may be even less realistic than the mothers of today

Although they are an inexpensive supplier of vitamins, minerals, and high-quality protein, eggs also contain 
a high level of blood cholesterol, one of the major causes of heart disease. One egg yolk, in fact, contains a little 
more than two-thirds of the suggested daily cholesterol limit. This knowledge has caused egg sales to plummet in 
recent years, which in turn has brought about the development of several alternatives to eating regular eggs. One 
alternative is to eat substitute eggs. These egg substitutes are not really eggs, but they look somewhat like eggs when 
they are cooked. They have the advantage of having lower cholesterol rates, and they can be scrambled or used in 
baking. One disadvantage, however, is that they are not good for frying, poaching, or boiling. Another alternative 
to regular eggs is a new type of egg, sometimes called “designer” eggs. These eggs are produced by hens that are 
fed low-fat diets consisting of ingredients such as canola oil, flax, and rice bran. In spite of their diets, however, 
these hens produce eggs that contain the same amount of cholesterol as regular eggs. Yet, the producers of these 
eggs claim that eating their eggs will not raise the blood cholesterol in humans. 

Egg producers claim that their product has been portrayed unfairly. They cite scientific studies to back up their 
claim. And, in fact, studies on the relationship between eggs and human cholesterol levels have brought mixed results. 
It may be that it is not the type of egg that is the main determinant of cholesterol but the person who is eating 
the eggs. Some people may be more sensitive to cholesterol derived from food than other people. In fact, there is 
evidence that certain dietary fats stimulate the body’s production of blood cholesterol. Consequently, while it still 
makes sense to limit one’s intake of eggs, even designer eggs, it seems that doing this without regulating dietary 
fat will probably not help reduce the blood cholesterol level.

647. What is the main purpose of this passage?

1) to inform people about the relationship between eggs and cholesterol
2) to convince people to eat “designer” eggs and egg substitutes
3) to persuade people that eggs are unhealthy and should not be eaten
4) to introduce the idea that dietary fat increases the blood cholesterol level

648. According to the author, which of the following may reduce blood cholesterol?

1) reducing egg intake but not fat intake 2) increasing egg intake and fat intake
3) increasing egg intake but not fat intake 4) decreasing egg intake and fat intake

649. As used in line 5, which of the following could best replace the word “somewhat”?

1) indefinitely 2) in fact 3) a little 4) a lot
650. According to the passage, one egg yolk contains approximately what fraction of the suggested daily limit for human 

consumption of cholesterol?

1) 1
3

  2) 1
2

 3) 2
3

 4) 3
4
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651. I think that ............... your fear of public speaking, practice your speech in front of the mirror as if you were speaking 

directly to someone.

1) overcoming 2) overcome 3) to overcome 4) while overcoming

652. To be honest, I’m busy nowadays, but I ............... Thursday night.

1) may meet you in 2) can meet you on 3) should meet you in 4) like meet you on 

653. The boss ordered some employees to start their work at 7.30, but the rest of us ............... to be there at eight. 

1) that was asked 2) has been asked 3) were asked 4) was asked

654. Jackie ............... late several times this month, that’s why the boss ............... him a few minutes ago.

1) has been – warned 2) had been – warned 3) was – has warned 4) was – had warned

655. “Relations between Nicaragua and Iran are excellent as they are two friendly countries and ............... each other,” 

said Nicaraguan ambassador to Tehran.

1) magnify 2) respect 3) consider 4) contain

656. You haven’t eaten your breakfast yet. Here, have a banana, it should ............... you over until lunch. 

1) hang 2) stand 3) jump 4) tide

657.  The brain does not ............... all of the information that our five senses collect during waking hours, but it actually 

chooses what it will and will not store in our long-term memory.

1) contain 2) exchange 3) provide 4) absorb

658. Prime Minister Mahathir Mohamad does not ............... the possibility that the Formula 1 (F1) race, which was last 

hosted by Malaysia last year, will return to this country.

1) explore 2) discount 3) offer 4) suggest

659. If certain requirements are not ............... , we won’t sign the agreement. 

1) met 2) held 3) made 4) led

660. Because ............... affects the brain’s functions, individuals who develop it may not be aware that their behavior is 

causing problems for themselves and others.

1) satisfaction 2) condition 3) cooperation 4) addiction

661. Until ............... , it was almost impossible to measure the popularity of older music. Spotify has changed that.

1) naturally 2) primarily 3) recently 4) globally 

662. When we got to the airport there was a long line at the ............... . Actually it was so boring.

1) take-off 2) check-in 3) fall-off 4) turn-on

Hydropower is energy that comes from moving water. Hydropower can harness the energy in the water that 

is 663  moving – for instance, in rivers and waterfalls, or the waves of the sea. 664 , hydropower can 

be 665  using dams and controlling the motion of water through the dam. However it is generated, though, 

hydropower is always a type of 666  energy. Most forms of hydropower are very environmentally friendly. 

They do not release the large amounts of CO2 into the atmosphere that fossil fuels do when they 667  .
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663. 1) formerly 2) already 3) recently 4) lately
664. 1) Alternatively 2) Visibly 3) Comparatively 4) Gradually
665. 1) wasted 2) processed 3) applied 4) generated
666. 1) nuclear 2) solar 3) kinetic 4) chemical
667. 1) have burned 2) burning 3) can burn 4) are burned

There are signs of the arrogance of power in the way Americans act when they go to foreign countries. 

Foreigners frequently comment on the contrast between the behaviour of Americans at home and abroad: in their own 

country, people say, they are hospitable and considerate, but as soon as they get outside their own borders, something 

seems to get into them and wherever they are, they become noisy and demanding and they strut around as if they 

owned the place. One reason Americans may act as though they “own the place” is that in many places they very nearly 

do: American companies may dominate large segments of a country’s economy; American products are advertised 

on billboards and displayed in shop windows; American soldiers may be stationed in the country, and even if they are 

not, the population are probably well aware that their survival depends on the wisdom with which America uses her 

immense military power. I think that when any American goes abroad, he carries an unconscious knowledge of all 

this power with him and it affects his behaviour.

668.  According to general opinion, ............... .

1) Americans should stay within their own borders
2) very few countries welcome Americans as tourists
3) the American government has no right to station its troops overseas
4) Americans behave differently when they are overseas

669. The writer states that Americans behave arrogantly in foreign countries because ............... .

1) they are unconsciously aware of their country’s influence around the world
2) they cannot find the same levels of hospitality and consideration as they can at home
3) they have greater spending power than tourists from other countries
4) they only visit places which actually belong to the USA

670. The writer ............... .

1) is against the stationing of American soldiers around the globe
2) admits that there is some justification for the way Americans behave abroad
3) feels threatened by the arrogant behaviour of American tourists
4) believes that American influence around the world is excessive

671. The word “dominate” is closest in meaning to ............... .

1) provide 2) obey 3) demand 4) control

The sheer number of people in a group affects the amount of communication. Consider the difference between 
communication between two friends and communication in a group of five people. When two friends talk, there 
are two people sending and receiving messages. In a group of five, there are five people doing the same thing. 
Each idea that is expressed must be understood by four others, who may also choose to respond. Consequently, 
the greater the number of people in a group, the fewer contributions an individual may make. Because there are 
disadvantages to large groups, you might assume that small groups would be more effective. However, groups can 
be too small as well as 100 people large. With too few members, a group has limited resources, which eliminates a 

primary advantage of groups for decision-making. Also, members may be unwilling to disagree or criticize each 
other’s ideas. I believe that five to seven members is the ideal size for a small group.
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672. The best title for the passage could be ............... .

1) The Effect of Group Size on Communication 2) Small Group Communication
3) Communication: A Way to Express Ideas 4) Disadvantages of Small Group Communication 

673. We can conclude from the reading that in large groups ............... .

1) there is always a chaos at the end of each discussion
2) before a decision is made everyone has to express their ideas individually
3) everyone is free to express their ideas as much as they want
4) there is less opportunity for each person to speak

674. According to the passage, small groups ............... .

1) are always more successful than large groups in terms of decision-making
2) can have some disadvantages as well
3) express their criticism more freely than large groups
4) are unable to make a decision at the end of discussions

675. The author of the article suggests that ............... .

1) the number of people in a small group must not be more than five
2) the ideal size for a small group should be five to seven
3) small groups are better as members of them have a chance to criticize each other
4) everyone should listen to each other’s ideas no matter how large the  group is
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676. He was ............... Helen. Helen had told him she was going to Australia.

1) surprised to see 2) surprising to see 3) surprised for seeing 4) surprising for seeing
677. Laura: “Why don’t we go eat something in the restaurant?”

Tanya: “That’s a good idea. I ............... the others and see if they want to come too.”

1) have called 2) am going to call 3) was calling 4) will call
678. Arnold Schwarzenegger, ............... is one of the most popular actors, was the Governor of California.

1) that 2) whom 3) who 4) he
679. Please don’t give food to the animals when you go to the zoo. They ............... on a special diet.

1) feed 2) are feeding 3) are fed 4) have fed
680. Vietnam and Thailand are the most popular ............... for British tourists and over one million British people visit 

these countries each year.

1) functions  2) solutions  3) inspirations 4) destinations
681. In order to get rid of air pollution, more people must use public transport ............... private cars.

1) instead of  2) with regards to  3) whereas  4) for instance
682. Researchers are doing experiments to see if mobile phones have any harmful ............... effects on children.

1) positive  2) commercial  3) physical  4) opposite
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متن بیشتر در مورد ]این که[ ............... بحث می کند. 624  4
2( چرا مردها صحبت کردن با زن ها را دوست ندارند 1( موضوعات مکالمات زنان چه هستند  

4( موضوعات گفت وگوی مردان و زنان 3( چرا زن ها بیشتر از مردها حرف می زنند 
نویسنده از عبارت ”by contrast“ )در مقابل( در خط 8 به منظور ............... استفاده کرده است. 625  1

کنی می کنند 1( مقایسۀ مردان با زنان در مورد روشی که شایعه پرا
کنی دربارۀ افراد معروف می گذرانند 2( ثابت کردن این که مردان زمان بیشتری را به شایعه پرا

کنی کید کردن بر اهمیت شایعه پرا 3( تأ
4( ارائه دادن مثالی در مورد تفاوت های مردان 

پاسخ تشریحی آزمون 26

بدیهی است که ]موضوع[ سالمت یک نگرانی مهم است که هم بر مردم و هم سیارۀ زمین به طور کلی تأثیر می گذارد. 626  3

 از جای خالی تا آخر جمله، یک جملۀ موصولی است که باید با ضمیر موصولی شروع شود. ضمن این که ضمیر موصولی به جای فاعل جملۀ موصولی آمده 

است و بنابراین نباید مجدداً از فاعل استفاده کنیم.

گر در میان اعضای هیئت مدیره اختالفاتی وجود داشته باشد. 627 احتماالً جلسه لغو شود ا  1
 cancel )لغو کردن( یک فعل گذرا است که بعد از آن خبری از مفعول نیست؛ بنابراین باید آن را به شکل مجهول بیاوریم. ضمن این که در قسمت شرط از 

زمان حال ساده استفاده شده است که این امر نشان دهندۀ شرطی نوع اول است.
تو هرگز قبالً اسکوتر نداشته ای، مگر نه؟ 628  1

 برای پاسخ دادن به این سؤال باید به دو نکته توجه کنیم:  قید منفی ساز never جملۀ اصلی را منفی می کند، بنابراین سؤال کوتاه باید مثبت باشد. 
 ve‘ مخفف فعل کمکی have است.

زمانی که حامد فقط سی سال داشت، قبل از آن چیزهایی را تجربه کرده بود که مردم فقط وقتی که بسیار بزرگ تر هستند تجربه می کنند. 629  3
 experience چون عمل تجربه کردن حامد پیش از سی سالگی )در گذشته( رخ داده، آن را با زمان گذشتۀ کامل بیان می کنیم. ضمن این که بعد از فعل گذرای 

)تجربه کردن( مفعول آمده است، بنابراین آن را به شکل معلوم می آوریم نه مجهول.
پلیس قول داد که از هیچ تالشی برای برای پیدا کردن بچۀ گم شده مضایقه نکنند. 630  4

4( مضایقه کردن 3( آوردن  2( ساختن  1( نگه داشتن 
spare no pains: از هیچ تالشی مضایقه نکردن 

فهمیدم که در تشخیص بین کلماتی مانند adapt و adept یا man و men مشکل دارم. آیا انگلیسی زبان ها هم همین مشکل را دارند؟ 631  1
4( نتیجه گرفتن 3( به کار بردن؛ درخواست دادن  2( موفق شدن  1( تشخیص دادن، تمیز دادن 

خشکسالی های مکرر در آفریقای شرقی، تولید محصول و غذا دادن به احشام را برای کشاورزان و گله داران دشوار می کند. 632  4
4( غذا دادن به 3( شارژ کردن؛ متهم کردن  2( )با of( شامل شدن  1( بار زدن 

بعد از طوفان سنگین شن در استان های غربی و جنوب غربی، رئیس جمهور انجام اقدامات فوری را برای حل این مسئله آغاز کرده است. 633  3
4( تجاری 3( فوری  2( پیچیده  1( پیش گیرانه 

ما تجربۀ شما را مورد توجه قرار می دهیم وقتی تصمیم بگیریم که چه کسی آن شغل را به دست می آورد.  634  2
4( تخصیص، وقف 3( فریاد، جیغ  2( توجه، نظر  1( تبدیل 

به رغم حملۀ تروریستی، بارسلونا یک مکان جذاب گردشگری است. شهرهای کاتالونیا تعداد زیادی از جاذبه های فرهنگی را عرضه می کنند. 635  1
4( میراث 3( صنعت  2( فصل  1( مکان جذاب، شخص جذاب، آهن ربا 

ک کار کنند زیرا آن ها فقیر هستند و هیچ چارۀ دیگری ندارند. 636 کودکان در بسیاری از کشورها اغلب مجبور می شوند در شغل های خطرنا  3
4( انواع، نوع 3( چاره، جایگزین  2( راهنما، خط مشی  1( تصمیم 
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دوچرخه سواری تا ]محل[ کار در واقع با یک تیر دو نشان زدن است. هم در پول صرفه جویی می کند و هم شما کمی ورزش می کنید. 637  4
2( دندان اسب پیش کشی را شمردن 1( شمردن جوجه ها آخر پاییز  

4( با یک تیر دو نشان زدن 3( پای خود را از گلیم درازتر نکردن  

قدرت موج های اقیانوسی، زمانی که به خشکی نزدیک می شوند بسیار زیاد است. به همین دلیل، مهندسان بر این باورند که موج های اقیانوسی قابلیت 
باالیی به عنوان نیرویی برای تولید برق دارند. مهندسان در حال توسعۀ فناوری برای استفاده از آن نیرو هستند. یک طرح برای ساخت نیروگاه موج، شامل 
قرار دادن تانکرهای بزرگ فایبرگلس در اقیانوس و متصل کردن آن ها به کف اقیانوس است. تانکر ها به هم متصل خواهند شد. آن ها بر سطح آب شناور 
خواهند شد. هنگامی که موج های قدرتمند اقیانوسی به خشکی نزدیک می شوند، تانکر ها به همراه آب باال و پایین خواهند رفت. این حرکت، توربین های 
داخل تانکر ها را به چرخش درمی آورد تا برق تولید کنند. مهندسان تخمین می زنند که یک تانکر برق کافی برای تأمین انرژی یک خانه را تولید می کند. 

این روش در بیشتر مناطقی که ساحل دریایی دارند مؤثر خواهد بود.

3  برای بیان هدف و منظور، از مصدر با to استفاده می کنیم. 638
4( پرتو افکندن، ساطع کردن 639 3( احاطه کردن  2( شامل شدن  1( )با of( شامل شدن   2

 consist با حرف اضافۀ of می آید.
connect  1 )وصل کردن( یک فعل گذرا است، ولی بعد از جای خالی مفعول نیامده است؛ بنابراین آن را به شکل مجهول می آوریم. ضمن این که،  640

این جمله، جملۀ موصولی نیست که با ضمیر موصولی بیاید )دلیل رد گزینۀ 3(.
641  4

4( توربین 3( مانیتور، نمایشگر  2( فرمول  1( جمع آوری کننده، کلکتور 
3  از جای خالی به بعد، جملۀ موصولی است که باید با ضمیر موصولی همراه شود. چون قبل از جای خالی از مرجع غیر انسان استفاده شده است،  642

از that استفاده می کنیم.

ما اغلب فراموش می کنیم که کودکان به همراه یک حس ذاتی احترام برای دیگران متولد نمی شوند. با وجود این که هر کودک شخصیتی متفاوت دارد، 
باید به همۀ کودکان آموزش داده شود که محترمانه رفتار کنند. از زمان تولد، کودکان یاد می گیرند که برای برآورده کردن نیازهایشان دنیایشان را دستکاری 
کنند ـ این طبیعی است. اما به عنوان والدین این وظیفۀ ماست که راه هایی محترمانه برای این کار را به آن ها آموزش دهیم. مردم در عجبند که چرا 
امروزه کودکان بسیار گستاخ تر شده اند- ما کودکان و نوجوانان را در حال بحث و جدل با بزرگ ترها )یا کامالً نادیده گرفتن آن ها(، در حال استفاده از زبانی 
توهین آمیز و به کار نبردن ادب یا احترام نگذاشتن به اولیاء امور می بینیم. متأسفانه، این برای بسیاری از کودکان و نوجوانان به یک هنجار بدل شده است. 
به نظر من، این واقعاً دنیایی متفاوت از آن چه که ما در آن بزرگ شدیم است. به نظر می رسد که همۀ فیلم ها، موسیقی، بازی های ویدیوئی و تلویزیون 
روشی نا محترمانه، خشمگینانه و گستاخانه را برای ارتباط با دیگران تشویق می کنند. این به آن معناست که ما به عنوان والدین باید برای آموزش احترام 
کنش دادن  به کودکانمان به نحوی بیشتر تالش کنیم. نکتۀ دیگر این حقیقت است که والدین از هر زمان دیگری در گذشته پر مشغله تر هستند، که وا
فوری به کودکانمان را بسیار سخت تر می کند. بیایید بپذیریم زمانی که از سخت کار کردن خسته و پُراسترس هستید، گذشتن از این مسائل آسان تر است.

پدیدۀ دیگری که طی زمان افزایش یافته: برای بسیاری از والدین نگاه کردن به کودکانشان به شکلی واقع گرایانه بسیار دشوار است. از بعضی جهات، 
والدین خودمان حالت تدافعی کم تری داشتند و راحت تر این حقیقت را می پذیرفتند که کودکانشان بی نقص نیستند. نمی توانم بیش از این به اهمیت این 
موضوع اشاره کنم که چه قدر داشتن نگاهی واقع گرایانه به بچه هایتان و توجه به توانایی ها و نواحی ضعف آن ها مهم است. این امر به شما این امکان را 

می دهد که رفتار نامناسب را به محض این که اتفاق افتاد ببینید و آن را مورد توجه قرار دهید ـ و به دنبال بهانه نگردید و نادیده اش نگیرید. 

متن به احتمال زیاد ............... . 643  2
2( با آن چه که بین کودکان و والدین در حال رخ دادن است، مخالف است 1( از رفتار کودکان امروزی حمایت می کند  

4( با رفتار کودکان امروزی موافق است 3( چیزی امیدوارکننده را دربارۀ رفتار کودکان در آینده برایمان توضیح می دهد  
)منظور نویسنده( متن نسبت به واقعیت های موجود در تربیت کودکان توسط والدین نگاه انتقادی دارد و از موضعی تربیتی و واقع بینانه حمایت می کند. 

بر اساس متن، امروزه به چه چیزی به عنوان یک هنجار اشاره شده است؟  644  2
4( خسته و پراسترس بودن بزرگساالن 3( توانایی ها و نواحی ضعف کودکان  2( رفتار خالی از احترام کودکان  1( روش زندگی بزرگساالن 

)سؤال جزئی( جملۀ پنجم متن به رفتار ناشایست کودکان نسبت به بزرگساالن اشاره می کند و در جملۀ بعدی آن را هنجاری تأسف بار می نامد.
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نویسندۀ این متن احتماالً یک ............... است. 645  1
4( زمین شناس  3( کارشناس آموزش  2( پزشک  1( روانشناس 

گراف می توان چنین دریافت کرد که ............... . 646 از آخرین پارا  1
2( مادر بزرگ های نسل گذشته از کودکانشان انتظار داشتند که بی نقص باشند 1( مادرهای امروزی نسبت به رفتار کودکانشان حساسیت کم تری دارند 

4( مادرهای نسل آینده ممکن است حتی کم تر از مادرهای این زمانه واقع بین باشند کنون کم تر نسبت به کودکانشان غیر واقع بین هستند  3( مادران ا
)سؤال جزئی( جمله های آخر پاراگراف اول از مشغله ها و گرفتاری های والدین به عنوان دلیلی برای واکنش نشان ندادن به رفتار کودکان یاد می کند.

هرچند که آن ها منبع ارزان قیمتی از ویتامین ها، مواد معدنی و پروتئین با کیفیت هستند، تخم مرغ ها دارای مقدار زیادی  کلسترول خون نیز هستند، 
که یکی از دالیل اصلی بیماری قلبی است. در حقیقت یک زردۀ تخم مرغ، دارای کمی  بیشتر از دو سوم حد پیشنهادی روزانۀ کلسترول است. این اطالعات 
باعث کاهش فروش تخم مرغ در سال های اخیر شده است، که به نوبۀ خود باعث ایجاد چندین جایگزین برای خوردن تخم مرغ های معمولی شده است. 
یک گزینه خوردن تخم مرغ جایگزین است. این تخم مرغ های جایگزین، واقعاً تخم مرغ نیستند، ولی زمانی که پخته می شوند تا حدودی شبیه تخم مرغ 
به نظر می رسند. آن ها مزیت داشتن میزان کلسترول کم تر را دارند و می توانند هم زده شوند یا در آشپزی استفاده شوند. هر چند یکی از معایب آن این 
است که برای سرخ کردن، آب پز کردن یا جوشاندن مناسب نیستند. یک جایگزین دیگر برای تخم مرغ های معمولی، نوعی جدید از تخم مرغ است، که 
گاهی تخم مرغ های »طراحان« نامیده می شوند. این تخم مرغ ها توسط مرغ هایی تولید می شوند که با رژیم غذایی کم چرب شامل موادی چون روغن کانوال، 
کتان و سبوس برنج تغذیه می شوند. اما، برخالف رژیمشان این مرغ ها تخم مرغ هایی تولید می کنند که به اندازۀ تخم مرغ های معمولی کلسترول دارد. با 

وجود این، تولیدکنندگان این تخم مرغ ادعا می کنند که خوردن تخم مرغ هایشان کلسترول خون را در انسان باال نمی برد. 
تولید کنندگان تخم مرغ ادعا می کنند که محصولشان به شکل ناعادالنه ای توصیف شده است. آن ها پژوهش های علمی  را برای پشتیبانی از ادعایشان 
ذکر می کنند و در حقیقت، مطالعات در خصوص ارتباط بین تخم مرغ و سطح کلسترول انسان نتایج مرکبی را به همراه داشته است. شاید ]مسئله[ این 
باشد که این نوِع تخم مرغ نیست که عامل تعیین کنندۀ اصلی کلسترول است بلکه شخصی که تخم مرغ ها را می خورد، باشد. بعضی افراد ممکن است 
نسبت به کلسترول ناشی از غذا بیشتر از دیگران حساس باشند. در حقیقت، شواهدی وجود دارد که برخی از چربی های غذایی، تولید کلسترول خون بدن 
را تحریک می کند.  در نتیجه، در حالی که کاهش مصرف تخم مرغ، حتی تخم مرغ طراحان، برای شخص عاقالنه به نظر می رسد، به نظر می رسد که انجام 

این کار بدون تنظیم چربی غذایی احتماالً به کاهش سطح کلسترول کمکی نمی کند.

هدف اصلی این متن چیست؟ 647  1
گاه کند 1( تا مردم را دربارۀ ارتباط تخم مرغ و کلسترول آ

2( تا مردم را متقاعد به خوردن تخم مرغ های »طراحان« و تخم مرغ های جایگزین کند
3( تا مردم را متقاعد کند که تخم مرغ ها ناسالم اند و نباید خورده شوند

4( تا این ایده را معرفی کند که چربی غذایی سطح کلسترول خون را افزایش می دهد
غ، کلسترول و خطرات و راه حل های آن می پردازد.  )منظور نویسنده( متن عمدتًا به تخم مر

بر اساس ]گفتۀ[ نویسنده، کدام یک از موارد زیر ممکن است کلسترول خون را کاهش دهد؟ 648  4
2( افزایش مصرف تخم مرغ و مصرف چربی 1( کاهش مصرف تخم مرغ ولی نه مصرف چربی 
4( کاهش مصرف تخم مرغ و مصرف چربی 3( افزایش مصرف تخم مرغ ولی نه مصرف چربی 

غ و ارتباط آن با کلسترول گرفته شده و هم چنین خطراتی که مصرف چربی های دیگر ممکن است در پی داشته  )سؤال استنباطی( با توجه به نتایج نامشخصی که از تحقیقات در مورد مصرف تخم مر
غ و چربی های دیگر باید به طور کلی کاهش داده شود. باشند به نظر می رسد که نویسنده در جملۀ آخر نتیجه گرفته است که مصرف تخم مر

همان طور که در خط 5 استفاده شده، کدام یک از موارد زیر می تواند به بهترین نحو جایگزین واژۀ ”somewhat“ شود؟ 649  3
4( بسیار 3( کمی   2( در حقیقت  1( برای مدت نامعلومی؛ به طور مبهمی 

برا اساس متن، یک زردۀ تخم  مرغ تقریباً چه کسری از حد پیشنهاد شدۀ روزانه را برای مصرف کلسترول توسط انسان را داراست؟ 650  3
3
4 )4  23 )3  12 )2  13 )1
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فکر می کنم که برای غلبه بر ترستان از سخنرانی در جمع، سخنرانیتان را در جلوی آینه تمرین کنید، انگار که مستقیماً با کسی حرف می زنید. 651  3
 برای بیان هدف و منظور از مصدر با to استفاده می کنیم.

صادقانه بگویم، سرم این روزها شلوغ است، اما می توانم پنج شنبه شب شما را مالقات کنم. 652  2
 like استفاده می کنیم؛ بنابراین گزینه های 1 و 3 نادرست هستند. گزینۀ 4 هم به این دلیل غلط است که بعد از on شب( از حرف اضافۀ( “night” برای 

فعل به شکل اسم مصدر یا مصدر با to می آید.
رئیس به بعضی از کارمندان دستور داد که کارشان را ساعت 7:30 شروع کنند، اما از بقیۀ ما خواسته شد که ساعت هشت آن جا باشیم. 653  3

 چون بعد از فعل گذرای ask )خواستن( مفعول نیامده است، باید آن را به شکل مجهول بیاوریم. در مورد the rest (of sth) دقت داشته باشید زمانی 
گر  که به اسم قابل شمارِش جمع اشاره داشته باشد باید فعل بعد از آن به صورت جمع بیاید )مثالً در این جا the rest به employees اشاره می کند( ولی ا

به اسم غیرقابل شمارش اشاره داشته باشد فعل بعد از آن باید به صورت مفرد به  کار رود. مانند مثال زیر:
I’ve eaten some cheese, the rest is in the fridge. کمی پنیر خورده ام، بقیه در یخچال است. 

پس گزینه های )2( و )4( اشتباه هستند. گزینۀ )1( هم به خاطر داشتن ضمیر موصولی that نادرست است زیرا در این جا جملۀ موصولی نداریم. 
جکی این ماه چندین بار دیر کرده است و به خاطر همین چند دقیقۀ پیش رئیس به او هشدار داد.  654  1

 هر وقت از چندین و چندبار صحبت به میان آید، معموالً از زمان حال کامل استفاده می کنیم. در جای خالی دوم هم به خاطر قید گذشتۀ ago از زمان 
گذشتۀ ساده استفاده می کنیم.

گوئه و ایران بسیار خوب است چون آن ها دو کشور دوست هستند و به یک دیگر احترام می گذراند.« 655 گوئه در تهران گفت :»روابط بین نیکارا سفیر نیکارا  2
4( شامِل ... بودن، داشتن 3( در نظر گرفتن  2( احترام گذاشتن  1( بزرگ نمایی کردن 

هنوز صبحانه ات را نخورده ای. بیا یک موز بخور، باید تو را تا ناهار نگه  دارد. 656  4
tide sb / sth over: کشاندن تا، نگه داشتن تا 

مغز همۀ اطالعاتی را که حواس پنجگانۀ ما در طول ساعات بیداری جمع می کنند جذب نمی کند، اما در واقع انتخاب می کند که چه چیزهایی در  657  4
حافظۀ طوالنی مدت ما ذخیره شود یا نشود.

4( جذب کردن 3( فراهم آوردن  2( مبادله کردن، تعویض کردن  1( شامل بودن 
نخست وزیر مهاتیر محمد این امکان را بعید نمی داند که مسابقۀ فرمول 1 که آخرین بار سال گذشته توسط مالزی میزبانی شد، دوباره به این کشور  658  2

باز خواهد گشت.
4( پیشنهاد دادن 3( ارائه دادن، پیشنهاد کردن  2( کوچک شمردن، بعید دانستن  1( کشف کردن 

گر برخی از شرایط خاص برآورده نشود، قراداد را امضا نخواهیم کرد. 659 ا  1
4( رهبری کردن 3( ساختن  2( نگه داشتن، برگزار کردن  1( برآورده کردن 

گاه نباشند که رفتارشان باعث مشکالتی برای  660 چون که اعتیاد بر عملکردهای مغز تأثیر می گذارد، افرادی که به آن دچار می شوند، ممکن است آ  4
خودشان و سایرین می شود.

4( اعتیاد 3( همکاری  2( وضع، شرط  1( رضایت، خشنودی 
تا همین اواخر، اندازه گیری محبوبیت موزیک های قدیمی تر تقریباً غیر ممکن بود. ]نرم افزار[ اسپاتیفای آن را تغییر داده است. 661  3

until recently: تا همین اواخر 
4( جهانی 3( اواخر، جدیداً  2( اساساً، عمدتاً  1( به طور طبیعی 

وقتی به فرودگاه رسیدیم، یک صف طوالنی برای دریافت کارت پرواز بود. در واقع خیلی خسته کننده بود. 662  2
2( دریافت کارت پرواز؛ تحویل گرفتن اتاق در هتل 1( برخاستن هواپیما  

4( هیجان آور، تحریک کننده 3( کاهش، افت  
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نیروی برق آبی ]نوعی[ انرژی است که از حرکت آب به دست می آید. نیروی برق آبی می تواند انرژی ای که در آِب از قبل در حال حرکت مثالً در رودخانه ها 
و آبشار ها یا امواج دریا وجود دارد را مهار کند. از طرفی نیروی برق آبی می تواند با استفاده از سد ها و کنترل حرکت آب از طریِق سد تولید شود. به هر حال، 
نیروی برق آبی به هر روشی که تولید شود، همیشه نوعی انرژی جنبشی است. بیشتر اَشکال نیروی برق آبی بسیار سازگار با محیط زیست هستند. آن ها 

کسید کربنی را که سوخت های فسیلی هنگامی که سوزانده می شوند آزاد می کنند، به جو وارد نمی کنند. مقادیر زیاد دی ا

4( اخیراً 663 3( اخیراً  2( از قبل  1( قبالً؛ سابقاً   2
664  1

4( به تدریج 3( نسبتاً  2( به طور مرئی  1( از طرفی دیگر، به  جای آن 
4( تولید کردن 665 3( درخواست دادن؛ اعمال کردن  2( پردازش کردن  1( هدر دادن   4
4( شیمیایی 666 3( جنبشی  2( خورشیدی  1( هسته ای   3
گذر )الزم( باشد و با توجه به این که صحبت از یک واقعیت کلی است به زمان  667 burn  4 )سوختن؛ سوزاندن( می تواند یک فعل گذرا )متعدی( یا نا

گذر فعل )به معنای  گر حالت گذرای فعل )به معنای سوختن( مدنظر بود، به burn نیاز داشتیم که در گزینه ها نیست، بنابراین حالت نا حال ساده نیاز داریم. ا
سوزاندن( موردنیاز است و با توجه به این که بعد از جای خالی خبری از مفعول نیست، باید آن را به شکل مجهول بیاوریم.

در نحوۀ رفتار آمریکایی ها هنگامی که به کشور های خارجی می روند نشانه هایی از تکبر ]ناشی[ از قدرت وجود دارد. خارجی ها غالباً دربارۀ تضاد میان 
رفتار آمریکایی ها در وطن و خارج از آن اظهار نظر می کنند: مردم می گویند آن ها در کشور خودشان مهمان نواز و با مالحظه اند اما به محض این که از 
مرز هایشان خارج می شوند انگار که چیزی بر آن ها اثر می گذارد و هرجا که باشند به افرادی پرسروصدا و طلبکار تبدیل می شوند و طوری با تکبر راه می روند 
انگار که صاحب آن جا هستند. یک دلیل برای این که آمریکایی ها طوری رفتار می کنند که انگار »صاحب آن جا هستند« این است که در بسیاری از مکان ها 
در واقع تقریباً این گونه هستند: شرکت های آمریکایی شاید بخش های عظیمی  از اقتصاد یک کشور را تحت سلطه داشته باشند؛ محصوالت آمریکایی روی 
گر نداشته باشند  بیلبورد ها تبلیغ و در ویترین مغازه ها به نمایش گذاشته می شود. سربازان آمریکایی ممکن است در آن کشور پایگاه داشته باشند و حتی ا
گاهند که بقایشان بر خردی که آمریکا در استفاده از قدرت عظیم نظامی اش به کار می برد بستگی دارد. من فکر می کنم  مردم آن کشور احتماالً به خوبی آ

گاهی از این همه قدرت همراه خودش دارد و این ]امر[ بر رفتارش تأثیر می گذارد. که هر آمریکایی وقتی به خارج می رود دانش ناخودآ

با توجه به اعتقاد عمومی  ............... . 668  4
2( کشور های معدودی از آمریکایی ها به عنوان گردشگر استقبال می کنند  1( آمریکایی ها باید درون مرز های خود بمانند 

4( آمریکایی ها وقتی که در خارج از مرز هایشان هستند رفتار متفاوتی دارند 3( دولت آمریکا حق ندارد که در خارج از مرز هایش پایگاه نظامی  داشته باشد 
نویسنده اظهار می کند که آمریکایی ها در کشور های خارجی متکبرانه رفتار می کنند، زیرا ............... . 669  1

گاه هستند گاه از تأثیر کشورشان در سراسر جهان آ 1( ناخودآ
2( سطح یکسانی از مهمان نوازی و مالحظه گری را که می توانند در کشور خودشان تجربه کنند، نمی یابند

3( قدرت خرید بیشتری نسبت به گردشگر های کشور های دیگر دارند
4( فقط از مکان هایی که به ایاالت متحدۀ آمریکا تعلق دارد بازدید می کند

نویسنده ............... . 670  2
2( اقرار می کند که توجیهی برای نحوۀ رفتار آمریکایی ها در خارج از کشور وجود دارد 1( مخالف برپا کردن پایگاه برای سربازان آمریکایی در سراسر جهان است 

4( معتقد است که آمریکایی ها تأثیری بیش از  اندازه در سراسر جهان دارند 3( نسبت به رفتار متکبرانۀ گردشگر های آمریکایی احساس تهدید می کند 
واژه ”dominate“ نزدیک ترین معنی را به ............... دارد. 671  4

4( کنترل کردن 3( درخواست کردن  2( اطاعت کردن  1( تهیه کردن 

صرفاً تعداد افراد در یک گروه بر میزان ارتباطات تأثیر می گذارد. تفاوت ارتباط بین دو دوست و ارتباط یک گروه پنج نفره را در نظر بگیرید. هنگامی که دو 
دوست صحبت می کنند، دو نفر هستند که پیام ها را می فرستند و دریافت می کنند. در یک گروه پنج نفره، پنج نفر هستند که همین کار را انجام می دهند. هر 
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ایده ای که ابراز می شود باید توسط چهار نفر دیگر درک شود که ممکن است هم چنین بخواهند پاسخی بدهند. بنابراین هرچه تعداد اعضای یک گروه بیشتر باشد 
گرچه  امکان مشارکت هر فرد کم تر می شود. از آن جایی که گروه های بزرگ نقطه ضعف هایی دارند ممکن است فکر کنید گروه های کوچک کارآمدتر خواهند بود. ا
گروه ها می توانند هم کوچک باشند و هم به بزرگی 100 نفر. با تعداد کم اعضا، گروه منابع محدودی دارد که یک مزیت اولیۀ گروه در تصمیم گیری را از بین می برد. 

هم چنین اعضا ممکن است میلی به مخالفت یا نقد ایده های یک دیگر نداشته باشند. من معتقدم که 5 تا 7 عضو  اندازۀ ایده آل برای یک گروه کوچک است.

بهترین عنوان برای این متن می تواند ............... باشد. 672  1
2( ارتباطات در گروه کوچک  1( تأثیر  اندازۀ گروه بر ارتباطات  

4( نقاط ضعف ارتباطات در گروه های کوچک 3( ارتباطات: راهی برای بیان عقاید  
ما می توانیم از متن نتیجه بگیریم که در گروه های بزرگ ............... . 673  4

1( همیشه در انتهای هر بحث هرج ومرجی وجود دارد
2( قبل از این که تصمیم گرفته شود، هرکس مجبور است عقایدش را به صورت انفرادی بیان کند

3( هر کس آزاد است که ایده هایش را هر قدر که می خواهد ابراز کند
4( فرصت کم تری برای هر فرد وجود دارد تا صحبت کند

با توجه به متن، گروه های کوچک ............... . 674  2
2( می توانند نقطه ضعف هایی هم داشته باشند 1( همیشه از نظر تصمیم گیری از گروه های بزرگ موفق تر هستند 
4( نمی توانند در آخر بحث ها تصمیمی  بگیرند 3( نسبت به گروه های بزرگ تر انتقاداتشان را راحت تر بیان می کنند 

نویسندۀ این متن پیشنهاد می کند که ............... . 675  2
2(  اندازۀ ایده آل یک گروه کوچک باید بین 5 تا 7 نفر باشد 1( تعداد افراد در یک گروه کوچک نباید بیشتر از 5 نفر باشد 

4( همه باید به  ایده های یک دیگر صرف نظر از  اندازۀ گروه گوش بدهند 3(  گروه های کوچک بهتر هستند چون اعضای آن ها فرصتی برای نقد یک دیگر دارند 
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او از دیدن هلن شگفت زده بود. هلن به او گفته بود که به استرالیا می رود. 676  1
 با توجه به معنی از صفت مفعولی استفاده می کنیم و ضمن این که بعد از صفت، فعل به شکل مصدر با to می آید.

الرا: »چرا نمی رویم چیزی در رستوران بخوریم؟« 677  4
تانیا: »فکر خوبی است. به بقیه زنگ خواهم زد تا  ببینم که آیا آن ها هم مایلند بیایند.«

 برای تصمیم های آنی و یهویی از will استفاده می کنیم.
آرنولد شوارتزنگر که یکی از محبوب ترین هنرپیشه ها است، فرماندار کالیفرنیا بود. 678  3

 قبل از جای خالی مرجع انسان و بعد از آن فعل آمده است، بنابراین می توانیم از that یا who استفاده  کنیم، اما چون قبل از جای خالی ویرگول آمده 
است از who استفاده می کنیم.

لطفاً وقتی به باغِ وحش می روید به حیوانات غذا ندهید. آن ها با رژیم خاصی تغذیه می شوند. 679  3
 feed )غذا دادن، تغذیه کردن( یک فعل گذرا است ولی بعد از جای خالی مفعول نیامده است؛ بنابراین باید آن را به شکل مجهول بیاوریم.

ویتنام و تایلند محبوب ترین مقصدها برای گردشگران بریتانیایی هستند و بیش از یک میلیون بریتانیایی هر ساله به این کشورها سفر می کنند. 680  4
4( مقصد 3( الهام، الهام بخش  2( راه حل، ]شیمی[ محلول  1( نقش، عملکرد 

برای خالص شدن از شر آلودگی هوا، مردم بیشتری باید از حمل ونقل عمومی به جای ماشین های شخصی استفاده کنند. 681  1
4( برای مثال 3( در حالی که  2( با توجه به  1( به جای 

پژوهشگران در حال انجام آزمایش هایی هستند تا ببینند که آیا تلفن های همراه هیچ اثر جسمی مضری روی کودکان دارند. 682  3
4( برعکس، متضاد 3( جسمی، بدنی  2( تجاری  1( مثبت 

کنون امتحان های نهایی را داده اند و بی تاب هستند تا ببینند که آیا آن ها را گذرانده اند یا نه. 683 دانش آموزان ا  4
4( مشتاق، بی تاب، بی صبر 3( غیرقابل درک  2( عفونی  1( نامرئی 


