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 .ر بر داشته استد نهیدالر هز اردیلیم کیاز  شیبساخت آن دارد که  يکه خانه ا يمرد نیمرد جهان است و اول نیمرد ثروتمندتر نیا

 نکته:
 ) به کار می رود.to(با پس از اعداد ترتیبی مصدر 

درست است. 1گزینه   .77 
 متولد شد. یشهر کوچک در 1980سپتامبر  12کار معروف در ورزش نیا

 : نکته
on حرف اضافه روزها in روز، ماه و سال با هم به باشد. در مواقعی که  و حرف اضافه ماه و سالon استفاده می  کار می روند از حرف اضافه

 کنیم.
درست است. 2گزینه  . 78 

 یباورند که نوع نیمورخان بر ا شتری، اما باختراع شد یزمانچه وجود ندارد که نشان دهد فوتبال در کجا و  یمدرك و شواهد مشخص چیه
 .شکل بگیرد، بازي می شده است سیدر انگل آن مدرن آن که سبکقرن ها قبل از  پ تو با يباز

 :نکته
football از آنجا که نقش invent با توجه به اینکه این  به معناي اختراع کردن مفعولی است از فعل مجهول استفاده می کنیم. براي واژه

 بازي در گذشته اختراع شده باید مجهول گذشتۀ را به کار ببریم.
درست است. 4گزینه   .79 

 کنند. یم ینیب شیپ بارا زودتر از رق ندهیآ يازهایهستند که ن یکسان تاجران نیموفق تر
 :نکته

those واژة business people براي توصیف و اشاره دارد به عبارت who آغاز شود. آن به بند وصفی نیاز داریم که با ضمیر موصولی  
درست است. 2گزینه   .80 

 گرفته شود. يجد اریبس دیبا نیاست و بنابرا يو علوم ضرور یاضیکنم هنر به همان اندازه ر یمن فکر م
 سنتی) 4   ماهر) 3  ضروري) 2  صلح آمیز) 1 

. درست است 2گزینه   .81  
 از من گرفته بود، ببخشم. را راه رفتن ییو توانا به من زده نشیرا که با ماش يبود ، اما بعد از سالها توانستم مرد یکار سخت

 بودن ) قدردان4  داشتن ) انتظار3   یدنبخش) 2  داشتن ) نفرت1 
درست است. 1گزینه   .82  

من است تا  يبرا یخوب اریو زمان بس رینظ یفرصت ب نیاما اکنون ا، هتل ها و رستوران ها گران هستند شلوغ است و اریبس زیون عتایطب
 .را تجربه کنم بایشهر ز نیبتوانم ا

 ) خالق4   ری) اخ3  اجتماعی) 2  بی نظیر) 1 
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 .توانستند کشته شوند یم افراد یواقع شرایط کی، در ، اما موافقمپروژه واقعاً در معرض خطر نبودند نیخوب است که آنها در ا
با تردید) 4   یدقت یب با )3  ) شجاعانه2   واقعأ) 1

درست است. 2گزینه   .84 
 .را برطرف کندمختلف  یسن يدانش آموزان در گروه ها يازهاین قصد داردکه آنها آغاز کرده اند  یخدمات

کردن يروی) پ4   متغیر بودن) 3   برطرف کردن) 2   کردن ) عمل1 
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. دیدو زبانه جستجو کن واژه نامۀ کیآن را در  ی، بهتر است معنمی شویدکلمه ناآشنا روبرو  کیبا  یوقت

 ادن) ادامه د4  جستجو کردن) 3  رعایت کردن) 2  ) فکر کردن1 
درست است. 1گزینه   .86 

 ینشان ندادند، اما اکنون آنها معتقدند که او به اندازه کاف جایگاه نیا يبه او به عنوان مرد مناسب برا يادیدهندگان توجه ز يدر ابتدا، رأ
 .است تأثیرگذار

 ) توجه4   ) عالقه3   موضوع) 2   ) توجه1 
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و صداقت عمل کند تا موفق باشد. يبا فداکار دیشرکت بزرگ، جف با کی سیبه عنوان رئ
 ي) فداکار4   دستاورد) 3  ) نعمت 2    راثی) م1 

درست است. 4گزینه   .88 
 :نکته

since استفاده می کنیم. در زمان حال کامل براي اشاره به نقطۀ شروع عمل از کلمه ربط 
درست است. 3گزینه   .89

:نکته  
استفاده می  (levels) مرجع آناز شکل جمع کلمۀ در زمان حال به شکل ساده به کار رفته است،  showیعنی  یاز انجا که فعل بند وصف

 کنیم.
درست است. 1گزینه   .90 

الهام) 4  احتمال) 3   بهبود) 2  گسترش) 1 
درست است. 2گزینه   .91 

مردد) 4  کوچک) 3  مشهود) 2   دقیق) 1 
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ترك کردن) 4  افزایش یافتن) 3   گرفتن) 2  برخورد کردن) 1
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ست؟یمتن چ يعنوان برا نیبهتر  
 تا مدرسه یک کلیک فاصله است

درست است. 4گزینه   .94 
زیر را می توان در مورد شهرهاي استرالیا برداشت کرد؟ گزاره هاي از کدامیک

 آن ها واقعا مدارس فیزیکی دارند.
درست است. 2گزینه   .95 

؟طبق متن درست استدر مورد کودکان نواحی دور افتاده بر  ریز ياز گزاره ها کیکدام  
 آن ها معلمانی دارند که در خانه مالقاتشان می کنند.

درست است. 2گزینه   .96 
بر طبق متن، کالس هاي مجازي بال درنگی که دانش آموزان دارند کالس هایی هستند که ...

 دانش آموزان می توانند معلم شان را ببینند.
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 بحث اصلی متن چیست؟

 شیوه اي که می تواند براي پیش بینی برخی زلزاه ها به کار رود.
درست است. 4گزینه   .98 

 .است نیکترینزدبه معناي فرار کردن "escaping from"واژه  ی بهایمتن از نظر معندر  "fleeing"واژه 
درست است. 2گزینه   .99 

تنها زلزله هاي خاصی را پیش بینی کنند. ممکن است قادر باشند که س متن این درست است که حیواناتبر اسا
درست است. 1گزینه   .100 

اشاره دارد.عالئم  signalsدر متن به" which"واژه 




