گروه آموزشی لیموترش

99 ویژه کنکور

)آزمون شبیه ساز زبان انگلیسی ویژه کنکور سراسری(نظام قدیم

Part A: Grammar and Vocabulary Directions: Questions 76-87 are incomplete
sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases, marked (1), (2),
(3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then
mark your answer sheet.
76-Is the new book he has recently written ........... in near future?
1) going to publish

2) will be published

3) will publish

4) going to be published

77-One of my friends wants to buy a foreign car ............. I haven't decided to buya car or
not
1) since

2) while

3) whether

4) so that

78-We .......... have followed the teacher's instructions during the term. Unfortunately, we
didn't follow and so we failed the exam.
1)might

2) would

3) must

4) should

79-She launched a charity project .............. help the poor in her town.
1)so as to

2) so that

3) although

4) whereas

80-You won't have to pay airport taxes as they are ........ .... in your ticket price.
1) considered

2) included

3) concluded

4) involved

81-I think there are no tickets ........... for the evening performance of the play, Let's go to the
park instead.
1) Referable

2) suitable

3) available

4) readable

82-If you are looking for a job , you need to be ............ about where you are prepared to work.
1) flexible

2) confident

3) emotionless

4)transferred

83-The young couple behind us kept ............ everyone by talking during the movie.
1) interrupting

2) disturbing

3) annoying

4) distracting

84-With one – way street, the cars will move more .......... ..... and rapidly through the
neighborhood.
1) exactly

2) smoothly
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85-Some people who believe that animals can……..earthquakes often have records of very
strange animal behaviours right before the ground shakes.
1) prevent

2) predict

3) produce

4) provide

86-Yesterday I went to the stadium with my friends. I enjoyed the game ............. the second
half.
1) recently

2) properly

3) probably

4) particularly

87-The decision he ............. had a great impression on his family and saved them from
poverty.
1) gave

2) got

3) made

4) took

Part B: Cloze Test Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read
the passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your
answer sheet.
If you are ...(88)... a lecture or explaining an idea, gather as many facts as you can on your
...(89) .... Spend plenty of time doing your research. Then, spend plenty of time organizing
your material so that your speech is ...(90)... and easy to follow. Use as many examples as
possible and use pictures, charts and graphs if they will help you make your ...(91)... more
clearly. Don't forget your audience. Treat them with ...(92) ... They will appreciate your
thoughtfulness.
88- 1) keeping

2) taking

3) giving

4) getting

89-1) object

2) subject

3) item

4) map

90-1) unclear

2) clean

91-1) skills

2) varieties

92-1) report

2) respect

3) obvious 4) implicit
3) events

4) points

3) research 4) sadness

Part C: Reading Comprehension Directions: In this part of the test, you will read two
passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing the
best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.
Passage (1): Early people probably communicated with one another by sounds and
gestures long before they developed actual words. No one knows how human speech
began, but experts who study languages and prehistoric ways of life have made a
number of guesses. Many of these scholars think language began as an imitation of
sounds in nature, such as the barking of certain animals and the blowing of wind. After
غالمرضا محبی فر:طراح آزمون
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the development of language, people exchanged news chiefly by word of mouth.
Runners carried spoken messages over long distances. People also used drum-beats,
fires and smoke signals to communicate with other people who understood the codes
they used. Painting and drawings were the first steps toward a written language.
Prehistoric artists began to use a series of pictures to tell a story, such as the history of
a good hunting trip or a violent storm. Gradually, people developed a system of small
pictures that stood for most common objects and ideas. Such a system is known as
pictographic writing. Middle Eastern people called Sumerians probably developed the
first pictographic writing about 3000 B.C.
93- The passage is about…..
1)the development of communication
3)the history of written language

2)the development of spoken language
4)the prehistirice people and language

94-Scholars ............... •
1) have developed the languages for human beings
2) believe that people are born with their language
3) think language is the same as imitation of sounds
4) are not sure how language began
95-Drum – beats , fires and smoke signals are examples of .......
1) language

2) communication

3) imitation

4) development

96-According to the passage, writing is expected to represent .........
1) story telling 2) prehistoric art 3) spoken messages 4) good hunting
Passage (2): The person who entered Helen Keller's life at the age of seven and changed her
world was Anne Sullivan. Miss Sullivan had accepted a job which seemed impossible. She
had agreed to teach a blind child who had never learned to act like a human being because no
one had ever been able to guide her in any way. But Anne Sullivan was a very special kind
of teacher. She had been blind during part of her own childhood. But in later years, she had
been able to see again after several operations, but she had never forgotten the experience of
being blind. That was why she understood Helen, loved her and could help her.
97-Helen being to be taught when she was ............. old.'
1) two years 2) seven years

3) seven months 4) nine years

98-The story says that .........
1) Helen could see after several operations
2) Sullivan could see after several operations
3) Helen lost her eyesight because of a disease
4) Sullivan lost her eyesight because of a disease
غالمرضا محبی فر:طراح آزمون
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99-Which sentence is wrong according to the passage?
1) Helen Keller was a girl who had never learned anything.
2) Helen Keller was a blind girl.
3) Helen's teacher loved her very much.
4) Helen's teacher couldn’t understand the world of the blind
100-Why was Miss Sullivan a successful teacher?
1) She was trained well
2) She herself had experienced blindness.
3) She hated returning to the past.
4) She had several operations
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پاسخ نامه تشریحی
 -76گزینهی « »۴پاسخ صحیح است.
ساختار جمله مجهول است (دلیل نادرستی گزینه های « »۱و « ،)»3در ضمن فعل کمکی  willبعد از  isبه کار نمی
رود( .دلیل نادرستی گزینه ی « )»۲معنی جمله آیا قرار است کتابی که او اخیرا نوشته است در آینده ی نزدیک
چاپ شود؟

 -۷۷گزینه ی « »۲پاسخ صحیح است .نکته ،در جواب دادن به تست های کلمه های ربطی حتما باید به معنی
جمله و معنی کلمه های ربطی توجه کنیم و نباید فقط به نشانه های ظاهری توجه کنیم .معنی جمله « ،یکی از
دوستانم قصد خریدن یک ماشین خارجی را دارد در حالی که (اما) من برای خرید ماشین تصمیمی نگرفته ام-( ».
تضاد مستقيم) معنی گزینه های

 )۱چون  /از وقتی که

 )۳خواه  .جه ،آیا

 )۲در حالی که

 )۴برای این که

 -۷۸گزینهی « »۴پاسخ صحیح است |.نکته برای بیان کار خوبی که باید در گذشته انجام می شده ولی نشده از
ساختار زیر استفاده میشود.
باید انتقادی (زمان گذشته) should have pp
و باید دلیل (زمان گذشته)  must have ppشاید حدس و گمان (زمان گذشته)
 may / might have ppمعنی جمله« ،ما باید در طول ترم از دستور العمل های معلم پیروی می کردیم .متأسفانه
ما این کار را نکردیم و بنابراین در امتحان ناموفق بودیم| ».
 -۷۹گزینه ی « »۱پاسخ صحیح است
معنی جمله « :او یک بروزهی خیریه برای کمک به فقیران در شهرش آغاز کرد ».معنی گزینه های
 )۱برای این که  ،تا  )۲برای این که – تا

 )3اگر چه

 )۴در حالی که
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جمله  +فاعلso that +
 .پاسخ صحیح است چون بعد از نقطه جین یک فعل ساده آمده ،فقط گزینه ی « »۱می تواند صحیح باشد
فعل ساده  to/// so as to/in order to :برای /برای اینکه

 -۸۰گزینهی « »۲پاسخ صحیح است
معنی جمله « :شما نیاز نیست ملیات فرودگاه را پرداخت کنید زیرا در قیمت ،بویژه بلیط لحاظ شده است».
 )۱۱در نظر گرفتن

 )۲شامل شدن

 )۳نتیجه گرفتن

 )۴درگیر شدن

 -۸۱گزینهی«  »۳پاسخ صحیح است .معنی جمله « :فکر می کنم برای اجرای نمایش بعد از ظهر بلیطی در
دسترس نیست پس اجاز دهید به جای آن به پارک بریم ».معنی گزینه ها
 )1قابل ارجاع

 )۲مناسب

 )۳موجود  /در دسترس

 )۴خوانا

 -۸۲گزینهی « »۱پاسخ صحیح است معنی جمله ،د اگر در جستجوی کارید باید دربارهی محلی که در آن آمادهی
کار هستید انعطاف پذیر باشید ».معنی گزینه های  )1انعطاف پذیر )2مطمئن  )۳بی احساس )۴انتقالی– منتقل
شده

 -۸۳گزینهی « »۴پاسخ صحیح است .معنی جمله « :آن زوج جوان پشت سر ما در هنگام فیلم با حرف زدن خود
حواس همه را پرت می کردند ».معنی گزینه های
 )۱قطع کردن )۲مزاحم شدن  )۳آزار رساندن )۴حواس پرت کردن
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 -۸۴گزینه ی « »۲پاسخ صحیح است .معنی جمله « ،در خیابان یک طرفه ماشین ها به آرامی و سریعا در آن
محله حرکت می کنند ».معنی گزینه های
 )۱دقيقا

 )۲به آرامی

 )۴معموال

 )۳شديدا

 -۸۵گزینهی « »۲پاسخ صحیح است.
معنی جمله « :بعضی از مردمی که باور دارند حیوانات می توانند زمین لرزهها را پیش بینی کنند اغلب مواردی از
رفتار خیلی عجیب حیوانات را در ست قبل از لرزش زمین بیان می کنند».
معنی گزینه های
 )۱جلوگیری کردن

 )۲پیش بینی کردن

 )۳تولید کردن

 )۴فراهم کردن

 - ۸۶گزینهی « »۴پاسخ صحیح است
چون بعد از نقطه چین یک فعل ساده آمده ،فقط گزینه ی « »۱می تواند صحیح باشد.
معنی جمله « ،دیروز با دوستانم به استادیوم رفتم ،من از بازی مخصوصا از باشد( .خانوادهی )to
نیمه ی دوم لذت بردم»
 )۱اخيرة
 )۲به درستی معنی جمله « :شما نیاز نیست ملیات فرودگاه را پرداخت کنید زیرا در قیمت
 )۳احتماال
 )۴مخصوصة  ،بویژه بلیط لحاظ شده است».

 -۸۷گزینهی  »۳۰پاسخ صحیح است
معنی جمله « :تصمیمی که او گرفت تأثیر فراوانی بر خانواده اش داشت و آنها را از فقر نجات داد».
نکته :اصطالح  make a decisionبه معنی تصمیم گیری است.
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معنی گزینه ها
 )۲شامل شدن

 )۱در نظر گرفتن

 )۴درگیر شدن

 )۳نتیجه گرفتن

معنی متن  Cloze test:اگر شما در حال سخنرانی کردن با در حال توضیح یک نظریه میباشید ،تا آنجایی که
میتوانید راجع به موض وع مورد نظر اطالعات جمع آوری نمائید .برای انجام تحقیق خودتان وقت زیادی صرف
کنید ،همچنین برای جمع و جور کردن (سازماندهی کردن مطالب خودتان وقت قابل مالحظه ای صرف کنید تا
این که فهم سخنرانی شما واضح و آسان باشد .تا حد ممکن از مثال ها استفاده کنید .برای این که نکات مورد
نظرتان را به صورت شفاف ابراز نمائید ،از تصاویر ،نمودارها و نقاشی ها استفاده کنید .حضارتان را از یاد نبرید .با
احترام با آنها رفتار کنید .آنها به اندیشه شما ارج خواهند گذاشت».
 -۸۸گزینهی « »۳پاسخ صحیح است اصطالح  give ... speechبه مفهوم (سخنرانی کردن) است.
 -۸۹گزینهی « »۲پاسخ صحیح است .معنی سایر گزینه ها
 )۱شیء  ،جسم

 )۳جنس ،فلم

 )۲موضوع

 )۴نقشه ی جغرافیایی

 -90گزینه « »3پاسخ صحیح است معنی سایر گزینه ها:
)1مبهم

) 2تمیز

)3واضح و روشن

)4مجازی ،تلویحی

 -91گزینه ی « »۴پاسخ صحیح است .معنی سایر گزینه ها در حالت مفرد .
 )۱مهارت

 )۲تفاوت ،تنوع

 )۳حادثه ،رخداد

 )۴نکته

 -92گزینهی « »۲پاسخ صحیح است.
)1گزارش

)2احترام

)3تحقیق

)4غم و اندوه

نقاشی و ترسیم اولین مراحل زبان نوشتاری بودند ،هنرمندان ما قبل تاریخ از یک مجموعه تصاویر برای بیان
قصه های خود استفاده می کردند ،مانند وقایع یک شکار خوب با طوفان سهمناک .به تدریج مردم بک سیستم از
تصاویر کوچک که هر کدام نمایان گر چیزی یا فکری بسیار عادی بود ،ایجاد کردند .چنین سیستم هایی به عنوان
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خط تصویری معروف شده اند .مردم خاورمیانه که سومریها نامیده می شدند احتماال اولین خط تصویری را در
سال  ۳۰۰۰قبل از میالد به وجود آوردند».
 -93گزینهی « »۱پاسخ صحیح است معنی جمله:
« این متن دربارهی  ......................... ............است».
معنی گزینه ها:
 )۱گسترش ارتباطات  )۲گسترش زبان گفتاری  )۳تاریخچه ی زبان نوشتاری  )۴مردم و زبان ما قبل تاریخ

 -94گزینهی  »۴پاسخ صحیح است.
معنی جمله « :پژوهشگران  ..................................................معنی گزینه ها
 )۱زبان را برای بشر ایجاد کرده اند )۲ .اعتقاد دارند که مردم با زبان متولد شده اند
 )۳معتقدند که زبان همانند تقلید صوت است )۴ .مطمئن نیستند که زبان چگونه آغاز شد.

 -۹۵گزینه ی « »۲پاسخ صحیح است .معنی جمله :ضربه های طبل ،آتش و دود عالئم و نمونه ای از ارتباطات
می باشند) .
)1زبان

 ) 2ارتباط

 )3تقلید

 )4توسعه و پیشرفت

_96گزینه  3صحیح است مطابق این متن زبان نوشتاری جایگزین پیام گفتاری شده است.
)1گفتن قصه

)2هنر ماقبل تاریخ

)3پیام های گفتاری

)4شکار خوب
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ترجمه متن  :2شخصی که در هفت سالگی وارد زندگی هلن کلر شد و زندگی او را عوض کرد«آن سلیوان»
بود .دوشیزه سولیون کاری را تقبل کرده بود که به نظر غیر ممکن می رسید .او پذیرفته بود که به کودکی نا بینا
آموزش دهد ،کسی که هرگز به عنوان یک بشر چیزی را نیاموخته بود.چون هیچ کس قادر نشده بود از هیچ
طریقی او را راهنمایی کند.اما «آن سولیوان» نوعی معلم خاص بود ،او در بخشی از کودکی خود نابینا شده بود،
امادر سالها بعد بخاطر انجام چندین عمل توانسته بود بینایی خود را بدست یابد.ولیکن او هرکس تجربه نا
بینایی خود را فراموش نکرده بود.به این دلیل بود که او هلن را درک میکرد و اون را دوست می داشت و به او
کمک کرد».
-97پاسخ گزینه ----3هلن یادگیری را در سن 7سالگی آغاز کرد.
 2)1سالگی

7)2سالگی

7)3ماهگی

 9)4ماهگی

—98پاسخ گزینه2
بر اساس این متن سولیوان بعد چند عمل جراحی توانسته بود ببیند.
)1هلن بعد چند عمل جراحی توانسته بود ببند
)2سولیوان بعد چندین عمل راحی توانسته بود ببیند
)3هلن به خاطر یک بیماری،بینایی خود را از دست داد
) 4سولیوان بر اثر یک بیماری بینایی خود را از دست داد

---99گزینه  4صحیح است.
معنی جمله :براساس متن کدام جمله نادرست است؟ معلم هلن نمی توانست دنیای نابینایی را درک کند.
)1هلن کلر دختری بود که هرگز چیزی را نیاموخته بود.
)2هلن کلر دختری نا بینا بود
)3معلم هلن بسیار زیاد او را دوست می داشت.
)4معلم هلن نمی توانست دنیایی نا بینایی را درک کند.
_100گزینه  2صحیح است.
چرا دوشیزه سولیوان یک معلم موفق بود؟
)1او خوب اموزش دیده بود
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گروه آموزشی لیموترش

)2او خودش نا بینایی را تجربه کرده بود
)3او از بازگشت به گذشته متنفر بود
)4او چندین عمل جراحی انجام داده بود.

طراح آزمون:غالمرضا محبی فر

