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1_It is crystal clear, if we went go singing loudly in such a careless way we were doing then, I’m sure that
our neighbors,particularly those living in the next door, ………. happy.
1)would be not

2) were not

3)will not be

4)wouldn’t be

2_John was feeling terribly tired last night ,so he, in the hope of refreshing sleep , went to bed…….usual.
1)as early as

2)earlier than

3)more early than

4)the earliest of

3_ Yesterday we saw a very beautigul dress in the city’s shopping. The……. Was a third to a half of the
full price so I suggested that she should buy it.
1)pack

2)discount

3)percent

4)size

4_My dear lily has got very old and this busy city life has no …….. for her, she has decided to live in a
small village near the sea.
1)entertainment 2)possibility 3)knowledge 4)attraction
5_ The sun --------- through the window of my bedroom, but the trees give ---------- shade.
1) is always shining / many

2) shines always / a lot of

3) always shines / lots of

4) always is shining a lot

6_As a faithful single parent, she, always with enough time to ----------, was eager to please and be funny to
her kids.
1) spare

2) burst

3) generate

4) compile

7_It is an obvious reality that success does not come overnight. Great men and women achieve their goals
only with ------ ---- efforts.
1) fortunate

2) wonderful

3) downward4) continuous

8_I myself appreciate how excellent your suggestions are, but I doubt if they would be achievable and useful
in ---1) pressure

2) choice

3) risk

4) practice

9_Last year, Georgetown became the largest city in the United States to be powered entirely by ---------energy.
1) enjoyable

2) renewable

3) comfortable

4) forgettable

10_Piggy, Justin's favorite pet dog, was suffering from a dreadful disease, and his wife, shockingly, decided
to ---------- her by shooting.
1) injure

2) exchange

3) celebrate
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11_I hadn't seen him for twenty years, but to my surprise he ---------- me immediately and welcomed me
warmly.
1) recognized

2) appreciated

3) conversed

4) followed

12_Before the firefighters could manage to bring the fire under control and put it out, it had completely --------- the whole building.
1) consumed

2) increased

3) generated

4) converted

Part B: Cloze Test Directions: Questions 13- 17are 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.
I enjoy walking in the zoo and watching different animals there. Tomorrow morning, my parents and I (13) ------- visit the small zoo near the park. I don't like to see animals kept at zoo, but my father said since these
animals are dying out in the environment, people bring them to the zoo so that these animals can remain (14)
-------- I asked my father, "(15) -------- is the environment?" and he said that every place in which animals
can live naturally is the environment. He also said that the animals in the environment usually live (16) ------- than those kept at zoo, but the zoo is safe for them and protects them from hunters. The zoo will be our
(17) -------- tomorrow, but I like to go and visit the environment one day.
13_1) am going to
14_1) alive
15_1) who

2) will go 3) are going to 4) will to

2) endangered 3) amazing4) famous
2) why

3) where

4) when

16_ 1)as long 2) the longest 3) as longer 4)longer
17_ 1)destination 2)nationality 3) movie 4)forest
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.
Anyone who has ever worked with a fossilized bone knows that it is usually not exactly like its modern
match. The most obvious difference being that it is often much heavier. Fossils often have the quality of
stone rather than of living materials, and this has led to the use of the term "petrifaction" (to create rock),
because bone and other tissues, have somehow been turned into stone, and this is certainly the explanation
given in some texts. But it is wrong; fossils are frequently so heavy because the spaces in the bone have
become filled with minerals. The degree of mineralization appears to be determined by the nature of the
environment. For example, the black fossil bones that are so common in many parts of Florida are heavily
mineralized, but they are only about 20,000 years old, whereas many of the dinosaur bones from western
Canada, which are about 75 million years old, are only partially filled in. Under the best conditions the
process of mineralization probably takes thousands rather than millions of years, perhaps considerably less.
The amount of change that has occurred in fossil bone, even in bone as old as that of dinosaurs, is often
remarkably small. We are therefore usually able to see the microscopic structures of the bone.
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18_What does the passage mainly discuss?
1) The location of fossils in North America
2) The formation of fossils
3) Deciding the size and weight of fossils
4) Analyzing fossils of North America
19_The underlined word "frequently" in the text is closest in meaning to -------1) surprisingly

2) regularly

3) suddenly

4) absolutely

20_Why is a fossilized bone heavier than an ordinary bone?
1) Because bone tissue gets hard with age.
2) Because the spaces gradually fill with water.
3) Because the natural materials turn to stone.
4) Because spaces within the bone are filled with minerals.
21_Which of the following factors is the most important in determining the extent of mineralization in fossil
bones?
1) The age of fossil
2) The location of the bone in the animal's body
3) Environmental conditions
4) The type of animal the bone belongs to

Passage (2):
There are some ways to help and respect the elderly. You may find the following useful in dealing with the
elderly people in your family. Offer to provide support. Elders often need some kind of help with their dayto-day tasks. They may need help reading their e-mails, or they may need constant care because of their
health problems. Let them know you are interested in helping them. Don't guess about what the person needs
or wants. If you do, the person may feel that you think they are disabled or you don't respect them. You can
say something like, "Grandmother, I know you may not need my help, but if you'd like some help around the
house, I'd love to do that for you." Take on the responsibilities you can. You might not be able to provide all
the care that the person needs. For example, if someone needs nursing around the clock, and you are not
available all the time. However, you can hire a nurse by paying to satisfy their needs. The problem is that in
some cultures, it is considered disrespectful or a failure to hire someone outside the family to care for an
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elder. Don't ignore or forget yourself. Taking care of an elder may create some changes in your life, but it
should not cause you to lose your job or give up your musts. Help them stay healthy. Elders may have a hard
time staying active and eating healthy meals. They may have trouble moving around. Shopping and cooking
may be difficult for them. Visit the person regularly and go for a walk with them. Even a short walk
provides fresh air and movement. Bring them food when you come for a visit. In this way, they won't need
to spend a lot of energy to get a nutritious meal. If you can't bring them food, look into programs such as
Meals on Wheels which deliver food to the elderly.
22_Which one is TRUE according to the passage?
1) We should help the elderly without asking them.
2) We should guess about the elderly's needs.
3) We should offer help to the elderly if they need.
4) The elderly should listen to what we say.
23_ The underlined word "constant" in the passage is closest in meaning to ----1) excellent

2) important

3) practical

4) continuous

24_Regarding our responsibilities towards the elderly, we -------1) should be at their service at any event
2) should ask them to forgive us
3) can hire a nurse to take care of them
4) can give up our jobs to meet their needs
25_All of the following sentences are true about the passage EXCEPT ---------1) The elderly can use delivery meal if necessary.
2) The elderly should spend a lot of time preparing their food.
3) Walking with the elderly and bringing them food are advised by the author.
4) Taking care of the elderly by a stranger is not appreciated in some cultures.
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پاسخ نامه تشریحی
_1گزینه ۴
ترجمه جمله :کامال واضح است؛ اگر ما با صدای بلند به آواز خواندن ادامه می دادیم ،به چنان روش بی دقتی که داشتیم
آن موقع انجام می دادیم ،مطمئنم که همسایه های ما ،خصوصا آنها که در خانه بغلی زندگی می کنند ،خوشحال نمی
بودند .نکته مهم درسی در بخش اول جمله بعد از " ،"ifزمان گذشته ساده استفاده شده است ،پس در بخش دوم باید از
آینده در گذشته ساده استفاده کنیم تا شرطی نوع دوم تشکیل شود .با این توضیح ،گزینه های  ۲و  "۳که گذشته ساده و
آینده هستند ،قطعا رد می شوند .اگر در گزينه " "would not" ،"۱یا  "wouldn’tداشتیم ،می توانست درست باشد.
_2گزینه ۲
ترجمه جمله :دیشب جان خیلی خسته بود بنابراین او ،به امید یک خواب نشاط آور ،زودتر از معمول به رختخواب رفت.
نکته مهم درسی در این سؤال ،مقایسه ای بین دو چیز یعنی هنگام به رختخواب رفتن در یک شب خاص و به رختخواب
رفتن همیشگی صورت می گیرد ،پس به ترکیب تفضیلی یا تساوی نیاز داریم (دلیل نادرستی گزینه " .)"۴گزینه " ،"۱از نظر
معنایی با مفهوم کلی جمله سازگار نیست و رد می شود .گزینه " "۳را نیز به دلیل آن که " "earlyصفت دوبخشی -دار است
و " "moreنمی گیرد ،حذف می کنیم.
_3گزینه ۲
ترجمه جمله :دیروز ما لباسی بسیار زیبا در مرکز خرید شهر دیدیم .تخفیف به اندازه یک سوم تا نصف قیمت کامل بود ،پس
من پیشنهاد دادم که او بهتر است آن را بخرد )۱ .بسته  )۲تخفیف  )۳درصد  )۴اندازه
_4گزینه ۴
ترجمه جمله :لیلی عزیزم خیلی مسن شده و این زندگی شهری شلوغ برای او هیچ جذابیتی ندارد؛ بنابراین ،تصمیم گرفته
است در یک روستای کوچک کنار دریا زندگی کند )1 .تفریح  )۲امکان  )۳آگاهی  )۴جذابیت
_5گزينه ۳
ترجمه جمله :خورشید همیشه از میان پنجره اتاق خوابم می تابد ،اما درختها سایه زیادی می اندازند .نکته مهم درسی قید
تکرار " "alwaysقبل از فعل اصلی و بعد از فعل " "to beمی آید "shade" .در اینجا اسم مفرد غير قابل شمارش است و با
کمیت سنج اسم های غیر قابل شمارش به کار می رود.
_6گزینه ۱
ترجمه جمله :او به عنوان مادری مجرد و وفادار که همیشه وقت کافی برای صرف کردن داشت ،مشتاق بود بچه هایش را
راضی و با آنها شوخی کند ) .صرف کردن  )۲ترکیدن  )۳تولید کردن  )۴جمع آوری کردن
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_7گزینه ۴
ترجمه جمله :این یک واقعیت روشن است که موفقیت یک شبه به دست نمی آید .مردان و زنان بزرگ فقط با تالش
مستمر اهدافشان را به دست می آورند )۱ .خوشبخت  )۲شگفت آور  )۳رو به پائین  )۴مستمر
_8گزینه ۴
ترجم ه جمله :من شخصا درک می کنم که پیشنهادات شما چقدر عالی هستند ،ولی مردد هستم که آیا آنها در عمل دست
یافتنی و مفید خواهند بود )۱ .فشار  )۲انتخاب  )۳خطر  )۴تمرین نکته مهم درسی واژه " "practiceدر نقش اسم به معنی
تمرین به کار می رود ،ولی با حرف اضافه " "inدر ترکیب " "in practiceبه معنی "در عمل" یا "در واقعیت" به کار می رود.
_9گزینه ۲
ترجمه جمله :سال گذشته ،جورج تاون بزرگترین شهر ایاالت متحده شد که کامال توسط انرژی تجدیدپذیر تأمین انرژی می
کند )۱ .لذت بخش  )۲تجدیدپذیر  )۳راحت  )۴از یاد بردنی

_10گزینه ۴
ترجمه جمله :پیگی ،سگ خانگی مورد عالقه جاستین داشت از بیماری وحشتناکی رنج می برد ،به صورت شوکه آوری،
همسرش تصمیم گرفت با تیر خالصش کند )۱ .زخمی کردن  )۲مبادله کردن  )۳جشن گرفتن  )۴ویران کردن نکته مهم
درسی واژه " "destroyبه معنی "از بین بردن ،کشتن" نیز به کار می رود.
_11گزینه ۱
ترجمه جمله :من مدت بیست سال بود که او را ندیده بودم ،اما در کمال تعجب او فورا مرا شناخت و با گرمی از من
استقبال کرد )۱ .تشخیص دادن ،شناختن  )۲قدردانی کردن  )۳مکالمه کردن  )۴دنبال کردن ،پیروی کردن

_12گزینه ۱
ترجمه جمله :قبل از این که آتش نشانها بتوانند آتش را تحت کنترل درآورند و آن را خاموش کنند ،آتش تمام ساختمان را
کامال نابود کرده بود )۱ .مصرف کردن  )۲افزایش دادن  )۳تولید کردن  )۴تبدیل کردن
نکته مهم درسی واژه " "consumeبا "  "fireبه معنی "نابود کردن" به کار می رود.

ترجمه متن :من از پیاده روی در باغ وحش و تماشای حیوانات مختلف در آنجا لذت می برم .فردا صبح ،پدر و مادرم و من
قرار است از باغ وحش کوچک نزدیک پارک دیدن کنیم .من دوست ندارم حیواناتی را ببینم که در باغ وحش نگهداری می
شوند ،اما پدرم می گوید چون این حیوانات در حا ل مردن در محیط زیست هستند ،مردم آنها را به باغ وحش می برند تا
این حیوانات زنده بمانند من از پدرم پرسیدم "محیط زیست کجاست؟ " " و او گفت که هر جایی که در آن حیوانات می
توانند به طور طبیعی زندگی کنند ،محیط زیست است .او همچنین گفت که حیوانات در محیط زیست معموال بیشتر از
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حیواناتی که در باغ وحش نگهداری میشوند زندگی می کنند ،اما باغ وحش برای آنها ایمن است و از آنها در برابر
شکارچیان محافظت می کند .این باغ وحش فردا مقصد ما خواهد بود ،اما من دوست دارم یک روز بروم و از محیط
زیست بازدید کنم.
_13گزینه ۳
از ساختار " "be going to + verbبرای عمل برنامه ریزی شده در آینده استفاده می شود.
فاعل جمله جمع است پس به " "areنیاز داریم.
_14گزینه ۱
) زنده  )۲در معرض خطر  )۳شگفت انگیز  )۴مشهور
_15گزینه ۳
 )1چه کسی

 )3کجا

 )۲چرا

 )۴چه موقع

_16گزینه ۴
چون حرف " " thanدر صورت سؤال آمده است ،پس باید از صفت تفضیلی که با ساختار " " adjective+ er
درست می شود ،استفاده کرد.
_17گزینه ۱
 )1مقصد

 )۲ملیت

 )۳فیلم

 )۴جنگل

ترجمه درک مطلب :هر کسی که تا به حال با یک استخوان فسیلی کار کرده ،میداند که معموال دقيقا شبیه همتای مدرنش
نیست .بارزترین تفاوت این است که اغلب بسیار سنگین تر هستند .فسيلها اغلب کیفیت سنگ را به جای مواد زنده دارند،
این منجر به استفاده از واژه "سنگفرشی" (برای ایجاد سنگ شده است ،چراکه استخوان ها و دیگر بافتها به گونه ای تبدیل
به سنگ شده اند ،و این قطعا در برخی متنها توضیح داده شده است .اما این اشتباه است .فسیل ها اغلب سنگین هستند،
زیرا فضاهای موجود در استخوان با مواد معدنی پر شده اند .به نظر می رسد که درجه کانی سازی توسط ماهیت محيط
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مشخص می شود .به عنوان مثال ،استخوانهای فسیلی سیاه که در بسیاری از نقاط فلوریدا رایج هستند ،به شدت معدنی
هستند ،اما فقط حدود  20000سال قدمت دارند ،درحالی که بسیاری از استخوان های دایناسور از غرب کانادا که حدود ۷۵
میلیون سال قدمت دارند ،تنها تا حدی پر شده اند .در بهترین شرایط ،فرآیند کانی سازی ممکن است هزاران سال طول
بکشد و شاید به طور قابل توجهی کمتر باشد .مقدار تغییری که در استخوان فسیلی ،حتی در استخوان به قدمت استخوان
دایناسورها ،رخ داده است ،اغلب بسیار کوچک است .بنابراین ما معموال قادر به دیدن ساختارهای میکروسکوپی استخوان
هستیم
_18گزینه ۲
ترجمه جمله متن عمدتا در چه موردی بحث می کند؟ شکل گیری فسیلها"
_19گزینه ۲
ترجمه جمله :كلمه " "frequentlyدر متن که زیر آن خط کشیده شده از لحاظ معنایی به " "regularlyنزدیک ترین است
-20گزینه ۴
ترجمه جمله  :چرا یک استخوان فسیل شده سنگین تر از یک استخوان معمولی است؟ "زیرا فضاهای داخل استخوان با مواد
معدنی پر می شوند" .
_21گزینه ۳
ترجمه جمله :کدام یک از عوامل زیر مهمترین عامل در تعیین میزان معدنی شدگی در استخوانهای فسیل است؟ "شرایط
محیطی"
ترجمه درک مطلب :راهه ایی برای کمک و احترام به افراد مسن وجود دارد .می توانید موارد مفید زیر را در رابطه با افراد
مسن در خانواده خود پیدا کنید .پیشنهاد پشتیبانی را ارائه دهید .سالمندان اغلب به نوعی کمک برای انجام وظایف روزمره
خود نیاز دارند .آنها ممکن است نیاز به کمک برای خواندن ایمیل های خود داشته باشند ،یا ممکن است به دلیل مشکالت
سالمتی خود به مراقبت دائمی نیاز داشته باشند .بگذارید آنها بدانند که شما نسبت به کمک کردن به آنها عالقمند هستید.
درباره نیازها و خواسته های فرد حدس نزنید .اگر این کار را بکنید ،فرد ممکن است احساس کند که شما فکر می کنید آنها
معلول هستند و یا به آنها احترام نمی گذارید .شما می توانید چیزی شبیه این را بگویید" مادربزرگ ،من میدانم که تو به
کمک من احتیاج نداری ،اما اگر مایل هستید کمکی اطراف خانه انجام دهم میخواهم این کار را برای تو انجام دهم".
مسئولیت هایی را که می توانید انجام دهید را بردارید .شما ممکن است قادر به ارائه تمام مراقبت هایی که یک فرد الزم
دارد نباشید .به عنوان مثال ،ممکنه کسی نیاز به مراقبت و پرستاری  ۲۴ساعته داشته باشد ،و شما تمام وقت در دسترس
نیستید .با این حال ،شما می توانید با پرداخت هزینه یک پرستار را استخدام کنید تا نیازهایشان را برآورده کند .مشکل این
است که در برخی فرهنگ ها ،استخدام فردی خارج از خانواده برای مراقبت از سالمندان بی احترامی یا کوتاهی تلقی می
شود .خودتان را نادیده نگیرید یا فراموش نکنید .مراقبت از یک سالمند ممکن است تغییراتی در زندگی شما ایجاد کند ،اما
نباید باعث شود که شما شغل خود را از دست بدهید و یا بایدهایی را که باید انجام دهید را رها کنید .به آنها کمک کنید
سالم بمانند .سالمندان ممکن است زمان دشواری برای فعال ماندن و خوردن وعده های غذایی سالم داشته باشند .آنها
ممکن است در را ه رفتن دچار مشکل شوند .خرید و آشپزی می تواند برای آنها دشوار باشد .به طور مرتب به شخص
مراجعه کنید و برای پیاده روی با آنها بروید .حتی پیاده روی کوتاه ،هوای تازه و حرکت کردن را فراهم می کند .وقتی برای
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یک بازدید آمده اید ،غذا برای آنها به همراه بیاورید .در این روش ،آنها الزم ندارند تا انرژی زیادی صرف کنند تا یک غذای
مقوی درست کنند .اگر نمی توانید به آنها غذا بدهید ،به برنامه هایی مانند غذاهای رو چرخ نگاه کنید که غذا را به افراد
مسن میرسانند.
_22گزینه ۳
ترجمه جمله :کدام یک مطابق متن درست است؟ | در صورت نیاز سالمندان (به کمک ما) ،باید به آنان پیشنهاد کمک کنیم.

_23گزینه ۴
ترجمه جمله :کلمه ای که در متن زیر آن خط کشیده شده" " constant" ،دائمی" از نظر معنی به "مستمر" نزدیکتر می باشد.
_24گزینه ۳
ترجمه جمله :با در نظر گرفتن مسئولیت های ما در قبال بزرگساالن ،ما می توانیم پرستاری را استخدام کنیم تا از آنها
مراقبت کند.
_25گزینه | ۲
ترجمه جمله :همه جمله های زیر درباره متن درست است به جز این که سالمندان باید وقت زیادی را صرف آماده کردن
غذایشان کنند.
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