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 مجموعه درک مطلب ادوار گذشته با ترجمه 

کت کنندگان استفاده ی فقط برا  استاد سعیدی مجاز است MSRTدوره مجازی شر

عا حرام است  هر گونه کپی و انتشار شر

Passage 1 

One of the most attracting features of all Islamic architectural monuments is their focus on the 

enclosed space, on the inside as opposed to the outside, the facade or the general exterior 

expression of a building. A common example of this attitude is the typical Muslim house which is 

organized around an inner courtyard, creating a unique and interesting organization. Often 

several houses are collected together into a larger walled complex, accessible only through a 

single low doorway, which leads to an inner private passageway.   

The disregard for the outside appearance of a structure is often developed to the extreme, giving 

rise to many speculations about the nature of the building. Most of these Islamic structures are 

completely hidden because they are surrounded by secondary neighboring buildings. Even if a 

structure has a visible facade or a portal, these features tell us little about the building that lies 

behind It. The facade gives little indication of the inner organization or purposes of the building 

in question. It is rare that an Islamic building can be completely understood or identified by its 

exterior.   

At all times and in all regions of the Muslim world we can find 'hidden architecture' - that is , 

architecture that truly exists, not when seen as monument or symbol visible to all and from all 

sides, but only when entered, penetrated and experienced from within. Despite the fact that 

exceptions do, of course, exist and we will speak of them presently - 'hidden architecture' may 

be considered the main and dominant  form of truly Islamic architecture.   

  

1. what does the passage mainly discusses ?  

A. Islamic architecture monuments  

B. architectural movement in Islamic era  

C. significance of the interior space in Islamic architecture  

D. importance of the exterior space in Islamic architecture   

2. the word "attracting" in paragraph 1 is closest meaning to :  

A. encompassing  

B. bizarre  

C. appealing  
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D. misleading  

3. all of the following are features of the Islamic house except :  

A. single doorway  

B. low Windows  

C. inner courtyard  

D. windowless wall   

4. according to paragraph 2 , the unique style of Islamic houses can still be found today?  

A. in old villages  

B. in architecture school  

C. in ancient town center  

D. in modern buildings complexes   

5. the word " interrupted " in paragraph 2 is closest meaning to :  

A. secured  

B. discontinued  

C. completed  

D. characterized   

6. the word "dwelling " in paragraph 2 is closest meaning to :  

A. residence  

B. markets  

C. population  

D. corridors  

7. it can be inferred from paragraph 3 that for a viewer outside a building :  

A. the function of the building is recognizable by looking at the facade or the portal  

B. the principal features of the buildings are identified by sign and symbols  

C. it is difficult to guess the appearance and function of the inner section of the structure  

D. it is difficult to find the doorway or the passageway leading to the inner space  

8. the word " disregard " in paragraph 3 is closest meaning to :  

A. taste  
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B. attention  

C. confusion  

D. neglect   

9. according to the last paragraph " hidden Architecture " exists   

A. only in certain secret parts of the city  

B. when seen as a monument or a symbol visible to all  

C. only when entered and experienced from within  

D. to hide the buildings belonging to all other religious  

10. the word " indications" in paragraph 3 is closest meaning to :  

A. hesitations  

B. defects  

C. signs  

D. verification 

 

Passage 2 

Some animal behaviorists argue that certain animals can remember past events, anticipate 

future ones, make plans and choices, and coordinate activities within a group. These scientists, 

however, are cautious about the extent to which animals can be credited with conscious 

processing. 

Explanations of animal behavior that leave out any sort of consciousness at all and ascribe 

actions entirely to instinct leave many questions unanswered. One example of such  

unexplained behavior: Honeybees communicate the sources of nectar to one another by doing a 

dance in a figure-eight pattern. The orientation of the dance conveys the position of the food 

relative to the sun’s position in the sky, and the speed of the dance tells how far the food source 

is from the hive. Most researchers assume that the ability to perform and encode the dance is 

innate and shows no special intelligence. But in one study, when experimenters kept changing 

the site of the food source, each time moving the food 25 percent farther from the previous site, 

foraging honeybees began to anticipate where the food source would appear next. When the 

researchers arrived at the new location, they would find the bees circling the spot, waiting for 

their food. No one has yet explained how bees, whose brains weigh four ten-thousandths of an 

ounce, could have inferred the location of the new site. 
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Other behaviors that may indicate some cognition include tool use. Many animals, like the otter 

who uses a stone to crack mussel shells, are capable of using objects in the natural environment 

as rudimentary tools. One researcher has found that mother chimpanzees occasionally show 

their young how to use tools to open hard nuts. In one study, chimpanzees compared two pairs 

of food wells containing chocolate chips. One pair might contain, say, five chips and three chips, 

the other four chips and three chips. Allowed to choose which pair they wanted, the 

chimpanzees almost always chose the one with the higher total, showing some sort of summing 

ability. Other chimpanzees have learned to use numerals to label quantities of items and do 

simple sums. 

 

11. What does the passage mainly discuss? 

  (A) The role of Instinct in animal behavior 

  (B) Observations that suggest consciousness in animal behavior 

  (C) The use of food in studies of animal behavior 

  (D) Differences between the behavior of animals in their natural environments and in laboratory 

experiments. 

12. Which of the following is NOT discussed as an ability animals are thought to have? 

  (A) Selecting among choices 

  (B) Anticipating events to come 

  (C) Remembering past experiences 

  (D) Communicating emotions 

13. What is the purpose of the honeybee dance? 

  (A) To determine the quantity of food at a site 

  (B) To communicate the location of food 

  (C) To increase the speed of travel to food sources 

  (D) T identify the type of nectar that is available 

14. The word “yet” in line 15 is closest in meaning to 

  (A) however 

  (B) since 

  (C) generally 

  (D) so far 
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15. What did researchers discover in the study of honeybees discussed in paragraph 2? 

  (A) Bees are able to travel at greater speeds than scientists thought. 

  (B) The bees could travel 25% farther than scientists expected. 

  (C) The bees were able to determine in advance where scientists would place their food. 

  (D) Changing the location of food caused bees to decrease their dance activity. 

16. It can be inferred from the passage that brain size is assumed to 

  (A) be an indicator of cognitive ability 

  (B) vary among individuals within a species 

  (C) be related to food consumption 

  (D) correspond to levels of activity 

17. The word “rudimentary” in line 20 is closest in meaning to 

  (A) superior 

  (B) original 

  (C) basic 

  (D) technical 

18. The phrase “the one” in line 24 refers to the 

  (A) study 

  (B) pair 

  (C) chimpanzee 

  (D) ability 

19.   Scientists concluded that the experiments with chimpanzess and chocolate chips that 

chimpanzees 

  (A) lack abilities that other primates have 

  (B) prefer to work in pairs or groups 

  (C) exhibit behavior that indicates certain mathematical abilities 

  (D) have difficulty selecting when given choices 

20.   It can be inferred from the statement about mother chimpanzees and their young 

(paragraph 3) that young chimpanzees have difficulty 

  (A) communicating with their mothers 
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  (B) adding quantities 

  (C) making choices 

  (D) opening hard nuts 

 

Passage 3 

Iranian artists never attempted to hold a mirror to the real world. Instead, they transformed its 

appearance and spirit into a conventional scheme, the fundamentals of which could probably be 

traced back to pre-Islamic times. In formal terms, they reduced the solid, three-dimensional 

world of appearances to an arbitrary two-dimensional scheme. Colors were applied flat, with 

almost no modeling of either figure or setting. Nonetheless, complicated situations are plausibly 

represented: battles with great numbers of warriors, horses, and elephants; angels swooping  

through the heavens; throne scenes crowded with courtiers and attendants. We hardly ever 

sense that the artist was unduly constrained by his tradition. 

Although the two-dimensional convention tended to eliminate trompe l'oeil effects-shadows, 

perspective, modeling, and any strong concern for textural differences (all of which were 

eventually, by the eighteenth century, adopted through European influence) -the Safavid painter 

could express almost everything. Recession in space, for example, was implied by overlapping, 

often in "coulisses’ and by  placing distant objects toward the top of the picture, nearer ones 

toward the bottom. At times, distant objects were reduced in size. Gardens, courtyards, and 

pools -incomprehensible in profile- were rendered as though seen from overhead by a flying 

bird. Some artists learned to depict people and animals from different points of view, frontally, 

obliquely, and even with head-on foreshortening ; but only miniatures by the most illusionistic 

ally oriented painters enable us to "map" precisely where every object, person, or animal stands 

in relation to the setting.   

21. What does the passage mainly discuss?   

(A) three-dimensional painting techniques  

(B) innovative artists in the history of Iran  

(C) conventions of Iranian painting  

(D) life and works of the Safavid artists 

22. The word "They" in paragraph 1 refers to: 

(A) times  

(B) terms   

(C) artists    
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(D) fundamentals    

23. All of the following sentences are true about Iranian artists EXCEPT:  

(A) the could conveniently depict crowded scenes. 

(B) they employed a conventional scheme dating back to pre-Islamic era.  

(C) they created a exact reflection of the real world.  

(D) they did not employ modeling of figures on setting.  

24. the world "plausibly" in paragraph 1 is closest meaning:   

(A) physically  

(B) believably 

(C) occasionally 

(D) fantastically  

25.According to passage the two-dimensional convention 

(A) forced artists to eliminate some of their imagery 

(B) was a technique unknown to the Safavid painters.   

(C) did not stop artists from expressing anything.  

(D)  is an art technique called trompe-l'oeil. 

26. The world 'constrained" in paragraph 1 is closest meaning:  

(A) limited 

(B) polluted 

(C) abdicated 

(D) squeezed 

27. In order to show recession in space, Iranian painters used to place near objects  

(A) at the center of the scene  

(B) toward the right hand of the painting  

(C) toward the bottom of the painting  

(D) toward the top of the painting  

28. The world "implied" in paragraph 2 is closest meaning: 

(A) emphasized  
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(B) denoted  

(C) exaggerated  

(D) undermined  

29. The world "rendered" in paragraph 2 is closest meaning:  

(A) contorted      (B) enlarged     (C) portrayed        (D) rotated  

30. the realistic locations of all objects and persons in the picture are only recognizable in 

works by   

(A) miniaturists who used bead-on fore shorting.  

(B) artists who put distance objects toward the bottom. 

(C) the most illusionistic ally oriented painters.  

(D) painters who depicted a bird's eye view painters.  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــپاسخنامه کلیدیــــــــــــــــــــــــــــ

keys 

C 21 C 11 C 1 

C 22 D 12 C 2 

C 23 B 13 D 3 

B 24 D 14 C 4 

C 25 C 15 B 5 

A 26 A 16 A 6 

C 27 C 17 C 7 

D 28 B 18 D 8 

C 29 C 19 C 9 

C 30 D 20 C 10 
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 1متن

ها روی مکان در حصار کشیده شده و روی درون بر خالف بیرون، نمای سردر یا نمای بیرونی های بناهای معماری اسالمی تمرکز آنترین ویژگییکی از جذاب

عمومی است که در یک حیاط داخلی سازمان یافته است و ایجاد یک سازمان ی مسلمانی عمومی یک ساختمان است. یک مثال عمومی از این حالت، خانه

اند که فقط از طریق یک درگاه کوتاه واحد قابل دسترس است کند. اغلب چندین خانه با یکدیگر در یک گروه بزرگتر جمع شدهجالب و منحصر به فرد می

 شود.که منجر به یک راهروی خصوصی درونی می

شود. ی طبیعت ساختمان را موجب میشود و طلوع خیلی از احتکارها دربارهر بیرونی یک ساختمان، اغلب به بینهایت گسترش داده مینادیده گرفتن ظاه

اند. حتی اگر یک ساختمان نمای سردر ی ثانویه احاطه شدههای همسایهی ساختمانهای اسالمی کامالً پنهان هستند چون به وسیلهتر این ساختمانبیش

ی کمی گویند. نمای سردر اشارهاند چیز زیادی به ما نمیهایی که پشت آن واقع شدهی ساختمانها دربارهمدخل قابل رؤیت داشته باشد، این ویژگی یا

اش ی سطح بیرونیگوید. نادر است که یک ساختمان اسالمی بتواند کامالً فهمیده شود یا به وسیلهی سازمان داخلی یا اهداف ساختن در جواب میدرباره

 مشخص شود. 

را پیدا کرد. این ساختاری است که واقعًا وجود دارد نه به عنوان مقبره یا نمادی که  ”شدهساختمان پنهان"ها و نواحی جوامع اسالمی، می توان در تمام زمان

کنند. برخالف حقیقتی که اش میکنند و از داخل تجربهنفوذ میشوند و که داخل آن میقابل مشاهده برای همگان و از تمام زوایا باشد، بلکه فقط هنگامی

به عنوان شکل اصلی و غالب برای  "شدهساختمان پنهان"ها صحبت خواهیم کرد. ی آنها وجود دارند و حتماً دربارهگویند، البته که این معماریاستثناها می

 شود.معماری اسالمی شناخته می

 

 کند؟ه صحبت میاین متن عمدتًا در چه رابط (1

A) بناهای معماری اسالمی 

B)  اقدام معماری در عصر اسالمی 

C) اهمیت فضای درونی در معماری اسالمی 

D) اهمیت فضای بیرونی در معماری اسالمی 

 تر است؟در پاراگراف اول، به کدام یک از معانی زیر نزدیک attractingی واژه (2

A) کنندهمحاصره 

B) عجیب و غریب 

C) جذاب 

D)  فریبنده 

 ی اسالمی هستند به جز:های خانههای زیر از ویژگیتمام گزینه (3

A) واحد()درگاه تک 

B) های کوتاه پنجره 

C)  حیاط داخلی 

D)  دیوار بدون پنجره 

 تواند پیدا شود؟های اسالمی امروزه هنوز میمطابق پاراگراف دوم، سبک منحصر به فرد خانه (4

A) های قدیمیدر دهکده 

B) ی سبک معماری در مدرسه 

C) در مرکز شهر قدیمی 

D) های ساختمانی مدرندر ترکیب 

 تر است:در پاراگراف دوم، به کدام یک از معانی زیر نزدیک interruptedی واژه (5

A) امن 

B) متوقف شده 
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C) کامل شده 

D)  مشخص شده 

 تر است؟در پاراگراف دوم به کدام یک از معانی زیر نزدیک dwellingی واژه (6

A)  اقامت 

B) بازار 

C) جمعیت 

D) راهرو 

 گونه استنتاج کرد که برای یک بیننده خارج یک ساختمان:توان از پاراگراف سوم اینمی (7

A) .عملکرد ساختمان قابل تشخیص توسط نگاه کردن به نمای سردر یا مدخل)ایوان( است 

B) ها قابل تشخیص هستند.ها توسط عالئم و نشانهی ساختمانهای عمدهویژگی 

C) زدن ظاهر و عملکرد قسمت داخلی یک ساختمان کار سختی است.حدس 

D) .پیدا کردن راهرو یا محل عبور که هدایت به فضای درونی کند، کار سختی است 

 تر است:در پاراگراف سوم به کدام یک از معانی زیر نزدیک disregardی واژه (8

A)  مزه 

B)  توجه 

C)  گیجی 

D)  غفلت 

 وجود دارد: "شدهساختمان پنهان"طبق آخرین پاراگراف  (9

A) های نهانی قطعی شهر فقط در بخش 

B) شوند.به عنوان یک بنای یادبود یا نشانه برای همگان دیده میکه هنگامی 

C) کنند.اش میشوند و تجربهفقط هنگامی که از داخل به آن وارد می 

D) ی مذاهب دیگرها برای همههای ساختمانبرای پنهان کردن دارائی 

 تر است:در پاراگراف سوم به کدام یک از معانی زیر نزدیک indicationی واژه (10

A)  و دودلیدرنگ 

B) نقص 

C) ها نشانه 

D) تحقیق 
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 متن دوم 

بینی کرده و نقشه توانند وقایع گذشته را به یاد آورده، اتفاقات آینده را پیشکنند که حیوانات مشخصی میتعدادی از رفتارگراهای حیوانات، استدالل می

توانند با عملیات هوشیارانه اعتبار داده ی وسعتی که حیوانات مین دربارههایی را داخل گروه هماهنگ کنند. اما این دانشمندابریزند وانتخاب کنند و فعالیت

 شوند، محتاط هستند.

دهند، بسیاری از سؤاالت را بی پاسخ ها را تمامًا به هوش جانوری جانوران نسبت میکنند و حرکتتوضیحات رفتار حیوانات که هرگونه هوشیاری را رها می

گذارند. در اختیار می figure-eightیک نمونه از چنین رفتارهای ناشناخته: زنبورهای عسل، منابع شهد را با دیگری با انجام یک رقص به شکل   گذارند.باقی می

ست. گوید که منبع غذا چقدر از کندو دور اکند و سرعت رقص مییابی این رقص، موقعیت غذا را به نسبت موقعیت خورشید در آسمان، تنظیم میجهت

ای هنگامی که دهد. اما در مطالعهپندارند که توانایی انجام و رمزی کردن رقص غریزی است و هیچ هوش مخصوصی را نشان نمیتر محققان میبیش

ورهای عسل شروع به دادند زنبکنندگان، در حال تغییر دادن مکان منبع غذا بودند، و هر بار غذا را بیست و پنج درصد دورتر از مکان فعلی قرار میآزمایش

چرخند شود. هنگامی که محققان به موقعیت جدید رسیدند زنبورها را پیدا کردند که دور یک نقطه میکردند که کدام منبع غذایی بعداً ظاهر میبینی میپیش

اند هزار اونس است)خیلی کم( توانسته و منتظر غذایشان هستند. هیچ کس تاکنون نتوانسته است توضیح دهد که چگونه زنبورها که وزن مغزشان چهارده

 موقعیت محل جدید را استنتاج کنند.

های کند تا پوستتر حیوانات مثل سمور دریائی که از یک سنگ استفاده میدهند شامل استفاده از ابزار است. بیشرفتارهای دیگری که ادراک را نشان می

ی مادر گاه و طبیعی به عنوان ابزارهای اولیه هستند. یک محقق به این موضوع دست یافت که شامپانزهصدف را بشکند، قادر به استفاده از اشیا در محیط 

ها دو جفت از منابع غذا که شامل های سفت را باز کنند. در یک مطالعه، شامپانزهدهد که چگونه از ابزار استفاده کنند تا آجیلترها نشان میبیگاه به جوان

ها اجازه قطعه است. به شامپانزه 3قطعه و  4قطعه است و دیگری شامل  3قطعه و  5گفتند یک جفت شامل د را مقایسه کردند. میهای شکالت بودنقطعه

ی دهندهکردند که جمع کل بزرگتری دارد که به نوعی نشانها همیشه جفتی را انتخاب میخواهند انتخاب کنند و شامپانزهداده شد تا آن جفتی را که می

 های ساده انجام دهند.اند که از شماره و عدد استفاده کنند تا مقادیر اشیا را برچسب بزنند و جمعهای دیگر یاد گرفتهنایی جمعشان بود. شامپانزهتوا

 کند؟این متن، عمدتاً در چه رابطه بحث می (11

A) نقش غریزه )هوش طبیعی جانوران( در رفتار جانوران 

B)  دهند.حیوانات نشان میمشاهداتی که هوشیاری را در رفتار 

C)  استفاده از غذا در مطالعات رفتار حیوانات 

D) های آزمایشگاهی های طبیعی و آزمایشتفاوت بین رفتار حیوانات در محیط 

 شود حیوانات دارند، نیست؟های زیر به عنوان یک توانایی که گمان میکدام یک از گزینه (12

A) ها انتخاب بین گزینه 

B) بینی اتفاقات آینده پیش 

C)  به یاد آوردن تجربیات گذشته 

D)  در ارتباط گذاشتن هیجانات با هم 

 هدف رقص زنبورعسل چیست؟ (13

A) کردن مقدار غذا در یک مکان برای مشخص 

B) برای ارتباط با موقعیت غذا 

C)  برای افزایش سرعت حرکت به سمت منابع غذا 

D) کردن نوع شهدی که در دسترس است.برای مشخص 

 تر است؟یک از معانی زیر نزدیک در خط پانزدهم به کدام yetلغت  (14

A)  اما 
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B)  چون 

C) ًعموما 

D) تا به حال 

 هایی که در پاراگراف دوم بحث شد، به چه چیزی پی بردند؟ی زنبورعسلمحققان در مطالعه (15

A) کنند، هستند.چه دانشمندان فکر میتر نسبت به آنزنبورها قادر به حرکت با سرعت بیش 

B) اند، حرکت کنند.بینی کردهحدی که دانشمندان پیشدرصد دورتر از  25توانند زنبورها می 

C) اند.زنبورها قادر هستند که زودتر بفهمند دانشمندان غذایشان را کجا گذاشته 

D) .تغییر موقعیت غذا باعث شد که زنبورها فعالیت رقص خود را کاهش دهند 

 شود:ی مغز پنداشته میتوان از این متن استنتاج کرد که اندازهمی (16

A)  توانایی شناخت باشند.یک شاخص 

B) .بین افراد در انواع گوناگون تنوع داشته باشند 

C) .مربوط به مصرف غذا باشد 

D) .با سطوح فعالیت رابطه داشته باشد 

 تر است:در خط بیستم به کدام یک از معانی زیر نزدیک rudimentaryی واژه (17

A) برتر 

B)  اصلی 

C) ایپایه 

D) فنی 

 کند؟به چه چیزی رجوع می 24در خط  the oneعبارت  (18

A) مطالعه 

B)  جفت 

C) شامپانزه 

D) توانایی 

 ها:گیری کردند که شامپانزهها و قطعات شکالت نتیجهی شامپانزهها دربارهدانشمندان با آزمایش (19

A) های دیگران را ندارند.توانایی 

B) دهند به صورت جفتی یا گروهی کار کنند.ترجیح می 

C) هاست.ریاضی آنهای ی تواناییدهندهدهند که نشانرفتاری را نمایش می 

D) شود.هایی داده میها گزینهبه سختی قادر به انتخاب هستند وقتی به آن 

های جوان سختی گونه استنتاج کرد که شامپانزهتوان اینهایشان در پاراگراف سوم میهای مادر و جوانی شامپانزهاز بیان درباره (20

 دارند در...

A)  ارتباط با مادرشان 

B) کردن مقادیراضافه 

C) کردنبانتخا 

D) های سِفت بازکردن آجیل 
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 متن سوم 

ی مرسوم ها ظاهرش را تغییر دادند و به شکل یک رویهاند که یک آینه را به جهان واقعی نگه دارند. در عوض آنگاه تالش نکردههنرمندان ایرانی هیچ

ی دوبعدی ها جهان سه بعدی خالص ظواهر را به یک برنامهروابط رسمی آنهای قبل از اسالم بازگردد. در تواند به زماندرآوردند. بنیادهای آن احتماالً می

ای نداشتند. با این وجود شرایط پیچیده، باورکردنی نمایش داده شدند: ها صاف و بی تنوع اعمال شدند و هیچ مدل شکل یا زمینهاختیاری کاهش دادند. رنگ

ها و های بر تخت نشستنی که با درباریآیند، صحنهی که به سمت بهشت به سرعت پایین میهاینبردها با تعداد زیادی جنگجو و اسب و فیل، فرشته

 است.فهمیم که هنرمند به شدت محدود به سنت خود شدهها گره خورده است. ما به سختی میسرپرست

ها سرانجام های بافتی دارد)تمام اینهر نگرانی قوی برای تفاوتسازی و انداز و مدلی دوبعدی، گرایش به حذف اثرات ترومپز و چشمنامهکه پیمانبا وجود این

ی اشتراک در تواند تقریباً همه چیز را بیان کند. برای مثال بازگشت در فضا به وسیله، نقاش صفوی می-در قرن هجدهم توسط نفوذ اروپا به تصویب رسید(

شان است. در زمان، اشیای دور از اندازهاشیای نزدیکتر به سمت پایین، مفهوم شده کوئلیس و توسط جایگزین کردن اشیای دور به سمت باالی تصویر و

ی در حال پرواز شوند که انگار از باال توسط یک پرندهنکردنی هستند جوری ارائه میها و حیاط و استخرهایی که در عکس نیمرخ درک شود. باغکاسته می

اند که مردم و حیوانات را از دید متفاوتی نشان دهند)وابسته به جلو و منحرف و حتی نمایش خطوط واقعی به شکل اند. بعضی هنرمندان یاد گرفتهدیده شده

سازد تا دقیقاً جایی را که هر شی، شخص یا حیوان به ی نسبی آن(. اما فقط مینیاتوری توسط نقاشان متحدگرا ما را قادر مین دادن اندازهکوچکتر برای نشا

 ر آن قرار دارد ترسیم کنیم.نسبت وضعش د

 

 کند؟این متن عمدتًا در رابطه با چه موضوعی صحبت می (21

A) بعدیهای نقاشی سهتکنیک 

B)  هنرمندان خالق در تاریخ ایران 

C) های ایرانیانقراردادهای نقاشی 

D) زندگی وکارهای هنرمندان صفوی 

 کند به:در پاراگراف اول اشاره می theyی واژه (22

A) هازمان 

B)  عبارات 

C)  هنرمندان 

D)  بنیادها 

 ی هنرمندان ایرانی درست هستند به جز:ی جمالت زیر دربارههمه (23

A) های شلوغی را ترسیم کنند.توانند به طور مناسبی صحنهها میآن 

B) اند.گردد، به کاربردهها یک طرح عرفی که به عصر قبل اسالم برمیآن 

C) اند.ها یک بازتاب دقیق از دنیای واقعی ایجاد کردهآن 

D) اند.سازی اَشکال در زمینه را به کار نگرفتهها مدلآن 

 تر است:در پاراگراف اول به کدام یک از معانی زیر نزدیک  plausiblyی واژه (24

A) به طور جسمانی 

B) باورکردنی 

C) گاه و بیگاه 

D) العادهخارق 

 ی دوبعدی:نامهطبق متن پیمان (25
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A)  کنند.هنرمندان را مجبور کرد تا مقداری از تصورات خود را حذف 

B) .یک روش ناشناخته برای نقاشان صفوی بود 

C) .هنرمندان را از بیان مطالب، متوقف نکرد 

D)  یک روش هنری است کهtrompe-l’oeil شود.نامیده می 

 تر است:در پاراگراف اول، به کدام یک از معانی زیر نزدیک constrainedی واژه (26

A) محدود 

B) آلوده 

C) استعفاداده 

D) فشرده 

 اند تا اشیای نزدیک را قرار دهند:در فضا، هنرمندان ایرانی عادت کردهدادن بازگشت برای نشان (27

A)  در مرکز صحنه 

B) به سمت راست نقاشی 

C) به سمت پایین نقاشی 

D) به سمت باالی نقاشی 

 در پاراگراف دوم به کدام یک از معانی زیر نزدیک تر است؟ impliedی واژه (28

A) تأکیدشده 

B) شدهتفکیک 

C) شدهاغراق 

D) بردهتحلیل 

 تر است:در پاراگراف دوم به کدام یک از معانی زیر نزدیک renderedی واژه (29

A) شدهاز شکل انداخته 

B) شده بزرگ 

C) شدهصورتگری 

D) شدهچرخیده 

 ها در عکس، فقط در کارها قابل تشخیص هستند توسط:های واقعی اشیا و انسانمکان (30

A) هایی که از مینیاتوریستbead-on fore shorting .استفاده کردند 

B) اند.دار را به سمت پایین گذاشتههنرمندانی که اشیای فاصله 

C) .نقاشانی که بیشتر متمایل به خیالبافی هستند 

D) اند.دادهنقاشانی که نقاشی چشم پرنده را نمایش  
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Passage 1 

The oddly-named quark was thus christened by one of the originators of the quark theory, Murray GellMann. 

The quark is one of the particles thought to be "elementary" at present, and it still has not escaped the realm of 

fiction completely. The words "elementary particles" refer to the most fundamental constituents of matter. When 

scientist say that the quark has not escaped the realm of fiction, they being very careful and conservative since 

the quark theory can explain all phenomena known at present. What scientists mean is that we have not 

reached the stage, as we have with protons and electrons for example, where we have absolutely no doubt 

about the existence of the quark.  

Why is there this slight doubt? It is because, although the quark is supposed to have characteristics unseen in 

the known particles, no one has spotted anything that looks like it. It appears that 6oe cannot take a quark out 

of matter and confirm its characteristics. On the contrary, other known particle can be taken out by themselves 

and measurements can be made on them. Nucleons and electrons were mere theoretical constructs based on 

conservation laws and so forth at first, but they were eventually isolated and their masses and charges were 

measured.  

Actually, the quark, if it existed by itself, should be very easy to identify. This is because the electric charge 

carried by the quark is supposed to be two-thirds or one-third of the unit charge, i.e., the charge carried by an 

electron or a proton. All elements known up to now, be they electrons or nuclei, have electric charges either 

zero or an integer multiple (i.e. +1, +2, ... ) of the' unit charge e carried by an electron. So no matter what piece 

of matter is examined, its total charge is always an integer e.  

1. What is this passage mainly about?                           

A. the particle physics  

B. the elementary particles  

C. evidence disproving the existence of the quark    

D. the theoretical characteristics of the quark    

2. According to paragraph 1 which of the following is true?    

(A) quarks are fictional particles created by science fiction writers    

(B) scientists are not absolutely sure yet about the existence of the quark 

3. the following are all true about electrons Except:  

(A) they are elementary particles.  

(B) scientists are still uncertain about their existence 

(C) Like quarks, they were only theoretical constructs at first.  

(D) they have an electric charge. 

4. In the passage the unit charge e is defined as:  

(A) the charge carried by an electron or a proton.  
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(B) electric charge either equal to or greater than zero.  

(C) A charge that is an integer multiple  

 

Passage 2 

other than the human, a bird's song is the most exquisite vocalization in nature. However, birds produce 

their songs quite unlike that of humans.  

In ornithology and birding, songs -relatively complex vocalizations are distinguished by function from calls- 

relatively simple vocalization.  

Birds do not have a larynx, but make songs with an organ called the syrinx. The syrinx is located at the 

bottom of the trachea (the tube just above the lungs). It is made up of chambers whose "walls" 

(membranes) vibrate when air passes them. Birds use special muscles to change the shapes of the 

membranes, which modulates the sounds of their songs.  

It is interesting to note that birds with some of the most beautiful songs - such as mockingbirds - have more 

muscles to control the membranes of the syrinx. Some birds can vibrate the left and right sides of the syrinx 

independently, so their songs are harmonious duets produced by a single bird!  

But do birds talk? Many birds, such as the parrots and myna birds, can be taught to mimic human words 

extremely well. If you stood - with eyes closed -4n a room with another human being and a parrot, you 

might find it hard to tell which "hello" belonged to the person and which to the parrot!  

It is important to understand, though, that these mimicking birds do NOT understand what they are saying. 

They merely repeat sounds that have been taught to them. You could say that talking to a parrot is pretty 

much comparable talking to a tape player.  

5.What is this passage mainly about?  

(A) Bird vocalization  

(B) Animal communication  

(C) signing in human and'birds  

(D) Bird intelligence  

6. All of the following words are defined in the passage EXCEPT:  

(A) songs  

(B) calls  

(C) ornithology  

(D) trachea  

7. How bird vocalization physiologically different from that of human?  

(A) unlike humans, bird do not have a trachea.  

(B) humans have more muscles for controlling their singing 

(C) Birds have a syrinx in place of a larynx.  

8. In some bird species a single bird can produce a duet by:  

(A) using special muscles to change the shapes of the membranes.  

(B) vibrating the left and right sides of the syrinx independently  
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(C) setting up an oscillating system that modulates the airflow  

(D) learning to imitate the singing of other birds.  

9. which of the following is true about parrots?  

(A) they do not talk unless people in the room close their eyes.  

(B) they can utter words very much like humans do.  

(C) they are more intelligent than myna birds. 

 

Passage 3 

Frank Lloyd Wright (1867-1959), deemed one of the most influential architect of his time, was born in the small 

rural community of Richland Center, Wisconsin. He entered the University of Wisconsin at the age of 15 as a 

special student, studying engineering because the school had no course in architecture. At the age of 20 he 

then went to work as a draughtsman in Chicago in order to learn the traditional, classical language of 

architecture. After marrying into a wealthy business family at the age of 21, Wright set up house in an exclusive 

neighborhood in Chicago, and after a few years of working for a number of architectural firms, set up his own 

architectural office.  

For twenty years he brought up a family of six children upstairs, and ran a thriving architectural practice of 

twelve or so~ downstairs. Here, in an idyllic American suburb, with giant oaks, sprawling lawns, and no fences, 

Wright built some sixty rambling homes by the year 1900. He became the leader of a style known as the 

"Prairie" school – houses and extended lines that blended into the landscape and typified his style of "organic 

architecture”.  

By the age of forty-one, in 1908, Wright had social and professional success. He gave countless lectures at 

major universities and gain Fellowship - a visionary social workshop in itself. In 1938 he appeared on the cover 

of Time magazine, and later, on a two cent stamp.  

The most spectacular buildings of his mature period were based on form; borrowed from nature, and the 

intentions were clearly romantic, poetic, and intensely personal. Examples of these buildings are Tokyo's 

Imperial Hotel (1915-22: demolished 1968), and New York City's Guggenheim Museum (completed 1959) He 

continued working until his death in 1959, at the age of 92, although in his later years, he spent as much time 

giving interviews and being a celebrity, as he did in designing buildings. Wright can be considered an 

essentially idiosyncratic architect whose influence was immense but whose pupils were few.  

 

10. With which of the following subjects is the passage mainly concerned?  

(A) the development of modern architecture in America  

(B) the contributions of the "Prairie" School to modern architecture  

(C) the life and achievements of a famous architect  
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(D) the influence of the style of "organic architecture" in America  

 

 

11. The word "some" in paragraph 2 is closest in meaning to  

(A) around  

(B) over  

(C) nearly  

(D) exactly  

 

12. According to the passage, an idyllic American suburb is  

(A) based on forms borrowed from nature  

(B) blended into the landscape  

(C) giant oaks, sprawling lawns, and no fences 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــپاسخنامه کلیدیـــــــــــــــــ  

 

keys 

C 7 D 1 

B 8 B 2 

C 9 B 3 

C 10 A 4 

A 11 B 5 

C 12 B 6 
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 1 نمت

  "ییابتدا" از ذرات یکیشد. کوارک  فیتعرمورای گلمن  ،کوارک هینظر مؤلفاناز  یکیتوسط کوارک  وغریبعجیبنام 

 نیتریاصلبه  "ییذرات ابتدا" عبارت. کامل خارج نشده است طوربهداستانی  در حال حاضر است و هنوز از قلمرو شدهشناخته

 کارمحافظهمراقب و  اریبس هاآن، خارج نشده است یکوارک از قلمرو داستان گویدمیدانشمند  کهیهنگام دارد. ارهماده اش جزء

است که ما به  نیدانشمندان امنظور دهد.  حیتوضرا حال حاضر  شدهشناخته یهادهیپدتمام  تواندمیکوارک  هینظر رایهستند، ز

 .شته باشیمندا یشک هیچکه در مورد وجود کوارک  میادهینرس ، هاالکترونو  هاپروتوندانش ما از  مانند ، یامرحله

به  هیشب یزیچ کسچیه، نیست شدهشناختهخواصی دارند که در ذرات  هاکوارک نکهیباا زیراوجود دارد؟  دیشک و ترد نیا چرا

کند. برعکس، ذرات  تائیدآن را  یهایژگیوو  کوارکی را از ماده خارج تواندینم oe6 که  رسدیم. به نظر است دهیندرا  هاآن

تنها در ابتدا  هاالکترونو  ذرات هستهد. داانجام  شان یبر رورا  هاگیریاندازهو  خارج کرد توانندمی را گرید شدهشناخته

 شد. گیریاندازه هاآن جرم و بارو  جداشده درنهایتبودند، اما مشاهدات  یبر مبنا اتیینظر

که توسط  یکیاست که بار الکتر لیدل نیبه ا نی. اباشدآسان  اریبس دیبا اششناسایی، کوارک، اگر وجود داشته باشد، درواقع

پروتون  کی ایالکترون  کیکه توسط  برای مثال باریواحد است،  بار الکتریکیسوم از  کی ای، دو سوم شودمیکوارک حمل 

 یحیعدد صح ایصفر  یکیالکتر یبارها ی، داراچه الکترون و چه ذرات هسته ،تا حاال شدهشناخته. تمام عناصر شودمیحمل 

 یماده بررس کدام قسمت نکهیاز ا نظرصرف نی. بنابراهستندالکترون  کیتوسط  شدهرهیذخواحد بار ، ...( از 2، +1+ یعنی)

 است.از بار الکترون  حیعدد صح کی شهیکل آن هم بار، شودمی

 ست؟یچ در مورد عمدتاًاین متن . 1

 کیزی. ذرات فالف

 یی. ذرات ابتداب

 . شواهد عدم وجود کوارکج

 کوارک ینظر یهایژگیو. د

 

 درست است؟ ریاز موارد ز کیکه کدام  1. با توجه به بند 2

 اندشده جادیا یلیتخ یعلم سندگانیهستند که توسط نو خیالیذرات  هاکوارک الف.

 ستندیمطمئن ن کامالًدانشمندان هنوز در مورد وجود کوارک  ب.

  trv « rh-:>rrra +h-=>+ ic -:,n in+arrar ml il+inlaج. 

  trv « rh-:>rrra +h-=>+ ic -:,n in+arrar ml il+inlaد. 
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 :ند به جزءستهصادق  هاالکتروندر مورد  ری. همه موارد ز3

 هستند. ییذرات ابتدا هاآن الف.

 مطمئن نیستند هاآندانشمندان هنوز در مورد وجود  ب.

 بودند. هینظرفقط یک ، در ابتدا هاکوارکمانند  ج.

 دارند. یکیبار الکتر هاآن د.

 

 :شودمی فیتعر ریز صورتبه eواحد  بار الکتریکی، متن. در 4

 .شودمیپروتون حمل  کی ایالکترون  کیتوسط  باری که الف.

 از صفر است. شتریب ایبرابر  یکیبار الکتر ب.

 است حیعدد صح کی یکیبار الکتر ج.

  trv « rh-:>rrra +h-=>+ ic -:,n in+arrar ml il+inla د.

 

 2متن 

 برخالف کامالًخود را  هایآهنگحال، پرندگان  نیاست. با ا عتیدر طب صدای ترینعالی گانپرندخواندن از انسان،  ریبه غ

 .کنندمی دیتول هاانسان

 هستند.ساده  نسبتاً صداهای - شوندمیشناخته  شاناستفادهپیچیده با نوع  نسبتاًصداهای – هاآهنگ ،شناسیپرنده در

قرار دارد  نای نییدر پا نکسیری. سکنندمی جادیا نکسیریعضو به نام س کیرا با  یهایآهنگاما  ستند،یحنجره ن یدارا پرندگان

، کندمیارتعاش هوا  در زمان عبور)غشاء(  "اشدیواره"که  ایخالی فضاهایاز  نکسیریس(. هاریه یدرست باال ایلوله)

 لیتعدرا  شانهایآهنگ یکه صداها کنندمیشکل غشا استفاده  رییتغ یراب یخاص هایماهیچه. پرندگان از است شدهساخته

 .کندمی

 یبرا یشتریعضالت ب یدارا - مرغ مقلدمانند  - هاآهنگ نیباتریاز ز یکه پرندگان با برخ دیاست که توجه داشته باش جالب

 د،بلرزانن نکسیریسمت چپ و راست س از هممستقل  طوربه توانندمیاز پرندگان  یهستند. بعض نکسیسر یکنترل غشاها

 پرنده است! کیتوسط  ،تولیدشدههماهنگ  مثل دو آهنگ هاآن هایآهنگ نیبنابرا

را به  یآموزش داده شوند تا کلمات انسان توانندمی نایممرغ و  یاز پرندگان مانند طوط یاریبس ؟کنندمیپرندگان صحبت  ایآ اما

شاید برای شما سخت باشد که  ،باشید یطوطیک و  گریانسان د کی همراه–با چشم بسته  -در یک اتاق . اگر تقلید کنند یخوب

 !یطوط کدام متعلق به واست متعلق به فرد  "سالم"کدام  بگویید
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را  ییصداها صرفاً هاآن. و متوجه چیزی نیستند که میگویند بسیار مهم است کنندمیاین که درک کنیم این پرندگان فقط تقلید 

 کیبا  سهیقابل مقا باًیتقر هایطوطکه صحبت کردن با گفت  توانمی. کنندمیآموزش داده شده است تکرار  هاآنکه به 

 نوار است. کنندهپخش

 

 ست؟یدر مورد چ عمدتاً متن نی. ا5

 پرنده آواز سازی الف.

 واناتیارتباط ح ب.

 انسان و پرندگان خواندن ج.

 گانپرند ی درمورداطالعات د.

 به جزء: شدهتعریفمتن در  ری. تمام کلمات ز6

 هاآهنگ الف.

 صدا کردن ب.

 شناسیپرندهج. 

 نای د.

 متفاوت از انسان است؟ یکیولوژیزیاز لحاظ ف هاپرنده. نحوه آواز خواندن 7

 .ندستین نای یدارا گانانسان، پرند برخالف الف.

 .دارند یشتریکنترل آوازشان عضالت ب یبرا هاانسان ب.

 دارند. نکسیریس کیحنجره  یجابپرندگان  ج.

 .........تولید کند.آهنگ دوگانه را با استفاده از  کی تواندمیپرنده تنها  کی گانپرند یهاگونهاز  ی. در برخ8

 شکل غشاء. رییتغ یبرا ژهیبا استفاده از عضالت والف. 

 نکسیریارتعاش مستقل سمت چپ و راست س ب.

 کندمی لیهوا را تعد انیکه جر ینوسان ستمیس کی میتنظ ج.

 .گریآواز پرندگان د دیتقل یبرا یریادگی د.

 صادق است؟ هایطوطدر مورد  ریاز موارد ز کی. کدام 9

 در اتاق چشم خود را ببندند. افراد حاضر نکهیمگر ا کنندمیصحبت ن هاآن الف.

 کنند. انیب هاانسانبه  هیشب اریبسرا کلمات  توانندمی هاآن ب.
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 هستند ترباهوش نایم مرغاز  هاآن ج.

 trv « rh-:>rrra +h-=>+ ic -:,n in+arrar ml il+inla د.

 3متن 

، ریچارد سنترکوچک  ی، در روستا شدیم یتلقمعماران زمان خود  نیرگذارتریتأثاز  یکی(، 1867-1959) تیرا دییرانک لوف

نبود  به خاطر کرد، لیتحص ژهیو آموزدانش کیبه عنوان  نیسکانسیدر دانشگاه و یسالگ 15متولد شد. او در سن  نیسکانسیو

برای کار به  کیکالس و یسنت یمعمار یریادگی منظوربه یسالگ 20. در سن معماری در مدرسه، رشته مهندسی را گذراند یرشته

 کیخانه را در  تیرا ، یخانواده ثروتمند تجار کی با فرزندپس از ازدواج  یسالگ 21در سن رفت. عنوان یک طراح به شیکاگو 

 سیتأسخود را  یدفتر معمار ،یمعمار یهاشرکتاز  یتعداد یراو بعد از چند سال کار ب ساخت کاگویمحله منحصر به فرد در ش

 کرد.

را در  ی شاگردشتریبتعداد  ایدوازده  با یپررونق معمار نیتمر کیطبقه باال و نفره در خانواده شش  کیسال، او  ستیب یبرا

 حدودرایت ،  سبز یهاچمن و کریپغولبلوط  یهادرختبا  ،ییکایآمر بدون حصار خلوت اطیح کیدر  مدیریت کرد. نییطبقه پا

 درکه  یو خطوط بلند هاخانه - "پرایری"مدرسه ای به اسم  شدهشناخته. او رهبر سبک ساخت 1900را تا سال شصت خانه 

 .دهدمینشان  "کیارگان یمعمار" باو سبک خود را  شوندمیمحو  اندازچشم

را  پیروانیو  کرد ارائه زیادی بزرگ یهادانشگاه. او در بود یاحرفهو  یاجتماع تیموفق یدارا تی، را1908 سال درسالگی و  41در 

 .ظاهر شدسنتی  2روی تمبر  بعداً، و  Timeاو در جلد مجله  1938به دست آورد. در سال 

عاشقانه، شاعرانه و  وضوحبه، و اهداف آن  عتیاز طبقرض گرفته شد  اشکالاو بر اساس  اوجدوران  یابرجسته یهاساختمان

 ورکیویدر ن می( و موزه گوگنها1968 بی: تخر1915-22) ویتوک الیهتل امپر هاساختمان نیاز ا هایینمونهبود.  یشخص داًیشد

او به همان اندازه که برای مصاحبه و سلبریتی ، به کار کردن ادامه داد 1959و زمان مرگش سال  92. او تا (1959سال  در لی)تکم

در نظر گرفته شود که  ژهیومعمار  کی به عنوان اساساً تواندمی تیا. رپرداختیمبه طراحی ساختمان هم  گذاشتیمبودن وقت 

 اندک بودند. آموزانشدانشبود اما  ادیز اریبس شنفوذ

 است؟ ریموارد ز کدام یک ازمربوط به  متن بیشتر. 10

 کایمدرن در آمر یتوسعه معمار الف.

 مدرن یدر معمار "Prairie"مشارکت مدرسه  ب.

 معمار معروف کی یو دستاوردها یزندگ ج.

 کایدر آمر "کیارگان یمعمار"سبک  ریتأث د.

 است نیترکینزد یبه معنا 2 در متن "یبعض". کلمه 11

 اطراف الف.

 از شیب ب.
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 باً یتقر ج.

 قاً یدق د.

 

 : ییکایخلوت آمر اطیح کیبند،  نی. بر اساس ا12

 است عتیاز طب شدهگرفتهاشکال قرض  بر اساس الف.

 مخلوط شده است اندازچشم یک ب.

 پراکنده و بدون حصار یهاچمن ،کریپغولبلوط  ج.

 trv « rh-:>rrra +h-=>+ ic -:,n in+arrar ml il+inla د.

 

Passage 1 

The era of modern sports began with the first Olympic Games in 1896, and since the dawn of this 

new era, women have made great strides in the arena of running. In the early years, female 

runners faced numerous restrictions in the world of competitive running. Even though women 

were banned from competing in the 1896 Olympics, one Greek woman ran unofficially in the men's 

marathon. She had to stop outside the Olympic stadium, finishing with a time of 4 hours and 30 

minutes. Four years later, women were still prohibited from Olympic competition because, 

according to members of the International Olympic Committee, it was not appropriate for women 

to compete in any event that caused them to sweat. In the 1928 Olympics, women were finally 

granted permission to compete in running events. However, because some of the participants 

collapsed at the finish of the 800-meter race, it was decided to limit women runners to races of 

200 meters or less in the Olympics four years later. The women's 800-meter race was not 

reintroduced to the Olympic Games until 1960.  

Over a decade later, in 1972, the 1500-meter race was added. It was not until 1984 that the 

women's marathon was made an Olympic event. Before 1984, women had been competing in 

long-distance races outside of the Olympics. In 1963, the first official women's marathon mark of 

3 hours and 27 minutes was set by Dale Greig. Times decreased until 1971, when Beth Bonner first 

broke the three-hour barrier with a time of 2:55. A year later, President Nixon signed the Title IX 

law, which said that no person could be excluded from participating in sports on the basis of sex.  

This was a turning point in women's running and resulted in federal funding for schools that 

supported women athletes. In 1978, Greta Waitz set a new world marathon record of 2:32 at the 

New York City Marathon. Joan Benoit broke that record by ten minutes in 1983 and went on to 

win the first-ever women's Olympic marathon in 1984; since then, performances by women in the 

Olympic marathon have continued to improve with each staging of the Olympics.  
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1. The passage mainly discusses? 

1) The Olympic Games  

2) Health benefits to women runners  

3) Increased participation by women in running competitions  

4) The history of the marathon from its earliest days  

2. What is NOT mentioned in the passage about a female runner in the 1896 Olympics?  

1) She had a faster official time than many of the men 

2) Her participation was not officially sanctioned  

3) She did not enter the stadium at the end of the race 

4) She completed the race in under five hours  

3. What can be inferred from the passage about the status of women at the 1900 Olympic 

Games?  

1) They participated fully in all running events  

2) They participated in some running events  

3) They ran unofficially in a number of events  

4) They were not allowed to participate in any events  

4. The pronoun "them" in paragraph 1 refers to?  

1) members 

2) events 

3) women  

4) Olympics  

 

5. What reason was given for banning the women's 800-meter race? 

1) The women were sweating  

2) The women looked tired  

3) Some of the women fell down  

4) One of the women won.  

6. It can be inferred from the passage that from 1960 to 1984?  

1) the races that women were allowed to compete in, fluctuated randomly in length  

2) were the same as the races run by men  

3) increased steadily in distance  

4) became more limited  

7. According to the passage, which of the following women recorded the first marathon time 

under three hours?  

1) Beth Bonner   

2) Dale Greig  

3) Greta Waitz   
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4) Joan Benoit  

8. It can be inferred from the passage that the Title IX law was?  

1) financially unimportant  ·  

2) approved by President Nixon  

3) dedicated to exclusion from participation in sports  

4) presented by the Olympic Committee  

9. The paragraph following the passage most likely discusses?  

1) further benefits of Title IX  

2) outstanding results by women in non-Olympic marathons  

3) the history of events other than running at the Olympics  

4) the participation of women in the Olympic marathon since 1984  

10.  The word ''banned'' in paragraph 1 could best be replaced by:  

1) promoted  

2) perceived  

3) forbidden   

4) segregated 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــپاسخنامه کلیدیــــــــــــــــــــــــ  

 

keys 

C 1 

A 2 

D 3 

C 4 

C 5 

C 6 

A 7 

B 8 

D 9 

C 10 

 

 

 1متن 

 دو ی زمینه در بلندی گامهای زنان جدید، ی دوره این شررروع از و شررد، شررروع 1896 سررال المپیک اولین با مدرن ورزش عصررر

 در رقابت از زنان چه اگر. شررردند مواجه جهان در دو رقابت ی زمینه در محدودیتهایی با زن دوندگان اولیه، سرررالهای در. برداشرررتند

صورت یونانی زن یک اما شدند، منع 1896 سال المپیک سمی غیر ب  30 و ساعت 4 زمان پایان در باید او. دوید مردان ماراتن در ر

 میگفتند که المپیک های بازی ی کمیته خاطر به المپیک به زنان هنوز بعد سررال چهار. ایسررتاد می المپیک اسررتادیوم بیرون دقیقه

سب شود، آنها تعریق به منجر که زنان برای رقابت ست، من  در شرکت به موفق زنان نهایتاً ،1928 المپیک در. بودند الورود ممنوع نی

 المپیک برای را متر200 محدودیت زنان برای که شد آن بر تصمیم اما آمدند، در پای از متر800 طی با بعضاً چه، اگر. شدند دو رقابت

 .بود ناشناخته زنان برای 1960 سال تا زنان متر800 ی مسابقه. کنند لحاظ بعد سال چهار

. نبود شده شناخته المپیک برای زنان ماراتن بعنوان چیزی 1984 سال تا. شد اضاف متر1500 مسابقه ،1972 سال در بعد، دهه یک

بل نان1984 از ق فات در ز بت المپیک از خارج طوالنی مسرررا قا ند کرده ر به 1963 سرررال در. بود نان رسرررمی ماراتن ی رت  در ز

 55 و ساعت2 زمان با را رکورد Beth Bonner که زمانی ،1971 سال تا زمان. بود Dale Greig توسط دقیقه27 و ساعت3المپیک
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سته شکست، دقیقه صویب را Title IX قانون President Nixon بعد، یکسال. شد کا ساس بر که کرد ت  شخصی هیچ قانون این ا

  .شود منع ورزش در جنسیتش خاطر به نمیتوانست

 قرار حمایت مورد را ورزشررکار زنان که نشررسررت ثمر به مدارس بندی بودجه فدرال در و رفت شررمار به زنان دوی عطف ی نقطه این

 همان Joan Benoit .زد نیویورک ماراتن در دقیقه 32 و سرراعت2 زمان به جدیدی رکورد  Greta Waitz ،1978 سررال در.داد

 بعد به زمان آن از. شرررد 1984 سرررال در زنان المپیک ماراتن اولین جایزه ی برنده و زد 1983 سرررال در کمتر دقیقه ده با را رکورد

 .شد المپیک مراحل بهبود به منجر المپیک در زنان عملکرد

 بود؟ چه با رابطه در متن اصلی مبحث .1

 المپیک بازیهای 

 زن دوندگان برای سالمتی مزایای 

 المپیک رقابتهای در زنان ی یافته افزایش شرکت 

 اش اولیه روزهای از ماراتن ی تاریخچه 

 است؟ نشده گفته 1896 المپیک در زن ی دونده یک مورد در چیزی چه .2

 بود مردان از بسیاری از سریعتر او 

 نشد تحریم رسماً او شرکت 

 نشد استادیوم وارد مسابقه آخر او 

 کرد تمام ساعت  از کمتر را مسابقه او 

 میشود؟ برداشت چه 1900 المپیک در زنان جایگاه مورد رد .3

 کردند شرکت مسابقات در کامال آنها 

 کردند شرکت مسابقات از بعضی در آنها 

 کردند شرکت رسمی غیر دو مسابقات از تعدادی در آنها 

 نشد داده ای مسابقه هیچ در شرکت ی اجازه آنها به 

 میگردد؟ بر چه به 1 پاراگراف در them ضمیر .4

 اعضا 

 زنان 

 وقایع 

 لمپیکا 

 بود؟ چه زنان متر800 مسابقه ممنوعیت دلیل .5

 میکردند عرق زنان 

 میرسند بنظر خسته زنان 

 افتادند پایین زنان از برخی 

 شد برنده زنان از یکی 
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 میشود؟ برداشت متن از چیزی چه 1984تا1960 بین سالهای در .6

 میشدند انتخاب فاصله در تصادفی بطور شد، داده رقابت اجازه زنان به آنها در که مسابقاتی 

 بودند مردان دوی ی فاصله همانند 

 میافت افزایش شان فاصله 

 شدند محدودتر 

 زدند؟ را ساعت3 زیر ماراتن اولین رکورد زیر زنان از یک کدام متن اساس بر .7

 Beth Bonner 
 Dale Greig 
 Greta Waitz 
 Joan Benoit 
 میشود؟ برداشتTitle IX مورد در متن از چیزی چه .8

 نبود مهم مالی لحاظ از 

 توسط President Nixon شد لحاظ 

 شد احاظ ورزش در شرکتکنندگان ممنوعیت برای 

 شد ارائه المپیک ی کمیته توسط 

 میکند؟ بحث چیزی چه مورد در عمدتا متن اخر پاراگراف .9

 بیشتر مزایای Title IX 

 المپیک غیر های ماراتن در زنان مهم نتایج 

 المپیک در دو بر عالوه وقایع ی تاریخچه 

 1984 زمان از المپیک ماراتن در زنان شرکت 

 میگردد؟ بر ای کلمه چه به 1 پاراگراف در banned ی کلمه  .10

 شد گسترده 

 شد دریافت 

 شد ممنوع 

 شد جدا 
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Passage 1  

Archaeological discoveries have led some scholars to believe that the first Mesopotamian 

inventors of writing may have been a people the later Babylonians called Subarians. According to 

tradition, they came from the north and moved into Uruk in the south. By about 3100 B.C, They 

were apparently subjugated in southern Mesopotamia by the Sumerians, whose name became 

synonymous with the region immediately north of the Persian Gulf, in the fertile lower valleys of 

the Tigris and Euphrates. Here the Sumerians were already well established by the year 3000B.C. 

They had invented bronze, an alloy that could be cast in molds, out of which they made tools and 

weapons. They lived in cities, and they had begun to acquire and use capital. Perhaps most 

important, the Sumerians adapted writing (probably from the Subarians) into a flexible tool of 

communication.  

Archaeologists have known about the Sumerians for over 150 years. Archaeologists working at 

Nineveh in northern Mesopotamia in the mid-nineteenth century found many inscribed clay 

tablets. Some they could decipher because the language was a Semitic one (Akkadian), on which 

scholars bad already been working for a generation. But other tablets were inscribed in another 

language that was not Semitic and previously unknown. Because these inscriptions made 

reference to the king of Sumer and Akkad, a scholar suggested that the new language be called 

Sumerian. But it was not until the 1890's that archaeologists excavating in citystates well to the 

south of nineveh found many thousands of tablets inscribed in Sumerian only. Because the 

Akkadians thought of Sumerian as a classical language (as ancient Greek and Latin are considered 

today), they taught it to educated persons and they inscribed vocabulary, translation exercised, 

and other study aids on tablets. Working from known Akkadian to previously unknown Sumerian, 

scholars since the 1890's have learned how to read the Sumerian language moderately well. Vast 

quantities of tablets in Sumerian have been unearthed during the intervening years from 

numerous sites.  

 

1. According to the passage, the inventors of written language in Mesopotamia were 

probably the -------- 

(A) Babylonians  

(B) Subarians  

(C) Akkadians  

(D) Sumerians  

2. The word "subjugated" in line 3 is closest in meaning to --------  

(A) distinguished  

(B) segregated  
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(C) Concentrated  

(D) conquered  

3. The phrase "synonymous with" in line 4 is closest in meaning to  

(A) equivalent to  

(B) important for  

(C) respected in  

(D) familiar with  

4. According to the passage, by the year 3000 B.C. the Sumerians bad already done all of the 

following EXCEPT:  

 (A) They had abandoned the area north of the Persian Gulf.  

(B) They had established themselves in cities.  

(C) They had started to communicate through  

(D) They had created bronze tools and weapons.  

5. The word "some" in line 11 refers to -------- 

(A) Archaeologists  

(B) Sumerians  

(C) years  

(D) clay tablets  

6. Which of the following can be inferred from the passage concerning the Sumerians?  

(A) They were descendants of the Persians.  

(B) They were the first people to cultivate the valley of the Tigris.  

(C) They were accomplished musicians.  

(D)They had the beginnings of an economy.  

7.  According to the passage, when did archaeologists begin to be able to understand tablets 

inscribed in Sumerian?  

(A) In the early nineteenth century  

(B) More than 150 years ago  

(C} After the 1890's  

(D) In the mid-eighteenth century  
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8. According to the passage, in what way did the Sumerian language resemble ancient Greek 

and Latin?  

(A) It was invented in Mesopotamia.  

(B) It became well established around 3000 B.C.  

(C} It became a classical language.  

(D) It was used exclusively for business transactions.  

9. The word "excavating" in line 16 is closest in meaning to -------- 

(A) Living  

(B) digging  

(C) assembling  

(D) building  

10. According to the passage, how did archaeologists learn to read the Sumerian language?  

(A) By translating the work of the Subarians  

(B) By using their knowledge of spoken Semitic languages  

(C) By comparing Sumerian to other classical languages   

(D) By using their knowledge of Akkadian  
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Passage 2  

As oil becomes increasingly difficult to find, the search for it is extended into more-hostile 

environments. The development of the oil field on the North Slope of Alaska and the construction 

of the Alaska pipeline are examples of the great expense and difficulty involved in new oil 

discoveries. Offshore drilling platforms extend the search for oil to the ocean's continental shelves-

those gently sloping submarine regions at the edges of the continents. More than one-quarter of 

the world's oil and almost one-fifth of the world's natural gas come from offshore, even though 

offshore drilling is six to seven times more expensive than drilling on land. A significant part of this 

oil and gas comes from under the North Sea between Great Britain and Norway.  

Of course, there is far more oil underground than can be recovered. It may be in a pool too small 

or too far from a potential market to justify the expense of drilling. Some oil lies under regions 

where drilling is forbidden, such as national parks or other public lands. Even given the best 

extraction techniques, only about 30 to 40 percent of the oil in a given pool can be brought to the 

surface. The rest is far too difficult to extract and has to remain underground.  

Moreover, getting petroleum out of the ground and from under the sea and to the consumer can 

create environmental problems anywhere along the line. Pipelines carrying oil can be broken by 

faults or landslides, causing serious oil spills. Spillage from huge oil-carrying cargo ships, called 

tankers, involved in collisions or accidental groundings (such as the one of Alaska in 1989) can 

create oil slicks at sea. Offshore platforms may also lose oil, creating oil slicks that drift ashore and 

foul the beaches, harming the environment. Sometimes, the ground at an oil field may subside as 

oil is removed. The Wilmington field near Long Beach, California, has subsided nine meters in 50 

years; protective barriers have had to be built to prevent seawater from flooding the area. Finally, 

the refining and burning of petroleum and its products can cause air pollution. Advancing 

technology and strict laws, however, are helping control some of these adverse environmental 

effects.  

Paragraph I: Petroleum, consisting of crude oil and natural gas, seems to originate from organic 

matter in marine sediment. Microscopic organisms settle to the seafloor and accumulate in marine 

mud. The organic matter may partially decompose, using up the dissolved oxygen in the sediment. 

As soon as the oxygen is gone, decay stops and the remaining organic matter is preserved.  
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11. The word "accumulate" in the passage is closest in meaning to -------- 

(A) grow up  

(B) build up  

(C) spread out  

(D) break apart  

12.  According to paragraph 1, which of the following is true about petroleum formation?  

(A) Microscopic organisms that live in mud produce crude oil and natural gas.  

(B) Large amounts of oxygen are needed for petroleum formation to begin.  

(C) Petroleum is produced when organic material in sediments combines with decaying marine 

organisms.  

(D) Petroleum formation appears to begin in marine sediments where organic matter is present.  

13.  ln paragraphs 1 and 2, the author's primary purpose is to -------- 

(A) describe how petroleum is formed  

(B) explain why petroleum formation is a slow process  

(C) provide evidence that a marine environment is necessary for petroleum formation  

(D) show that oil commonly occurs in association with gas  

14.  Which of the sentences below best expresses the essential information in the highlighted 

sentence in the passage? Incorrect choices change the meaning in important ways or leave 

out essential information.  

(A) Higher temperatures and pressures promote sedimentation, which is responsible for 

petroleum formation.  

(B) Deposits of sediments on top of organic matter increase the temperature of and pressure on 

the matter.  

(C) Increase pressure and heat from the weight of the sediment turn the organic remains into 

petroleum.  

(D) The remains of microscopic organisms transform into petroleum once they are buried under 

mud.  

15.  The word "adjacent" in the passage is closest in meaning to -------- 

A) nearby  

B) existing  
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C) special  

D) deep  

16.  Which of the following can be inferred from paragraph 3 about gushers?  

(A) They make bringing the oil to the surface easier.  

(B) They signal the presence of huge oil reserves.  

(C) They waste more oil than they collect.  

(D) They are unlikely to occur nowadays.  

17.  Which of the following strategies for oil exploration is described in paragraph 4?  

(A) Drilling under the ocean's surface  

(B) Limiting drilling to accessible locations  

(C) Using highly sophisticated drilling equipment  

(D) Constructing technologically advanced drilling platforms  

18.  What does the development of the Alaskan oil field mentioned in paragraph 4 

demonstrate?  

(A) More oil is extracted from the sea than from land.  

(B) Drilling for oil requires major financial investments.  

(C) The global demand for oil has increased over the years.  

(D) The North Slope of Alaska has substantial amounts of oil.  

19.  The word "sloping" in the passage is closest in meaning to -------- 

(A) shifting  

(B) inclining  

(C) forming  

(D) rolling  

20.  According to paragraph 5, the decision to drill for oil depends on all of the following 

factors EXCEPT -------- 

(A) permission to access the area where oil has been found  

(B) the availability of sufficient quantities of oil in a pool  

(C) the location of the market in relation to the drilling site  

(D) the political situation in the region where drilling would occur  
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21.  The word "foul" in the passage is closest in meaning to -------- 

(A) reach  

(B) flood  

(C) pollute  

(D) alter  

  

Passage 3 

Organic architecture - that is, natural architecture - may vary in concept and form, but it is always 

faithful to natural principles. The architect dedicated to the promulgation of organic architecture 

rejects outright all rules imposed by individual preference or mere aesthetics in order to remain 

true to the nature of the site, the materials, the purpose of the structure, and the people who will 

ultimately use it. If these natural principles are upheld, then a bank cannot be built to look like a 

Greek temple. Form does not follow function; rather, form and function are inseparably two 

aspects of the same phenomenon. In other words, a building should be inspired by nature's forms 

and constructed with materials that retain and respect the natural characteristics of the setting to 

create harmony between the structure and its natural environment. It should maximize people's 

contact with the utilization of the outdoors. Furthermore, the rule of functionalism is upheld; that 

is, the principle of excluding everything that serves no practical purpose.  

Natural principles, then, are principles of design, not style, expressed by means and modes of 

construction that reflect unity, balance, proportion, rhythm, and scale. Like a sculptor, the organic 

architect views the site and materials as an innate form that develops organically from within. 

Truth in architecture results in a natural, spontaneous structure in total harmony with the setting. 

For the most part, these structures find their geometric shapes in the contours of the land and 

their colors in the surrounding palette of nature.  

From the outside, an organic structure is so much a part of nature that it is often obscured by it. 

In other words, it may not be easy, or maybe not even possible, for the human eye to separate the 

artificial structure from the natural terrain. Natural light, air, and view permeate the whole 

structure, providing a sense of communication with the outdoors. From the inside, living spaces 

open into one another. The number of walls for separate rooms is reduced to a minimum, allowing 

the functional spaces to flow together. Moreover, the interiors are sparse. Organic architecture 

incorporates built-in architectural features, such as benches and storage areas, to take the place 

of furniture.  

22. According to the passage, what is another name for organic architecture?  

(A) Natural architecture             (B) Aesthetic architecture  

(C) Principle architecture  (D) Varied architecture  
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23.  The word ultimately in paragraph 1 could best be replaced by ----- 

(A) fortunately  (B) eventually  

(C) supposedly  (D) obviously  

24.  The word upheld in paragraph 1 is closest in meaning to --------- 

(A) invalidated    (B) disputed  

(C) promoted    (D) perceived  

25.  The following examples are all representative of natural architecture EXCEPT ----- 

(A) a bank that is built to look like a Greek temple  

(B) a bank built so that the location is important to the structure  

(C) a bank that is built to conform to the colors of the natural surroundings  

(D) a bank that is built to be functional rather than beautiful  

26.  Why does the author compare an organic architecture to a sculptor?  

(A) To emphasize aesthetics  

(B) To give an example of natural principles  

(C) To make a point about the development of geometry  

(D) To demonstrate the importance of style  

27.  The word obscured in paragraph 3 is closest in meaning to ------- 

(A) difficult to see   

(B) in high demand  

(C) not very attractive  

(D) mutually beneficial  

28.  With which of the following statements would the author most probably agree?  

(A) Form follows function.   

(B) Function follows form.  

(C) Function is not important to form.  

(D) Form and function are one.  

29.  Which of the following statements best describes the architect's view of nature?  

(A) Nature should be conquered.  (B) Nature should not be considered.  
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(C) Nature should be respected.  (D) Nature should be improved. 
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 1متن 

 نیاز آخر یمردم ینیالنهرنینوشتن ب نیمخترع نیباور برسند که اول نیاز دانشمندان بر ا یسبب شد تا برخ یشناسباستان اتیکشف

. در حدود سررال رفتندیدر جنوب م uruk آن ها از شررمال آمدند و به جیرا دهیها بوده اند. براسرراس عقsubarian   به نام ها یبابل

س الدیقبل از م 3100 سومر یجنوب نیالنهرنیظاهرا در ب هاآن ح،یم شدند هایبه عنوان   یاها مترادف با منطقهکه نام آن سرکوب 

قبال 3000در سال  هایسومر اینجا بود کهدجله و فرات بود . ینییپا یدره ها ز،یدر قسمت حاصل خ فارس،جیبه شمال خل دهیچسب

ساخته بودند ، آل. آناعتبار یافتنددی الیاز م ستیکه م یاژیها برنز  ساخته  یگر ختهیدر قالب ر توان سلحه  شود که از آنها ابزار و ا
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سرما کردندیم یها در شهرها زندگبودند. آن ستفاده از  شاکردندیم هیو شروع به کسب و ا ها نوشتن را  یاز همه مهم تر، سومر دی. 

 .دبه عنوان ابزار منعطف ارتباط( بدست آوردن ها )subarian  احتماال از

 نیالنهرنیدر ب نواین یها را شناخته اند. باستان شناسان در حال کار کردن بر رو یسال است که سومر 150شناسان حدود  باستان

سط قرن نوزدهم لوح ها یشمال شاها را از آن یکردند. تعداد دایشده را پ یحکاک یسفال یدر اوا ستند رمزگ کنند چونکه به  ییتوان

 یگرید ی.  اما لوح هاکردندیآن کار م یبر رو  نیاز ا شیپ شررمندانینسررل از اند کیکه  ی، زبان( (Akkadian بودند یزبان سررام

سام شناخته بود. ازآنجا یبودند که به زبان  شده بودند و نا شته ن شته نیکه ا یینو سومر بر مآکا یها به امپراطورنو شت،ید و   کی گ

در  یشهر یکه باستان شناسان در حال حفار 1980 دههگفته شود. اما نه تا  یزبان سومر دیزبان جد نیکرد که به ا شنهادیمحقق پ

کردند )  یتصور م کیزبان کالس کیبه عنوان  یها زبان سومر ی. چون که آکاد افتندی یهزاران لوح فقط به زبان سومر نوایجنوب ن

لوح ها لغات را نوشررتند،  قیدادند و از طر ادی لکردهی( ، آنها ، آن را به افراد تحصرر نیباسررتان و الت یونانیمانند درنظر گرفتن امروز 

 1890ناشناخته، از سال  یشناخته شده به سومر یرا انجام دادند. محققان با کار کردن از آکاد یریادگیلوازم  گریترجمه و د نیتمر

سومرگرفته ادی سبتا خوب بخوانند . تعداد ز یاند که چگونه زبان  سومر یادیرا ن سال اخ یط یالواح  سا ریچند  متعدد از  یهاتیاز 

 .شدند دهیکش رونیخاک ب

 . بودند احتماالً ............ نیالنهرنیدر ب یزبان نوشتار نیبا توجه به متن، مخترع -1

 هایبابل 

 Subarian  

 آکادی ها 

 هایسومر 

 .است …...... یبه معنا 3در خط  " subjugated "لمه ک -2

 زیمتما 

 شدهکیتفک  

 متمرکز 

 فتح شده 

 است ترکینزد یبه معنا 4در خط  " synonymous with "بارت ع -3

 معادل با 

 مهم برای 

 مورد احترام برای 

 آشنا با 

 :از ریبه غ ه بودند دادنداز قبل انجام همه را  هایسومر الد،یبل از مق 3000سال توجه به متن، در  با -4

 را رها کرده بودند فارسجیمنطقه شمال خل هاآن. 

 کرده بودند سیتاسرا شهرها شان خود هاآن. 

 ارتباط کردند یشروع به برقرار هاآن. 

 کرده بودند جادیا یبرنزاسلحه های ابزار و  هاآن. 
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 .دارد اشاره …به  11در خط  "some "کلمه  -5

 شناسان باستان 

 هایسومر 

 هاسال 

 لوح های سفالی 

 ؟استنباط کرد هایسومردر ارتباط باتوان از متن  یرا م ریاز موارد ز کیکدام  -6

 بودند هایرانینوادگان ا هاآن. 

 کشاورزی کردندبودند که دره دجله  یافراد نیاول هاآن. 

 نوازندگان ماهر بودند هاآن. 

 اقتصاد را داشتند کیشروع  هاآن. 

 فهمیدن الواح به زیان سومری را آغاز کردند؟باستان شناسان  یزمانچه با توجه به متن،  -7

 قرن نوزدهم لیدر اوا 

 شیسال پ 150از  شیب 

 یالدیم 1890از دهه  بعد 

 جدهمیدر اواسط قرن ه 

 ین شباهت داشت؟و الت یونانیسومری از چه طریقی به ، متن نیبا توجه به ا -8

 اختراع شد نیالنهرنیدر ب. 

  معتبر شدسال  3000در. 

  شد لیتبد کیزبان کالس کیبه. 

 شدیاستفاده م یمعامالت تجار یبرا یبه طور انحصار. 

 ؟است ترکینزد کدام یبه معنا 16در خط  "excavating "کلمه  -9

 دگی کردنزن 

 کردن حفر 

 کردن  مونتاژ 

 نساخت 

 بخوانند؟را  یزبان سومر یاد گرفتند ، باستان شناسان چگونهمتن نیبا توجه به ا -10

 با ترجمه آثار  Subarian ها 

 گفتاری سامی یهابا استفاده از دانش خود درباره زبان 

 کیکالس یهازبان گریبه د یسومر سهیبا مقا 

 آکادی ها  با استفاده از دانش خود از 
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2متن   

 ینفت دانی.توسعه مابدییگسترش م یطیمحزیست جستجو آن به ضد  شود،یدشوار م یاندهیکردن نفت به طور فزا دایهمانطور که پ

شمال سکا نمونه یدر دامنه  ساخت خط لوله آال سکا و  شوار نهیاز هز ییهاآال شف یبزرگ و د ستند دیجد اتیمرتبط با  ک   .نفت ه

ستجو برا ییایدر یحفار یسکوها سیاق ینفت را به فالت قاره ها یج شیب که ب ییهاآن یانو قاره قرار  یهادر کناره ایدر ریز مالیما 

سترش م رند،یگ یم ست نیدر زم یتر از حفارشش تا هفت برابر گران ییایدری اگرچه حفار. دهندیگ  چهارم از نفت کیاز  شیب، ا

 نیب شرررمال یایدر رینفت و گاز از ز نیاز ا یتوجهبخش قابل .ندیآیمداخل دریا از  ی جهانعیپنجم گاز طب کی بایو تقر جهان

 .دیآیو نروژ م ریکب یایتانیبر

ست در  یابیبتوان باز کهدارد  خیلی زیادی در زیر زمین وجود نفت البته س مخزنیکرد. ممکن ا شد کوچک  اریب  کی دور از یلیخ ایبا

و  یمل یهامانند پارکاست،  ا ممنوعجدر آن یحفارخوابیده که  ینفت در مناطق مقداری. باشد یحفار نهیهزبرای توجیه بازار بالقوه 

توان به  یرا م مخزن کیدرصررد از نفت موجود در  40تا  30اسررتخراج، تنها حدود یهاکیتکن نیبا بهتر ی. حتیعموم یهانیزم ای

 .بماند یباق نیزم ریدر ز دیو با دشوار است اریآن بس استخراج بقیهآورد.  زمین سطح

خط  نیدر هر نقطه از ا یطیمحستیمشکالت ز تواندیکننده ممصرف دادن بهو  ایدر ریو از ز نیاز زم خام ، گرفتن نفت نیبر ا عالوه

شتباهب ندتوان یمکند. خطوط لوله حامل نفت  جادیا ست نیرانش زم ای ه ا شوند شک شت نفت جد و باعثه  شت ین  یبار یهایشد. ک

شناور  نفت توانندیم(  1989از آالسکا در  یکی) مانند  زمیندچار تصادف یا برخورد با  رها،بزرگ نفت، به نام تانک یهاحامل محموله

و سواحل را  روندیم کنند که به ساحل جادیانفت شناور ممکن است نفت را از دست بدهند و زین ییایدر یکنند. سکوها جادیا ایدر بر

سانندیم بیسآ ستیزطیو به مح کنندیخراب م ست زمانی که  اوقات ی. گاهر شت منفت ممکن ا  ینفت دانیم کی نیزم شودیبردا

شست کند شستسال نه متر  50قرار دارد به مدت  ایفرنیکال چیساحل النگ ب یکیکه در نزد نگتونیلمی. مزرعه ون ست؛ کرده ن باید ا

و سوزاندن نفت و محصوالت آن  شیپاال تی. در نهاده باشدساخته ش در منطقه ایآب در طغیان از یریجلوگ یبرا دیبا یموانع حفاظت

با ا یباعث آلودگ تواندیم نهیسرررختگ نیو قوان یتکنولوژ شررررفتیحال ، پ نیهوا شرررود.   ضرررد راتیتاث نیاز ا یبه کنترل برخ را

 .کنندیکمک م یطیمحستیز

.موجودات ردیگینشرررات م ییایدر رسررروبات در یاز ماده آل رسررردیبه نظر م ،یعیو گاز طبمازوت ، متشرررکل از خام نفت: 1 بند

سکوپیم شین  ایبه کف در یکرو ست تا حد ممکن ی. ماده آلشوندیجمع م ییایو در گل در شوندیمته ن س هیتجز یا  ژنیشود و اک

 .شودیحفظ م یمانده مواد آل یو باق شودیمتوقف م تجزیهرفت،  نیاز ب ژنیاکس نکهیمحض ا هدهد. ب شیشده در رسوبات را افزاحل

 .است … یمتن به معنا نیدر ا " accumulate"کلمه  -11

 شدنزرگ ب 

 ساختن-انباشتن 

  شدنپخش 

 جدا کردن 

 ؟نفت صادق است لیدر مورد تشک ریاز موارد ز کی، کدام 1اساس بند بر  -12

 کنندیم دیرا تول یعی، نفت خام و گاز طب کنندیم یکه در گل زندگ ییهاسمیارگان کرویم. 

 است ازینفت مورد ن لیتشک یبرا ژنیاکس یادیز ریمقاد. 
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 شوند بیترک درحال تجزیه ییایدر یهاسمیدر رسوبات با ارگان یکه مواد آل شودیم دیتول یزمان خام نفت. 

 در آن وجود دارد آغاز شود یکه ماده آل ییاینفت خام در رسوبات در لیکه تشک رسدینظر م به. 

 … است که نیا نویسنده هی، هدف اول2و  1 یهادر پاراگراف  -13

 ردیگیکه نفت چگونه شکل من اینداد حیتوض 

 نفت کند است لیتشکفرایند که چرا دادن این حیتوض. 

  است ینفت ضرور لیتشک یبرا ییایدر طیمح کهارائه دادن شواهدی. 

 دهدیکه نفت عموما در ارتباط با گاز رخ مدادن این نشان 

؟ کندیم انیشککده در متن را بمشککخص در جمله  یشکککل اطالعات ضککرور نیبه بهتر ریاز جمالت ز کیکدام   -14

  .دکنیرا رها م یاطالعات ضرور ایو  ددهیم رییمهم تغ شکلرا به  ینادرست معن یهاانتخاب

 نفت است لیکه مسئول تشک دهدیم شیدما و فشار باال ، رسوب را افزا. 

  دهدیم شیماده را افزا ی، دما و فشار بر رو یمواد آل یرسوبات رورسوب گذاری. 

 کندیم لیرا به نفت تبد کیارگان یایاز وزن رسوب، بقا یناش یفشار و گرما شیافزا . 

 شوندیگل دفن م ریکه ز یزمان شوندیم لیبه نفت تبد یکروسکوپیموجودات م یایبقا. 

  است ….... یبه معنامتن  نیدر ا " adjacent"کلمه  -15

 کینزد 

  موجود 

 خاص  

 عمیق 

 ؟استنباط کرد چاه های خودجوش درباره 3توان از بند  یرا م ریاز موارد ز کیکدام  -16

 آورندیتر به سطح مرا آسان نفت هاآن. 

 هستند ینفت میعظ ریذخا عالمت وجود هاآن. 

 دهندینفت، نفت را هدر م یآوراز جمع شتریها بنآ .  

 رخ دهد یاتفاق نیکه چن رسدیبه نظر م دیبع امروزه. 

 د؟داده ش حیتوض 4اکتشاف نفت در بند  یبرا ریز یهایاز استراتژ کیکدام  .17 -17

 حفاری کردن زیر سطح دریا 

 در دسترس یهابه مکانحفاری کردن  محدود 

 دهیچیپ اریبس یحفار زاتیاستفاده از تجه 

 شرفتهیپ یکیتکنولوژ یحفار یسکوها ساخت 

 ، چه چیزی را نشانمی دهد؟ذکر شد 4آالسکا که در بند  ینفت دانیتوسعه م -18

 نیتا زم شودیاستخراج م اینفت از در شتریب 

 دارد ازین یبزرگ مال یهایگذارهینفت به سرما یبرا ریحفا. 

  افتی شینفت افزا یبرا یجهان یتقاضاطی سالیات. 
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 نفت دارد یتوجهآالسکا مقدار قابل یدامنه شمال. 

  است …....... یبه معنا متن نیدر ا " sloping "کلمه  -19

 کردن جاجابه  

 کردن  کج 

 شدن لیتشک 

 رفتن شیغلتان غلتان پ غلتان 

 به جز: دارد یبستگ ریحفر نفت به همه موارد ز یبرا می، تصم5با توجه به بند   -20

 استشده دایکه نفت در آن پ یابه منطقه یدسترس اجازه 

  مخزن کینفت در  یکاف ریمقاد وجود 

 یمکان بازار در رابطه با محل حفار 

 دهدیرخ م یکه حفار یادر منطقه یاسیس تیوضع 

 است …... یبه معنا متن نیدر ا " foul "کلمه  -21

 یدسترس  

 لیس  

 ه کردنآلود 

 رییتغ  

 

 3متن 

شد، اما هم - یعیطب یمعمار یعنی - کیارگان یمعمار شکل متفاوت با ست در مفهوم و  صول شهیممکن ا ست.  یعیطب به ا وفادار ا

 کندیمحض را رد م یشناسییبایز ای یفرد حیشده توسط ترجاختصاص دارد، تمام قواعد اعمال کیارگان یمعمار یمعمار که به اجرا

 حمایت شوند یعیاصول طب نی، وفادار بماند. اگر ا کنندیاستفاده م از آن تیکه در نها یمواد، هدف سازه و افراد ت،یسا تیتا به ماه

شود.  یونانی معبد کیبه  شبیه تواندیبانک نم کی،  ستساخته  شدن شکل تابع عملکرد نی شکل و عملکرد به طور جدان دو  یبلکه 

شان م دهیپد کیجنبه از  شکال دیساختمان با کی گر،ی. به عبارت ددندهیرا ن شود که به  ساخته یشود و با مواد جادیا طبیعت از ا

 دیکار با نیا .و نگهداری می کنند گذارندیآن احترام م یعیطب طیسرراختار و مح نیب یهماهنگ جادیا یبرا طیمح یعیطب یهایژگیو

اصل  همان نی؛ امورد احترام است یی، قانون کارکردگرا نیبر ا عالوه .باز را به حداکثر برساند یاز فضا کردن استفاده مردم با  ارتباط

 .ندارد یهدف کاربرد چیاست که ه یزیحذف هر چ

صول طب صول طراح یعیا سبک،  یا ستند ، نه  ساز که منعکسساخت یهامد با ابزار و که ه سب، یگانگی کنندهو ، و ریتم، تعادل، تنا

از درون آن رشد  کیکه به طور ارگان یشکل ذات کیعنوان  ساز، محل و مواد را بهمجسمه کی، مانند  کیهستند . معمار ارگان اسیمق

. شودیمنجر م ماتیکامل با تنظ یالبداهه در هماهنگ یو خود ف یعیساختار طب به یدر معمار قتیحق .گذاردیم شی، به نما کندیم

 .کنندیم دایپ عتیها در پالت اطراف طبآن یهاو رنگ نیخود را در امتداد زم یشکل هندس ساختارها نیها، ابخش شتریب یبرا
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ش یبه حد کیساختار ارگان کی رون،یب از سط آن پنهان م عتیاز طب یبخ ست که اغلب تو ست کار  گر،ی. به عبارتدشودیا ممکن ا

هوا و نما  ،یعیجدا کند. نور طب یعیطب نیزم را از یساختار مصنوع تواندیچشم انسان م رایممکن نباشد، ز یحت اینباشد ، و  یآسان

 وارهای. تعداد دشوندیباز م گریکدیبه  زندگی یفضاها. از درون، کندیباز را فراهم م یو حس ارتباط با فضا کندیدر کل سازه نفوذ م

 نی. عالوه بر اابندی انیبا هم جر عملکردی یکه فضرراها آوردیامکان را فراهم م نیو ا ابدییم جداگانه به حداقل کاهش یهااتاق یبرا

را ترکیب می کند  فضای انباریو  هامکتیشده از جمله نساخته یمعمار یهایژگیو کیارگان یمار. معهستند پراکنده یداخل ی، فضا

 .و اثاثه را به خود اختصاص دهد اسباب یتا جا

 چیست؟ کیارگان یمعمار یبرا یگری، اسم دمتن نیبر طبق ا -22

 یعیطب یمعمار 

 یشناسییبایز یمعمار  

 اصل یمعمار 

 متنوع  یمعمار 

 با ....... شود نیگزیشکل جا نیبه بهتر تواندیم 1در بند   ultimatelyکلمه  -23

 خوشبختانه 

 ًنهایتا 

 بدیهی 

 آشکارا 

 است ترکینزد ............ یدر بند اول به معنا  upheldکلمه  -24

 باطل شده 

 انکار شده 

 ارتقا یافته 

 مالحضه شده -درک شده 

 :از ریهستند ، به غ یعیطب یمعمار انگری، همه نما ریز یهامثال -25

 استساخته شده یونانیمعبد  کی شبیه بودن به یبانک که برا کی. 

 سازه مهم باشد یاست که مکان براساخته شده یابانک به گونه کی. 

 استساخته شده یعیطب طیمح یهامطابقت با رنگ یبانک که برا کی. 

 بودن بیشتر از زیبایی ساخته شده است یکاربرد برایبانک است  کی. 

 ؟ کندیم سهیساز مقامجسمه کیرا با  کیارگان یمعمار چرا نویسنده -26

 یشناسییبایبر ز دیتاک یبرا 

 یعیاز اصول طب یدادن مثال یبرا 

 نکته در مورد توسعه هندسه کی جادیا یبرا 

 سبک تینشان دادن اهم یبرا 
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 .است ترکینزد .................. یبه معنا 3در بند   obscuredاژه و -27

 آن دشوار است دنید. 

 باال یتقاضا دارای 

 نه زیاد جذاب 

  بودن دوجانبهمفید 

 ؟ احتماال موافق است سندهینو ر،یز یهااز گزاره کیبا کدام  -28

 شکل دنباله روی عملکرد است 

 عملکرد دنباله روی شکل است 

 عملکرد برای شکل مهم نیست 

 هستند یکی و عملکرد شکل 

 ؟ دهدیشرح م به خوبی را عتیطب معمار نظر ریز یهااز گزاره کیکدام  -29

 شود. مغلوب دیبا عتیطب 

 در نظر گرفته شود دینبا عتیطب. 

 گیرد.مورد احترام قرار  دیرا با عتیطب 

 ابدیبهبود  دیبا عتیطب. 


