
 1متن 
آمریکا،  خدمات جنگلداری کشاورزی. اما، اخیرا یک تیم از دانشمندان در گروه ارسال می کند اندوهکه یک سیگنال  بیماریک درخت این صدایی است که شما احتماال هرگز نخواهید شنید، 

 حرکت کرده اند.  آنهاشوند به سمت  این فریادها را شنیده و فکر کرده اند که نعدادی حشره نیز صدای درختان را شنیده اند و مانند کرکس هایی که به طرف حیوان مرده جذب می
به پوست ند که مسبب آن فقدان رطوبت است. آنها حسگرهای الکترونیکی را به اها در واقع لرزش هایی هستند که توسط سطح گیاه ایجاد می شودانشمندان فرض کرده اند که این صد

 5000تا  50خود را بین  گرفتاریاین  افتاب سوختهمتصل نمودند و به وضوح صداهای اندوهناک را شنیدند. بر اساس یکی از دانشمندان، اغلب درختان  خشکسالی ناشی از درختان آسیب دیده
و درخت غان انجام دادند و متوجه شدند  بلوط قرمز، افرا، کاج سفید، آسفنهرتز را تشخیص نمیدهد(. انها این ازمایش را بر روی  20د )گوش غیر مسلح انسان بیش از کیلوهرتز انتقال میدهن

 آن تشخیص دادند. مشخص یصداتمام آنها صداهای کمی متفاوت را می سازند.با تمرین ، دانشمندان نوع درخت را با اثر 
میخورند، در نتیجه سقوط مقدار آب بسیار کم از طریق آنها، این لرزش ها ایجاد می ترک  حرکت میکنندستون های آب درون لوله هایی که طول درختان انشمندان حدس میزنند که زمانیکه د

برداشت ارتباط برقرار میکنند، لرزش درخت را ات در فرکانس های اولتراسونیک از آنجا که برخی حشرشوند. این ستون های شکسته شده الگوهای لرزه ای ویژه ای را بیرون می فرستند. 
انجام میدهند تا ببیند ایا این صدا همان است که حشره را  که از آب محروم شده اند ه ایدرختان پوسیددر حال حاضر محققان ازمایش هایی را  و و به درخت ضعیف شده حمله میکنند. نموده

دارند، و تغییرات دمایی را تجربه میکنند، یکی از دانشمندان میکوید هیچ حشره ای نمیتواند پاسخی به چیزی دارای تنش های آبی دارای بوی متفاوت از درختان دیگر درختان جذب میکند. 
 غیر از آن صدا بدهد. 

 کدام یک عنوان اصلی متن است ؟ .1

 لرزش های ایجاد شده توسط حشرات  -الف
 لداری امریکا متاموریت خدمات جنگ -ب
 تاثیر حشرات بر درختان -ج
 صداهای ساخته شده توسط درختان  -د

 اشاره ددارد به  2در خط  "آنها"لغت  .2

 درختان -الف
 دانشمندان -ب
 حشرات  -ج
 الشخورها  -د

 نزدیک ترین معنی را به کدام مورد زیر دارد؟ "افتاب سوخته "لغت  .3

 سوخته  -الف
 آب زدایی شده  -ب
 بازیابی شده  -ج
 خراب شده  -د

 نزدیک ترین معنی را به کدام یک دارد؟ "گرفتاری"لغت  .4

 گریه  -الف
 شرایط  -ب
 نیاز  -ج
 درد و رنج  -د

 از متن این گونه بر می اید که صداهای تولید شده توسط درختان  .5

 به کار می روند به عنوان یک نوع ارتباط در میان درختان -الف
 مهم نیست که چه درختی آنها را می سازد. یکسان هستند و -ب
 نمیتوانند با گوش غیر مسلح انسان شنیده شوند. -ج
 کیلوهرتز سقوط میکنند. 20تا  1به  -د

 نزدیک تریم کعنی را دارد به  "شکسته شده"لغت  .6

 بلند  -الف
 مسدود -ب
 توخالی  -ج
 شکسته شده  -د

 ان سیگنال های اندوه یک درخت مد نظر باشند؟کدام یک از گزینه های زیر میتوانند به دلیل عنو .7

 ریشه های از هم گسیخته  -الف



 مورد حمله قرار گرفتن توسط حشرات  -ب
 ازامایشات توسط دانشمندان  -ج
 فقدان آب  -د

 خوبی جایگزین شود؟ه می تواند با کدام گزینه ب "برداشتن"لغت  .8

 درک کردن  -الف
 بلند کردن -ب

 فرستادن -ج

 حمله -د
 م موارد موجود در زیر به عنوان فاکتورهایی در رساندن حشره به درختان ضعیف هستند به جز اتم .9

 تغییرات دمایی -الف
 بوها  -ب
 صداها -ج
 تغییر رنگ  -د

 درختان اندوهکه تحقیقات مربوط به سیگنال های از متن این گونه استنباط می شود که  .10

 سالها پیش انجام شده است -الف
 اند ناکارآمد بودهتا کنون  -ب
 در حال ادامه است  -ج
 بیش از این توسط دولت حمایت نخواهد شد. -د

 


