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1  .Everybody was cold and left the party very soon because that tiny radiator didn`t .................. much
heat, so it needed to be fixed.

take in give off give up take off 

The modern age is an age of electricity. People are so used to electric lights, radio, televisions, and
telephones that it is hard to  ........(a)..........  what life would be like without them. When there is a power
failure, people are badly affected. Cars may be stuck in heavy traffic because there are no traffic lights 
........(b).......... , and food goes bad in silent refrigerators. 
Yet, people began to understand how electricity works   ........(c)..........   two centuries ago. Nature has
apparently been experimenting in this field   .......(d)...........   millions of years. Scientists are discovering
more and more that the living world may  ........(e)..........  a lot of interesting information about electricity
that could benefit humanity.

2  .b

guide are guiding to guide they guide 

3  .d

since from for in

4  .e

hold learn surround consume

5  . In my opinion, anyone with .................. values would do everything possible to avoid war.

brave moral favorite hospitable

Recent advances in the fields of medicine and biotechnology ........(a).......... in situations that could not
be even     ........(b)..........   only a generation ago. Battery-operated plastic hearts can be implanted into
people. People   ........(c)..........  be kept alive indefinitely by machines.   ........(d)..........  or animals can be
made. While such scientific achievements may ultimately help   ........(e)..........   , they have also created
complex legal and ethical issues.

6  .e

ethics behavior heritage humankind 

7  .When Javad entered the room, I .................. him because he .................. so much weight. He looked
totally different.

didn't recognized - lost did not recognized – have lost

did not recognize – had lost didn't recognize - lose 

8  .Last week a satellite weighing 12 tones was successfully .................. in orbit.

revolved heated placed generated 

9  .You should wear something light-colored when you`re cycling at night so that you`re more
.................. .

shiny visible loving fantastic 
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10  .Studies have shown that there is a greater ……………… of teenagers having car accidents.

usefulness discount experience likelihood

11  .Everyone faces challenges in life. It's a matter of how you learn to ……………… them and use them to
your advantage.

overcome recommend remind dread

12  .Five of the committee members will be unable to attend the next meeting. In my opinion, the
meeting ................ .

can be postpone should be postponed can be postponed should be postpone

All countries that send objects into space find themselves face to face with a serious problem: space
junk. The 'junk" includes parts of rockets, unwanted remaining parts from launches, dead satellites, and
other manufactured items that simply stay there in space with no use at all. There may well be half a
million pieces of dangerous waste in orbit. As you might expect, countries around the world are
worried. Many are working on solutions to destroy the detritus.
Japan's space agency has built an electromagnetic tether. This giant steel and aluminum net, nearly half
a mile wide, would orbit in space and attract metallic pieces as it travels. Once full of waste, the net
would fall back into the Earth's atmosphere. The gathered pieces would bum upon re-entry. If this net
idea works, Japan plans to build a much larger one.
A Swiss company proposes a different answer. It is developing a spacecraft that would act as a huge
device to collect harmful debris. Like the Japanese net, the Swiss device would fall back into Earth's
atmosphere, destroying its contents in the process.

13  .What is the subject of the passage?

A new type of waste Useless solutions to a difficulty 

Difficulty for future space missions Ways to send objects into space

14  .Which of the following has been described in the passage?

launches (paragraph 1)  orbit (paragraph 1) 

electromagnetic tether (paragraph 2)  re-entry (paragraph 2) 

15  .The device made by Japan's space agency and that made by a Swiss company are similar in all of the
following features EXCEPT that they  .................. .

collect waste in space

look very much alike

serve the same purpose

are designed to make waste bum on their return to Earth 

16  .We don't want to lose him but he needs to understand that company rules .................. .

can be obeyed must be obeyed can't be obeyed mustn't be obeyed

17  .Before race, every horse ……………… to check if it is in good condition.

must examined must examine must be examined be examined
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18  .Ever since I moved, none of my old friends have gotten in touch with me. It's  ..................  with them,
evidently.

easy come, easy go all the same

out of sight, out of mind birds of a feather flock together

19  .However, many people always keep their phone charger ………………….. .

looked up used up plugged in get back

20  .Breakfast ………………… of dry bread and a cup of tea.

contained consisted converted reduced

21  .The basic ……………….. of the car is very similar to that of earlier models.

design suitcase factory distance

22  .When I got up, my sister .................. breakfast.

has already prepared was just prepared had already prepared could ever prepare

23  . I felt really tired when I took the train to work yesterday because Sarah and I  ..................  to a party
the evening before.

had been was being have been was been 

24  .All the papers ............... by the time the teacher entered the class.

were collected have been collected are being collected had been collected

25  .Mehrdad didn't catch the bus because .................. .

he has not leave the home on time he have not been leave the home on time

he hadn't left the home in time he had not left the home on time

26  .As soon as he .................. his homework, he went to bed.

had done has done did does

27  .We …………………….. various social activities, but not all the members want take part.

organize apologize reduce pollute

28  .
We all ………………… to think what will happen if the factory closes.

apologize convert reduce dread

29  .Those stars are hardly …………………… to the eye without a telescope.

fond gradual visible huge

30  .
The problem with fossil fuels is that they are not …………………… .

shiny renewable fond visible

31  .
There is a 25% discount on all electrical .................. until the end of the week.

goods fuels proverbs distances

32  .Before buying a computer, I think we should .................. the cost.

suggest consider recognize imagine
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33  .He .................. me about the danger of walking home alone at night.

wondered warned distracted disturbed

34  .The map gives you the  .................. between the major cities.

intention projection distances varieties

It is said that about  percent of the world's population use social media, and many of these billions of

social media users look up to influencers to help them decide what to buy and what trends to follow. So
what is an influencer and how do we become one?
An influencer is a person who can influence the decisions of their followers because of their relationship
with their audience and their knowledge in a particular area, e.g. fashion, travel or technology.
Influencers often have a large following of people who pay close attention to their views. They have the
power to make people buy things, and influencers are now seen by many companies as a direct way to
customers' hearts. Brands are now asking powerful influencers to market their products. With some
influencers asking for $25,000 for one social media post, it is no surprise that more and more people are
interested in becoming influencers too. If you are one of them, then here are five tips on how to do it 
First, choose your niche. What is the area that you know most about? What do you feel most excited
talking about? Find the specific area that you're most interested in and develop it. Next, choose your
medium and write an interesting bio. Most influencers these days are bloggers and micro-bloggers.
Decide which medium-such as your own online blog, Instagram or Snap chat-is the best way to connect
with your followers and chat about your niche area. When you have done that, write an
attention¬grabbing bio that describes you and your specialty area in an interesting and unique way.
Make sure that people who read your bio will want to follow you.

40

35  .What is the main purpose of paragraph 2?

To describe who an influencer is To identify new ways of social media

To help influencers do their job better To explain why people follow social media posts

36  . It can be understood from the passage that more and more people would like to be intluencers
because this way they could  .................. .

have a large number of followers make a considerable amount of money

increase their knowledge in different fields help people make the right decisions in their lives

37  .According to the passage, what is an influencer's niche?

His/Her followers The companies he/she works for

The area in which he/she is knowledgeable  His/Her social media posts as an influencer

Most people can readily bring up images inside their head---known as their mind's eye. But this year
scientist have described a condition, aphantasia, in which some people are unable to visualize mental
images. Neil Kenmuir, from lancaster, has always had a blind mind's eye. He knew he was different even
in childhood. "My stepfather, when I couldn't sleep, told me to count sheep, and he explained what he
meant, I tried to do it and I couldn't," he says. "I couldn't see any sheep jumping over fences, there was
nothing to count." 
   Our memories are often tied up in images, think back to a birthday party or first day at school. As a
result, Neil admits, some aspects of his memory are "terrible", but he is very good at remembering
facts. And, like others with aphantasia, he struggles to recognize faces. Yet he does not see aphantasia
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as a disability, but simply a different way of experiencing life.

38  .According to the passage, Neil didn't count sheep because he .................. .

couldn't imagine any hadn't seen any before didn't want to go to sleep wasn't familiar with math 

39  .What is true about Niel's mind's eye, according to the passage?

It has weakened his memory 

It has caused him lots of trouble in life. 

It has given him a different picture of the world around us. 

It has in a sense enabled him to easily recognize strangers. 

40  .The author mentions "a birthday party or first day at school" in paragraph  mainly in order to

.................. .

describe the severity of aphantasia 

show the relationship between human memories and images 

emphasize the problems people with aphantasia have in relation to their true self 

explain that a disability, whatever it may be, cannot make the effected person not enjoy life 

2

PASSAGE 2: 
How many planets are there in our galaxy? That is a tricky question to answer. Are there other planets
that support life? That is exactly what the Kepler mission hopes to discover. NASA launched the Kepler
space telescope, designed to find habitable planets, in 2009. So far it has discovered five new Earth ــ
sized planets beyond our solar system. These planets are hotter than the Earth ــ much too hot for life as
we know it. The Kepler team predict that they will need at least three years (and possibly longer) to find
an Earth-like planet. 
 The simplest requirement for a planet to have life (carbon-based life like on Earth) is for there to be
liquid water (not frozen or gas) so the distance from the planet's sun and therefore temperature are
important. There also needs to be the correct amount of air. If a planet is as small as Mars (half the size
of Earth) its weak gravity means that it cannot hold on to air molecules. If a planet is Neptune sized
(four times bigger than Earth) it has very strong gravity and too much air. So size matters too. 
 The cost of the mission is approximately six hundred million dollars. It is scheduled to observe until
2013 but this could be extended. Will we be sad if we discover we are alone in our galaxy or happy if we
find that we share it with other life forms?

41  .The passage suggests that the Kepler mission .................. .

was inspired by another space mission 

was not finished immediately after it started 

did not seem to be as successful as other space missions 

found planets with the same temperature as that of the Earth 

Language is the main  ........(a)..........  of communication between peoples, but because there are so many
different languages, people all   .........(b).........   the world have a difficult time understanding one
another.  .........(c).........  many years, people have dreamed of  .........(d).........  an international or universal
language which all people could speak and understand. Their reasons are straightforward and clear. If
all people  .........(e).........   the same tongue, cultural and economic connections would be much closer,
and good will would increase between countries.
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42  .a

means origin demand custom

43  . c

Of In For Since

44  .d

create creating to create they create

45  .By using a magnet, a hearing aid can  .................. sounds into vibrations and transmit them directly
to the magnet, and then to the inner ear.

produce convert lose divide

46  .According to the report, more than 10 million liters of colas, lemonades and fruit drinks are
………………… in the UK every week.

consumed achieved absorbed succeeded

47  . It is strange how two scientists studying the same problem can come to completely ..................
conclusions!

opposite following dedicated enjoyable

48  .The Tacoma Narrows Bridge .................. before the engineers realized their design error.

had already built has already built had already been built has already been built 

49  .The waste should ............. every night to be sent to the landfill.

be collecting to be collecting be collected to be collected

PASSAGE 1: 
A few decades ago, professional footballers spent their nights partying. Now, they are much more
aware of the benefits of a good night's sleep. 
 The change began in the mid-1990s, when mattress salesman Nick Littlehales contacted the manager
of the Manchester United football team, Alex Ferguson, asking whether he had ever considered how
sleep affected performance on the football field. Interested, Ferguson arranged for Littlehales to give a
presentation to his team. Before long, the whole team had new mattresses and pillows, and Littlehales
soon became football's leading mattress advisor. In 1998, he supplied mattresses for England's World
Cup team, and at the 2004 Euros, he created individual sleep routines for every player. 
  Gradually, club managers began to pay more attention to scientific sleep research, and for good
reason. In 2011, a sleep specialist discovered that increasing sleep to 8-10 hours per night massively
increased the speed and shot accuracy of basketball players. Other research shows that a single night
of inadequate sleep can increase the risk of injury, and 64 hours of bad sleep reduces strength, power
and balance, and can even cause the body to eat its own muscles!

50  .According to the passage, Alex Ferguson .................. .

was attracted to Littlehales' idea was amazed by his players' partying 

had a strange experience in the mid-1990s asked Littlehales to create sleep routines for his players 
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همه سردشان بود و خیلی زود مهمانی را ترك کرند چون رادیاتور کوچک گرماي زیادي  (بیرون نمی داد)، بنابراین الزم بود تعمیر شود.  گزینه 2  . 1

- سوار کردن، پذیرفتن 

- دست برداشتن از، تسلیم شدن 

-  کندن، در آوردن

عصر جدید، عصر الکتریسیته است. افراد حاال به نور برق، رادیو، تلویزیون و تلفن به حدي عادت کرده اند که به سختی می توان ..........(a)........  که زندگی بدون آن ها به چه صورت می بود. زمانی که
قطعی برق رخ می دهد، افراد به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند. خودرو ها ممکن است در ترافیک سنگین قرار بگیرند، به دلیل این که چراغ هاي راهنمایی ..........(b)........ وجود ندارد، و حتی ممکن
است غذا در یخچال خراب شود. و اما، انسان ها تقریبًا  .........(c).........  دو قرن پیش متوجه شدند که برق چگونه کار می کند. طبیعت نیز ظاهرًا در این زمینه  ...........(d).......  میلیون ها سال پیش در
حال آزمایش بوده است. دانشمندان همواره در تالش براي کشف این موضوع هستند که دنیاي زنده  ..........(e)........  اطالعات جالب بسیار زیادي در رابطه با الکتریسیته می باشد که ممکن است براي

انسان ها مفید باشد.

) راهنمایی می کنند ) به منظور راهنمایی       ) درحال راهنمایی است       ) راهنمایی می کند      گزینه 3  . 2

)در ) به مدت        ) از        ) از زمان      گزینه 3  . 3

) مصرف کردن ) فرا گرفتن       ) آموختن        ) در خود داشتن، حاوي بودن      گزینه 1  . 4

ترجمۀ جمله: «به عقیدة من، هر کسی باید با ارزش هاي اخالقی هر کار ممکنی را انجام دهد تا از جنگ بپرهیزد.»  گزینه 2  . 5

) مهمان نواز  ) مطلوب             ) اخالقی             ) شجاع             

) بشر، انسان ها ) میراث             ) رفتار             ) اصول اخالقی              گزینه 4   . 6

هنگامی که جواد وارد اتاق شد، من او را نشناختنم؛ زیرا او  وزن بسیار زیادي از دست داده بود. او کامًال متفاوت به نظر می رسید. گزینه 3  . 7

هفتۀ گذشته ماهواره اي به وزن  تن با موفقیت در مدار قرار داده شد.   گزینه 3  . 8

- چرخیدن 

- گرم کردن 

- تولید کردن 

هنگامی که شما در شب در حال دوچرخه سواري هستید، باید چیزي به رنگ روشن بپوشید تا بتوانید بیشتر قابل مشاهده باشید.   گزینه 2  . 9

- براق، درخشان 

- مهربان 

-  فوق العاده 

مطالعات نشان داده احتمال داشتن تصادف خودرو در نوجوانان بیشتر است.    گزینه 4  . 10

) احتمال ) تجربه                  ) تخفیف                 ) فایده             

همه در زندگی با چالش هایی مواجه هستیم. مهم این است چطور یاد بگیرید بر آنها غلبه کنید و از آنها به نفع خود استفاده کنید. گزینه 1  . 11

) ترسیدن از ) یاد آوري کردن           ) توصیه کردن        ) غلبه کردن         

پنج عضو کمیته قادر به حضور در جلسۀ بعدي نخواهند بود. به نظر من بهتر است جلسه به تعویق بیفتد.   گزینه 2  . 12
مترادف فعل postpone  (به معنی به تاخیر افتادن) فعل delay می باشد. 

نکته: چون can به مفهوم توانستن و قادر بودن انجام کاري هست اما در این تست should به مفهوم یک پیشنهاد منطقی هست. یعنی چون چند عضو نمیتوانند در جلسه بعدي شرکت کنند پس بهتر
است جلسه به تعویق بیافتد

همۀ کشور هایی که اشیائی را به فضا می فرستند، خودشان را با یک مشکل جدي به نام زبالۀ فضایی رو به رو می یابند. این زباله شامل قسمت هایی از موشک ها، قسمت هاي بالاستفاده باقی مانده از
پرتاب ها، ماهواره هاي مرده، و سایر اقالم ساخته شده که به سادگی در آنجا در فضا بال استفاده باقی می مانند. شاید نیم میلیون تیکه زباله خطرناك در مدار وجود داشته باشد. همانطوري که شما ممکن
است انتظار داشته باشید، کشور هاي سراسر دنیا نگران هستند. بسیاري از آن ها روي راه حل هایی براي نابودي این ضایعات کار می کنند. آژانس فضایی ژاپن یک کمند الکترومغناطیسی ساخته است.
این فوالد غول پیکر و تور المینیومی، تقریبا به عرض نیم مایل، در فضا روي مداري خواهد چرخید و تیکه هاي فلزي را در حین حرکت جذب خواهد کرد. وقتی که پر از زباله شد، تور به جو زمین
سقوط خواهد کرد. تیکه هاي جمع آوري شده هنگام ورود دوباره خواهند سوخت. اگر این ایدة تور کار کند، ژاپن برنامه ریزي خواهد کرد تا یک تور بزرگ تري را بسازد. یک شرکت سوئیسی پاسخ
دیگري را پیشنهاد می کند. آن سفینه ي فضایی را توسعه می دهد که مثل یک دستگاه غول پیکري براي جمع آوري ضایعات خطرناك عمل خواهد. مانند تور ژاپنی ها، دستگاه سوئیسی ها به جو زمین

سقوط خواهد کرد و در این فرآیند محتوایش را نابود خواهد کرد.

ترجمۀ جمله: «موضوع متن چیست؟»  گزینه 1  . 13
«نوع تازه اي از زباله.»

ترجمۀ جمله: «کدام یک از موارد زیر در متن توصیف شده است؟»  گزینه 3  . 14

«( «کمند الکترومغناطیسی.( در پاراگراف 

ترجمۀ جمله: «دستگاه ساخته شده به وسیلۀ آژانس فضایی ژاپن و دیگري که به وسیلۀ شرکت سوئیسی ساخته شده در همۀ ویژگی هاي زیر با هم مشترك هستند، به جزء اینکه آن ها گزینه 2  . 15
شبیه هم هستند.» 

ما نمی خواهیم او را از دست بدهیم اما الزم است او بفهمد که مقررات شرکت باید مورد اطاعت قرار گیرند. گزینه 2  . 16
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توضیح: با توجه به معناي جمله تنها گزینۀ  می تواند صحیح باشد.  
.(should / may / must + be + P.P) یادآوري: ساختار فعل مجهول در هنگام استفاده از افعال کمی حالت به این شکل است

قبل از مسابقه، هر اسب باید معاینه شود بررسی شود که در وضعیت خوبی قرار دارد.  گزینه 3  . 17
.(should/may/must + be + P.P) یادآوري: ساختار فعل مجهول در هنگام استفاده از افعال کمی حالت به این شکل است

ترجمۀ جملۀ: «از زمانی که من نقل مکان کردم، هیچ یک از دوستان قدیمی ام با من تماس نگرفته اند. از قرار براي آن  ها از دل برفت هر آن که از دیده برفت.» گزینه 3  . 18

) باد آورده را باد می برد. گزینۀ 

) همه یکسانند.  گزینۀ 

) از دل برود هر آن که از دیده برفت.  گزینۀ 

) کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز  گزینۀ 
به هر حال، بسیاري از افراد همیشه شارژر تلفن شان را به برق نگه می دارند.  گزینه 3  . 19

- تمام کردن، تا آخر استفاده کردن - جست وجو کردن (در فرهنگ  لغت)            

- برگشتن  - به برق زدن                                          
صبحانه شامل نان خشک و یک فنجان چاي بود.  گزینه 2  . 20

- کاهش دادن  - تبدیل کردن         - شامل بودن         - شامل بودن        

تذکر: دقت کنید که بعد از  از حرف اضافۀ  استفاده نمی شود. 
طرح اولیۀ آن اتومبیل خیلی شبیه به مدل هاي قبلی است.  گزینه 1  . 21

- مسافت  - کارخانه         - چمدان         - طرح            
کلمۀ ربط when یکی از نشانه هاي زمان ماضی بعید است. اگر دو جمله با کلمۀ ربط when به هم مرتبط شوند و یکی به زمان گذشتۀ ساده باشد (در این جا got up) دیگري به زمان گزینه 3  . 22

.(had already prepared در این جا) ماضی بعید است
براي بیان توالی دو عمل در گذشته کاري که اول انجام می شود را به گذشتۀ کامل had + pp بیان می کنیم.  گزینه 1  . 23

وقتی دیروز با قطار سرکار رفتم واقعًا احساس خستگی کردم، زیرا من و سارا شب قبل به یک مهمانی رفته بودیم. 
کاربرد because و when و by the time با زمان گذشتۀ کامل (ماضی بعید)  گزینه 4  . 24

عبارت by the time نشانه زمان گذشتۀ کامل (ماضی بعید) است. در این حالت عملی که اول اتفاق بیفتد گذشتۀ کامل (ماضی بعید) خواهد بود. 
ترجمه: همۀ ورقه ها جمع آوري شده بود زمانی که معلم وارد کالس شد. 

مهرداد به اتوبوس نرسید، زیرا او خانه را به موقع ترك نکرده بود. گزینه 4  . 25
با توجه به معنی جمله گذشتۀ ساده به کار می بریم، ضمنًا معنی as soon as "به محض اینکه" می باشد. گزینه 3  . 26

ما فعالیت هاي اجتماعی مختلفی سازماندهی می کنیم اما این طور نیست که همۀ اعضا بخواهند شرکت کنند.  گزینه 1  . 27

- آلوده کردن  - کاهش دادن         - معذرت خواهی کردن     - سازماندهی کردن    
همۀ ما می ترسیم فکر کنیم اگر کارخانه تعطیل شود چه اتفاقی خواهد افتاد.  گزینه 4  . 28

- ترسیدن  - کاهش دادن         - تبدیل کردن         - عذرخواهی کردن    
آن ستاره ها بدون تلسکوپ به ندرت براي چشم قابل دید هستند.  گزینه 3  . 29

- عظیم-الجثه  - مرئی، قابل دید         - تدریجی         - مشتاق، شیفته        
مشکل سوخت هاي فسیلی این است که آن ها تجدیدپذیر نیستند.  گزینه 2  . 30

- مشتاق، شیفته         - مرئی - تجدیدپذیر         - براق            
گزینه 1  . 31

تا پایان هفته یک تخفیف  درصدي براي همۀ کاالهاي برقی وجود دارد.

- مسافت ها - ضرب المثل ها   - سوخت ها   - کاالها   
گزینه 2  . 32

معنی جمله: فکر میکنم قبل از خرید یک کامپیوتر، بایستی قیمت آن را بررسی کنیم. 

) تصور کردن ) شناختن، تشخیص دادن            ) بررسی کردن، سنجیدن            ) پیشنهاد کردن           
گزینه 2  . 33

(هشدار دادن = warn) - معنی جمله: او به من درباره خطر تنها رفتن به خانه در شب هشدار داد. 
1) تعجب کردن                    2) هشدار دادن                           3) گیج کردن                         4) آشفته کردن

گزینه 3  . 34
معنی جمله: آن نقشه به شما فاصله شهرهاي مهم را می دهد. 

)  تنوع )  فاصله            )  برجستگی            )  قصد،  تمایل           

 گفته می شود که حدود  درصد جمعیت جهان از فضاي مجازي استفاده می کنند، و تعداد بسیاري از بین این میلیاردها استفاده کننده، اینفلوئنسر(تاثیرگداران) را دنبال می کنند تا به آن ها کمک
کنند که چه چیزي بخرند و چه مدي را دنبال کنند. پس یک تاثیرگذار چه کسی است و چگونه به آن تبدیل شویم؟ 

یک تاثیرگذار شخصی است که می تواند بر تصمیم گیري دنبال کننده هایش اثر بگذارد چون با آن ها ارتباط دارد و در زمینه خاصی اطالعات دارد، مثل مد لباس، سفر یا تکنولوژي. تاثیرگذاران اغلب
دنبال کننده هاي بسیاري دارند که توجه و دقت بسیار به آن ها دارند. آن ها قدرت این را دارند که باعث شوند مردم چیزهایی را بخرند بنابراین توسط بسیاري از کمپانی ها، یک راه مستقیم به قلب
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مشتریان محسوب می شوند. امروزه برندها از تاثیرگذاران بزرگ براي تبلیغ کاالهایشان درخواست می کنند. با توجه به اینکه یک فرد تاثیرگذار  دالر براي یک پست مجازي درخواست
می کند، پس دیگر تعجبی ندارد که هرروزه افراد بیشتري عالقه مند به این کار می شوند. اگر شما هم یکی از آن ها هستید، پس در اینجا پنج راهنمایی براي چگونگی انجام آن، آورده شده است. 

در ابتدا، جایگاهتان را بیابید. در چه زمینه اي بیشترین اطالعات را دارید؟ از صحبت کردن درباره چه چیزي بیش از همه احساس هیجان می کنید؟ آن زمینه خاص که به آن بیش از همه عالقه دارید را
پیدا کنید و در آن پیشرفت کنید. سپس، رسانه تان را انتخاب کرده و یک بیوگرافی جالب بنویسید. امروزه اکثر تاثیرگذاران بالگر یا بالگر کوچک هستند. تصمیم بگیرید که کدام رسانه -از قبیل
وبالگ شخصی خودتان، اینستاگرام یا اسنپ چت- بهترین راه براي ارتباط با دنبال کننده هایتان و صحبت درباره حوزه حرفه ایتان است. وقتی این کار را انجام دادید، یک بیوگرافی جلب توجه کننده

بنویسید که درباره شما و تخصصتان به روشی جذاب و خاص توضیح می دهد. مطمئن شوید مردمی که بیوگرافیتان را می خوانند، بخواهند شما را دنبال کنند. 

ترجمۀ جمله:   گزینه 1  . 35
موضوع اصلی پاراگراف سوم چیست؟  
" توصیف این که یک سلبریتی کیست" 

ترجمۀ جمله:  گزینه 2  . 36
از متن می توان استنباط کرد که افراد زیادي دوست دارند سلبریتی شوند؛ زیرا با این روش آن ها می توانند .................. . 

"پول قابل توجه اي به دست بیاورند."

ترجمۀ جمله:  گزینه 3  . 37
بر اساس متن، جایگاه (موقعیت) یک سلبریتی در چیست؟ 

"حوزه اي که او زیرك و وارد به کار است."

اکثر افراد می توانند به راحتی تصاویري را در داخل سر خود ایجاد کنند که به عنوان چشم ذهن شناخته می شوند. اما امسال دانشمندان یک بیماري را توصیف کرده اند، آفانتاسیا، که در آن برخی از
افراد قادر به تجسم تصاویر ذهنی نیستند. نیل کنمویر، همیشه یک چشم کور داشته است. او می دانست که حتی در کودکی متفاوت است. او می گوید:«ناپدري ام، وقتی نمی توانستم بخوابم، به من
می گفت گوسفندها را بشمار، و او منظورش را توضیح داد، من سعی کردم این کار را انجام دهم و نتوانستم.» من نتوانستم گوسفندي را ببینم که از روي نرده ها بپرد، چیزي براي حساب کردن وجود
نداشت. خاطرات ما اغلب در تصاویر گره خورده است. به یک جشن تولد یا اولین روز مدرسه فکر کنید. در نتیجه نیل اعتراف می کند، برخی از جنبه هاي حافظۀ او وحشتناك است، اما او در به خاطر
سپردن حقایق بسیار ماهر است و مانند سایر افراد مبتال به آفانتازي براي شناسایی چهره ها تالش می کند. با این حال او آفانتاسیا را یک معلولیت نمی داند، بلکه به سادگی روشی متفاوت براي تجربه

زندگی است. 

با توجه به متن نیل گوسفندان را حساب نمی کرد زیرا نمی توانست هیچ (چیزي) تصور کند.  گزینه 1  . 38

کدام درباره ي چشم ذهن نیل با توجه به متن درست است؟  گزینه 1  . 39
حافظه او را ضعیف کرده است. طبق متن او نمی تواند تصویرها را در ذهن خود ثبت کند و به همین دلیل در یادآوري افراد مشکل دارد.  

نویسنده بیان کرده است "یک جشن تولد یا روز اول در مدرسه" در پاراگراف  عمدتًا به منظور این که رابطه بین حافظه و تصور انسان را نشان دهد.  گزینه 2  . 40

چه تعداد سیاره در کهکشان ما وجود دارد؟ پاسخ دادن به این سؤال دشوار است. آیا سیاره هاي دیگري هستند که از حیات پشتیبانی کنند؟ این دقیقًا همان چیزي است که مأموریت کپلر امیدوار

است کشف کند. ناسا در سال  تلسکوپ فضایی کپلر را که براي یافتن سیاره هاي قابل سکونت طراحی شده بود، به فضا پرتاب کرد. تاکنون پنج سیارة جدید به اندازة زمین را فراتر از منظومۀ
شمسی ما کشف کرده است. این سیاره ها از زمین گرم تر هستند - تا آن جا که می دانیم براي زندگی بیش از حد گرم هستند. تیم کپلر پیش بینی می کنند که براي یافتن سیاره اي شبیه به زمین حداقل

به سه سال (و احتماًال بیشتر) زمان نیاز خواهند داشت. 
ساده ترین الزمه براي این که یک سیاره حیات (زندگی بر پایۀ کربن مانند زمین) داشته باشد، وجود آب مایع (نه به صورت گاز یا منجمد) است، بنابراین فاصله از خورشید سیاره و درنتیجه، درجۀ
حرارت مهم است. همچنین، باید میزان مناسبی هوا وجود داشته باشد. اگر یک سیاره به اندازة مریخ (نصف اندازة زمین) کوچک باشد، گرانش ضعیف آن به این معنی است که نمی تواند مولکول هاي

هوا را نگه دارد. اگر یک سیاره به اندازة نپتون (چهار برابر بزرگتر از زمین) باشد، داراي جاذبۀ بسیار قوي و هواي بیش از حد است. بنابراین اندازه نیز مهم است. 

هزینۀ مأموریت تقریبًا ششصد میلیون دالر است. قرار است تا سال  به مشاهده [جهت پیدا کردن سیاره اي مشابه زمین] بپردازد، اما این [زمان] ممکن است تمدید شود. آیا ناراحت می شویم
اگر دریابیم که در کهکشان خود تنهاییم، یا خوشحال می شویم اگر بفهمیم آن را با سایر شکل هاي حیات سهیم هستیم؟ 

این متن بیان می کند که مأموریت کپلر بالفاصله پس از شروع به پایان نرسید.  گزینه 2  . 41

) از یک مأموریت فضایی دیگر الهام گرفته شد. 

) بالفاصله پس از شروع به پایان نرسید. 

) به نظر نمی رسید مانند سایر مأموریت هاي فضایی موفق باشد. 

) سیاره هایی با دماي مشابه زمین پیدا کرد. 

) رسم           ) تقاضا               ) ریشه / اصل               ) وسیله               گزینه 1    . 42

در زمان حال کامل براي بیان طول مدت زمان (many years) از for استفاده می کنیم. گزینه 3  . 43

بعد از حرف اضافه (of) از شکل ing دار فعل استفاده می کنیم. گزینه 2  . 44

سمعک با استفاده از یک آهنربا می تواند صداها را به لرزش هایی تبدیل کند و آن ها را مستقیمًا به آهنربا و پس از آن به گوش درونی انتقال دهد.  گزینه 2  . 45
ترجمۀ گزینه ها: 

»: تولید کند.  گزینۀ «

»: تبدیل کند.  گزینۀ «

گزینۀ «3»: از دست بدهد. 

»: تقسیم کند.  گزینۀ «

بر اساس آن گزارش، هر هفته در بریتانیاي کبیر بیش از  میلیون لیتر کوال، لیموناد و نوشیدنی هاي میوه اي (آبمیوه) مصرف می شود. گزینه 1  . 46
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) مصرف کردن 

) دست یافتن، نائل شدن 

) جذب کردن 

) موفق شدن 

عجیب است که دو دانشمندي که یک مسئله را مطالعه می کنند به نتایجی کامًال مخالف برسند!  گزینه 1  . 47

) مخالف، متضاد 

) زیرین، دنباله رو 

) متعهد، فداکار 

) لذت بخش 

): کاربرد before در وسط جمله  فرمول ( گزینه 3  . 48
فاعل گذشتۀ کامل (ماضی بعید) مابقی جمله +before +فاعل گذشتۀ ساده مابقی جمله 
 it to Bob lent I before reading the book had finished I

 ترجمه: پل تاکومانارو قبل از این که مهندسین متوجه اشتباه طراحی آن شوند، از قبل ساخته شده بود. 

با توجه به مفهوم جمله باید از ساختار مجهول استفاده کنیم و مجهول افعال ناقص (modals) با be+ pp ساخته می شود.  گزینه 3  . 49
ترجمه: زباله باید هرشب جمع آوري شود تا به محل دفن زباله فرستاده شود. 

ترجمۀ متن 
چند دهۀ پیش، فوتبالیست   هاي حرفه  اي شب  هاي خود را در مهمانی می  گذراندند. اکنون، آن  ها بسیار بیش تر از مزایاي خواب خوب شب آگاهی دارند. 

این تغییر از اواسط دهۀ  آغاز شد، هنگامی که فروشندة تشک (آقاي) نیک لیتل هیلز با سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد، الکس فرگوسن، تماس گرفت و از او پرسید که آیا او تا به حال به
این موضوع توجه داشته است که خواب چه تأثیري بر روي عملکرد (بازیکنان) در زمین فوتبال دارد. فرگوسن که عالقه  مند بود، مقدمات سخنرانی لیتل هیلز را براي تیمش فراهم کرد. طولی نکشید

، او تشک  هاي تیم ملی انگلیس در جام جهانی را فراهم که کل تیم تشک و بالش هاي جدیدي داشتند و لیتل هیلز خیلی زود به عنوان راهنماي برتر تشک در ورزش فوتبال شناخته شد. در سال 

، براي هر بازیکن برنامۀ خواب شخصی تهیه کرد.  کرد و در یورو 

، یک متخصص خواب کشف کرد که افزایش خواب به  تا  ساعت در هر به تدریج، مدیران باشگاه به خاطر مصلحت (باشگاه) توجه بیش تري به تحقیقات علمی خواب نشان دادند. در سال 

شب سرعت و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال را به شدت افزایش می  دهد. تحقیق دیگري نشان می  دهد که یک شب خواب ناکافی می  تواند خطر آسیب  دیدگی را افزایش دهد و  ساعت خواب بد
باعث کاهش قدرت، توان و تعادل می  شود و حتی می تواند باعث   شود عضالت بدن تحلیل برود!

گزینه 1 بر طبق متن، الکس فرگوسن جذب ایدة لیتل هیلز شد.   . 50

) از مهمانی بازیکنانش متحیر شد.  ) جذب ایدة لیتل هیلز شد. 

) از لیتل هیلز خواست تا براي بازیکنانش برنامۀ خواب تنظیم کند. ) در اواسط دهۀ  تجربۀ عجیبی داشت. 
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14  . 3

15  . 2

16  . 2

17  . 3

18  . 3

19  . 3

20  . 2

21  . 1

22  . 3

23  . 1

24  . 4

25  . 4

26  . 3

27  . 1

28  . 4

29  . 3

30  . 2

31  . 1

32  . 2

33  . 2

34  . 3

35  . 1

36  . 2

37  . 3

38  . 1

39  . 1

40  . 2

41  . 2

42  . 1

43  . 3

44  . 2

45  . 2

46  . 1

47  . 1

48  . 3

49  . 3

50  . 1

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴
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