
در direct contrast یا تضاد مستقیم دو نفر، دو چیز، دو جریان، دو قید و ... در برابر یکدیگر قرار میگیرند و نوعی ضدیت را نشان 1.گزینه 1
میدهند. در سؤال فوق من در برابر برادر و اول شدن در برابر دوم شدن میباشد.

« برادرم در رقابت دوم شد در حالی که من جایزهي اول را کسب کردم.» 
-گزینھ 2-1394-متوسط

 
از while براي بیان هم زمانی نیز استفاده می شود. 2.گزینه 2

 
« همیشه وقت شام خوردن، برنامه ي مورد عالقه ام را تماشا می کنم.»

) چون که، زمانی که ) که، آیا                ) در حالی که                ) چون که               
-گزینھ 2-1394-متوسط

جمله تضاد مستقیم را نشان می دهد. دانش آموزان ژاپنی در برابر دانش آموزان کانادایی قرار می گیرند. وجود عالیم قبل و بعد از نقطه  3.گزینه 1
چین یعنی انتخاب کلمه ي ربط however. جایگاه however در جمله:

 
However  , ..................  , .................. 

 
 ...................  ,however , ..................
,..................  , ..................  , however.

«حفظ کردن روشی است در مدارس ژاپن در حالی که دانش آموزان کانادایی یاد می گیرند که مستقل فکر کنند.»
) در غیر این صورت ) وقتی که            ) چون که، از وقتی که            ) در حالی که           

-گزینھ 2-1394-متوسط

توضیح: براي نشان دادن هدف و منظور از انجام کاري از ترکیبات to استفاده می کنیم چون بعد از جاي خالی از فعل استفاده شده 4.گزینه 2

 
است.

 
ترجمه: تعدادي کاوشگر فضایی به فضا پرتاب شدند تا نمونه هایی از سنگ را براي اهداف تحقیقاتی بیاورند.

-گزینھ 2-1396-متوسط

براي منفی کردن مشتقات to کافیست کلمه not را قبل از to بیاوریم. 5.گزینه 4
so as to                  so as not to
in order to  →   in order not to
to                            not to

«جلسه را زود ترك کردیم تا اینکه آخرین قطار را از دست ندهیم.»
-گزینھ 2-1395-متوسط

 
توضیح: به این ترکیبات دقت کنید: 6.گزینه 1

«چرا زود شروع نمی کنید تا اینکه مجبور نشوید عجله کنید؟»
-گزینھ 2-1395-متوسط

7.گزینه 3
معنی جمله: نمونه هاي خون براي تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه فرستاده شدند.

)  جنبه،  لحاظ )  نمونه           )  جراحت           )  رگ          
-سراسری-1385-متوسط

معنی جمله: دولت باید جهت کاهش تراکم جمعیتی در این ناحیه اقدام کند. 8.گزینه 2
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صفحه 2

 
) دوره-عصر ) نمونه             ) تراکم             ) اکتشاف            

-گزینھ 2-1394-متوسط

 
معنی جمله: متخصصین تغذیه اعتقاد دارند که بعضی از محصوالت غذایی از کیفیت بسیار باالیی برخوردار نیستند. 9.گزینه 3

) توده، جرم ) کیفیت             ) مأموریت             ) واحد            
-گزینھ 2-1394-متوسط

 
«مجموعه اي از کارهاي سازماندهی شده براي رسیدن به چیزي را  راهبرد  گویند.» 10.گزینه 2

 
) تخمین ) اتحادیه          ) راهبرد          ) ضمانت        

-گزینھ 2-1395-متوسط

 
«هفتاد درصد جمعیت این کشور براي بیشتر درآمد خود وابسته به کشاورزي هستند. این کشور هنوز صنعتی نیست. 11.گزینه 1

 
) جامعه ) خدمات رسان             ) کارآموزي             ) کشاورزي            

-گزینھ 2-1395-متوسط

 
ترجمه: کمیته تخمین نزد که چنین پروژه اي چه مدت طول خواهد کشید. 12.گزینه 2

 
)به نظم درآوردن )ساختن         )تخمین زدن         )توسعه دادن        

-گزینھ 2-1396-متوسط

 دستمزدها که حقوق نیز نامیده می شوند، پرداخت هایی هستند که توسط کارفرمایان به کارگران در ازاي کار آن ها صورت می گیرد. بعضی اوقات
آن ها براساس زمان هستند - به کارگر بر حسب زمان کار روزانه و یا هفتگی پرداخت می شود و گاهی اوقات  براساس کاالهایی که تولید شده به

آن ها دستمزد داده می شود - به عنوان مثال دوزنده پیراهن به دلیل دوختن هرپیراهن دستمزد می گیرد، دستمزدها به شکل پول هستند اما گاهی
پرداخت ها شامل خدمات ویا کاالهاي دیگر می باشند، مانند زمانی که محل سکونت مجانی به یک سرایدار داده می شود. این نوع پرداخت به شدت

بوسیله قانون کنترل می شود تا از کارگر مقابل کارفرماي بدي که می خواهد تمام یا تقریبًا همه ي دستمزد کارگر را به این صورت پرداخت کند،
حمایت کند.

-سراسری-1392-سخت

 
13.گزینه 3

-سراسری-1392-سخت

 
14.گزینه 4

-سراسری-1392-سخت

 
15.گزینه 3

-سراسری-1392-سخت

 
16.گزینه 2

-سراسری-1392-سخت

 
17.گزینه 2

-سراسری-1392-سخت

تصور می شود نادرست باشد اگر کودکی زیر یک سن خاص کار کند. به جز کار در خانه، کار در مدرسه یا کار مربوط به کشاورزي. اغلب یک
کارفرما اجازه ندارد کودکی را در زیر یک سن خاص استخدام کند. این سن حداقل بستگی به کشور دارد، مانند ایاالت متحده جایی که حداقل

 
سن براي کارکردن در جایی بدون موافقت والدین و محدودیت،  سالگی است. 

شکل هاي دیگري از کار کردن شامل کمک کردن در زمینه ي شغل والدین و یا داشتن شغل کوچکی توسط خود کودك است که در آن کودکان
اقالم کوچکی را می فروشند و یا شغل هاي غیرمتعارف انجام می دهند. برخی کودکان به عنوان راهنماي جهان گردان مشغول به کار هستند که
معموًال همراه با کار کردن براي صاحبان مغازه ها و رستوران ها است و براي این افراد جهان گرد می آورند. اشکال دیگري از کار کودکان شامل

 
هنرپیشگی و خوانندگی کودکان است. 

براساس یک مطالعه توسط یونیسف، این یک باور نادرست است که کار کودکان عمدتًا در مغازه هایی به چشم می خورد که اجناس را به کشورهاي
ثروتمند می فرستند. کار کودکان اکثرًا در مکان هاي غیر رسمی است که در پی آن در خیابان ها دستفروشی می کنند، کارهاي کشاورزي انجام می 

 
دهند، یا مخفیانه در خانه ها، به دو از چشم پلیس و رادیو تلویزیون مشغول هستند.

-گزینھ 2-1394-متوسط

 
18.گزینه 3

-گزینھ 2-1394-متوسط
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صفحه 3

 
19.گزینه 4

-گزینھ 2-1394-متوسط

 
20.گزینه 2

-گزینھ 2-1394-متوسط

 
21.گزینه 1

-گزینھ 2-1394-متوسط

 
درك مطلب 

تا چند سال پیش، مریخ همیشه گزینه اصلی براي سیاره اي غیر از زمین بوده که در آن احتماًال زندگی وجود داشته است. چه اتفاقی می افتد اگر
مریخ ما را ناامید کند؟ آیا گزینه ي دیگري براي منظومه شمسی وجود دارد؟ جواب، مثبت است. بهترین مورد بعدي براي یافتن شکل هاي زندگی
ماوراي زمینی، بر روي Europa قمري از سیاره مشتري است. همین اآلن، جرم سماوي دیگري در منظومه شمسی وجود ندارد که توجه علمی را

به اندازه ي این قمر درخشان کوچک ترین ماهواره از چهار قمر بزرگ مشتري به خود جلب کند. این ماهواره ها (هرچه که شما به آن ها نزدیک تر

 
می شوید و با توجه به خروج از مشتري) (به ترتیب از مشتري) Callisto ,Ganymede ,Europa ,IO هستند.

به نظر Europa بهترین گزینه (کاندیدا) است. ممکن است حیات اندکی عجیب باشد اما نه خیلی عجیب تر از اشکالی از زندگی که اخیرًا در
اطراف جریان هاي داغ در ژرفاي اقیانوس یافت شده اند. آب مایع و منابع انرژي پیش شرط هاي اساسی براي حیات هستند. قمر Europa احتماًال

آن ها را به خوبی دارا می باشد. گرماي جزر و مدي قوي می تواند داخل قمر Europa را به اندازه کافی گرم نگه دارد که آب، زیر الیه اي از یخ،

 
مایع باشد. بنابراین هرگونه ترکیبات آلی می تواند در آب متحرك باشد. آن ها می توانند اثر متقابل بر هم داشته باشند.

-سراسری-1395-متوسط

 
کدام یک از سؤاالت زیر، سؤالی است که متن عمدتًا به آن مرتبط است؟ 22.گزینه 4

 
کجاي دیگر در منظومه شمسی (به جز زمین و مریخ) احتماًال زندگی وجود دارد؟

-سراسری-1395-متوسط

 
از چهار ماهواره سیاره مشتري کدام یک دورترین به این سیاره است؟ 23.گزینه 2

 
Callisto

-سراسری-1395-متوسط

candidate در پارگراف  قرار داد؟ bet از کلمات استفاده شده در متن کدام یک را می توان جایگزین 24.گزینه 3
-سراسری-1395-متوسط

 
چرا نویسنده به کلمه ocean در پارگراف  اشاره کرده است؟ 25.گزینه 1

 
براي ارائه درك بهتري نسبت به این که شکل هاي احتمالی حیات بر روي قمري Europa چگونه هستند.

-سراسری-1395-متوسط
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