
دبیرستان عالمه حلی تهران

1.گزینه 3
بعد از so as to (به منظور این که - براي این که) از شکل ساده ي فعل براي بیان قصد، منظور و هدف استفاده می شود.

-آزاد صبح-1388-متوسط

2.گزینه 1
او عینک زده بود و ریش مصنوعی گذاشته بود تا توسط پلیس شناخته نشود.

توجه: گزینه ي  با توجه به ترجمه نادرست است.
-منتا-1391-سخت

3.گزینه 2

 
مري توجه زیادي به رژیمش دارد در حالی که خواهر او این گونه نیست.
whereas براي بیان تضاد (تضاد مستقیم) بین  جمله به کار می رود.

-منتا-1391-متوسط

برخی افراد از قوانین راهنمایی رانندگی اطاعت می کنند، در حالی که سایرین آن ها را نادیده می گیرند. 4.گزینه 3
whereas براي بیان تضاد بین  جمله بکار می رود.

-منتا-1391-متوسط

کار کودك در استرالیا نگرانی محسوب نمی شود، در حالی که به طور مداوم کشورهاي آسیایی را نگران می کند. 5.گزینه 4
while براي بیان تضاد بین دو جمله بکار می رود.

-منتا-1391-متوسط

 
«از فقر فراوانی که در کشورمان وجود داشت شوکه شدم.» 6.گزینه 1

) هدف ) تمرین                  ) کیفیت                  ) فقر                 
-سنجش-1393-متوسط

«لطفاً قسمت هاي مناسب این تقاضاي کار را کامل نموده و آن را به قسمت اطالعات بدهید.» 7.گزینه 1
) مستقیم ) کارآمد - مؤثر             ) تکراري             ) مناسب            

-سنجش-1393-متوسط

8.گزینه 2

 
معنی جمله: باید از بیان کردن اطالعات بی ربط در هنگام سخنرانی دوري کنیم.

) ارزشمند ) خاص ـ مخصوص                ) بی ربط                ) داخلی ـ خانگی               
-منتا-1392-متوسط

 
«در نظر دارم هفته آینده به شما تلفن کنم، شاید روز چهارشنبه باشد.» 9.گزینه 1

) به طور مؤثري ) به طور شگفت انگیزي         ) خیلی افتضاح         ) احتماًال    
-سنجش-1393-متوسط

10.گزینه 3
معنی جمله: مرحلهي اول کاوش فضایی به وسیلهي یک مسابقهي فضایی بین اتحاد جماهیر شوروي و ایاالت متحده آغاز شد.

)  عصر،  دوره )  مرحله            ) واحد             )  مشاهده             
-آزاد صبح-1388-متوسط

«آن ها مسئول نگه داري خانه هستند و کار نمی کنند.» 11.گزینه 4
) مسئول ) تکراري     ) منطقی     ) آگاه        

-سنجش-1393-متوسط

«در حقیقت هنگامی که زنان در اجتماع ظاهر می شدند، صورت هایشان را می پوشاندند و پشت سر شوهرشان راه می رفتند.» 12.گزینه 1
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صفحه 2

 

 
) تا اینکه ) با وجود     ) به ترتیب     ) در حقیقت    

-سنجش-1393-متوسط

 
«در قسمت قبلی داده شده است.» 13.گزینه 1

 
1) می پوشاندند    2) کنترل می کردند    3) ادامه می دادند    4) مقایسه می کردند

-سنجش-1393-متوسط

 
«امروزه الگوي زندگی تغییر یافته است.» 14.گزینه 4

 
) الگو ) نگرانی     ) دلیل         ) قدرت    

-سنجش-1393-متوسط

 
«بسیاري از زنان می خواهند نقش فعالی در اقتصاد داشته باشند.» 15.گزینه 2

 
) مجزا ) خالصه     ) فعال         ) امن، بی خطر    

-سنجش-1393-متوسط

16.گزینه 3
متن می گوید که: دو دهه ي گذشته، گرم تر از قبل بوده است.

-آزاد صبح-1391-متوسط

17.گزینه 3
فعالیت هاي انسان: علت افزایش گازهاي گلخانه اي بوده است.

-آزاد صبح-1391-متوسط

18.گزینه 4
کدام یک از جمالت زیر درست نیست؟ " شواهدي در مورد گازهاي گلخانه اي وجود ندارد؟ "

-آزاد صبح-1391-متوسط

19.گزینه 3
کدام یک در میان گازهاي مخرب که در متن اشاره شده، نمی باشد؟ «منواکسید کربن»

-آزاد صبح-1391-متوسط

20.گزینه 3
کلمه ي مشخص شده «Primarily»  نزدیک ترین معنی را به «mainly» (عمدتاً) دارد.

-آزاد صبح-1391-متوسط

طبق آکادمی ملی علوم، دماي سطح زمین در حدود یک درجه ي فارنهایت در قرن پیش افزایش یافته است، همراه با افزایش گرما در دو دهه ي
گذشته. شواهد محکم و جدیدي وجود دارد که بیشتر گرما در طی  سال اخیر به علت فعالیت هاي انسان است. فعالیت هاي انسان، ساختار

شیمیایی جو را به وسیله ي ایجاد گازهاي گلخانه اي عمدتاً دي اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن تغییرداده است. خاصیت نگهداري گرماي این
گازها حتمی است اگر چه شک هایی وجود دارد در مورد اینکه آب و هواي زمین چگونه به آن ها دقیقاً جواب می دهد.

-آزاد صبح-1391-متوسط

 
اساساً متن راجع به این است که .................. 21.گزینه 2

 
) چگونه افراد جوان می توانند سنین قانونی را کاهش دهند.

 
) سنینی که در آن فعالیت هاي گوناگون توسط قانون مجازند.

 
) چرا بسیاري از سن هاي قانونی معنی و مفهومی ندارند و باید تغییر یابند.

 
) تا چه اندازه قوانین ایاالت متحده با قوانین کشورهاي دیگر تفاوت دارد.

-سنجش-1394-متوسط

 
نویسنده مقاله نظرش این است که سن قانونی نوشیدن الکل  سالگی است زیرا .................. 22.گزینه 4

 
) در سن  سالگی افراد به قدري پیر هستند که نمی توانند مشروب بخورند.

 
) در آینده می تواند حتی به سن پایین تر هم برسد.

 
) ایاالت متحده در سال  قانونی را به تصویب رساند.

) در آن سن، فرد بالغ در نظر گرفته می شود.
-سنجش-1394-متوسط

 
جوان ترین سن قانونی ازدواج براي چه کسانی است؟ 23.گزینه 2
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صفحه 3

 
) زنان سنگال ) زنان نبراسکا         ) زنان ایرانی          ) مردان می سی سی پی        

-سنجش-1394-متوسط

 
بر طبق متن می آموزیم که  .................. 24.گزینه 1

 
) سنین قانونی بعضی اوقات تغییر پیدا می کنند.

 
) دالیل فهمیدن سنین قانونی آسان است.

 
) اکثر کشورها داراي سنین قانونی یکسان هستند.

) رهبران هیچ وقت به سخنان افراد جوان گوش نمی دهند.
-سنجش-1394-متوسط

 
واژه " prohibited " در پاراگراف سوم از نظر معنی برابر است با  " forbidden " به معناي قدغن و ممنوع می باشد. 25.گزینه 2

 
) کامل شده ) مهیا گشته             ) ممنوع             ) شکسته           

-سنجش-1394-متوسط
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