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کاِر پیر  زنان است، حج کردن، تماشاِی جهان  روزه  ی تطوع ، صرفه  ی نان است، نماِز تهّجد، 
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گرامر پایه و کار بردی
کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  در آزمون های زبان انگلیسی 
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کاربردی�در�ترجمه�متون  مبحث�زمانهای�

 )Simple Present( 1- زمان حال ساده
طرز ساختن زمان حال ساده:

وجـه حـال فـعـل )قسمت اول(   +    فـاعـل

 حال ساده تمام افعال مصدر بدون to می باشد .•
 فقط در سوم شخص مفرد حرف s به فعل اضافه می شود .•
که به , z, x, o, s, ch, sh ختم شوند در سوم شخص مفرد es میگیرند. •  افعالی 

گــر قبــل از y حــرف بــا صــدا  گرفتــه و ا  ies حــرف بــی صــدا باشــد y گــر قبــل از   افعالیکــه بــه y ختــم شــوند، ا
باشــد فقــط بــه آخــر آن حــرف s  افــزوده مــی شــود.

.I go to school every day .من هر روز به مدرسه می  روم.  

.I understand your words .من حرف های شما رو می فهمم.

.She studies a book every night .او هر شب یک کتاب مطالعه می  کند.

.We eat Omlet every week .ما هر هفته املت میخوریم.

.They come here every day .آنها هر  روز به اینجا می  آیند.

[Exercse 1:  جمالت ذیل را ترجمه نمایید

1. He always comes late. 

2. They always go mountain climbing. 

3. She often works at the weekend. 

4. it’s often difficult to translate poetry. 
5. This type of accident often happens.  
6. I often go to his house. 

7. Women usually live longer than men.  

8. I usually wear black shirt.

9. He plays tennis occasionally.
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 ) Simple Past tense ( گذشته ساده 2- زمان 
گذشته ساده: طرز ساختن زمان 

گـذشتـه فعـل )قسمت دوم فعل( وجـه 

.She moved to New York last month .او ماه گذشته به نیو یورک رفت.

.They didn ̀t buy a new TV last week .آنها هفته گذشته یک تلویزیون جدید نخریدند.

?Where did you go on vacation last تعطیالت سال گذشته  کجا رفتید ؟

 . year

پیرمرد مریض بود.او مجبور بود پیش  دکتر 
برود.

. The old man was sick. He had to go to 

the doctor.

[Exercise 2:  جمالت ذیل را ترجمه نمایید

1. Last year I couldn’t speak English well, but now I can.
2. We invited them to our party but they decided not to come.
3. She passed her examination because she studied very hard.
4. Charles entered the hall, looked around, took off his coat and put it on a chair.
5. They weren’t able to come because they were so busy.

6. Nobody knew about end of his life.
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 )Present Continuous Tense(   3- زمان حال استمراری
ساختار حال استمراری

am /is / are( + Gerund(    +     فـاعـل

 Gerund  = دار  ing فعل
که هنوز ادامه دارد. کاری بکار می رود  زمان حال استمراری برای بیان انجام 

.I am listening to the radio now .من اکنون دارم به رادیو گوش می دهم.

.Mehri is coming from high school .مهری دارد از دبیرستان می آید.

.She is going to hospital .او دارد به بیمارستان می رود.
.we are explaining the lesson for him .ما داریم درس را برای او توضیح می دهیم.

              .I am eating now .من اکنون دارم غذا می خورم.

[Exercise 3:  جمالت ذیل را ترجمه نمایید                                                 

1. I am driving in my car.

2. I am walking in street.

3. I am talking with you.

4. She is reading a book.

5. They are thinking about it.

6. You are learning English .
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\)the Passive voice(  افعال مجهول در زمانهای مختلف

زمانجمله معلومجمله مجهول

He is kept 

   از او نگهداری می  شود
He keeps 

حال سادهاو نگه می  دارد

He is being kept 

از او دارد نگهداری می شود
He is keeping 

حال استمراریاو دارد نگه می  دارد

He was kept 

نگهداری شد از او 
He kept 

گذشته سادهنگه داشت

He was being kept 

از او داشت نگهداری می شد
He was keeping 

گذشته استمراریداشت نگه می  داشت

He has been kept 

نگهداری شده است
He has kept 

حال کاملنگه داشته است

He had been kept 

از او نگهداری شده بود
He had kept 

گذشته کاملنگه داشته بود

He will be kept 

از او نگهداری خواهد شد
He will keep 

آیندهنگه خواهد داشت

He may be kept 

از او ممکن است نگهداری شود
He may keep 

آینده او ممکن است نگه دارد
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\)the Passive voice(  افعال مجهول در زمانهای مختلف

زمانجمله معلومجمله مجهول

He is seen 

   او دیده می شود
He sees 

حال سادهاو می بیند

He is being seen 

او دارد دیده میشود
He is seeing 

حال استمراریاو دارد می بیند

He was seen 

او دیده شد
He saw 

گذشته سادهاو دید

He was being seen 

او داشت دیده میشد
He was seeing 

گذشته استمراریاو داشت میدید

He has been seen 

او دیده  شده است
He has seen 

حال کاملاو دیده است

He had been seen 

او دیده شده بود
He had seen 

گذشته کاملاو دیده بود

He will be seen 

او دیده خواهد شد
He will see 

آیندهاو خواهد دید

He may be seen 

او ممکن است دیده شود
He may see 

آینده او ممکن است ببیند
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مقایسه جمالت معلوم و مجهول\
کمــک  آشــنایی بــا دو فــرم Active  و Passive  یــا معلــوم و مجهــول در زبــان انگلیســی، مــی توانــد 
شــایانی در ارتقــاء و دقــت  درک مطالــب شــما بنمایــد. در زیــر بــه ایــن دو فــرم از جمــالت ، همــراه بــا مثــال 

ــر اشــاره مــی شــود. ــرای درک بهت هایــی ب

کید می شود.• که فاعل انجام داده است تا کارهایی   با استفاده از فرم Active  به 
بطور  مثال:

 .I speak English every dayمن هر روز انگلیسی صحبت می کنم.

.I repaired the carمن ماشین را تعمیر کردم.

کرد.• کید  که انجام شده است تا کار یا عملی   با استفاده از شکل Passive  می توان روی 

بطور مثال:

 .English is spoken hereبه زبان انگلیسی در اینجا سخن گفته می شود.

 .The car was repairedاین خودرو تعمیر شد.

کر فاعل دارد و  که، عمل انجام شـده از اهمیت بیشـتری نسـبت به ذ  کاربرد اصلی فرم Passive اینسـت 
کـر فاعـل در ابتـدای جمله نیسـت. یعنی یا فاعل ذکر نمیشـود  کـه نیـازی بـه ذ  ایـن اهمیـت در حـدی اسـت 

یـا در انتهـای جملـه بـا حـرف اضافـه  in , by یا  with  آورده می شـود.

بطور مثال:

 پروپوزال من هفته گذشته توسط دانشگاه
تصویب شد.

My proposal was approved by 
university last week.

.The car was damaged by a truckاین خودرو توسط یک کامیون آسیب دید.

.The shirts had been made in Turkeyآن پیراهن ها در ترکیه ساخته شده بودند.

.The forest was destroyed with fire جنگل توسط آتش تخریب شد.
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\ List of Adjectives Ending in -ed  and -ing

که به ed و ing ختم می شود. در انگلیسی لیست بلندی  . لیستی از صفتهایی 
از صفتهایی که به ed و ing ختم می شوند وجود دارد و بسیاری از آنها بر پایه یک 

فعل است که با اضافه کردن ed و ing تبدیل به صفت می شود: 

Amused    سرگرمAmusing سرگرم  کننده
Annoyed  رنجیدهAnnoying   رنج  آور
Astonished  متحیرAstonishing حیرت انگیز

Challenged به چالش کشیده شدهChallenging چالش اورنده

Confused گیج شدهConfusing گیج کننده
Convinced    متقاعد شدهConvincing قانع کننده
Depressed افسردهDepressing افسرده کننده
Discouraged دلسردDiscouraging دلسرد کننده
Disgusted متنفر   Disgusting نفرت انگیز
Distressed   مضطربDistressing اضطراب اور
Disturbed   آشفتهDisturbing  آشفته کردن
Embarrassed    شرمندهEmbarrassing شرم اور
Encouraged دلگرم          Encouraging دلگرم کننده
Entertained      سرگرمEntertaining  سرگرم کننده
Excited         هیجان زدهExciting  هیجان اور
Exhausted خستهExhausting خسته کننده
Frightened  ترسیدهFrightening   ترسناک
Frustrated  نا امید      Frustrating  نا امید کننده
Inspired الهام شدهInspiring  الهام بخش
Interested عالقه مندInteresting عالقه مند کننده
Pleased )خشنود )راضیPleasing خوشایند
Relaxed آرامRelaxing آرامش بخش
Relieved  آرامRelievingt  تسکین دهنده
Satisfied  راضیSatisfying رضایت بخش
Shocked  شوکه شدهShocking تعجب آور
Surprised شگفت زدهSurprising شگفت انگیز
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Basic 
Macro Structures 

دوازده ساختار پایه بسیار پرکاربرد
 در آزمون  های زبان انگلیسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
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مقدمه\
در جمــالت و متــون انگلیســی چــه در گــروه پزشــکی و چــه در ســایر زمینه هــا یکــی از پرکاربردتریــن 
مباحــث مرتبــط بــا درک مطلــب، آشــنایی و تســلط بــر ســاختارهایی اســت کــه تشــکیل دهنده بدنــه 
ــادگی در ترجمــه متــون  ــارات در عیــن س ــات هســتند. ایــن عب ــی متــون انگلیســی و تســت های لغ اصل
نقــش بســیار حســاس و مهمــی دارنــد، و بــه همیــن دلیــل کوچک تریــن اشــتباه در ترجمــه آن هــا باعــث 
آ  و  بــر  تســلط  لــذا  متــن و جمــالت می شــود.  از  غلــط  کامــاًل  برداشــت های  تــا  انحرافــات جزئــی  بــروز 
ــرای موفقیــت در آزمون هــای انگلیســی به حســاب  ــارات جــزء الینفکــی ب ــار ایــن عب گاهــی کامــل از رفت
می آیــد. در ادامــه شــما بــا 12 ســاختار بســیار مهــم و پرکاربــرد در متــون انگلیســی خصوصــًا در متــون 
کــه  گردیــده  معرفــی  فــراوان  مثال هــای  بــا  ســاختارها  ایــن  از  هریــک  شــد.  خواهیــد  آشــنا  پزشــکی 
همگــی برگرفتــه از نمونــه ســؤاالت آزمــون ارشــد وزارت و بهداشــت اســت، و ایــن امــر نشــانگر اهمیــت 
و جــدی بــودن آشــنایی بــا ایــن ساختارهاســت. انشــاءاهلل بــا تســلط بــر ایــن ســاختارها تحولــی شــگرف 

در توانمنــدی درک مطلــب و ترجمــه خــود را شــاهد خواهیــد بــود.
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Gerund + Noun

اسم  +  صفت فاعلی

گــروه  کاربــرد زیــادی در متــون ارشــد  کنیــد . ایــن ســاختار  ع ســاختارها دقــت  بــه نحــوه ترجمــه ایــن نــو
پزشــکی دارنــد: مثــال: 

    Developing توسعه یابنده         

    Moving  حرکت  کننده

 Developing countriesکشورهای درحال توسعه )توسعه یابنده( 

 Detectingمیکرو الکترودهای ردیاب)ردیابنده(  
microelectrodes

Moving Armبازوی متحرک )حرکت کننده(  )آزمون عصر چهارشنبه  94- 95 متن اول(

Immunizing Agentعامل ایمنی ساز )ایمنی سازنده(  )آزمون عصر چهارشنبه  94- 95 متن دوم (
Poisoning Cellsسلول های سمی )مسموم کننده( )عصر چهارشنبه  94- 95  سؤال 8(

 تمرین شماره یک:•

مثال هـای ذیـل را مطابـق الگـوی فـوق ترجمـه نمـوده و سـپس جواب هـای خـود را بـا پاسـخ های انتهـای 
فصـل مقایسـه نماییـد: 

1. attenuating factors 

2. relaxing sounds 
3. challenging conditions of life

4. the incoming virus

5. strength-training program
6. enduring attributes

7. bleeding stomach

8. warning symptoms
9. pain-relieving 
10. life threatening
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ســاخـتــار دوم

Past particple + Noun

)اسم + صفت مفعولی(

Developed countriesکشورهای توسعه  یافته
Gathered informationاطالعات جمع آوری  شده

Interrupted breathingتنفس مختل شده
Untreated apneaتنگی نفس درمان  نشده

Educated peopleمــردم تحصیل  کرده

 تمرین شماره دو:•

مثال هـای ذیـل را مطابـق الگـوی فـوق ترجمـه نمـوده و سـپس جواب هـای خـود را بـا پاسـخ های انتهـای 
فصـل مقایسـه نماییـد: 

. 1 deceased  person

. 2 unknown diseases

. 3 prescribed drug

. 4 experienced person

. 5 repeated question 

. 6 trained monkey

. 7 infected patients

. 8 localized infection

. 9 swallowed food

. 10 infected individual

. 11 vaccinated person

. 12 weakened microorganism

. 13 unexpected charges

. 14 required equipment

. 15 sealed containers 

. 16 decayed teeth
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 پاسخگویی به سؤاالت لغات
 بدون نیاز به خواندن سؤال

بر مبنای سه قاعده
Contradiction,Collocation,Correlation



60

ـی
شـکـ

 پـز
وم
عـلـ
د 
شــ
ن ار

زبــا
ت 

واال
ســ
ـع 
ـامـ
ی ج

مـا
هـنـ
را

مقدمه: \
کــه در ادامــه در خصــوص قواعــد ســه گانه ذیــل یعنی : مطالبــی 

آزمون هــای  بــه  )Contradiction   &  Correlation, Collocation ( در خصــوص پاســخ دهی 

ــب  ــتنتاج اینجان ــس و اس ــال ها تدری ــل س ــود، حاص ــد نم ــه خواهی ــؤال مطالع ــدن س ــدون خوان ــات ب لغ
و  نام گــذاری آن هــا  ایــن قواعــد،  ســاختن  اســت.  و متفــاوت وزارت بهداشــت  آزمون هــای متوالــی  از 
ــا  کتــاب ی بنیان گــذاری ایــن قواعــد، در ســال 93 توســط شــخص بنــده انجام شــد و قبــل از آن در هیــچ 
الت لغــات زبــان وجــود نداشــته اســت. البتــه پیــش بینــی  منبعــی چنیــن مفاهیمــی بــرای تســت زنی ســؤا
کتــاب،  کپــی رایــت در ایــران ایــن قواعــد و یــا ســایر مطالــب  مــی نمایــم بــا توجــه بــه عــدم رعایــت حــق 
کالس هــای درس یــا تالیفــات مــورد اســتفاده واقــع شــود و لــذا حداقــل  کــم توســط برخــی اســاتید در  کــم 
کســب رضایــت و اجــازه  از اینجانــب قبــل از اقــدام  درخواســت مــن از ایــن دوســتان، رعایــت حقــوق و 

کتــاب مــی باشــد. ایــن قواعــد مطالــب پیچیــده ای  بــه تدریــس و بهــره بــرداری از مطالــب جامــع ایــن 

نیســتند، امــا ســاختن و اســتنتاج چنیــن قواعــدی نتیجــه دقــت بســیار زیــاد و عالقه منــدی عمیــق و 
ــگام  ــجویان در هن ــان دانش ــن زم ــدر رفت ــه ه ــری از ب ــرای جلوگی ــی ب ــن راه ــه یافت ــتیاق ب ــن اش همچنی
کــه ایــن  پاســخ دادن بــه ســؤاالت لغــت بــوده اســت. لــذا ایــن امــر می توانــد بــه شــما دانشــجویانی 
کارشناســی ارشــد انتخــاب نموده ایــد، ایــن نویــد را  کتــاب را به عنــوان منبــع آموزشــی در آزمــون زبــان 
ــا ایــن روش هــای تســت زنی آشــنا می شــوید و انشــاء اهلل  ــه ب ک کســانی هســتید  ــه جــزو معــدود  ک بدهــد 

کــرد. ــا ســایرین عمــل خواهیــد  ــان، متفــاوت ب در آزمــون زب
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تکنیک های طالیی و استراتژیهای کاربردی 
پاسخ دهی به سواالت درک مطلب
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مقـدمـه:\
 مهمترین و شاید تعین كننده ترین بخش آزمون زبان كارشناسی ارشد بخش درك مطلب می باشد. زیرا 

غالب دانشجویان از بخش لغت تا حدودی امتیاز الزم را كسب می كنند. همچنین با دانستن این مطلب كه 

ع روشن تر خواهد شد.  حداقل 50 % سواالت آزمون در مورد درك مطلب می باشند، درک اهمیت این موضو

كثر داوطلبان كارشناسی ارشد، برای پاسخ دادن به سواالت درك مطلب فقط دانش زبان  بر خالف تصور ا

انگلیسی شرط الزم و كافی نیست. ممكن است داوطلبان از دامنه لغوی مناسبی برخودار باشد، اما به جهت 

عدم آشنایی و اشراف بر استراتژی ها و تكنیكهای درک مطلب نمی تواند از عهده این سواالت بر آید.
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اجزا تشکیل دهنده یک متن
کلی یک passage  به سه قسمت تقسیم می شود:\ در نگاه 

:Topic Sentence (T.P) جمله اصلی متن

)T.P( جمالت دارای جزئیات، توضیحات و مثال های بیشتر در مورد Supporting Sentences :

Concluding sentences جمالت جمع بندی) نتیجه(:

\: )Topic Sentence( تاپیک سنتس

 اولین قسمت یک متن )Topic Sentence )T.P یا جمله اصلی متن هست،  به عبارت دیگر اولین 

ابتدای یک متن  الزامًا همیشه در    T.P گرچه با آن شروع می شود T.P می باشد. ا كه متن  جمله ای 

زبان  با آن شروع میشود. متن های  كه متن  اولین جمله ای است  90 درصد موارد  تا   80 نیست ولی 

مختلف  فیلدهای  به  كه  هستند  تخصصی   - علمی  مقاالت  از  برگرفته  بهداشت،  وزارت  ارشد  آزمون 

از  ای  بریده  ارشد،  آزمون  در  بعضی متن های موجود  مربوط می شوند.  پیراپزشكی  و  پزشكی  حیطه 

گراف مقاله است، در  این متن ها، جمله اول متن در واقع اخرین جمله ی مربوط به  پارا وسط یک 

گراف قبلی است، و لذا اولین جمله متن حاضر نمی تواند T.P به حساب بیاد.  پارا

كـه در 10 تـا 20 درصـد مـوارد جملـه ی اول متـن T.P نباشـد در ایـن صـورت  گفـت  كل میتـوان  در 

یـا جملـه ی دوم T.P   خواهـد بـود و یـا ممكـن  اسـت متـن بـدون T.P باشـد یعنـی T.P آن بصـورت 

تلویحـی یـا غیرمسـتقیم در متـن نهفتـه باشـد. پـس در هـر صـورت، بـرای شـما بعنـوان یـک داوطلـب 

كمـی داریـد، شناسـاییT.P حائـز اهمیـت  كـه میخواهیـد تسـت بزنیـد و زمـان  ارشـد حاضـر در آزمـون 

كنكـور حداقـل یـک و یـا دو سـوال در ارتبـاط مسـتقیم یـا غیـر  كـه اغلـب متن هـای  اسـت از ایـن لحـاظ 

كـه شناسـایی و تمركـز بـر روی T.P بحـث بسـیار  گرفـت  مسـتقیم بـا T.P دارنـد و لـذا میتـوان نتیجـه 

كـه نـه تنهـا یـک سـوال مسـتقیم از T.P اورده  مهمـی اسـت و ایـن از جنبـه دیگـری نیـز اهمیـت دارد 

كالم را متوجه شـویم و  كـه رشـته ی  كمـک می كنـد  مـی شـود، بلكـه ایـن T.P ماننـد چـراغ راهنمـا بـه مـا 

كلـی متـن را تشـخیص دهیـم  گـری در مسـیر پیـش روی مـا باشـد تـا بتوانیـم رونـد  ماننـد چـراغ هدایـت 

كـه متنـی  كنـد. پـس شـما هـر زمـان  كـه نویسـنده قصـد دارد چـه موضوعـی را بحـث  و متوجـه شـویم 

كـرده و بـه خوبـی بفهمیـد. در ادامـه بحـث توضیحـات  را دیدیـد بایـد جمـالت اول را بـه خوبـی درک 

كامـل همـراه بـا مثالهـای فـراوان جهـت شناسـایی T.P ارائـه خواهـد شـد.
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[Supporting Sentences

آنهــا بــه  كــه  میرســیم  بعــدی  جمــالت  بــه   ، كردیــم  شناســایی  را   Topic Sentence اینكــه  از    بعــد 
گــراف نویســی زبــان  گــراف بنــدی و پارا گوینــد. ایــن ترتیــب در اصــول پارا  Supporting Sentence مــی 

انگلیســی ثابــت و اســتوار هســت.
گفتــه مــی شــود. بــرای   Body هــا ســت Supporting Sentence  كــه شــامل بــه آن قســمت از متــن 
Topic Sentence و پیكــر كــه جســم یــک انســان دارای ســر  كنیــد   تفهیــم ایــن تقســیم بنــدی تصــور 

 Supporting Sentence  هــا مــی باشــد . Supporting Sentence  هــا نقــش حمایتــی دارنــد، در واقــع 

 Topic Sentence كــه در ح بیشــتر ایــده ایســت  كارشــان توضیحــات بیشــتر، مثــال هــای بیشــتر و شــر
عنــوان شــده اســت.

[Concluding sentence

كــه  concluding sentence  نــام دارد  كــه در انتهــای متــن مــی آیــد  جملــه بســیار مهــم دیگــر متــن 
كــه از نامــش پیداســت جمــالت  گیــری یــا جمــع بنــدی هســتند. همانطــوری  بــه معنــی جملــه نتیجــه 
كار Concluding Sentence ارائــه نظــرات نهایــی  كنــد.  گیــری قاعدتــًا نتیجــِه متــن را بیــان مــی  نتیجــه 
 Concluding Sentence كــه دربــاره دیــدگاه نویســنده اســت غالبــا در نویســنده اســت و لــذا ســواالتی 

ــده شــده اســت. گنجان

 پس در یک نگاه کلی، هر متن از باال به پایین شامل سه قسمت:
  Concluding Sentences- Supporting Sentences-Topic Sentences  مــی باشــد و ایــن یــک 

كــه  كلــی و بســیار مهــم بــرای ردیابــی و مــكان یابــی پاســخ ســواالت درک مطلــب مــی باشــد  دســتور العمــل 
در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.

 Topic كــه مــا اولیــن كــه بایــد دربــاره ســاختار یــک متــن بدانیــم ایــن اســت   نكتــه ی مهــم دیگــری 
 Main topic مــی شناســیم و غالبــًا عــالوه بــر First/Main Topic Sentence را بــه عنــوان Sentence

Sentence در یــک متــن میتوانــد  Topic Sentence  دیگــری هــم وجــود داشــته باشــد . بعبــارت دیگــر 

گــراف داشــته باشــد جملــه ی  گــراف بنــدی شــده باشــد، یعنــی بیــش از یــک پارا ع پارا گــر متــن از نــو ا
گــراف بــرای مــا حكــم یــک Topic Sentence را دارد.  ابتدایــی هــر پارا

Third Topic Sentence, Second Topic Sentence, First Topic Sentence و ....  یعنــی مــا 
كــه البتــه در غالــب متــن هــا بیــش از 4 تــا Topic Sentence  5 فرعــی وجــود  مــی توانیــم داشــته باشــیم 
كــه دارای فرمــت  كلــی از قالــب یــک متــن در ذهــن مــا ایجــاد شــده  نــدارد . پــس تــا اینجــا شــكل و نمایــی 

خــاص بــه شــكل ذیــل هســت:
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Topic Sentence

Supporting Sentences

Supporting Sentences

Supporting Sentences

.

.

.

Concluding sentences

Concluding sentences

نمای 1: اسکلت کلی متن

one of the first people i met was joe frieda. i first met joe standing in a 
line at bookstore. i was having a difficult time finding the  books for the 
english classes i was taking my first semester here. he not only helped me 
find my books, but he also gave me some good advice on where to get 
tutorial help on campus and where i could find some good restaurants. 
we,ve become better friends since then and he has been so helpful in 
answering any questions i have about going to school in the u.s and about 
american culture. if hadn,t met joe that day. i might still be looking for 
the right books for my classes!

topic sentence

concluding sentence
supporting sentence

نمای2: اسکلت کلی متن
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انواع متن ها \
گراف: الف. تقسیم بندی از لحاظ تعداد پارا

1 .                                                                         One-paragraph passages  : متن های یکپارچه
كل متن دارای یک پارگراف هست. گراف هستند. یعنی  ع متن ها تنها شامل یک پارا این نو

2 .                                               Paragraphed passages متن های پارگراف بندی شده: 
گراف داشته باشند. گراف هستند و ممكن است تا 6 یا 7 پارا ع متن ها دارای بیش از یک پارا این نو

گراف: ب. تقسیم بندی از لحاظ اجزا  پارا
                                                                                     Standard passages : متن های استاندارد

كـه دارای   topic sentence و Concluding Sentence  هسـتند . یعنـی  متـن هـای هسـتند 
كـرده و در آخریـن جمـالت متن هم به  نویسـنده در جمـالت اول، ایـده اصلـی متـن)Main Idea( را بیـان 
كنـد تـا بـه یـک نتیجـه  گیـری و جمـع بنـدی نظـرات پرداختـه  یـا از خواننـده درخواسـت مـی  بیـان نتیجـه 

كلی برسـد.   گیـری 

                                                           Idiosyncratic passages:متن های غیر استاندارد
ع متن ها دارای topic sentence و یا Concluding Sentence  نیستند. این نو

در حالت اول یک متن غالبًا بریده ای از یک مقاله است و احتمااًل جمله اول متن  در واقع جمله 
گرفت. آخر متن قبلی است. لذا جمله اول متن را نمیتوان topic sentence   در نظر 

بجـای  نویسـنده  واقـع  در  اسـت.  گیـری  نتیجـه  یـا جمـالت  بـدون جملـه  متـن  در حالـت دوم 
كـه باز هم  به  گیـری همچنـان متـن را بـا یـک  supporting sentence ختـم می كند  نتیجـه 

توصیـف یـا تشـریح جزییـات بیشـتر مـی پـردازد.
 topic در حالـت سـوم: یـک متـن غیـر اسـتاندارد در مـوارد نادر ممكن اسـت هیـچ كدام از مـوارد

sentence و یا Concluding Sentence   را نداشـته باشـد.

آشنا • آنها  تقسیم بندی های  و  متن ها  انواع  با  فراوان  مثال های  ارائه  با  بعدی،  بخش های  در   
کاربردی خواهید آموخت. خواهید شد و این دسته  بندی ها را بصورت 
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6. Tone & Style

سواالت مربوط به دیدگاه نویسنده:\

ع  كـه نگـرش یـا دیـدگاه نویسـنده را در خصـوص موضـو ایـن تیـپ سـواالت از شـما میخواهنـد 
اصلـی متـن یـا بخـش خاصـی از متـن تشـخیص دهیـد. چنین سـواالتی بـرای ارزیابی توانایی شـما 
در تشـخیص نگـرش یـا نظـر نویسـنده ارائـه مـی شـوند. نگرش نویسـنده در خصـوص بخش های 
متفاوتـی از جملـه میتوانـد مـورد پرسـش قـرار بگیـرد . گاهـی مواقـع نگرش نویسـنده نسـبت به كل 
ع خـاص در متـن اظهـار نظـر می  گاهـی نویسـنده نسـبت بـه یـک موضـو متـن مـورد سـوال هسـت و 
كند، و لذا برای پی بردن به دیدگاه نویسـنده جسـتجوی ما باید براسـاس سـوال مورد نظر باشـد. 

در كل نگـرش نویسـنده بـه یكـی از حالتهـای زیـر  می توانـد ارائـه شـود:
انتهای متن بصورت 	  یا در  ازمتن مورد نظر   كلی نویسنده در مورد بخش خاصی   نگرش 

كه در این صورت میتوان به راحتی آن را متوجه شد و به آن پاسخ  مستقیم ارائه میشود 
داد.

كه در 	  ع بپردازد  ع یا مقایسه دو موضو ممكن است نویسنده به بیان یا توصیف یک موضو
كننده باشد  كند و هم میتواند صرفًا یک توصیف  این حالت هم میتواند نظر خود را بیان 
گر ارائه نظری نداشته باشد طبیعًا دیدگاه بی طرفی را اتخاذ  و ارائه نظری نداشته باشد، ا
كلمه impartial  )بی طرف( بایستی انتخاب شود.  گزینه ها از  كرده و لذا  معمواًل در بین 

كلیات 	  نهایتا نویسنده ممكن است دیدگاه خود را بصورت انتقادی یا تاییدی و در لفافه در 
نظر  در  را  نویسنده  سخنان  برآورد  بایستی  هم  صورت  دراین  كه  باشد،  كرده  بیان  متن 

كنیم.  بگیریم، و به نوعی دیدگاه وی را  از جمالت مختلف متن استنباط 

نکته مهم:
از  در این نوع سواالت  با توجه به اینکه غالبًا دیدگاه نویسنده در قسمت مشخصی یا ثابتی 
کیدًا توصیه میشود پاسخ به این  کل متن هست، ا متن نیست و به احتمال زیاد نیاز به خواندن 

سواالت را مانند سواالت  main idea به آخرین موارد موکول نمایید.

گذشته  می پردازیم.•   در ادامه به نمونه مثال های از این نوع سوال از آزمون های 

 [ Passage 1 

Another critical factor that plays a part in susceptibility to colds is age. A study 

done in the University of Michigan, School of Public Health, revealed particulars 

that seem to hold true for the general population. Infants are the most cold-ridden 

group, averaging more than six colds in their first year. Boys have more colds than 
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girls up to age three. After the age three, girls are more susceptible than boys, and 

teenage girls average three colds a year to boy’s two. 

The general incidence of cold continues to decline into maturity. Elderly people 

who are in good health have as few as one or two colds annually. One exception 

is found among people in their twenties, especially women, who show a rise in 

cold infections, because people in this age group are most likely to have young 

children. Adults who delay having children until their thirties and forties experience 

the same sudden increase in colds.

کامل متن در پاسخنامه مربوط به سواالت صبح جمعه 96-95( )ترجمه 

Question: The writer in this passage, ................   

b)    is unaware of the topica)    is highly critical of the issue

d)    tries to remain objectivec)    considers his personal views

                       

Paraphrase in questionsKey words in the passage

tries to remain objective

به معنی بیطرف بودن و فقط برمبنای واقعیات نظر دادن، 
بدون دخالت دادن نظرات و افکار خود

Whole passage

در این سوال با توجه به عدم ارائه نظر توسط 
کل متن هست  نویسنده، نیاز به خواندن 

ال:  نویسنده این متن ........سؤ
ح شده است. ع مطر الف. به شدت منتقد موضو

گاهی ندارد.  ع ا ب. نسبت به موضو
ج. دیدگاه های شخصی خود را مد نظر قرار داده است.

كرده بدون دخالت دادن نظرات و افكار خود، تنها براساس واقعیت نظر دهد. د. سعی 

 concluding sentence, Supporting Sentence, topic بـه  توجـه  بـا  توضیـح: 
كـه نویسـنده تنهـا بـه بیـان حقایقـی در مـورد سـرماخوردگی پرداختـه و اظهـار نظـری نكرده   sentence

كـه  گزینـه د صحیـح اسـت. كـرد  میتـوان برداشـت 

کلمـه objective در زبـان انگلیسـی میتوانـد بصـورت صفتـی بـا دو معنـا بـکار رود.  نکتـه: 
بـودن«  درحالـت عمومـی معنـی آن »عینـی« و در متـون تخصصـی  معنـی آن »بـی طـرف 
کامـل این  کلمـه »هـدف« مـی باشـد. )بـرای آشـنایی بـا لیسـت  مـی باشـد. معنـی اسـمی ایـن 

کنیـد.( کارتهـای لغـات مراجعـه  کلمـات دو معنایـی مهـم بـه فلـش 
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فـصـل پنجم

 بانک جامع سواالت 10 سال گذشته
از سا ل 90-91   تا   1400-99
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ســــؤاالت آزمـون عصـــر پنج شنبه 99-98

xPart one: Reading Comprehension

 x passage 1

    Developments in nanotechnology have enormous potentials to 

revolutionize drug delivery system. The overall aim is to allow drugs to be 

delivered to the areas within the body which they are targeting. The active 

ingredients of  the drugs are placed inside a wrapper that is genetically 

designed to locate a particular part of  the body. The wrapper is attracted to 

the cell receptors of  the relevant area and attaches to it, discharging its active 

ingredients. Early results are very impressive. Delivering anti-cancer drugs to 

the brain has been a major problem due to the blood-brain barrier. However, 

anti-cancer drugs bound to nanomaterials successfully cross the blood-brain 

barrier and release the drugs at therapeutic concentrations in the brain.

1- In this paragraph, the “drug delivery systems” refers to ...................

a. distributing the required drugs among the sick appropriately

b. providing the diseased part of the body with drugs

c. the best ways for the patients to obtain and take drugs

d. the new technologies of manufacturing and distributing drugs

2- In the technology described, the …….........…. made so that it/they can 
detect the target part. 

a. wrapper is      b. ingredients are        c. cell receptors are     d. body is
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3- What does underlined “they” (line 3) refer to?

a. delivery systems     b. body areas             c. developments      d. drugs

4- In this text, delivering anti-cancer drugs to the brain is an example of.......

a. the problem that blood-brain barrier creates

b. a common therapeutic method to combat brain cancer

c. successful use of nanotechnology

d. a common problem of  brain cancer patients

5- The author’s attitude toward the future of drug delivery system is.........

a. adverse        b.  unsupportive          c.  optimistic            d. critical

 x Passage 2:

Since World War I, it has been recognized that some patients with  non-

thoracic injuries sepsis, and the like conditions develop respiratory distress, 

diffuse lung infiltrates, and respiratory failure, sometimes after a delay of 

hours to days. Ashbaugh described such patients in 1967, using the term 

“adult respiratory distress syndrome”. Later on, the term “acute respiratory 

distress syndrome” (ARDS) was used instead of  “adult respiratory distress 

syndrome” because the syndrome occurs in both adults and children.

ARDS is serious, sometimes life-threatening, and get worse quickly. But 

it’s generally treatable and most people can recover from it. Fast diagnosis 

and treatment are important.  In this disease, fluid leaks from small blood 

vessels and accumulates in the tiny air sacs in your lungs. Your lungs are then 

unable to fill up with enough air. Because of  this, the blood traveling to your 

lungs can’t pick up the amount of  oxygen it needs to carry to the rest of  your 

body. That can lead to organs such as your kidneys or brain not working as 

they should or shutting down. Doctors are still trying to learn more about this 

condition and why it happens. It’s not always clear what triggers a case.

6- Those who develop respiratory related conditions such as respiratory 
distress have ……

a. been recognized to suffer from sepsis for some time

b. been suffering from thoracic injuries for a couple of days

c. taken part in World War I

d. already diffused lung infiltrates
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7- The term “adult respiratory distress syndrome” was introduced.............

a. to include everybody having the syndrome

b. around the mid-20th century

c. long after that of ARDS

d. to substitute acute respiratory distress syndrome

8- Although ARDS is a serious condition, it …....…..

a. is life-threatening                          b. may not aggravate over time

c. is likely to be cured                       d. is not a diagnosable disease

9- Those suffering from ARDS may be inflicted with renal failure because 
............

a. the brain may malfunction

b. the lungs absorb all the air

c. blood vessels carry oxygen to the lungs

d. kidneys receive insufficient oxygen

10- The passage concludes that the underlying cause of ARDS is.............

a. still a mystery                    b. a respiratory failure

c. easily detectable               d. highly preventable

 x Passage 3:

We all know that there are different degrees of  intelligence, but it is perhaps 

less understood that the way we think about intelligence may be influenced 

by the society we live in, and that even within one society, standards and 

norms can change over time. For example, since the rise of  a scientific culture, 

the intelligence of  the scientists has been greatly valued. Therefore, scientists 

and theoreticians like Einstein and Hawking have been considered the “most 

intelligent’.

Recent research on intelligence is leading toward its redefinition. 

Today, it is recognized that people have different kinds of  intelligence 

and that the ability to think scientifically (i.e. the capacity to use logical 

deduction and factual evidence to solve problems) is just one kind. For 

example, the ability to create things of  beauty such as painting or a musical 

composition demonstrates artistic intelligence. Political and social leaders 

have interpersonal intelligence, the talent to understand and manage other 
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people. The ability to organize facts into a clear argument, master languages, 

and create stories about imaginary people and situations are considered as 

separate aspects of  intelligence. Therefore, the average person has different 

but “normal” amounts of  each type of  intelligence, while a genius is a person 

with an outstanding brilliance in at least one kind of  intelligence.

11- The main idea of this passage is .............

a. scientists are more intelligent than others

b. all artists are intelligent people

c. intelligence exists in different forms

d. geniuses are intelligent in many ways

12- Based on the recent research on intelligence, the author ............ the 
idea that scientists are the most intelligent people.

a. provides evidence for  b. partly advocates

c. confirms   d. challenges

13- A person with interpersonal intelligence is competent in ............

a. mastering several languages  b. administrative affairs

c. organizing facts into arguments  d. writing imaginary stories

14- As stated, a genius is someone who .............

a. is exceptionally talented in at least one area

b. studies mathematics and scientific subjects
c. can paint pictures and compose music

d. talks brilliantly about many subjects

15- In case Einstein and hawking were living today, they would ....... 

a. be considered outstanding in different types of intelligence

b. redefine the concept of intelligence
c. be referred to as geniuses in each type of intelligence 

d) be considered a genius in their own field of specialty

 x Passage 4:

     Not too long ago, deadly infections were feared in the Western world. 

Since that time, many countries have undergone a transformation from 
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disease cesspools to much safer, healthier habitats. Starting in the mid 1800s, 

there was a steady drop in deaths from all infectious diseases, decreasing to 

relatively minor levels by the early 1900s. The history of  that transformation 

involves famine, poverty, filth, lost cures, eugenicist doctrine, individual 

freedoms versus state power, protests and arrests over vaccine refusal, and 

much more. Today, we are told that medical interventions have increased our 

lifespan and single-handedly prevented masses of  deaths. But is this really true? 

Dissolving Illusions details facts and figures from long- overlooked medical 

journals, books, newspapers, and other sources. Using myth-shocking graphs, 

this book shows that vaccines, antibiotics, and other medical interventions are 

not responsible for the increase in lifespan and the decline in mortality from 

infectious diseases. If  the medical profession could systematically misinterpret 

and ignore key historical information, the question must be asked, “What else 

is ignored and misinterpreted today?” Perhaps the best reason to know our 

history is so that the worst parts are never repeated.

16-  According to the passage, deadly infections steadily……………

a. diminished b. elevated   c. stabilized d. fluctuated        

17- The mid-1800s ............ the risk posed by infectious diseases.

a. shows a sharp rise in  b. indicates no signs of

c. puts an end to   d. marks a decline in

18-  The book “Dissolving Illusions” intends to ............ facts and figures in 
long-unattended medical sources.

a. ignore  b. bring under attention

c. devalue  d. distract us from

19- The writer indirectly recommends a reasonable review of the past 
events to ............

a. prevent future mistakes  b. write science history

c. extend historical information  d. interpret medical profession

20- The underlined “that” (line 5) refers to transformation from a deadly 
environment to ...............

a. rise in illness  b. filthy habitat 
c. safer setting  d. absolute poverty
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xPart two: Vocabulary Questions

21- Most of the developments in medical fields started with the ............ 
of the digital systems.

a. intent            b. advent            c. resumption    d. termination

22- Before using a device or taking a drug, reading the …………. carefully is 
necessary.

a. provisions    b. supplements    c. intentions             d. instructions

23- It is essential to find a well-suited organ for transplantation as the body 
has a predisposed ............ to reject mismatched organs.

a. tendency      b. impotence      c. intimacy                d. tolerance

24- The patient received a tetanus vaccine to prevent muscle spasm soon 
after he………... his knee in a soccer game.

a. sustained     b. strengthened    c. sprained   d. stabilized

25- The patient had to undergo open heart surgery to remove the blood clot 
having …….. his coronary artery.

a. suspected    b. inspected         c. contested            d. obstructed

26- Clinical ............ are usually sufficient for physicians to diagnose the 
patient’s problem.

a. manifestations   b. outbreaks    c. tendencies  d. remedies

27- The scientist gave an influential lecture about cancer and was able to 
............ powerful emotions from her audience.

a. evolve              b. resolve         c. evoke   d. revolve

28- The psychologists prescribed a medicine to rapidly…….. his distress 
and anxiety.  

a. appreciate         b. achieve         c. amplify  d. alleviate

29- If your emotions ............ your wisdom, you cannot judge reasonably and 
may decide incorrectly.

a. outnumber        b. outweigh      c. enhance  d. elaborate

30- In specific climates, the floods………almost as quickly as they arise, they 
rapidly go back to the normal state.  

a. subside      b. commence  c. survive  d. emerge
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31- Undoubtedly, without the ............ supply of fresh and oxygenated 
blood, the human brain will not function properly.

a. steady  b.  scarce  c. scanty         d. queer

32- During the operation, the heart must get ............ to allow the surgeon 
to fix the defects.

a. hesitant  b. motionless  c. restless  d. vibrant

33- As flies feed ………….. , they create a sense of non-cleanliness.

a. Feasibly  b. filthily  c.  fatally  d. frankly

34- Students in medical fields are expected to be ............ participants in 
the process of learning.

a. diligent  b. monotonous  c.  miserable  d. fragile

35- Dressing materials ............ drainage but will not adhere to the wound 
when removed.

a. Saturate  b. contain  c. discharge  d. absorb

36- My friend has had a backache for a long time; the doctor prescribed 
............ exercise for his weak back.

a. degenerating     b. remedial  c. disappointing   d. malformed

37- A famous football player was trying to raise money for flood victims 
and asked his teammates to ……..too.

a. retain   b. correlate  c. contribute  d. resolve

38- Plastic materials ............ dangerous chemicals and produce poisons 
when they burn.

a. evade   b. eliminate  c.  consume    d. release

39- People who are proved to be…………unhealthy, when committing a 
crime, may not be considered criminally responsible.

 a. mentally  b. intentionally  c. cautiously         d. individually

40- As the fever …………… for two weeks, the patient was hospitalized.

a. insisted  b.  consisted     c. persisted            d. assisted
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پاســخنامه عصــر پنج شــنبه 99-98

بخش اول: درک مطلب \
متن اول  \

دارد. دارو  تحویــل  سیســتم  كــردن  متحــول  بــرای  را  بی شــماری  ظرفیت هــای  نانوفّنــاوری  در  پیشــرفت 
ــورد  ــا( م ــا )داروه ــه آنه ــت ك ــدن هس ــه نواحــی داخــل ب ــل شــدن ب ــرای تحوی ــه داروهــا ب ــی، اجــازه دادن ب هــدف كل
هــدف قــرار می دهنــد. تركیبــات فعــال داروهــا داخــل یــک لفافــه )بســته در حــد نانــو( قــرار داده می شــود كــه 
به طــور ژنتیكــی طراحی شــده تــا بخــش خاصــی از بــدن را مكان یابــی نمایــد. ایــن بســته جــذب گیرنده هــای 
ــج  ــد. نتای ــش را آزاد می كن ــات فعال ــپس تركیب ــبد، س ــه آن می چس ــود و ب ــه می ش ــه مربوط ــه ناحی ــوط ب ــلولی مرب س
ــه(  ــزی )همیش ــی مغ ــع خون ــود مان ــل وج ــه دلی ــرطان ب ــد س ــای ض ــل داروه ــتند. تحوی ــذار هس ــیار تأثیرگ ــه بس اولی
ــز  ــورت موفقیت آمی ــو به ص ــواد نان ــه م ــده ب ــل ش ــرطان متص ــد س ــای ض ــا داروه ــت. ام ــوده اس ــزرگ ب ــكل ب ــک مش ی
از ایــن مانــع خونــی مغــزی عبــور كــرده و مــواد درمانــی را بــا غلظــت درمانــی مناســب در مغــز آزاد می كننــد. 

در این پاراگراف سیستم های تحویل دارو اشاره به .................... دارد.. 1
الــف. توزیــع داروهای مورد نیاز به صورت مناســب در بین بیماران

ب. فراهــم كردن دارو بــرای بخش های بیمار بدن
ج. بهترین شــیوه برای بیماران جهت به دســت آوردن و مصرف داروها

د. تكنولوژی هــای جدید ســاخت و توزیع داروها

توضیــح : بــا توجــه بــه Topic sentence و جملــه بعــدی )"پیشــرفت در نانــو تكنولــوژی ظرفیت هــای بی شــماری 
را بــرای متحــول كــردن سیســتم تحویــل دارو دارد .هــدف كلــی اجــازه دادن بــه داروهــا بــرای تحویــل شــدن بــه نواحــی داخــل 
بــدن هســت كــه )آنهــا( مــورد هــدف قــرار می دهنــد. "( می تــوان برداشــت کــرد کــه هــدف از سیســتم تحویــل 
دارو، فراهــم کــردن دارو بــرای بخش هــای بیمــار بــدن می باشــد.لذا گزینــه "ب" صحیــح هســت. ســایر 

گزینه هــا ارتباطــی بــه ایــن ســؤال ندارنــد.
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در تكنولــوژی توصیف شــده ....... ســاخته می شــود تــا بتوانــد بخــش مــورد هــدف را شناســایی كنــد.. 2
ج. گیرنده های سلولی                د. بدن ب. تركیبات   الف.  بسته  

ــن )"تركیبــات فعــال داروهــا داخــل یــک  ــق و مســتقیم مت ــه توضیحــات و اشــاره دقی ــا توجــه ب توضیــح : ب
ــد."(  ــی نمای ــدن را مكان یاب ــی از ب ــش خاص ــا بخ ــده ت ــی طراحی ش ــور ژنتیك ــه به ط ــود ك ــرار داده می ش ــته( ق ــه )بس لفاف

ــدارد. ــی ن ــم توجیه ــا ه ــح هســت. ســایر گزینه ه ــه "الــف" صحی گزین

كلمه یا ضمیر” they “ در خط سوم كه زیرش خط كشیده شده اشاره به ........... دارد.. 3
ب. نواحی بدن               ج. توسعه ها                 د. داروها الف.  سیستم های تحویل  

توضیــح : در خصــوص ســؤاالت ضمیــر همیشــه بــرای پیــدا کــردن مرجــع بایــد بــه جمــات قبــل یــا 
جملــه ای کــه ضمیــر درون آن قرارگرفتــه مراجعــه کنیــم و دقیقــه متوجــه مفهــوم و ارتبــاط  بیــن ضمیــر 

و ســایر اجــزای جملــه بشــویم. 
در ایــن ســؤال هــم باکمــی دقــت و تســلط بــه ترجمــه جملــه به راحتــی می تــوان دریافــت کــه مرجــع 
ضمیــر داروهــا هســتند، بنابرایــن گزینــه "د" پاســخ صحیــح هســت. " هــدف كلــی اجــازه دادن بــه داروهــا بــرای 

تحویــل شــدن بــه نواحــی داخــل بــدن هســت كــه آنهــا )داروهــا( مــورد هــدف قــرار می دهنــد."  

در این متن تحویل داروهای ضد سرطان به مغز مثالی از ................. می باشد.. 4
الف. مشــكلی كه مانع خونــی مغزی به وجود می آورد

ب. یــک متــد درمانی متداول برای مقابله با ســرطان مغزی
ــز نانوتكنولوژی ج. كاربرد موفقیت آمی

د. یک مشــكل متداول مربوط به بیماران ســرطان مغزی

ــه  ــا Concluding Sentences )"تحویــل داروهــای ضــد ســرطان ب ــه جمــات نتیجــه ی ــا توجــه ب توضیــح: ب
دلیــل وجــود مانــع خونــی مغــزی )همیشــه( یــک مشــكل بــزرگ بــوده اســت. امــا داروهــای ضــد ســرطان متصــل شــده بــه 
مــواد نانــو به صــورت موفقیت آمیــز از ایــن مانــع خونــی مغــزی عبــور كــرده ..."( می تــوان نتیجــه گرفــت کــه هرچنــد 
درگذشــته تحویــل داروهــای ضــد ســرطان یــک مشــکل بزرگــی بــوده امــا بــه لطــف نانوتکنولــوژی ایــن 
ــود و   ــه می ش ــر گرفت ــح در نظ ــخ صحی ــوان پاس ــه "ج" به عن ــذا گزین ــت. ل ــده اس ــرف ش ــکل برط مش

ــتند. ــردود هس ــود م ــا خودبه خ ــایر گزینه ه س

دیدگاه نویسنده در رابطه با آینده سیستم تحویل دارو ....................... می باشد.. 5
الف.  مخالف و ناسازگار                  ب. غیر حمایت كننده                  ج. خوش بینانه                  د. منتقد

توضیح: برای درک چرایی انتخاب "گزینه ج" به توضیحات سؤال قبل مراجعه بفرمایید.

 متن دوم  \
از زمــان جنــگ جهانــی اول مشــخص شــد كــه برخــی بیمــاران مبتابــه عفونت هــای گســترده مربــوط بــه صدمــات 
غیــر مرتبــط بــا قفســه ســینه و بیماری هــای مشــابه، دچــار دیســترس تنفســی، نشــت گســترده ریــوی و نارســایی تنفســی 
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می شــوند، كــه گاهــًا بعــد از چنــد ســاعت تــا چنــد روز تأخیــر رخ می دهــد. Ashbaugh  (1۹6۷( چنیــن بیمارانــی 
را بــا اســتفاده از واژه ســندرم دیســترس تنفســی بزرگســاالن توصیــف كــرد. بعدهــا واژه ســندروم دیســترس تنفســی 
ــاالن و  ــم در بزرگس ــندروم ه ــن س ــرا ای ــد، زی ــتفاده ش ــاالن اس ــی بزرگس ــندروم تنفس ــای س ــاد  )ARDS( به ج ح

هــم در كــودكان رخ می دهــد.
 (ARDS( شــدید بــوده و گاهــی اوقــات تهدیدكننــده زندگــی هســت و به ســرعت هــم وخیم تــر می شــود. امــا 

ــت  ــان ســریع اهمی ــد. تشــخیص و درم ــود یابن ــد از آن بهب ــراد می توانن ــان هســت و بیشــتر اف ــی قابل درم به طوركل
زیــادی دارد. در ایــن بیمــاری، مایــع از رگهــای كوچــک خونــی نشــت پیداكــرده و در داخــل ریه هــای شــما 
ــا هــوای كافــی  ــر شــدن ب ــه پ ــز تجمــع می یابنــد. ریه هــای شــما بعــداز ایــن قــادر ب دركیســه های هوایــی بســیار ری
نیســتند، بــه خاطــر ایــن موضــوع خونــی كــه در ریه هــای شــما حركــت می كنــد نمی توانــد مقــدار اكســیژنی 
ــه  ــوع میتون ــن موض ــد. ای ــل نمای ــما حم ــدن ش ــمت های ب ــه قس ــه بقی ــوده و آن را ب ــت نم ــاز دارد دریاف ــه نی را ك
ــا اینكــه به طــور كامــل از كار  ــد ی ــد كار نكنن ــز شــما آن طــوری كــه بای ــد كلیه هــا و مغ ــی مانن باعــث بشــه اندام های
بیفتنــد. پزشــكان هنــوز هــم ســعی در یادگیــری بیشــتر در مــورد دلیــل رخــداد ایــن وضعیــت  دارنــد، زیــرا همیشــه 

ــک )مــورد( بیمــاری می شــود. ــروز ی ــزی باعــث ب مشــخص نیســت كــه چــه چی

آن دســته از افــرادی كــه دچار بیماری های مرتبط با تنفس، مانند دیســترس تنفســی می شــوند .... 6
الف. مشــخص شــده كه برای مدتی از عفونت گســترده رنج می برند

ب. بــرای چندین روز از صدمات توراســیک رنج می برند
ج. در جنگ جهانی اول شــركت كرده اند

د. از قبل دچار نشــت منتشــر ریوی  بوده اند

ــه Topic sentence )" ... مشــخص شــد كــه برخــی بیمــاران مبتابــه عفونت هــای گســترده  ــا توجــه ب  توضیــح : ب
ــا قفســه ســینه .....، دچــار دیســترس تنفســی، نشــت گســترده ریــوی و نارســایی تنفســی  ــه صدمــات غیــر مرتبــط ب مربــوط ب
می شــوند....."( افــراد مبتابــه عفونت هــای گســترده دچــار طیفــی از بیماری هــای تنفســی ماننــد دیســترس 
ــه  ــن اشــاره ب ــرا مت ــط اســت زی ــه ب غل ــح هســت. گزین ــه "الــف" صحی ــذا گزین تنفســی می شــوند. ل

صدمــات غیرتوراسیک)قفســه ســینه( دارد. ســایر گزینه هــا هــم برخــاف اطاعــات متــن هســتند.

 واژه سندروم دیسترس تنفسی بزرگساالن معرفی شد .............. 7
الف.  تا شامل هر شخصی كه این سندرم را دارد بشود 

ب. حوالی قرن بیستم
 )ARDS(  ج. مدت ها بعد از سندروم

د. تا جایگزین سندروم دیسترس تنفسی حاد بشود

توضیــح : بــا توجــه بــه جملــه بعــد از Topic sentence )". Ashbaugh  (1۹6۷( چنیــن بیمارانــی را بــا اســتفاده 
از واژه ســندرم دیســترس تنفســی بزرگســاالن توصیــف كــرد."( واضــح هســت کــه" گزینــه ب" درســت می باشــد. از 
طرفــی گزینــه الــف مربــوط بــه تعریــف ســندروم دیســترس تنفســی حــاد هســت و لــذا غیرقابل قبــول 
اســت. "گزینــه ج و د" هــم دقیقــًا برخــاف محتــوی و توضیحــات متــن هســتند. امــا در خصــوص گزینــه 

ب بایســتی بــه نــکات مهمــی در ایــن خصــوص توجــه نماییــد:
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نکته کنکوری: در زبان انگلیسی در خصوص تاریخ ها باید دقت کنید:
*  از ابتدای سال 1801 تا پایان 1900 به عنوان قرن 19 در نظر گرفته می شود.
* از ابتدای سال 1901 تا پایان 2000 به عنوان قرن 20 در نظر گرفته می شود.
* از ابتدای سال 2001 تا پایان 2100 به عنوان قرن 21 در نظر گرفته می شود.

اگرچه )ARDS( یک بیماری جدی است اما ........................... 8
ب. ممكن است طی زمان بدتر نشود  الف.  تهدیدكننده زندگی است  

د.  یک بیماری قابل تشخیص نیست ج. احتمال دارد كه درمان بشود  

  توضیــح : بــا توجــه بــه توضیحــات پاراگــراف دوم )")ARDS( شــدید بــوده و گاهــی اوقــات تهدیدكننــده زندگــی 
ــد.  ــود یابن ــد از آن بهب ــی قابل درمــان هســت و بیشــتر افــراد می توانن ــر می شــود. امــا به طوركل هســت و به ســرعت هــم وخیم ت
ــول و  ــه "ج" قابل قب ــه گزین ــت ک ــوان دریاف ــادگی می ت ــادی دارد."( به س ــت زی ــریع اهمی ــان س ــخیص و درم تش
ــا  ــًا برخــاف محتــوی و توضیحــات متــن هســتند. در رابطــه ب ــه "ب و د" دقیق بی نقــص می باشــد. گزین
گزینــه الــف در عبــارت  )is life-threatening( از فعــل is استفاده شــده کــه نشــانگر قطعیــت هســت، 
ــاره  ــه اش ــده ک ــه life-threatening استفاده ش ــل از کلم ــان sometimes  قب ــد زم ــن از قی ــا در مت ام
بــه عــدم قطعیــت دارد، لــذا ایــن گزینــه کامــًا غلــط اســت. در ادامــه جهــت فهــم مباحــث قطعیــت، 

ــه می شــود.   توضیحــات بیشــتر ارائ

ــوع  ــت موض ــانگر قطعی ــؤاالت، نش ــه س ــا گزین ــن ی ــداول  to be  در مت ــكال مت ــک از اش ــر ی ــود ه * وج
ــتند: ــل هس ــوارد ذی ــامل م ــداول  to be  ش ــكال مت ــد. اش ــی باش ــث م موردبح

 Am, is, are, was, were, have/has been 

ــن  ــاِن( در مت ــای زم ــی  و قیده ــال كمك ــل )افع ــات  ذی ــک كلم ــر ی ــوِد ه ــوق ، وج ــوارد  ف ــِس م  * برعك

یــا گزینــه ســؤاالت بیانگــر عــدم قطعیــت موضــوع مــورد بحــث مــی باشــد و در 99 درصــد مــوارد وجــود 
هركــدام از ایــن كلمــات در هــر یــک از گزینه هــا نشــانگر درســت بــودن آن گزینــه هســت، مگــر آنكــه 

در متــن بــه قطعیــت موضــوع اشــاره  شــده باشــد:

May, may be, might ,can , could  افعال كمكی نشان دهنده عدم قطعیت:                     
Sometimes, occasionally                                                                      :قیدها زمان نشان دهنده عدم قطعیت                                                                                                                                

افــراد مبتــال بــه )ARDS(، ممكــن اســت بــه نارســایی كلیــوی مبتــال شــوند، زیــرا .............. 9
الف.  مغز ممكن است عملكرد نادرست داشته باشد                      ب. ریه ها تمام هوا را جذب می كنند

ج. رگ های خونی اكسیژن را به ریه ها حمل می كنند                     د. كلیه ها اكسیژن ناكافی دریافت می كنند
  توضیــح : بــا توجــه بــه توضیحــات پاراگــراف دوم )"در ایــن بیمــاری )ARDS(  ، ... ریه هــای شــما ... قــادر بــه پــر شــدن بــا 
هــوای كافــی نیســتند ..... ایــن موضــوع میتونــه باعــث بشــه اندام هایــی ماننــد كلیه هــا و مغــز شــما آن طــوری كــه بایــد، كار نكننــد یــا اینكــه 
ــه "ب و ج"  ــد. گزین ــح می باش ــه "د" صحی ــه گزین ــت ک ــوان دریاف ــادگی می ت ــد."( به س ــل از كار بیفتن ــور كام به ط
دقیقــًا برخــاف محتــوی و توضیحــات متــن هســتند.  در رابطــه بــا "گزینــه الــف" هــم باید دقــت کرد کــه مانند 
نارســایی کلیــوی، عملکــرد نادرســت مغــز هــم بــه  نوبــه خــود جــزو عــوارض ابتــا بــه )ARDS(  بــه اســت .
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سؤاالت عصر پنجشنبه 1399-1400

 [ Part one :Reading Comprehension 

 [ Passage 1

   Psychologist George Spilich decided to find out whether, as many smokers 

say, smoking helps them to think and concentrate. He put non-smokers, active 

smokers and smokers deprived of  cigarettes through a series of  tests. In the 

first test, each subject sat before a computer screen and pressed a key as soon 

as he or she recognized a target letter. In this simple test, smokers, deprived 

smokers and non-smokers performed equally well. The next test was more 

complex. Non-smokers were faster, but under the stimulation of  nicotine, 

active smokers were faster than deprived smokers. In the third test of  short-

term memory, non-smokers made the fewest errors, but deprived smokers 

committed fewer errors than active smokers. In the fourth test, nonsmokers 

were the best, and deprived smokers performed better than those who had 

smoked a cigarette just before testing. As the tests became more complex, 

non-smokers performed better than smokers by wider and wider margins.

1- It is mentioned in the passage that the purpose of George Spilich’s 
experiments was to ...............                                                                                                                       
a. test the positive effect of smoking on thought and concentration 

b. show how smoking damages people’s ability to concentrate 

c. prove that smoking affects people’s regular performance 

d. show that non-smokers are less productive at work than smokers
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2- We understand from the passage that ......... .
a. deprived smokers in general did not perform better than active smokers 

b. active smokers responded more quickly than the other subjects in all tests 

c. non-smokers were not better than other subjects in the first simple test 

d. deprived smokers gave the slowest responses to the various tasks

3- George Spilich conducted the experiment to ............ .

a. check the effectiveness of nicotine on nonsmokers 

b. test the subjects’ concentration under different tests 

c. help the subjects finish the tests quickly 

d. make the subjects recall the words

4- The researcher in this study was actually testing what ................ .

a. the public believes about smoking 

b. the subjects needed to stop smoking 

c. smokers thought about positive smoking effects 

d. previous studies on smoking had suggested

5- In three of the four tests ..............  performed better than other 
participants.

a. deprived smokers  b. active smokers 

c. passive smokers  d. non-smokers

 [ Passage 2

It  is  clear  that  learning methods have evolved with technology over  the 

years  ,and  most  teachings  have  left  the  four  walls  of  the  classroom  .Some 

still haven’t ;but fortunately ,language learning has .There are many reasons 

that  make  it  necessary  to  use  technology  in  this  field  ,one  of  which  is  the 

difficulty of learning a new language .It is a special skill because the process of 

picking up a new language requires the brain to construct brand new linguistic 

structures ;a difficult but achievable task .This is another fitting situation for 

the  application  of  technology  .Rather  than  being  forced  to  comprehend  at 

the speed of classmates ,mobile applications and tutorial videos for language 

learning  help  students  learn  whenever  they  like  ,at  their  own  pace  .They 
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are  also  useful  in  cases  where  one  needs  to  learn  how  to  communicate  in 

specific situations ,such as a vacation or business trip .In a traditional learning 

structure  ,it  isn’t  always  easy  to  track  daily  progress  .However  ,students 

learning with mobile applications can track their daily progress ,and may even 

get suggestions on how and where to improve ,depending on the application. 

With the improvements made by technology in language learning ,it is clearly 

now an easier target.

6- What does the author mean by “teachings have left the four walls of a 
classroom"?
a. Home schooling is available for most students. 

b. Traditional methods of  teaching are coming back. 

c. Teachings are moving out of  traditional classes. 

d. Teachings now hardly depend on technology.

7- Learning a new language is so difficult since it........... .
a. is a time-consuming and boring activity 

b. is very costly for almost every learner 

c. requires both intelligence and advanced technology 

d. requires the brain to build new linguistic structures

8- The passage has included all of the following choices as ways in which 
technology facilitates language teaching EXCEPT .......
a. helping students learn at their own speed 

b. developing quizzes and tests 

c. tracking learners’ daily progress 

d. suggesting how and where to improve

9- The author’s attitude towards technology-based language teaching and 
learning seems to be .............. .
a. promising  b. disappointing            c. pessimistic  d. suspicious

10- The writer of the passage concludes that technology has made 
language learning an ............ goal.
a. advanced  b. achievable            c. insignificant  d. improper
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 [ Passage 3

Nine out of  ten people breathe polluted air every day. In 2019, air 

pollution was considered by WHO as the greatest environmental risk to 

health. Microscopic pollutants in the air can penetrate respiratory and 

circulatory systems, damaging the lungs, heart and brain, killing 7 million 

people prematurely every year from diseases such as cancer, stroke, heart and 

lung disease. Around %90 of  these deaths are in low- and middle-income 

countries, with high volumes of  emissions from industry, transport and 

agriculture, as well as dirty cook stoves and fuels in homes. The primary cause 

of  air pollution (burning fossil fuels) is also a major contributor to climate 

change, which impacts people’s health in different ways. Between 2030 and 

2050, climate change is expected to cause 250,000 additional deaths per year, 

due to malnutrition, malaria, diarrhoea and heat stress.

11- In this passage, WHO ............. in 2019. 

a. highlighted the importance of  air pollution 

b. listed the names of  all areas polluted 

c. eliminated the problem of  pollution 

d. listed all the risks of  air pollution

12- According to the passage, organs like lungs, heart and brain .............. 
microscopic pollutants when the polluted air is inhaled.

a. are resistant against   

b. are directly exposed to 

c. would stand away from  

d. would get along with

13- According to the passage, there is a/an .................... relationship 
between air pollution and the number of related deaths.
a. negative  b. unclear  c. unpredictable   d. direct

14- The negative effect of climate change on people’s health is .................. 
air pollution.

a. different from that of    b. identical to that of 

c. beneficial unlike   d. superficial unlike
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15- Problems like malnutrition, malaria, diarrhoea and heat stress are 
............ of climate change.
a. among the causes  b. independent  

c. consequences   d. future sources

 [ Passage 4

The cloning of  genes has made many medical advances possible. Human 

growth hormone (HGH) is a good example. This hormone stimulates the 

growth of  bones and muscles during childhood. Cloning the gene for HGH 

has provided an increase in the availability of  the hormone. However, the 

availability of  HGH and other products of  biotechnology raises an ethical 

question. The hormone is used widely to treat children with dwarfism, a 

condition that results in an adult height of  4 feet and 10 inches or shorter. 

Should HGH be available to anyone who wants taller children or only those 

who have children with dwarfism? Suppose parents want their average-size 

son to be taller so he will have a better chance of  making his high school team. 

Doctors do not have any evidence that exposure to HGH affects average-size 

children negatively, but many feel it is unethical to provide it to children with 

no serious medical need.

16- The writer states that cloning the gene for HGH is................. 

a. quite detrimental   b. categorically beneficial 

c. abnormally problematic   d. ethically controversial

17- The author of this reading selection seems to .................

a. sympathize with children suffering from dwarfism 

b. consider gene cloning unethical in all cases 

c. condemn parents with average-size children 

d. disregard new developments in medical sciences

18- It is implied that regarding height, average-size children ............... 

a. are negatively affected by HGH 

b. are without serious medical need 

c. can be very fit for high school teams 

d. mostly participate in high school teams
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نویســنده متــن، نتیجــه می گیــرد کــه تکنولــوژی، یادگیــری زبــان را یک هــدف ........ کرده اســت.. 10
الف.  پیشرفته                        ب. دست یافتنی                           ج. بی اهمیت                         د. نامناسب

توضیــح : بــا توجــه بــه توضیحــات خــط 5 تــا 7 متــن تنهــا گزینــه "ب" قابل قبــول هســت. )"فرآینــد اکتســاب 
یــک زبــان جدیــد نیازمنــد ایــن اســت کــه مغــز ســاختارهای زبان شناســی جدیــد را بســازد، کــه ایــن یــک کار دســت یافتنی ولــی 

ــوار است."(  دش
)“It is a special skill because …but achievable task. “( 

متن سوم  \
ــی  ــازمان جهان ــط س ــال ۲۰1۹ توس ــوا در س ــی ه ــد. آلودگ ــس می کنن ــوده تنف ــوای آل ــر، ه ــر از 1۰ نف ــر روزه ۹ نف ه
بهداشــت، به عنــوان بزرگ تریــن خطــر زیســت محیطی بــرای ســامتی در نظــر گرفتــه شــد. مــواد آلوده کننــده 
میکروســکوپیک در هــوا می تواننــد بــه سیســتم های تنفســی و گــردش خــون نفــوذ نمــوده و باعــث آســیب بــه 
ریه هــا، قلــب، مغــز شــده و ســاالنه ســبب مــرگ زودهنــگام هفــت میلیــون نفــر ناشــی از بیماری هایــی ماننــد 
ــورهایی  ــا در کش ــن مرگ ه ــد از ای ــدود ۹۰ درص ــوند. ح ــوی بش ــی ری ــای قلب ــزی و بیماری ه ــکته مغ ــرطان، س س
ــاورزی  ــل، کش ــع، حمل ونق ــده از )صنای ــواد آالین ــروج م ــم خ ــه دارای حج ــتند ک ــط هس ــف و متوس ــاد ضعی ــا اقتص ب
ــیلی(  ــوخت های فس ــوزاندن س ــوا )س ــی ه ــه آلودگ ــل اولی ــتند. دلی ــا( هس ــوخت و خانه ه ــوده، س ــای آل و اجاق گازه
ــه شــیوه های  ــر روی ســامت مــردم ب ــی اســت کــه ب ــرات آب و هوای ــور مشــارکت کننده مهــم در تغیی ــز یــک فاکت نی
ــی به واســطه ایجــاد  ــرات آب و هوای ــا ۲۰۵۰ تغیی ــن ســال های ۲۰3۰ ت ــذارد. انتظــار مــی رود بی ــر می گ ــف تأثی مختل

ــد. ــر باش ــر دیگ ــزار نف ــرگ ۲۵۰ ه ــث م ــاالنه باع ــی، س ــترس گرمای ــهال و اس ــا، اس ــوءتغذیه، ماری س

طبق متن، سازمان جهانی بهداشت در سال  2019................... 11
الف. بر روی اهمیت آلودگی هوا تأکید کرد 

ب. نام تمام نواحی آلوده را لیست کرد 
ج. مشکل آلودگی را از بین برد  

د. تمامی خطرات آلودگی هوا را لیست کرد
ــی بهداشــت،  ــد از Topic sentence )"در ســال ۲۰1۹ توســط ســازمان جهان ــه بع ــه جمل ــا توجــه ب توضیــح : ب
آلودگــی هــوا به عنــوان بزرگ تریــن خطــر زیســت محیطی بــرای ســامتی در نظــر گرفتــه شــد."( کــه صراحتــًا بــه 
ــه  ــه گزین ــح ک ــخ صحی ــاره دارد، پاس ــت محیطی اش ــر زیس ــن خط ــوان بزرگ تری ــوا به عن ــی ه آلودگ
"الــف" هســت. " گزینــه  د"  بــه دلیــل عبــارت قطعیــت )تمامــی خطــرات( قابــل قبــول نیســت زیــرا در متــن 
تمامــی خطــرات لیســت نشــده و قطعــا خطــرات دیگــری هــم هســت. ســایر گزینــه هــا هــم بــه وضــوح 

اشــاره بــه قطعیــت دارنــد و ریجکــت هســتند.

آلوده کننده هــای . 12 مــواد  مقابــل  در  مغــز  و  ریه هــا  قلــب،  ماننــد  اندام هایــی  متــن  طبــق 
 ........... آلــوده  هــوای  استنشــاق  هنــگام  در  میکروســکوپیک 

ب. به طور مســتقیم در معرض هستند الف. مقاوم  هســتند  
د. با آن کنار می آیند ج. از آن کنار می ایســتند  
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توضیــح : در  ایــن ســؤال نیــز توضیحــات آشــکار متــن )"مــواد آلوده کننــده میکروســکوپیک در هــوا 
ــه  ــد ک ــان می کن ــه .... "( بی ــیب ب ــث آس ــوده و باع ــوذ نم ــون نف ــردش خ ــی و گ ــتم های تنفس ــه سیس ــد ب می توانن
ــون  ــردش خ ــی و گ ــتم های تنفس ــه سیس ــتقیمًا ب ــد مس ــکوپیک می توانن ــده میکروس ــواد آلوده کنن م
ــه "ب" هســت. ســایر گزینه هــا  ــذا پاســخ صحیــح کــه گزین نفــوذ نمــوده و باعــث آســیب شــوند. ل

ــتند.  ــن هس ــاف مت برخ
نکته مهم: در این ســوال نیز، سایر گزینه ها را میتوان با اســتفاده از قاعده کانترادیکشن 

)reject( کرد. ریجکت   )Contradiction(

مطابق متن یک رابطه ........... بین آلودگی هوا و تعداد مرگ های مرتبط وجود دارد.. 13
ج. غیرقابل پیش بینی            د. مستقیم الف.  منفی         ب. نامشخص 

توضیــح : بــا توجــه بــه توضیحــات دو ســؤال قبلــی و محتــوی کلــی متــن به ســادگی می تــوان متوجــه 
شــد کــه پاســخ صحیــح، گزینــه "د" می باشــد. 

تأثیر منفی تغییر آب و هوایی بر روی سامت مردم ...... تأثیر آلودگی هوا.. 14
ب. مشابه  است با الف. متفاوت است از  

د. سطحی است برخاف ج. سودمند است برخاف  
توضیــح : بــا توجــه بــه توضیحــات انتهــای متــن، تأثیــر تغییــر آب و هوایــی بر روی ســامت )ســوءتغذیه، 
ماالریــا، اســهال و ..( کامــًا متفــاوت از تأثیــرات منفــی آلودگــی هــوا )آســیب بــه ریه هــا، قلــب، مغــز 
و ..( بــر روی ســامت می باشــد. درواقــع خــود تغییــرات آب و هوایــی یکــی از تأثیــرات منفــی آلودگــی 
هــوا در نظــر گرفتــه می شــود کــه عــوارض متفــاوت و مخصــوص بــه خــود را بــر روی ســامت دارد.
ــر روی  ــی دارد کــه ب ــرات آب و هوای ــز نقــش مهمــی در تغیی ــه آلودگــی هــوا )ســوزاندن ســوخت های فســیلی( نی ــل اولی )"دلی

ســامت مــردم بــه شــیوه های مختلــف تأثیــر می گــذارد."(، لــذا گزینــه "الــف" صحیــح هســت.

مشــکاتی از قبیــل ســوءتغذیه، ماالریــا، اســهال و اســترس گرمایــی ……….. تغییــر آب و هوایــی . 15
. هستند

ج. عواقب        د. منشان آینده  ب. بدون ارتباط با  الف. جزو دالیل  
توضیــح : بــا توجــه بــه توضیحــات ســؤال 14 به راحتــی می تــوان گزینــه "ج" را به عنــوان پاســخ صحیــح 

ــاب نمود. انتخ

متن چهارم  \
 HGH ــا ــانی ی ــد انس ــون رش ــت. هورم ــاخته اس ــر س ــکی امکان پذی ــادی را در پزش ــرفت های زی ــا، پیش ــر ژن ه تکثی
یــك مثــال خــوب اســت. ایــن هورمــون ، رشــد اســتخوان ها و عضــات را در طــی دوران کودکــی تحریــك می کنــد. 
ــن هورمــون را فراهــم کــرده اســت.  ــه ای ــد( هورمــون رشــد، امــکان افزایــش دسترســی ب ــرای )تولی ــر ژن هــا ب تکثی
امــا از طرفــی در دســترس بــودن هورمــون رشــد و ســایر محصــوالت بیوتکنولوژیــک باعــث بــه وجــود آمــدن مســائل 
ــدی  ــا کوتاه ق ــی ی ــزه گ ــه ری ــا ب ــودکاِن مبت ــان ک ــرای درم ــترده ای ب ــور گس ــون به ط ــن هورم ــود. ای ــی می ش اخاق
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اســتفاده می شــود، اختالــی کــه منجــر بــه ایــن می شــود کــه نهایــت قــد بزرگســالی شــان بــه حــدود ١٥٠ ســانتیمتر 
ــری  ــای بلندقدت ــد بچه ه ــه می خواه ــد ک ــردی باش ــر ف ــترس ه ــتی در دس ــد بایس ــون رش ــا هورم ــد.  آی ــر برس ــا کمت ی
ــا آنهایــی کــه بچه هــای مبتــا بــه کوتولگــی دارنــد؟ مثــًا فــرض کنیــد کــه والدیــن می خواهنــد کــه  داشــته باشــد ی
ــر باشــد به طوری کــه او شــانس بیشــتری بــرای عضویــت در تیــم ورزشــی دبیرســتانش  پســر ســایز متوسطشــان بلندت
داشــته باشــد. پزشــکان هیــچ مــدرك مســتندی ندارنــد کــه قــرار گرفتــن در معــرض هورمــون رشــد، تأثیــر منفــی بــر 
ــا ســایز قــدی متوســط داشــته باشــد. امــا بســیاری از آنهــا احســاس می کننــد کــه اخاقــی نیســت  روی بچه هــای ب

کــه بــدون هیــچ مشــکل جــّدِی پزشــکی، بــرای بچه هــا ایــن هورمــون را فراهــم کنیــم.

نویسنده بیان می کند که تکثیر ژن ها برای )تولید( هورمون رشد ......... است.. 16
الف. کامًا مضر                        ب. مشخصًا سودمند 

ج. به طور غیر نرمالی مشکل ساز                       د. به لحاظ اخاقی بحث برانگیز است
ــا توجــه بــه توضیحــات جملــه بعــد از Topic sentence )"تکثیــر ژن هــا بــرای هورمــون رشــد، ...  توضیــح: ب
ــاب  ــح انتخ ــخ صحی ــوان پاس ــه "د" را به عن ــوان گزین ــی می شــود."( می ت ــه وجــود آمــدن مســائل اخاق باعــث ب
نمــود. بــا توجــه بــه توضیحــات جملــه نتیجــه یــا Concluding Sentence )"پزشــکان هیــچ مــدرك مســتندی 
ــته ..... "(  ــط داش ــدی متوس ــایز ق ــا س ــای ب ــر روی بچه ه ــی ب ــر منف ــد، تأثی ــون رش ــرض هورم ــن در مع ــرار گرفت ــه ق ــد ک ندارن
گزینه هــای ”الــف و ج“ رد می شــوند. ”گزینــه ب“ هــم کــه به صــورت قطعــی بــر ســودمندی تکثیــر ژن هــا 

ــت. ــن نیس ــد مت ــورد تائی ــوان م ــد دارد به هیچ عن تأکی

نکته مهم :کلمه ذیل جزو قیدهایی است که اشاره به قطعیت دارد:
 "Categorically : ًآشکارا و مشخصا"              

نویسنده این متن به نظر می رسد که ……  . 17
الف. با کودکانی که از کوتولگی رنج می برند همدردی می کند 
ب. تکثیر ژن ها را در همه موارد غیراخاقی در نظر می گیرد 

ج. والدین دارای کودکان قد متوسط را محکوم می کند 
د. پیشرفت های جدید در علوم پزشکی را بی ارزش می داند

ــید،  ــح رس ــخ صحی ــه پاس ــه ب ــیوه رد گزین ــت از ش ــر اس ــؤال بهت ــن س ــا ای ــه ب ــح : در رابط توضی
ــر  ــه نظ ــت و ب ــد نیس ــب و قدرتمن ــدان دل چس ــف( چن ــی ال ــم )یعن ــح ه ــه صحی ــود گزین ــرا خ زی
گزینــه بی ارزشــی می آیــد، زیــرا کــه همــدردی نویســنده بــا کــودکان مبتــا بــه کوتولگــی در متــن 
هرگــز عنــوان نشــده اســت بلکــه فقــط می تــوان به صــورت غیرمســتقیم چنیــن برداشــتی را در نظــر 
ــن گزینه هاســت.  ــح دیگــر در بی ــه صحی ــودن گزین ــل انتخــاب آن، نب ــع تنهــا دلی گرفــت، و در واق
ــوان  ــای "ب و ج و د" به هیچ عن ــه گزینه ه ــت ک ــح اس ــن، واض ــات مت ــه توضیح ــه ب ــا توج ــال ب به هرح
ــاقط  ــار س ــث اعتب ــت all  از حی ــه قطعی ــرد کلم ــه کارب ــه ب ــا توج ــه ب" ب ــتند. "گزین ــول نیس قابل قب
ــد  ــه ناچــار، پاســخی کــه می توان ــذا ب ــوان نشــده اند. ل ــن عن ــز هرگــز در مت اســت. "گزینــه ج و د" نی

ــه "الــف" هســت. صحیــح در نظــر گرفتــه شــود، گزین


