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Part A: Grammar and Vocabulary

Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases, 

marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your 

answer sheet.

1. Chris finds that specific British accent ……… because it’s quite quick.
1) difficult to understand  2) understanding difficult
3) difficult understand  4) for understanding difficult

2. You have a prepare yourself for the interview in which you ……… a number of unexpected questions.
1) must have asked 2) might be asked 3) have to be asked 4) should have asked

3. Don has such a big house ……… I actually got lost on the way to the bathroom.
1) that 2) so that 3) in there 4) which there

4. When Mary saw her poor test result she was surprised; she was sure that there ……… a mistake.
1) to occur 2) would occur 3) has occurred 4) had occurred

5. The benefit of investing in the scientific ……… is definitely economic progress for the whole country.
1) labor 2) sort 3) situation 4) endeavor

6.  There is concern that giant pandas, which are very rare animals, will soon become ……… .
1) anxious 2) serious 3) extinct 4) artificial

7. Generally speaking, a healthy man is not ……… his breathing.
1) conscious of 2) involved in 3) harmful to 4) concentrated by

8. To save your life, in times of emergency, you should ……… action as quickly as you can.
1) put 2) take 3) make 4) hold

9. The only way I could understand the computer program was to fully make an ……… of every aspect of the 
program.
1) experiment 2) experience 3) expectation 4) exploration

10. As I noticed that he was about to fall down, I took him next to a wall which he could ……… against.
1) rely 2) lift 3) lean 4) pick up

11. Your facial ……… can help to emphasize parts of your speech too: try smiling, or raising your eyebrows.
1) connections 2) formations 3) expressions 4) instructions

12. A number of psychologists argue that it is almost impossible to understand the nature of the human mind 
because it is more ……… than previously thought.
1) complex 2) voluntary 3) hardworking 4) emotionless.
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Part B: Cloze Test

Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice 

(1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.
It is generally accepted that women still live significantly longer than men. Various reasons have been (88) 
……… for this situation, such as the possibility that men may die earlier because they take more risks, 
But a team of British scientists have recently found a likely answer in the immune system, (89) ……… 
the body from diseases. The thymus is the organ which produces the T cells which actually fight against 
illnesses. (90) ……… both sexes suffer from the problem of the thymus becoming weak as they age, women 
appear to have more T cells (91) ………men of the same age. It is this, the scientists believe, (92) ……… 
women better protection from potentially deadly diseases such as influenza and pneumonia. 

13. 
1) release 2) included 3) recalled 4) suggested

14. 
1) that it protects 2) it protects 3) is protecting 4) which protects

15. 
1) However 2) Although 3) Such 4) Since

16. 
1) for lack of 2) in comparison to 3) in a variety of  4) for the condition of

17. 
1) gives 2) to give 3) that gives 4) to be giving

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages, Each passage is followed by four questions. 

Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

Passage 1:

For centuries there have been descriptions of unusual animal behavior happening before and related to 
earthquakes. In cases where animals show unusual behavior some tens of seconds before a quake, it has 
been suggested they are responding to the P- waves. These travel through the ground about twice as fast 
as the S- waves that cause most severe shaking. They predict not the earthquake itself- that has already 
happened but only the possible arrival of the more destructive S- waves.
In the 1970s, scientists thought that a practical method for predicting earthquakes would soon be found, 
but by the 1990s continuing failure led many to question whether it was even possible. Demonstrably 
successful predictions of large earthquakes have not occurred and the few claims of success are not 
accepted by all scientists. For example, the most famous claim of a successful prediction is related to the  
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1957 Haicheng earthquake. A later study said that there was no valid short- term prediction. Extensive 
searches have reported many possible earthquake signals, but, so far, such signals have not been reliably 
identified across significant spatial and temporal scales. While part of the scientific community hold that, 
considering non- seismic signals or precursors and given enough resources to study them extensively, 
prediction might be possible, most scientist are not that positive and some say that earthquake prediction 
is inherently impossible.

18. The word “they” in paragraph 1 refers to ……… .
1) P- waves  2) animals
3) S- waves  4) both S- waves and P-waves

19. Which of the following can be understood form the passage about scientist’ opinion about earthquake prediction?
1) They do not agree with one another about the possibility of earthquake prediction.
2) They believe that using old methods such as animal behavior observation is very useful.
3) They argue that due to a change in earthquake types, earthquake prediction is not as exact as it used to 
be.
4) They state that success in earthquake prediction is more likely if they just engage themselves in short- 
term predictions.

20. The writer mentions the 1975 Haicheng earthquake in paragraph 2 because it ……… .
1) is well known all over the world
2) was predicted pretty well and just in time
3) was on of the strongest earthquakes that could have caused much damage
4) is claimed to have been predicted, a claim with which not all scientists actually agree 

21. There is enough information in the passage to answer which of the following questions?
1) How much faster do P- waves travel compared to S- waves?
2) why is it that s- waves are more destructive than P- waves are?
3) In what cases did scientists fail to predict earthquakes in the 1990s?
4) What kind of unusual animal behavior can be a signal of an upcoming earthquake?

Passage 2:

One of the most important decisions at the time when people grow up and become adults is what job or 
career to choose. However, with so many possibilities to choose form, this decision is often a difficult one 
to make. In addition, there are many factors that may influence an individual in the choice of a career and 
some of these may be conflicting. For example, family pressure, the potential for earning money, and one’s 
own personal interest may all be factors that pull an individual in three different directions when trying 
to decide what career path to follow.
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Although it is often stated that by the time a person is a young adult they will know what they want to “do 
with their life,” in fact, the process of finding a career may take a long time. It is not uncommon for an 
individual to try more than one career before finding the one that leads to job satisfaction.
Clearly young adulthood is a period of stress. It is a time for raising a family, finding and large. It is a period 
of life that requires great energy, fortunately, in terms of physical development, we are at something of a 
peak during our 20s and 30s.
As Levinson (1986) has stated, “early adulthood is the era of greatest energy and abundance and of greatest 
contradiction and stress.” 

22. Why does the author mention “family pressure, the potential for earning money, and one’s own personal 
interest,” in paragraph 1?
1) To give examples of adult responsiblities
2) To explain why adults need to choose a career
3) To introduce some of the factors that influence an adult’s choice a career
4) To discuss the positive and negative effects of every career choice.

23. The word “one” in paragraph 1 refers to ……… .
1) factor 2) career 3) decision 4) possibility

24. Which of the following is NOT true, according to the passage?
1) Early adulthood is a period in which adults undergo stress.
2) Individual young adults do not all exactly know what they want to do with their life.
3) Keeping a balance among self, family, job, and society can be a source of stress for young adults.
4) It is highly unlikely for a young adult to change jobs before he/ she starts the one he/ she really comes 
to love.

25. The passage is primarily intended to ……… .
1) inform 2) make a suggestion 3) introduce a finding 4) provide advice
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زبان انگلیسى       
گزینٔه 1. 1

درک لهجه انگلیسی خاص برای کریس سخت است، زیرا بسیار سریع است.
بعد از همٔه صفات، مصدر با to می آید.

گزینٔه 2. 2
شما مجبورید خودتان را برای مصاحبه ای آماده کنید که احتمااًل تعدادی سؤال غیرمنتظره از شما پرسیده خواهد شد.

برای بیان احتمال در حالت مجهول از ساختار might+ Be+ P.P استفاده می کنیم.
گزینٔه 1. 3

دان چنان خانٔه بزرگی دارد که من حقیقتًا در مسیر حمامش، راهم را گم کردم.
)..... + such a + )اسم مفرد قابل شمارش + صفت )بی صدا + that + طبق ساختار: )جمله

گزینٔه 4. 4
وقتی مری نتیجٔه ضعیف امتحانش را دید، تعجب کرد. او مطمئن بود که اشتباهی رخ داده است.  

اگر کاری قبل از کار دیگر در گذشته اتفاق بیفتد، داللت بر گذشته کامل )ماضی بعید( خواهد داشت.
گزینٔه 4. 5

»مزّیت سرمایه گذاری در آن تالش علمی، قطعًا پیشرفت اقتصادی برای کل کشور به  همراه خواهد داشت.«
4( تالش 3( وضعیت  2( نوع، ِقسم  1( کار 

گزینٔه 3. 6
»این دغدغه وجود دارد که پانداهای غول پیکر که حیوانات بسیار نادری هستند، به زودی در آینده منقرض شوند.«

4( مصنوعی 3( منقرض  2( جّدی  1( دلواپس، نگران 
گزینٔه 1. 7

»در کل، یک انسان سالم از تنفس خود آگاه نیست.«
4( متمرکز بر 3( ُمضّر برای  2( درگیر در  1( آگاه از  

گزینٔه 2. 8
»در مواقع اضطراری، شما برای نجات زندگی تان، تا می توانید باید به سرعت اقدام نمایید.«

نکته: عبارت take action به معنی »اقدام کردن« هست. 
گزینٔه 4. 9

»تنها راهی که توانستم آن برنامٔه رایانه ای را درک کنم آن بود که به طور کامل تمام جوانب برنامه را بررسی کنم.«
4( بررسی، کاووش 3( توقع، انتظار  2( تجربه  1( آزمایش 

گزینٔه 3. 10
»وقتی متوجه شدم که او در حال افتادن است، او را کنار دیواری بردم که بتواند به آن تکیه بدهد.«

2( باال آوردن 1( متکی بودن )به(  
4( برداشتن  )lean against( تکیه دادن به )3

گزینٔه 3. 11
»حالت چهرٔه شما می تواند کمکتان کند تا بر بخش هایی از سخنرانی تان نیز تأکید کنید. لبخند یا باال بردن َابروهایتان را امتحان کنید.«

4( دستورالعمل، آموزش 3( حالت  2( تشکیل  1( اتصال 
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گزینٔه 1. 12
تعدادی از روانشناسان در این موردبحث می کنند که این تقریبًا غیرممکن است که ماهیت ذهن بشر را درک کنیم، چون آن پیچیده تر از آن چیزی 

است که قباًل تصور می شد.«
4( بی عاطفه، بی احساس 3( سخت کوش  2( اختیاری، داوطلبانه  1( پیچیده 

y :)cloze( ترجمه متن کلوز

عمومًا پذیرفته شــده که زنان به طور قابل توجهی بیش تر از مردان عمر می کنند. دالیل متنوعی برای این وضعیت پیشــنهاد)88( شــده است، از 
قبیل این احتمال که مردان زودتر می میرند، چون بیش تر خطر می کنند. اما اخیرًا گروهی دانشمند انگلیسی پاسخی احتمالی دربارٔه سیستم ایمنی 
)بدن( یافته اند که از بدن در مقابل بیماری ها محافظت می کند)89(. »تیموس/thymus« عضوی از بدن است که سلول های T تولید می کند که 
درواقع این سلول ها با بیماری ها مبارزه می کنند. با وجود اینکه )90( هر دو  جنسیت )زن و مرد( به واسطٔه اختالالت تیموس به دلیل افزایش سّن 
رنج می برند، اما به نظر می رســد زنان در مقایسه با )91( مرداِن هم سّنشان سلول های T بیش تری دارند. این همان چیزی است که دانشمندان 

معتقدند باعث محافظت بهتر زنان در مقابل بیماری های کشندٔه بالقوه از قبیل آنفوالنزا و سینه پهلو می شود )92(.
گزینٔه 4. 13

4( پیشنهاد کردن 3( به یادآوردن  2( گنجاندن، شامل شدن  1( ترشح کردن 
گزینٔه 4. 14

به دلیل مرکب بودن جمله، از کلمه موصول which به همراه فعل )معلوم( استفاده شده است.
گزینٔه 2. 15

به دلیل وجود تضاد غیرمنتظره Although گزینٔه درست خواهد بود.
نکته: دلیل نادرستی گزینه 1 عدم وجود کاما بعد از However می باشد.

گزینٔه 2. 16
4( به خاطِر شرایط 3( به شکل متنوعی از  2( در مقایسه با  1( به خاطِر فقدان 

گزینٔه 3. 17
به دلیل اینکه جمله، مرکب معلوم است از کلمه موصول that و فعل استفاده می شود. 

y :)1 Passage( ترجمه متن اول

قرن هــا بود که توصیف هایی از رفتارهای غیرعادی حیوانات که قبل )از زلزله( و مرتبط با زمین لرزه اتفاق می افتاد وجود داشــت. در مواردی که 
حیوانات، رفتاری غیرمعمول در کسر ثانیه قبل از تکانه از خودشان نشان می دهند، گفته شده که آن ها به امواج P واکنش نشان می دهند. این امواج 
که در درون زمین حرکت می کنند، سرعتشان حدوِد دو برابر سریع تر از امواِج S است که باعث تکان های شدیدتری می شوند. این حیوانات خوِد 

زمین لرزه ای که قباًل اتفاق افتاده است را پیش بینی نمی کنند؛ بلکه صرفًا وقوع احتمالی امواِج متمایزتِر S را پیش بینی می کنند.
در دهٔه 70 )قرن بیستم( دانشمندان فکر می کردند که روش کاربردی )عملی( پیش بینی زلزله ها ممکن است به زودی کشف شود؛ اما تا دهٔه 90 
ناکامی مداوم )در پیش بینی زلزله( منجر به این شــد که بسیاری تردید داشــته باشند که اساسًا این امر امکان پذیر است )یا خیر(. پیش بینی های 
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موفِق قابل اثباتی دربارٔه زمین لرزه های بزرگ هنوز حادث نشــده اســت و اندک ادعاهای موفقیت توســط همٔه دانشمندان پذیرفته نشده است. 
به عنوان مثال، مشــهورترین ادعا دربارٔه یک پیش بینی موفق به زلزلٔه سال 1975 میالدِی »هایِچنگ« مربوط می شود. مطالعٔه دیگری می گوید که 
هیچ پیش بینی کوتاه مدت درســت و معتبری وجود ندارد. تحقیقات گسترده، بســیاری از عالئم احتمالی زمین لرزه را نشان می دهند، اما تاکنون، 
چنین عالئمی بر اســاس مقیاس های زمانی و فضایی درخوِر توجهی در حد قابل اعتمادی شناسایی نشده اند. بااینکه بخشی از جامعٔه علمی از این 
مطلب جانب داری می کنند، با در نظر گرفتن عالئم غیر زلزله ای یا پیش نشــانه ها )precursors( و منابع فرضی کافی به منظور مطالعٔه گستردٔه 
آن ها، پیش بینی شــاید امکان پذیر باشــد. بااین وجود، بیش تِر دانشمندان هنوز هم تا این حد مثبت فکر نمی کنند و برخی می گویند که پیش گویی 

زمین لرزه ماهیتًا غیرممکن است.
گزینٔه 2. 18

واژٔه They به »حیوانات« اشاره دارد.
گزینٔه 1. 19

براساس متن، کدام یک از موارد زیر دربارٔه نظر دانشمندان در مورد پیش بینی زلزله می تواند استنباط شود؟
»آن ها در مورد امکان پیش بینی زلزله باهم اتفاق نظر ندارند.«

گزینٔه 4. 20
نویسنده در پاراگراف دوم به زمین لرزٔه سال 1975 هایِچنگ اشاره می کند چون .... .

»ادعاشده که این زلزله قابل پیش بینی بوده؛ ادعایی که در آن درواقع همٔه دانشمندان هم عقیده نیستند.«
گزینٔه 1. 21

در متن، اطالعات کافی برای پاسخگویی به کدام یک از سؤاالت زیر وجود دارد؟
»امواِج P در مقایسه با امواِج S چقدر سریع تر حرکت می کنند؟« 

y :)2 Passage( ترجمه متن دوم

یکی از مهم ترین تصمیمات در زمانی که افراد رشــد می کنند و بزرگ می شــوند آن است که چه شغل یا حرفه ای را انتخاب کنند. هرچند، باوجود 
احتمال های فراوان انتخاب شغل، این تصمیم اغلب مورد مشکلی برای اتخاذ است. عالوه بر این، عوامل زیادی وجود دارد که ممکن است بر فرد 
در انتخاب یک حرفه تأثیر بگذارد و برخی از این ها ممکن اســت تعارض برانگیز باشــند. به طور مثال، فشار خانواده، توان بالقوه برای امرارمعاش، 
عالیق شــخصی خود فرد ممکن است همگی عواملی باشــند که فرد را در سه جهت مختلف سوق می دهند، وقتی که وی سعی دارد تصمیم بگیرد 

چه مسیر شغلی را دنبال کند.
اما غالبًا گفته می شــود که تا زمانی که فرد به سن جوانی برسد، خواهد دانســت که »می خواهد چه بر سر زندگی اش بیاورد.« در حقیقت، فرآیند 
انتخاب حرفه، ممکن اســت زمان زیادی طول بکشــد. غیرعادی نیست که فرد بیش از یک حرفه را امتحان کند، پیش از آنکه شغلی را بیابد که 

منجر به رضایت شود.
پر واضح است که دوران جوانی دوران اضطراب )فشارهای عصبی( است. این دوران ، دوران تشکیل خانواده، یافتن و تثبیت شغل»مناسب« و ایجاد 
تعادل بین خود، خانواده، شــغل و در کل با اجتماع اســت. این دورانی از زندگی است که انرژی بسیاری را می طلبد. خوشبختانه، از جهت تکامل 

جسمانی، ما در بین دهه های 20 و 30 عمر خود، در اوج هستیم. 
همان گونه لوینِسن در سال 1986 می گوید: »دوران آغازین جوانی دورٔه بیش ترین انرژی و فراوانی، و بیش ترین تعارض و فشار است.«



زبان انگلیسى       

پاسخ گو: آقای کردافشاریپاسخ نامه تشریحی ـ زبان8
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گزینٔه 3. 22
چرا نویسنده در پاراگراف 1 از »فشار خانواده، توان بالقوه برای امرارمعاش، عالیق شخص خود فرد« نام می برد؟

»تا برخی از عواملی که بر انتخاب حرفٔه فرد بزرگ سال تأثیر می گذارند معرفی کند.«
گزینٔه 3. 23

واژٔه »one« )مورد( در پاراگراف 1 اشاره به »تصمیم« دارد. 
گزینٔه 4. 24

کدام یک از موارد زیر مطابق متن درست نیست؟
»احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که یک جوان قبل از یافتن شغل موردعالقه اش، تغییر شغل دهد.«

 گزینٔه 1. 25
این متن، عمدتًا بر آن است که ........ .

»اطالع رسانی کند.«


