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 c Cloze (VII)
»در حدود ده میلیون نفر در جنگل های بارانی و گرم آمازون زندگی می کنند. بسیاری از آن ها مناطقی از جنگل را برای 
امور کشاورزی پاک سازی می کنند. این کار جنگل زدایی نامیده می شود.کشاورزان برزیلی درختان را قطع می کنند تا 
بتوانند غالت پرورش دهند و خانواده خود را از نظر غذایی تأمین کنند. ده درصد از جنگل های بارانی معروف آمازون 
از بین رفته است. بوم گردی ایدٔه جدیدی است که سعی می کند تا از جنگل های بارانی حفاظت کند. توریست ها از 
همه جای جهان سفر می کنند. آن ها به آمازون می آیند تا از جنگل ها لذت ببرند و چیزهایی درباره طبیعت بیاموزند. 
یک راهنمای تور، افراد را در جنگل راهنمایی می کند. توریست ها در هتل های داخل روستاها اقامت می کنند و صنایع 
دسـتی محلی می خرند. بوم گردی شـغل و پول برای مردمی که در جنگل های بارانی آمازون زندگی می کنند، فراهم 

آورده است. بومیان آمازون نباید تنها به دلیل این که آن جا محل زندگی شان است آن جا را نابود کنند.«

 گزینه 2351.3

4( معلمان 3) کشاورزان  2( محققان  1( دانشمندان 

 گزینه 2361.1

4( آخر هفته 3( برنامه  2( برنامه  1) ایده 

 گزینه 2371.1

4( خاموش کردن 3( افزایش دادن  2( کاهش دادن  1) محافظت کردن 

 گزینه 2381.4

4) طبیعت 3( حیاط  2( کشور  1( ملت 

 گزینه 2391.2

4( مراقبت کردن 3( نجات دادن  2) ویران کردن  1( تقسیم کردن 

Reading Comprehension Tests

 c Passage (I)
»زنبور مانند مورچٔه یک حشرٔه اجتماعی است. زنبور ها به صورت گروهی در کندو زندگی می کنند و هر زنبور 
وظیفه خاصی را انجام می دهد که به دیگر اعضای گروه کمک می کند. در داخل کندوی عسـل سـه نوع زنبور 
وجود دارد: زنبور ملکه، زنبورهای عسـل نر و زنبور های کارگر. زنبور های کارگر برای جمع آوری شـهد و عصاره 
که از آب و شکر تشکیل شده است از گلی به گل دیگر می روند. زنبورها شهد را داخل کیسه های عسل داخل 
بدن خود می ریزند. سـپس آنزیم ها در داخل بدن آن ها شـهد را به عسـل تبدیل می کند. این عسل تازه ساخته 
شـده از قسـمت پایینی زنبورها خارج می شـود و در سلول های کندو ذخیره می شـود تا در ماه های زمستان به 
عنـوان غـذا مـورد اسـتفاده قرار گیرد. بعضی از مردم در تجارت عسـل هسـتند و صدها کنـدو را نگه می دارند. 
زنبورداران، عسـل را از کندو بیرون می آورند و آن ها را در کوزه ها بسـته بندی می کنند. عسـل معمواًلً به عنوان 

یک مایع طالیی رنگ ظاهر می شود، اما این بستگی به نوع گل دارد که زنبورها از آن شهد را گرفته اند.«
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2401 خط فکری: با خواندن دوخط اول و آخر هر پاراگراف می توانیم به موضوع اصلی متن پی ببریم. متن هایی که .
فقط یک پاراگراف دارند ترجیحًا کامل خوانده می شوند.

ترجمه: بهترین عنوان برای این متن ........ است.

2( آنزیم ها چطور در زنبور ها عمل می کند؟ 1( تعداد زنبورها در یک کندوی عسل 
4( تجارت عسل توسط چند نفر 3) زنبور ها چطور عسل تولید می کنند؟ 

با خواندن کل متن متوجه می شـویم که متن درمورد »چگونگی تولید عسـل توسـط زنبور ها« صحبت می کند. 
پس گزینٔه »3« صحیح است.

2411 خط فکری: وقتی سؤالی با کلمات پرسشی شروع می شود باید به دنبال جواب آن کلمه پرسشی بگردیم..
ترجمه: زنبور ها با شهد چه می کنند؟ آن ها ................ .

2( از آن برای ساخت کندو ها استفاده می کنند 1( آن را با آب ترکیب می کنند 
4) آن را به عسل تبدیل می کنند 3( آن را به زنبور ملکه می دهند 

در این سؤال از کلمه پرسشی what استفاده شده است پاسخ را می توان در خط 4 و 5 متن پیدا کرد. 
Bees draw this nectar into the honey sacks of their bodies. Then enzymes in their bodies turn 
the nectar into honey.
یعنی: زنبورها شـهد را داخل کیسـه های عسـل داخل بدن خود می ریزند. سـپس آنزیم ها در داخل بدن آن ها 

شهد را به عسل تبدیل می کند. پس گزینٔه »4« صحیح است.

خط فکری: در چنین سؤاالتی معمواًلً طراح سؤال، چهار جمله از داخل متن انتخاب می کند و با کلمات یکی .2421
از جمالت بازی کرده و با تغییر بخشی از آن جمله، آن را به صورت یک گزینه غلط درست می کند.

ترجمه: تمام موارد زیر درست است به جز:

1( زنبور یک حشرٔه اجتماعی است که به طور گروهی در یک کندو زندگی می کند.
2( آنزیم ها در بدن زنبور ها، شهد را به عسل تبدیل می کنند.

3( زنبورداران عسل را از کندو ها بیرون می آورند و آن را در کوزه بسته بندی می کنند.
4) همٔه زنبورها یک کار انجام می دهند که به دیگر اعضای گروه کمک می کند.

در متن درس آمده است که:
Every bee does certain work that helps………… .  

یعنی: هر زنبور وظیفه خاصی را انجام می دهد که به دیگر اعضای گروه کمک می کند.
در حالی که در گزینٔه »4« آمده است:

Every bee does the same work that helps………… .
یعنی: همٔه زنبورها یک کار انجام می دهند که به دیگر اعضای گروه کمک می کند.

پس گزینٔه »4« صحیح است.
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خط فکری: در سـؤاالتی که از جزئیات متن سـؤال می کند کافی  اسـت در صورت سؤال چند کلید واژه انتخاب .2431
کنیم و آن ها را در داخل متن پیدا کنیم.

I .الزم به ذکر است که گزینه درست حتمًا در همان پاراگرافی است که صورت سؤال در آن وجود دارد

ترجمه: طبق متن، رنگ عسل بستگی دارد به .................. .

4( رنگ آنزیم ها 3( مقدار شکر  2( نوع زنبور  1) نوع گل 
کلمٔه color در صورت سؤال می تواند کلید واژه خوبی باشد این کلمه در خط آخر این متن آمده است. 
Honey usually appears as a clear golden colored liquid, but this depends on the kind of 
flower from which the bees have taken the nectar.

یعنی: عسل معمواًلً به عنوان یک مایع طالیی رنگ ظاهر می شود، اما این بستگی به نوع گل دارد که زنبورها 
از آن شهد را گرفته اند. پس گزینٔه »1« صحیح است.

 c Passage (II)
»فیل آفریقایی، یک نوع فیل است که در قاره آفریقا یافت می شود و هم اکنون یکی از بزرگ ترین حیوانات دنیا 
است. با وجود این که گونه های فیل ها خیلی شبیه هم هستند، فیل های جنگلی آفریقایی گوش های گردتر و 
عاج های صاف تری در مقایسـه با فیل های بوش آفریقایی دارند، و این نکته قابل ذکر اسـت که فیل های بوش 

و فیل جنگلی آفریقایی در تعداد انگشت پا تفاوت دارند.
فیل هـای جنگلـی آفریقایـی یکی از بزرگ ترین پسـتانداران در روی زمین اسـت. فیل هـای نرجنگلی آفریقایی 
نزدیـک بـه 3 متـر ارتفاع دارنـد و فیل های ماده جنگلی آفریقایـی حدود 2.5 متر هسـتند. عاج ها در یک فیل 
آفریقایـی می توانـد حـدود 1.5 متر رشـد کند و عمومًا وزن بین 50 تا 100 پونـد دارد. آن ها نازک تر، صاف تر و 
کوتاه تر از عاج های فیل های بوش هستند. فیل های جنگلی آفریقایی 4 دندان آسیای بزرگ دارند که وزن هر 
کدام حدود 0.5 کیلوگرم و طول آن 12 اینچ اسـت. آن ها گوش های بزرگ و گرد دارند که هم برای شـنیدن و 

هم برای خنک نگه داشتن آن ها در آب و هوای گرم به کار می رود.« 

خط فکری: با خواندن دو خط اول هر پاراگراف می توانیم به موضوع اصلی متن پی ببریم..2441
ترجمه: متن عمدتًا در مورد چه چیزی بحث می کند؟

1( انواع مختلف حیوانات در آفریقا 
2) فیل های جنگلی آفریقایی 

3( ویژگی فیل ها در دنیا 
4( نقش گوش ها در فیل ها 

بـا خوانـدن دو خـط اول هـر پاراگـراف متوجه می شـویم کـه متن درمـورد فیل هـای جنگلـی آفریقایی صحبت 
می کند. پس گزینٔه »2« صحیح است.
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خـط فکـری: ایـن نوع سـؤاالت بیش تر اسـتنباطی هسـتند و معمـواًل گزینه مـورد نظـر مسـتقیمًا در متن پیدا .2451
نمی شـود. پس باید ببینیم کدام گزینه از مفهوم متن برداشـت می شـود و یا این که در مورد آن بیش تر صحبت 

شده است.
ترجمه: از متن استنباط می شود که......

1) با وجود این که فیل ها مثل هم هستند، تفاوت های قابل توجهی بین آن ها وجود دارد.
2( فیل های جنگلی آفریقایی ماده بلند تر از نرها هستند. 

3( ما می توانیم فیل های مختلف را به وسیله اندازه انگشت پای آن ها تشخیص دهیم.
4( عاج فیل های جنگلی آفریقایی در هنگام تولد کوتاه تر هستند.

جواب این سؤال در خط دوم و سوم پاراگراف آمده است. بنابراین گزینٔه »1« درست است. 

خط فکری: در چنین سؤاالتی معمواًلً طراح سؤال، چهار جمله از داخل متن انتخاب می کند و با کلمات یکی .2461
از جمالت بازی کرده و با تغییر بخشی از آن جمله، آن را به صورت یک گزینه غلط درست می کند.

ترجمه: کدام جمله در مورد متن درست است؟
1) وزن کل دندان های آسیا در یک فیل حدود 2 کیلوگرم است. 

2( گوش های بزرگ فقط برای شنیدن صداهای مختلف به کار می روند.
3( عاج ها در فیل های جنگلی آفریقایی سنگین تر از عاج ها در فیل های بوش هستند.

4( فیل ها در مناطق گرم سیری زندگی می کنند. 
درپاراگـراف دوم می خوانیـم کـه عاج هـا در یک فیل آفریقایی نازک تـر، صاف تر و کوتاه تـر از عاج ها در یک فیل 
بوش )بوته زار( است در حالی که در گزینٔه »3« گفته شده که عاج ها در فیل های جنگلی آفریقایی سنگین تر از 

عاج ها در فیل های بوش هستند. پس گزینٔه »1« صحیح است.

خـط فکـری: معمـواًلً بـا خوانـدن دو جمله قبـل از کلمه مورد نظـر می توان فهمید کـه ضمیر مـورد نظر به چه .2471
کلمه ای بر می گردد. از طرفی باید به جمع یا مفرد بودن کلمات نیز توّجه کنیم.

ترجمه: ضمیر they در پاراگراف دوم به چه چیزی اشاره دارد؟
4( دندان ها  3( متر  2) عاج ها  1( پوند 

در جمله قبل از کلمه they می گوید که »عاج ها دریک فیل آفریقایی می تواند حدود 1.5 متر رشد کند و وزن 
بین 50 تا 100 پوند دارند. آن ها نازک تر، صاف تر و کوتاه تر از عاج های فیل های بوش هستند.« بنابراین کلمه 

آن ها به عاج ها بر می گردد. پس گزینٔه »2« صحیح است.

 c Passage (III)
»پروانه ها از جالب ترین حشـرات روی کره زمین هسـتند. بیش تر از هفده هزار نوع پروانه وجود دارد. پروانه ها 

در همٔه شکل ها و اندازه ها وجود دارند.
پروانه ها چهار مرحلٔه اصلی زندگی را طی می کنند. مرحله اول، مرحله تخم اسـت به دنبال آن مرحله کرم. به 
عنوان کرم، یا کرم صدپا، پروانه آینده تا جایی که ممکن است غذا می خورد. همچنان که رشد می کند، پوست  
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یـا پوشـش محافـظ خارجی اش می ریزد. این امر ممکن اسـت چهـار یا پنج بار اتفاق بیفتـد. بعد از چند هفته، 
کـرم صد پـا وارد مرحله بعدی زندگی می شـود، مرحله شـفیره. در مرحله شـفیره،کرم صدپا تبدیـل به مایعی از 
سـلول های زنده می شـود. سـپس به پروانه سازماندهی شـده تبدیل می شود و دگردیسـی تکمیل می شود. در 

مراحل بعدی شفیره، می توانید شکل گیری پروانه را طی شفیره مشاهده کنید.
زمانی که پروانه از شفیره بیرون می آید، بال هایش را تکان می دهد)پمپ می کند( تا خون را درون آن ها بفرستد 
تـا بتوانـد پـرواز کند. بیش تـر پروانه ها، تنها چنـد هفته زندگی می کنند، فقط تا زمانی که شـیرٔه گل بنوشـند و 

جفتگیری کنند. بعضی، مثل پروانٔه شهریار، می توانند ماه ها زندگی کنند.«

خط فکری:در چنین سـؤاالتی معمواًل طراح سـؤال، چهار جمله از داخل متن انتخاب می کند و با کلمات سـه .2481
تا از جمالت بازی کرده و با تغییر بخشی از آن جمالت، آن ها را به صورت گزینه های غلط درست می کند.

ترجمه: کدام جملٔه زیر صحیح است؟
1( فقط یک نوع پروانه در دنیا وجود دارد.

2( چیزی حدود هزاران نوع متفاوت پروانه در دنیا وجود دارد.
3( کمتر از هزاران نوع متفاوت پروانه در دنیا وجود دارد.

4) بیش تر از هزاران نوع متفاوت پروانه در دنیا وجود دارد.

I  که متن را نامحدود می کنند all یا every که متن را خیلی محدود می کنند و کلماتی مانند only کلماتی مانند
معمواًلً گزینه های نادرستی هستند.

گزینٔه »1« طبق نکته فوق حذف می شود و در واقع ما قطعًا بیش از یک نوع پروانه در دنیا داریم. در جمله دوم 
این متن آمده است که بیش از هزاران پروانه مختلف در دنیا داریم که دلیل رد گزینه های »2 و 3« می باشد.

There are more than seventeen thousand different kinds of butterflies!
پس گزینٔه »4« صحیح است.

خط فکری: در سـؤاالتی که از جزئیات متن سـؤال می کند کافی اسـت در صورت سؤال چند کلید واژه انتخاب .2491
کنیم و آن ها را در داخل متن پیدا کنیم. 

الزم به ذکر است که گزینه درست حتمًا در همان پاراگرافی است که صورت سؤال در آن وجود دارد.

ترجمه: چرا کرم صد پا پوست می اندازد؟
2) در حال رشد است.  1(که از خودش دربرابر درنده ها حفاظت کند. 

4( گرسنه است. 3( پروانه می آید.  
بر اساس کلید واژه های caterpillar و shed و skin می توانیم این سؤال را در خط 5 و 6 این متن بیابیم.

آمده است که .…,As it grows, it sheds its outer skin یعنی: همچنان که رشد می کند، پوست بیرونی اش 
می ریزد. پس گزینٔه »2« صحیح است.

خط فکری: در سـؤاالتی که از جزئیات متن سـؤال می کند کافی اسـت در صورت سؤال چند کلید واژه انتخاب .2501
کنیم و آن ها را در داخل متن پیدا کنیم.
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I .الزم به ذکر است که گزینه درست حتمًا در همان پاراگرافی است که صورت سؤال در آن وجود دارد

ترجمه: مرحله سوم زندگی پروانه چیست؟
4( الرو 3( تخم  2( پروانه  1) شفیره 

مرحله اول و دوم در اوایل پاراگراف دوم امده است یعنی:
The first stage is the egg stage followed by the larva stage.

)مرحله اول، مرحله تخم است به دنبال آن مرحله کرم(
درخط هشتم این پاراگراف عبارت .the next stage of its life, the chrysalis stage آمده است یعنی: بعد از 

چند هفته،کرم صد پا وارد مرحله بعدی زندگی می شود، مرحله شفیره. پس گزینٔه »1« صحیح است.

2511 خط فکری: در چنین سؤاالتی معمواًلً طراح سؤال، چهار جمله از داخل متن انتخاب می کند و با کلمات یکی .
از جمالت بازی کرده و با تغییر بخشی از آن جمله، آن را به صورت یک گزینه غلط درست می کند.

ترجمه: کدام مورد صحیح نیست؟
1( بیش تر پروانه ها کم عمر می کنند.

2(کرم صد پا در شفیره به مایع تبدیل می شود.
3) پروانه می تواند هشت یا نه بار پوست بیندازد.

4( پروانه ها باید صبر کنند تا خون به بال هایشان برسد تا بتوانند پرواز کنند.
در متن آمده است که:

As it grows, it sheds it outer skin, or exoskeleton. This may happen four or five times
یعنی: این امر ممکن است چهار یا پنج بار اتفاق بیفتد.

در حالی که در گزینٔه »3« آمده است هشت یا نه بار. پس گزینٔه »3« صحیح است.

 c Passage (IV)
»امـروزه مـردم زیـادی به سراسـر دنیا بنا به دالیلی مثل آشـنایی با مـردم مختلف و مکان ها، اسـتراحت، دیدن 
مناظرجدید و غیره سـفر می کنند. سـفر کردن یک فعالّیت لذت بخش برای افراد می باشـد و تابسـتان بهترین 

زمان در سال است تا قسمت های جدید دنیا را ببینند.
کشـورهای زیـادی در جهـان وجود دارد و مـردم یک منطقه کاماًل متفاوت با مردم منطقه دیگر هسـتند و وقتی 
که شما سفرمی کنید، یاد می گیرید که چطور با مردم مختلف از کشورهای مختلف رفتار کنید. در سفر کردن، 
شـما ایـن فرصت را دارید تا مـردم مختلف از مکان های مختلف را مالقات کنیـد. یکی از مهم ترین مهارت های 
اجتماعی که ما در زندگی یاد می گیریم، چگونگی ارتباط برقرار کردن با مردمی است که متفاوت از ما هستند. 
برخـی از مـردم بـه خاطر این که توانایی اجتماعی آن ها بهتر نشـده اسـت، برای بیان خودشـان)به معرض ظهور 
گذاردن خودشان( مشکالتی دارند. سفر کردن و ارتباط با مردِم زیاد، مهارت های اجتماعی شما را در مدت زمان 
کمی  شـکل و بهبود می بخشـد. شـما همیشـه مجبورید به فرهنگ مردمی که مالقات می کنید احترام بگذارید. 

برخی از مکان ها، فرهنگ پیشرفته ای دارند در حالی که برخی دیگر از مکان ها فرهنگ سنتی دارند.«
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خط فکری: با خواندن دوخط اول هر پاراگراف می توانیم به موضوع اصلی متن پی ببریم. .2521
ترجمه: ایده اصلی متن چیست؟

1) مزایای سفرکردن
2( معایب سفر کردن 

3( سفرکردن به بیرون از زادگاه خودتان
4( فرهنگ های مختلف در سراسر دنیا 

بـا خوانـدن دو خـط اول هـر پاراگراف متوجه می شـویم که متن بیش تـر در مورد »مزایای سـفر کردن« صحبت 
می کند. پس گزینٔه »1« صحیح است.

خط فکری: در چنین سـؤاالتی معمواًلً طراح سـؤال، چهار جمله از داخل متن انتخاب می کند و با کلمات سـه .2531
تا از جمالت بازی کرده و با تغییر بخشی از آن جمله ها، آن ها را به صورت گزینه غلط درست می کند.

I .محدود می کنند معمواًلً غلط هستند only گزینه هایی که متن را به واسطٔه کلمه

ترجمه: این درست است که.....
1( مردم فقط برای دیدن فرهنگ های مختلف سفر می کنند. 

2( سفر کردن فعالیتی است که سالمندان بیش تر لذت می برند. 
3) به خاطر توانایی اجتماعی، بیش ترمردم هنگام سفر کردن با مشکالت زیادی مواجه می شوند.

4( ما به یک زمان طوالنی برای بهبود روابط اجتماعی مان نیاز داریم. 
این سؤال را می توان در دو خط اول پاراگراف آخر دید.

Some people tend to have problems expressing themselves because their social abilities are 
not developed. 
برخی از مردم به خاطر این که توانایی اجتماعی شان توسعه پیدا نکرده است، برای بیان خودشان )به معرض 

ظهور گذاردن خودشان( مشکالتی دارند.
پس گزینٔه »3« صحیح است.

خط فکری: این نوع سؤاالت، بیش تر استنباطی هستند و معمواًلً گزینه مورد نظر مستقیمًا در متن پیدا نمی شود. .2541
پس باید ببینیم کدام گزینه از مفهوم متن برداشت می شود و یا این که در مورد آن بیش تر صحبت شده است. 

ترجمه: از متن متوجه می شویم که....
1( یادگیری زبان های مختلف به خصوص زبان های بین المللی قبل از سفر کردن ضروری است.

2( مکان هایی با فرهنگ های پیشرفته خیلی جذاب تر از مکان هایی با فرهنگ های سنتی هستند.
3) ما مجبور هستیم مهارت های اجتماعی مختلف در زندگی را یاد بگیریم.

4( تنها چیزی که مهم است احترام به فرهنگ خودمان است.
گزینٔه »3« صحیح است.
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خط فکری: در سـؤاالتی که از جزئیات متن سـؤال می کند کافی اسـت در صورت سؤال چند کلید واژه انتخاب .2551
کنیم و آن ها را در داخل متن پیدا کنیم. 

I .الزم به ذکر است که گزینه درست حتمًا در همان پاراگرافی است که صورت سؤال در آن وجود دارد

ترجمه: نویسنده ذکر می کند که تابستان بهترین زمان برای سفر کردن است. زیرا....
1( تو مجبور هستی لباس های زیادی در زمستان بپوشی.

2) درتابستان هوا برای دیدن شهر و لذت بردن از مناطق دیدنی به اندازه کافی لذت بخش است.
3( در هوای سرد، شهر به اندازٔه کافی زیبا نیست.

4( شما تنها می توانید توریست های کمی را در سطح شهر ببینید. 
این سؤال در خط آخر پاراگراف اول آمده است:

summer is the best time of year to see new parts of the world. 
تابستان بهترین زمان در سال است تا قسمت های جدید دنیا را ببینند.

پس گزینٔه »2« صحیح است.

 c Passage (VI)
»مورچـه حشـره خیلـی کوچکـی اسـت که شـش پـا دارد. مورچه هـا تقریبـًاً درهرجایـی یافت می شـوند. آن ها 
حشـرات اجتماعـی هسـتند )در گروه هـا یا دسـته های بزرگی زندگـی می کنند(. انـواع زیـادی از مورچه وجود 
دارند. برخی از آن ها خیلی کوچک هسـتند، بقیه بزرگ هسـتند. آن ها مشـکی، قرمز و زرد هسـتند. بسـته به 

گونه ها، دسته های مورچه می توانند شامل میلیون ها مورچه باشند.
سه نوع مورچه دریک گروه وجود دارند: ملکه، کارگرهای ماده و نرها. ملکه و نرها بال دارند، درحالی که کارگرها 
بال ندارند. ملکه تنها مورچه ای است که می تواند روی تخم ها بخوابد. وظیفه مورچه نر جفت گیری با مورچه های 
ملکه آینده است و آن ها بعد از آن عمر درازی ندارند. وقتی که ملکه رشد می کند و بزرگ می شود، او باقی عمرش 
را روی تخم هـا می خوابـد. بسـته بـه نوع گونه ها، یک کلنی ممکن اسـت یک یا تعداد زیادی ملکه داشـته باشـد. 
کلنی های مورچه، همچنین مورچه های سرباز دارند که از ملکه حفاظت می کنند، از کلنی دفاع می کنند، غذا 
جمع می کنند و به دسـته های دشـمن در جست وجوی غذا و جایگاه النه حمله می کنند. اگر به کلنی دیگری از 
مورچه ها غلبه کنند، تخم های مورچه های شکست خورده را با خودشان می برند. برخی از کارهای کلنی شامل 

مراقبت از تخم ها و نوزادان، جمع کردن غذا برای کلنی و ساختن تپه و برآمدگی ها برای مورچه هاست.«

خط فکری: در چنین سؤاالتی معمواًلً طراح سؤال، چهار جمله از داخل متن انتخاب می کند و با کلمات یکی .2561
از جمالت بازی کرده و با تغییر بخشی از آن جمله، آن را به صورت یک گزینه غلط درست می کند.

ترجمه: تمام موارد زیر در متن ذکر شده است به جز...
1( مورچه ها سه جفت پا دارند.

2) گاهی اوقات مورچه ها ترجیح می دهند جداگانه زندگی کنند.
3( ما می توانیم مورچه ها را در رنگ های مختلف بیابیم. 

4( مورچه های سرباز کارهای زیادی انجام می دهند. 
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در پاراگراف اول ذکرشده است که مورچه ها حشرات اجتماعی هستند و به صورت گروهی زندگی می کنند.

They are social insects (they live in large colonies or groups).
پس گزینٔه »2« صحیح است.

خط فکری: با خواندن دوخط اول هر پاراگراف می توانیم به موضوع اصلی متن پی  ببریم. پس برای این سؤال .2571
باید دو خط اول پاراگراف سوم را بخوانیم.

ترجمه: پاراگراف سوم عمدتًا در مورد چیست؟

1( انواع مختلف مورچه ها در یک گروه
2( سایز مورچه های ملکه 

3) نقش مورچه های سرباز در یک دسته
4( جمع کردن غذا در یک دسته 

با خواندن جمله اول پارگراف سـوم درمی یابیم که این پاراگراف عمدتًا در مورد مورچه های سـرباز اسـت. پس 
گزینٔه »3« صحیح است.

خط فکری: در این سـؤال ابتدا باید به مابقی سـؤاالت پاسـخ دهید سـپس به این سؤال بپردازید. البته بهترین .2581
روش خواندن کل متن و استنباط از متن است.

ترجمه: از متن برداشت می شود که.....

1( تمام مورچه ها نقش های مشابهی در یک دسته دارند. 
2( مورچه های سرباز غذا را بعد از جنگ به دست می آورند.

3( مورچه های ماده این فرصت را دارند تا از یک مکان به مکان دیگری بروند. 
4) مورچه های نر بیش تر از مورچه های دیگر عمر نمی کنند. 

گزینٔه »4« صحیح است.

خط فکری: در این سؤال واضح است که باید صرفًا پاراگراف اول را مطالعه کنید..2591
ترجمه: نویسنده در مورد با هم بودن در پاراگراف اول بحث می کند تا......

1) چیزی در مورد کار گروهی حشرات بگوید. 
2( تأکید کند که با هم بودن، آن ها را برای زمان زیادی زنده نگه می دارد.

3( تا به خوانندگان یاد دهد که کار کردن با همدیگر پیدا کردن غذا را آسان تر می کند.
4( نشان دهد چطور ساختار خانه در میان حشرات مهم است. 

بـا توّجـه بـه پاراگـراف اول، می فهمیم کـه این پاراگـراف بیش تر در مورد کار گروهی حشـرات تأکیـد دارد. پس 
گزینٔه »1« صحیح است.




