


 طبق استاندارد زمانی تیزهوشان، شما باید بتونید هر متن رو در 8 تا 10 دقیقه بخونید و به سؤاالتش پاسخ 
بدید. پیشنهاد ما اینه: 10 متن اول رو بدون توجه به زمان بخونید و حل کنید. بعد شروع کنید به خوندن متن ها در 
زمان مشخص؛ از 12 دقیقه برای هر متن شروع کنید و آروم آروم زمان رو کم کنید تا به زمان استاندارد آزمون برسید.

گر 10 دقیقه زمان دارید، توی 5 دقیقه ی   زمان رو به طور مساوی بین متن و سؤاالت تقسیم کنید. مثالً ا
اول متن رو بخونید و توی 5 دقیقه ی دوم سؤاالت رو جواب بدید.

 پیشنهاد ما اینه:
ثانیه طول   30 کثر  به اسکن کردن معروفه و حدا کار  این  بندازید.  به سؤاالت  نگاهی  1 خیلی فرز و سریع 

می کشه. فایده اش هم اینه که می فهمید چه بخش هایی از متن اهمیت بیشتری داره و چه بخش هایی زائده.
2 متن رو سریع ولی با تمرکز بخونید و کلیدواژه ها رو به ذهن بسپرید. متن یک موضوع کلی داره که معموالً 
گراف( اول می تونید اون رو تشخیص بدید. اما دقت کنید بندهای بعدی هم به خودی خود  با دقت در بند )پارا

می تونن عنوان خودشون رو داشته باشن.
3 سعی کنید همون طور که متن رو می خونید، برای هر بند نشونه یا اسمی بگذارید تا متوجه روند منطقی 

متن و توالی بندها بشید.
گر معنی واژه ای رو نمی دونید سعی  4 حواستون باشد که هر ضمیر )مثل او، آن و...( به چه واژه ای برمی گرده. ا

کنید از روی باقی جمالت معناش رو حدس بزنید.
5 حاال برید سراغ سؤاالت. با خوندن هر سؤال به متن برگردید و توی بخشی که سؤال از اون مطرح شده 

دنبال پاسخ بگردید.

 توی پاسخ به سؤاالت چند تا قانون طالیی رو به 
یاد داشته باشید:

از  می تونید  رو  گراف(  )پارا بند  هر  ایده ی  معموالً   1
آخرین عبارت بند قبلی اش متوجه بشید.

سروکله زدن با متن

سروکله زدن با پرسش ها



گر یکی از اینها رو نداشت، متن ما قطعاً  2 هر متن به طور کلی سه جزء اصلی داره: مقدمه، بدنه و نتیجه. ا
بخشی از یک متن بلندتره.

3 داخل متن باید حسابی به قیدها )معموالً، حتماً، گاهی و...( توجه کنید. تکلیف خیلی از سؤاالت رو همین 
کلی  قیدهای  که  گزاره هایی  معموالً  باشید؛  قیدها  مراقب  هم  سؤاالت  توی  همین طور  می کنن.  مشخص  قیدها 

)همگی، هیچ وقت، قطعاً و...( دارن گزاره های نادرستی هستن.

4 حتماً به افعال منفی توی سؤاالت دقت کنید.
گر توی این زمان پاسخ رو پیدا  5 حواستون باشه بیشتر از 45 تا 60 ثانیه در متن دنبال جواب نگردید. ا

نکردید برید سراغ سؤال بعدی.

  توی پاسخ دهی به سؤاالت درک متن، هرگِز هرگز به دانسته های قبلی خودتون استناد نکنید. شما باید 
گر توی متن نوشته بود ماست سیاهه، پس ماست سیاهه! هر چیزی رو با توجه به متن بسنجید. خیلی راحت بگم: ا

کافی  اندازه ی  به  اونجا  پاسخنامه.  سراغ  برید  دادید،  پاسخ  متن  یک  همه ی سؤاالت  به  اینکه  از  بعد   
درباره ی هر سؤال و نحوه ی رسیدن به پاسخ صحبت کرده ایم. پاسخنامه رو دقیق بخونید و نکات مهم رو یاد 

بگیرید. آروم آروم شگرد کار دستتون میاد و متوجه می شید باید به چه بخش هایی از متن بیشتر توجه کنید.

 توی این کتاب، متن های ابتدایی آسون تر و متن های انتهایی سخت تر هستن.

یا مطالعات درباره شون خوندید.  کتاب علوم  به موضوعاتیه که توی  بیشتر مربوط  کتاب  این   متن های 
دلیلش هم اینه که تقریباً تمام سؤاالت درک متن تیزهوشان سال های اخیر از این موضوعات بوده. برای اینکه 

مطمئن بشید یک سر به صفحه ی 108 بزنید :(

 راستی می تونید برای پاسخ به سؤاالت هر متن به صفحه ی درک آباد هوشمند در سایت پویش مراجعه 
کنید. ماجرا اینه که وارد صفحه ی درک آباد می شید، شماره ی متن رو انتخاب کنید، جواب ها رو اونجا عالمت می زنید 

و تعداد درست و غلط و درصدتون رو می بینید! کلی امکانات دیگه هم داره که خودتون می تونید برید و ببینید.

حواستون باشه که
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در سال 373 پیش از میالد مسیح، زلزله ای در یونان باستان، شهرهای »هلیک« و »بورا« را لرزاند. گزارش ها 
ادعا کردند که این شهرها خالی از حیوانات بودند. در روزهای قبل از زلزله، موش ها، راسوها، مارها و حشرات در حال ترک کردن 
منطقه مشاهده شده بودند. داستان های مشابه زیادی از حیوانات به ظاهر باذکاوت و روشن بین نقل شده است، ولی دانشمندان 
هنوز نتوانسته اند مشخص کنند که چگونه حیوانات می توانند زلزله های پیش رو را حس کنند. تحقیقات در این مورد بسیار مغشوش 
است، چرا که تحقیقات اغلب در مواردی که حادثه به وقوع پیوسته انجام می گیرد. این تحقیقات معموالً در پی توجیه آن حادثه 
است و خطر استفاده از اطالعات گذشته نگر را به همراه دارد. در سال 1981 در تحقیقی پیرامون این مسئله، محققان دریافتند که 
رفتارهای غیرعادی حیوانات، تنها با یکی از چهار زلزله ی بررسی شده ارتباط معناداری داشته است. براساس نتایج گزارش شده در 
مقاله، همه ی زلزله ها شبیه هم نیستند؛ هر زلزله می تواند عالئم منحصربه فردی داشته باشد که فقط برخی از آنها ممکن است برای 

حیوانات عیان شود.

86 موضوع اصلی متن کدام است؟
 

1 زلزله ها در گذشته چقدر ویرانگر بوده اند.
 چرا دانش ما از زلزله ناقص است.

 یک روش که می تواند برای پیش بینی برخی از زلزله ها استفاده شود.
4 تاریخچه ی بررسی های علمی در مورد زمان وقوع زلزله.

87 براساس آنچه در متن آمده، کدام گزینه توضیح بهتری برای »اطالعات گذشته نگر« است؟
 

1 اطالعاتی که از مطالعه ی گذشته به دست می آید.
 اطالعاتی که خطر ماندن در گذشته را همراه دارد.

 اطالعاتی که در راستای توجیه حوادث گذشته گردآوری شده است.
4 اطالعاتی که درس های گرانبهایی از مطالعه ی گذشته به ما می دهد.

88 براساس متن، حیوانات 
 

1 به انسان ها کمک کرده اند تا از وقوع زلزله پیشگیری کنند.  می توانند برخی زلزله ها را پیش بینی کنند.
4 بهترین ابزار برای پیش بینی زلزله هستند.  تقریباً هیچ وقت در زلزله ها کشته نمی شوند. 

89 کلمه ی »آنها« در انتهای متن به چه چیزی اشاره دارد؟
 

1 عالئم منحصربه فرد   نتایج گزارش شده
4 زلزله ها  حیوانات  

90 براساس متن کدام گزینه به طور دقیق صحیح نیست؟
 

1 رفتارهای غیرعادی حیوانات، فقط می تواند با 25 درصد  زلزله ها ارتباط معنی داری داشته باشد.
 دانشمندان توانسته اند نشان بدهند چگونه حیوانات می توانند زلزله های آینده را حس کنند.

 هر زلزله می تواند عالئم منحصربه فرد خود را داشته باشد که فقط برخی از آنها برای حیوانات آشکار شود.
4 زلزله ی شهر »بورا« نزدیک به 2400 سال پیش به وقوع پیوسته است.
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اعتقاد  این  با  این مسئله  انسان را تشخیص می دهد و  بود که »کبوتر« حاالت چهره ی  این  بر  مدت ها تصور 
برخی  در  بود.  تناقض  در  باشند،  داشته  برای چنین عملی  پیچیده ای  انسان ها می توانند سیستم های عصبی  فقط  که  بلندمدت 
آزمایش ها که اخیراً انجام گرفته، به هشت کبوتِر آموزش دیده، عکس هایی از افرادی با احساس خوشحالی، عصبانیت، تعجب و نفرت 
را نشان دادند و پرندگان یاد گرفتند که تفاوت بین این ها را تشخیص بدهند. عالوه بر این، آنها توانستند که به درستی احساسات 
کی در مورد  مشابه را در عکس های افراد مختلف نیز تشخیص بدهند. البته موفقیت آنها نشان نمی دهد که کبوترها هیچ گونه ادرا

مفهوم حاالت بیانی چهره ی انسان ها داشته باشند.
برخی روان شناسان این تئوری را مطرح کردند که به دلیل اهمیت زبان بدن و حاالت چهره در ارتباط میان انسان ها، آنان یک 
سیستم عصبی منحصربه فرد را در خود ایجاد کرده اند تا بتوانند ژست های قوی و بارز را تشخیص بدهند. ولی کبوتران باعث شدند 
بر این ایده تردید کنیم. در حقیقت توانایی تشخیص حالت چهره ی اشخاص، لزوماً در کودکان انسان مادرزادی نیست، بلکه ممکن 
است به طرز کامالً مشابه با کبوتران، مهارتی آموختنی باشد. در آزمایش هایی که چند سال پیش انجام شد، مشخص شد که کبوتران 

تصاویر چیزها را با گروه های مشابه انسان ها طبقه بندی می کنند.

91 موضوع اصلی متن چیست؟
 

1 تفاوت بین چگونگی ارتباط انسان ها با یکدیگر و ارتباط کبوترها با هم.
 اهمیت زبان بدن و حاالت چهره در ارتباط های انسانی

 چگونگی تشخیص احساسات از روی حاالت چهره
4 انواع احساساتی که یک چهره می تواند آنها را نشان بدهد.

92 طبق متن، اعتقاد بر اینکه حیوانات می توانند حاالت چهره را تشخیص بدهند 
 

1 اثبات می کند که آنها متوجه می شوند مفهوم هر حالت چهره چیست.
 در مورد پرندگان آموزش دیده می تواند درست باشد.

 اعتقادی نادرست است.
4 نشان می دهد این مسئله در مورد انسان، مادرزادی نیست.

93 کدام یک از عبارات زیر اعتقاد نویسنده در مورد این ایده را نشان می دهد که توانایی تشخیص احساس از روی حاالت چهره، 
 

امری ذاتی است؟
1 غیرمطمئن   خوش بین

4 تأیید مشروط  کامالً مخالف  

94 عبارت »این ایده« به چه چیزی اشاره دارد؟
 

1 به اینکه کبوترها می توانند چیزهای جدید یاد بگیرند.
 به اینکه انسان سیستم عصبی مخصوص خود را به وجود آورده است.
 به اینکه انسان ها می توانند ژست های قوی و بارز را تشخیص بدهند.

4 به اینکه تشخیص احساس از روی حالت چهره لزوماً ذاتی نیست.

95 به لحاظ مفهومی متضاد عبارت »مادرزادی« در این متن کدام است؟
 

1 منحصربه فرد   ابتدایی
4 پیچیده  یادگرفتنی  
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مشکل اصلی در طراحی بیشتر فرودگاه های مدرن، مقیاس آن است؛ اینکه چگونه روی زمین فضای کافی برای 
مانور هواپیماهایی که بدنه ی پهنی دارند در نظر بگیریم و هم زمان به فکر راحتی و انتقال سریع مسافران هنگام سوار شدن به 
هواپیما و خروج از آن یا منتقل شدن از یک هواپیما به هواپیمای دیگر باشیم. بیشتر مهندسان در طراحی ترمینال های فرودگاهی 

یکی از چهار روش زیر را انتخاب می کنند.
در طرح خطی، ساختمان می تواند به صورت خطی یا منحنی طراحی شود. در این حالت هواپیماها در کنار ترمینال ها پارک 
می کنند و مسافران سوار آنها می شوند. این نقشه برای فرودگاه های کوچک که در آنها تنها چند هواپیما به صورت هم زمان به سوار 
کردن و تخلیه ی مسافر می پردازند، جواب می دهد. در طرح ستونی راهروهای باریک یا ستون هایی از دورتادور یک ساختمان مرکزی 
خارج می شوند. این طرح به هواپیماهای بسیاری امکان پارک در نزدیکی ساختمان را می دهد، اما در مقابل، در این حالت مسافت های 
طوالنی برای پیاده روی مسافران ایجاد می شود. در طرح ماهواره ای، مسافران از طریق ترمینال های کوچک که از ترمینال اصلی جدا 
شده است وارد هواپیما می شوند. مسافران از طریق اتوبوس ها یا مسیرهای زیرزمینی به این ترمینال های ماهواره ای راه پیدا می کنند 

که در واقع به صورت پیاده روهای در حال حرکت هستند.

96 احتماالً متن با چه موضوعی ادامه خواهد یافت؟
 

1 بهترین طراحی برای یک فرودگاه  یک روش دیگر برای طراحی فرودگاه
4 مزایا و معایب هر کدام از طرح های فرودگاهی  دالیل اهمیت طراحی یک فرودگاه 

97 طبق متن، طرح خطی برای کدام فرودگاه ها مناسب تر است؟
 

1 فرودگاه های دارای هواپیماهای کوچک
 فرودگاه هایی که پروازهای داخلی دارند.

 فرودگاه هایی که انتقال سریع مسافران را اولویت کار خود قرار داده اند.
4 فرودگاه هایی که به تعداد محدودی از هواپیماها به صورت هم زمان سرویس می دهند.

98 به ترتیب، در کدام طرح مسافت های طوالنی برای پیاده روی مسافران ایجاد می شود و در کدام، از اتوبوس استفاده می شود؟
 

1 طرح منحنی، طرح ماهواره ای   طرح ستونی، طرح ماهواره ای
4 طرح ستونی، طرح خطی  طرح ستونی، طرح منحنی  

99 با توجه به متن، کدام گزینه می تواند نام مناسب دیگری برای طراحی ستونی فرودگاه باشد؟
 

1 طرح موجی   طرح شبکه ای
گی 4 طرح زیگزا  طرح ستاره ای  

100 کدام صحیح نیست؟
 

1 همه ی طراح های ترمینال های فرودگاهی، از یکی از چهار روش مرسوم استفاده می کنند.
 طرح ستونی، به هواپیماهای بسیاری امکان پارک در نزدیکی ساختمان را می دهد.

 در طرح ماهواره ای مسافران از طریق ترمینال های کوچک که از ترمینال اصلی جدا شده است وارد هواپیما می شوند.
4 در بیشتر فرودگاه های مدرن مشکل اصلی در طراحی، مقیاس آن است.
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ما همیشه در مورد استرس و اضطراب می شنویم، در اخبار،   در روزنامه ها و بسیاری جاهای دیگر. مردم هم 
اغلب درباره ی آن صحبت می کنند. هر وقت از کسی می پرسیم حالت چطور است، جواب معموالً این است که »کمی استرس دارم.« 
نحوه ی بروز استرس در هر فرد با دیگری متفاوت است. برخی از افراد، عصبی می شوند و حس شوخ طبعی خود را از دست می دهند. 

بعضی ها منزوی یا تحریک پذیر می شوند و برخی دیگر هم خسته می شوند و احساس تنهایی و بی کسی می کنند.
استرس، پاسخ بدن به چیزی ست که در زندگی ما رخ می دهد و می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. گاهی شرایط پُرتَنش در 
زندگی ما به صورت ناگهانی رخ می دهد و شرایط زندگی را به کلی تغییر می دهد، ولی برخی دیگر از آنها فقط بخشی از زندگی روزمره ی 
ما هستند. ما هر روز با استرس در ارتباط هستیم و این لزوماً تأثیر منفی بر سالمت ما ندارد، ولی استرس معموالً زمانی رخ می دهد که 
خواسته های دیگران و به طور کلی فشارهای زندگی فراتر از توانایی ما می شود، به طوری که باعث شود تعادل خود را از دست بدهیم. 
گر متوجه باشیم که فشارهای زندگی فزون بر ظرفیت ما برای مقابله با آنهاست،  به این دلیل است که باید استرس را جدی بگیریم. ا

در این صورت الزم است که مسئولیت ایجاد تغییر در زندگی خود را برای حفاظت از سالمتی مان به عهده بگیریم.

101 هدف نویسنده از نگارش سطر آخر بند اول کدام است؟
 

1 اصالح یک اعتقاد غلط.
 تالش برای حل مسئله ای که قبالً به آن اشاره کرده است.

 رد کردن ادعایی که قبالً مطرح شده است با آوردن مثالی نقض.
4 تبیین و توضیح ادعایی که قبالً مطرح شده است با برشمردن انواع آن.

102 ضمیر »آنها« که در بند دوم مشخص شده است، به کدام عبارت برمی گردد؟
 

1 تغییرات
 استرس

 شرایط زندگی
4 شرایط پرتنش

103 مفهوم عبارت »فزون بر« در بند دوم، با توجه به محتوای متن به کدام یک نزدیک تر است؟
 

1 بیشتر از
 مهم تر از

 مرتفع تر از
4 پرفشارتر از

104 بر طبق متن، افرادی که از استرس رنج می برند 
 

1 تحریک پذیر یا منزوی می شوند. 
 حتماً باید به پزشک مراجعه کنند.

 باید قدم های مثبتی برای کنترل آن بردارند.
گهانی در زندگی آنها رخ داده است. 4 اتفاق پرتنش نا

105 نظر نویسنده در مورد تأثیر استرس بر سالمت آدمی چیست؟
 

1 لزوماً تأثیر منفی بر سالمت ما دارد.
 مسلماً تأثیر مثبت بر سالمت ما دارد.

 شاید تأثیر منفی بر سالمت ما داشته باشد.
4 شاید تأثیر مثبت بر سالمت ما داشته باشد.

متن شماره ی 21
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با افزایش سن، تغییراتی در ساختار و کیفیت خواب ما ایجاد می شود، به طوری که بعد از حدود شصت سالگی، 
خواب عمیق ما کمتر، و چرخه های خوابمان سریع تر می شود. در بزرگسالی بیشتر بیدار می شویم و به طور متوسط هر شب دو 
ساعت کمتر از زمانی که جوان بودیم می خوابیم. زمانی اعتقاد بر این بود که افراد پیر به اندازه ی جوان ها به خواب نیاز ندارند، ولی 
برای بهترین  نیم ساعت خواب  به هفت و  از سن، ما اغلب  این گونه نیست. صرف نظر  امروزه دریافته اند که  متأسفانه متخصصان 
گر شب ها به قدر کافی نمی خوابید، درباره ی ُچرت نیم روز چه فکری می کنید؟ آیا به نظر شما ُچرت  عملکرد خود نیاز داریم؛ حال ا

زدن، چرخه ی خواب را به هم می زند و در نهایت به خواب کمتر، گیجی در روز و بی خوابی بیشتر در شب منجر می شود؟
این سؤاالت توسط محققان در پژوهشی که در سال 2011 انجام شد پاسخ داده شده است. محققان نتیجه گرفتند که چرت 
زدن نه تنها زمان خواب افراد پیر را بدون ایجاد گیجی روزانه افزایش می دهد، بلکه مزایای شناختی مهم و محسوسی نیز ایجاد 
می کند. این مطالعه ی کوچک ولی نظام مند شامل بیست ودو زن و مرد سالم در بازه ی سنی 50 تا 83 سال بود که موافقت کردند در 
آزمایشگاه خواب مورد ارزیابی قرار بگیرند. در دو هفته ی ابتدایی، شرکت کنندگان مدت زمان خواب خود را در خانه نوشتند، سپس 
به مدت سه شب و دو روز به یک آزمایشگاه خواب انتقال یافتند و ارزیابی کامل خواب بر روی آنها انجام گرفت و تست های شناختی 
متعددی از آنها گرفته شد. پس از یک جلسه ی اولیه، شرکت کنندگان برنامه ای منظم برای چرت روزانه را به مدت یک ماه در خانه 
اجرا کردند؛ نیمی از آنها چرت کوتاه )45 دقیقه ای( و نیمی از آنها چرت بلند )2 ساعتی(. پس از هفته های دوم و چهارم تمامی آنها 

برای تکرار اندازه گیری ها به آزمایشگاه بازگشتند.

106 تحقیقی که در بند دوم به آن اشاره شده، عمدتاً برای تعیین  انجام شد.
 

1 تأثیر چرت روزانه بر الگوی کلی خواب افراد  تفاوت در نیاز زنان و مردان به چرت روزانه
4 نگرش کلی افراد پیر و جوان به چرت روزانه  تأثیر سن بر نیاز افراد به چرت روزانه 

107 کدام یک از گزینه های زیر درباره ی زمان خواب موردنیاز روزانه ی افراد درست است؟
 

1 توسط چرت عصرانه مختل می شود.  بسته به سالمتی افراد، در هر فرد متفاوت است.
4 مستقل از سن افراد است.  در افراد جوان طوالنی تر از افراد پیر است. 

108 افرادی که در آزمایش مربوط به پژوهش 2011 شرکت کردند 
 

1 بیشتر شامل مردان بود.
 بیش از 6 هفته درگیر این آزمایش بودند.

 بازه ی سنی و وضعیت جسمانی مشابهی داشتند.
4 در دو هفته ی ابتدایی روزی 45 دقیقه چرت می زدند.

109 اطالعات کافی در متن برای پاسخ به کدام یک از سؤاالت زیر ارائه شده است؟
 

1 چه چیزی باعث شد که بیست ودو شرکت کننده بخشی از این تحقیق شوند؟
 چرا افراد با گذر زمان در ساختار و کیفیت خواب خود تغییر احساس می کنند؟

 با باال رفتن سن، چه تغییراتی در وضعیت خواب انسان ایجاد می شود؟
4 خواب کمتر از 5 ساعت در شبانه روز چه تأثیری بر عملکرد بدن می گذارد؟

110 تمام موارد زیر از نتایج تحقیقات در مورد »چرت زدن« در سال 2011 بود، به جز ...
 

1 گیجی روزانه ایجاد نمی کند.
 مزایای شناختی مهم و محسوسی ایجاد می کند.

 از 50 تا 83 سالگی، افراد روزانه به 45 دقیقه تا 2 ساعت چرت زدن نیاز دارند.
4 زمان خواب افراد پیر را افزایش می دهد.
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پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی 25

در  خورشیدی  انرژی  درباره ی  کلی  به طور  متن   121 

آفریقاست و زیمبابوه تنها مثالی برای آن است.
 122 

گزینه ی »1«: طبق متن، شاموا »یکی از بهترین نمونه ها« در این زمینه است. 
یعنی روستاهای دیگری هم وجود دارند که از این سیستم ها بهره می برند.
گزینه ی »2«: طبق متن، این طرح به دست GEF اجرا شده است.

گزینه ی »4«: نقطه ی آغاز این طرح، در متن نیامده است.
طبق متن، هر سیستم پاسخگوی نیاز دو خانواده است،   123 

کی استفاده می شود. پس، از این سیستم ها میان خانواده ها به صورت اشترا

گزینه ی »1«: طبق متن، امکانات مرکز بهداشت شاموا ارتقا یافته است.
گزینه ی »2«: صحبتی از آن در متن نشده است.

گزینه ی »3«: طبق متن، این روستا امروزه یکی از بهترین نمونه ها در 
زمینه ی استفاده از انرژی خورشیدی است.

متن در حال توضیح علل ارتقای زندگی در روستای   124 

شاموا است که موجب شده مهاجرت آنان )مردم شاموا( از روستا به شهر 
کاهش یابد.

هزینه ی کلی 11 میلیون دالر بوده و طی آن 9000   125 

سیستم نصب شده. بنابراین هزینه ی هر سیستم برابر است با:
11 000 000 9000 1200, , ÷ � دالر  

پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی 26

 126 

گزینه ی »1«: بسیاری از دانش آموزان آن را تجربه می کنند، نه همه ی آنها.
گزینه ی »2«: در متن صحبتی از آن نشده است.
گزینه ی »4«: در متن صحبتی از آن نشده است.

 127 

گزینه ی »1«: طبق متن: »من نیز مجبور بودم... با حقیقت خشن شوک 
فرهنگی روبه رو شوم.«

فرانسوی«  با »فرهنگ  را  او خود  تا  گزینه ی »2«: مدتی طول کشیده 
تطبیق دهد و سازگار کند، نه با فرهنگ اصلی و مادری اش.

گزینه ی »4«: در متن صحبتی از آن نشده است.
شوک  نتایج  و  تأثیرات  سؤال،  صورت  کنید  دقت   128 

فرهنگی را خواسته که در تنها در گزینه ی »2« آمده است. مورد ذکرشده 
در گزینۀ »3« از بایدها و به عبارتی مسیر فرایند شوک فرهنگی است نه 

از اثرات آن.
این عبارت به این معناست که فرایند مواجهه با شوک   129 

فرهنگی اصالً ساده نیست.

خارجی  دانشجویان  از  »بسیاری  داریم:  متن  در   130 

هنگام مواجه شدن با فرهنگ کشور مقصد با آن )شوک فرهنگی( مواجه 
می شوند... از آنان )دانشجویان( انتظار انجام کارهایی می رود که ممکن 

است از آنها هیچ اطالعی نداشته باشند.«
از طرف دیگر: »من نیز مجبور بودم ... با حقیقت خشن شوک فرهنگی 
روبه رو شوم... برای غلبه بر آن )شوک فرهنگی( دانش آموزان خارجی باید 

با فرایند شوک فرهنگی آشنا شوند.«
پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی  27

متن در کل، درباره ی امید به زندگی است و ابتدا از   131 

»عامل فرهنگی« نام می برد. در پایان متن، دوباره به وجود عواملی دیگر 
عوامل  آن  درباره ی  ادامه  در  زیاد،  احتمال  به  بنابراین  می شود.  اشاره 

توضیح داده خواهد شد.
در متن، مصرف سیگار، به عنوان مثالی برای تشریح   132 

عوامل فرهنگی ذکر شده است. از گزینه های »2« و »3« در متن صحبتی 
نشده است و درباره ی گزینه ی »1« باید گفت شیوع مصرف سیگار در 

زنان نسبت به گذشته بررسی شده است، نه نسبت به مردان.
از  یکی  بعد  و  شده  تعریف  زندگی«  به  »امید  ابتدا   133 

عوامل مؤثر بر آن شرح داده شده است. بنابراین گزینه ی »1« بهترین 
عنوان برای متن بلندترِ اصلی خواهد بود.

 134 

گزینه ی »2«: طبق جمله ی آخر متن، این گزینه نادرست است.
گزینه ی »3«: صرفاً افزایش مصرف سیگار را نمی توان به معنای پسرفت 

شدید در نظر گرفت.
گزینه ی »4«: در متن صحبتی در این باره نشده است.

به عنوان یک شاخص  را  زندگی«  به  »امید  نویسنده   135 

بر آن  تأثیرگذار  از طریق تشریح عامل فرهنگی و سایر عوامل  آماری، 
بررسی کرده است.

پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی  28

بند قبلی با فرا رسیدن روزهای موفقیت رولد دال به   136 

را  او  از زندگی  این فصل جدید  بند بعدی،  پایان رسیده، پس احتماالً 
شرح خواهد داد.

اقتصادی  موقعیت  جست وجوی  در   ...« متن:  طبق   137 

بهتری به آفریقا رفت.«
در سال 1960 میالدی او 44 سال و در سال 1965   138 

میالدی، 49 سال داشته و این یعنی وقتی او در نیمه ی دوم از دهه ی پنجم 
زندگی اش به سر می برده، آن سه اتفاق وحشتناک در زندگی اش افتاده است.

در رّد گزینه ی »4«، دقت کنید فقط اولین داستان او درباره ی ماجراجویی های 
خلبانی اش بود. از سایر داستان ها در متن اطالعاتی داده نشده است.
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در  و  آمریکا رفت  به  رولد  بند سوم،  اطالعات  طبق   139 

آنجا نخستین داستان خود را نوشت.
اولیویا در انگلستان درگذشته است، نه در آمریکا.  140 

زندگی اش  تمام  بعد در  به  از سال 1939 میالدی  رولد  گزینه ی »1«: 
لنگ می زد، از جمله در دوران بیماری همسرش.

گزینه ی »2«: طبق بند سوم این عبارت درست است.
گزینه ی »3«: او در آفریقا، آمریکا و اروپا )انگلستان( زندگی کرده است.

پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی  29

از زمین لرزه  طبق متن: »حیوانات چند دقیقه قبل   141 

به طور  )حیوانات(  آنها  بنابراین  نشان می دادند...  از خود  رفتار عجیبی 
مستقیم زمین لرزه را پیش بینی نمی کردند.«

زمین لرزه  پیش بینی  معتقدند  آنها  از  بخشی   142 

مجموع  در  پس  ندارند.  مثبتی  نظر  آنان  بیشتر  اما  است،  امکان پذیر 
توافق نظر در این زمینه وجود ندارد.

در بند اول ادعا شده که رفتار حیوانات می تواند در   143 

پیش بینی زمین لرزه کارآمد باشد و در اواسط بند دوم مثالی از این ادعا 
مطرح شده است.

در بند اول آمده که امواج اولیه تقریباً دو برابر سریع تر   144 

حرکت می کنند.
حرکت  سریع تر  اولیه  امواج  متن،  اول  بند  طبق   145 

و  می شوند  موجب  را  زمین لرزه ها  شدیدترین  ثانویه،  امواج  و  می کنند 
بنابراین مخرب ترند.

پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی 30

نویسنده ابتدا از عوامل متعدد و متناقض یاد می کند   146 

و بعد برخی از آنها )مثل فشار خانواده و...( را ذکر می کند تا نشان بدهد 
چرا انتخاب شغل دشوار است.

 147 

در  تأثیرگذار  عوامل  از  خانواده«  »فشارهای  متن،  طبق   :»1« گزینه ی 
انتخاب شغل است.

گزینه ی »2«: طبق متن، »پتانسیل مالی آن شغل« از عوامل تأثیرگذار 
در انتخاب شغل است.

انتخاب شغل  گزینه ی »3«: طبق متن، »مسائل فرهنگی جامعه« در 
تأثیرگذار است.

از  پیش  فردی  که  ندارد  تعجب  »جای  متن:  طبق   148 

اولین  پس  کند.«  امتحان  را  کار  چندین  عالقه اش،  مورد  شغل  یافتن 
انتخاب لزوماً بهترین انتخاب نیست.

بازگو  را  شغل  انتخاب  فرایند  از  گزارشی  فقط  متن   149 

می کند و سعی در انتقال اطالعات دارد.
زیاد  استرس  و  فرد  باالی  انرژی  درباره ی  نویسنده   150 

او در اوایل جوانی حرف هایی زده است و در انتها از نویسنده ای بزرگ 
کید کند. سخنی را می آورد تا بر درستی حرف هایش تأ

پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی31

را  یکدیگر  بعد  سال   17 آنها  که  آمده  متن  در   151 

تقریباً  او  اول  بار  پس  بوده.  ساله   29 »شربت گل«  که  زمانی  دیدند، 
29 سال داشته. 17 12− =

راه دیگر این است: در سال 2002 میالدی، »شربت گل« 29 سال داشته، 
پس در سال 1984 میالدی یعنی 18 سال قبل، او حدوداً 11 سال داشته.

 152 

گزینه ی »1«: عکاس در آن لحظه فکر نمی کرد عکسش ارزش خاصی 
داشته باشد.

با تصویر دختران آسوده خاطر  متفاوت  این عکس کامالً  گزینه ی »2«: 
در آن سن و سال بود.

گزینه ی »4«: در متن صحبتی از سال چاپ عکس نشده است.
در  میالدی   2002 سال  در  شربت گل  متن،  طبق   153 

کوه های بورا در افغانستان )یعنی وطنش( زندگی می کرد.
مرِد  برگشت  و  رفت  بین  فاصلۀ  که  گفت  می توان  گزینه ی »3«  رّد  در 
از  اینکه »مک کری« دختر را فوراً سه روز بعد  واسطه سه روز بود، نه 

رفتنش به اردوگاه پناهجویان پیدا کرده باشد.
بوده،  پناهجویان  زندگی  ثبت  حال  در  اول  »او«ی   154 

چادر  از  دوم  »او«ی  است.  مک کری  استیو  یعنی  عکاس،  همان  پس 
مدرسه بیرون را نگاه می کرده، پس همان دختر افغان، شربت گل، است.

ترغیب: تشویق، تحریک  155 

گزینه ی »1«: دختر افغان بهت زده بود، نه آسوده خاطر.
گزینه ی »2«: کوه های بورا در افغانستان است.

گزینه ی »3«: او در حال ثبت زندگی پناهندگان افغانستان در اردوگاهی 
کستان بود. در پا

پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی32

طبق متن، دوستی چیزی متفاوت در شرایط متفاوت   156 

است؛ بنابراین در محیط های مختلف ویژگی های متفاوتی را داراست.
در بند اول آمارهایی از تعداد دوستان فرد در واقعیت و   157 

در فضای مجازی آمده و در بند دوم توجیهی برای این آمار ارائه می شود.
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چرا  که  است  مسئله  این  درباره ی  سراسر  سوم  بند   158 

دوستی در دنیای واقعی دشوارتر از دوستی های آنالین است.
طبق متن: »... دوستی ها موقتی هستند و برای کمک   159 

به همدیگر وجود دارند، تا زمانی که دیگر نیازی به آنها )دوستی ها( نباشد.«
در متن صحبتی از فواید دوستان آنالین نشده است.  160 

پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی33

بهترین مقدمه باید به طور کلی مربوط به ماشین ها باشد،   161 

نه اینکه به طور خاص درباره ی ماشین های ساده یا پیچیده صحبت کند.
برای پاسخ دادن به این سؤال نمی توانید تنها به یک   162 

کتفا کنید. درست است که در متن در مواردی ماشین های  جمله از متن ا
درباره ی  متن  کلیات  اما  شده اند،  مقایسه  یکدیگر  با  پیچیده  و  ساده 

ماشین های ساده است؛ پیشینه ی آنها، انواع آنها، و عملکرد آنها.
ماشین های ساده و پیچیده از انواع ماشین ها هستند،   163 

پس باید به صورت مجزا درون »ماشین« آورده شوند. اهرم هم ماشین 
ساده است و درون آن خواهد آمد.

چند  یا  دو  همیشه(  نه  )و  گاهی  متن،  به  توجه  با   164 

ماشین ساده ترکیب می شوند و ماشین پیچیده ای به وجود می آورند.
شاتل فضایی از ماشین های پیچیده است، اقاقیا هم   165 

از انواع گل است.
قرقره و ُگوِه هر دو از ماشین های ساده هستند، میخک و زنبق هم هر 

دو گل هستند.
پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی34

طبق سه خط پایانی متن، مولکول های عطر به عصب   166 

بویایی برخورد می کنند و هم زمان با پیوستن آنها )مولکول های عطر( به 
کنش آغاز می شود.  سلول های گیرنده ی عصب بویایی، وا

معموالً  می گیرد،  قرار  دو جمله  میان  در  »که«  وقتی   167 

جمله ی دوم توضیحی درباره ی بخشی از جمله ی اول را شامل می شود. 
به این عبارت از متن دقت کنید: »عصب بویایی شما الیه ای از سلول های 
گیرنده ی بویایی دارد که ]این سلول ها[ شامل یک سری نورون های بویایی 
است و ]این سلول ها[ مثل جوانه های چشایی برای بینی شما عمل می کند.«

مولکول های  استشمام  بویایی،  فرایند  مقدمه ی   168 

هواست. این ارتباط در گزینه ی »1« یافت می شود که مقدمه ی قبولی در 
امتحان، برنامه ریزی درست برای درس خواندن است. دقت کنید در سایر 

گزینه ها، عبارت دوم مقدمه نیست، بلکه تعریِف اصِل آن فرایند است. 
در بند اول توضیحاتی درباره ی حس بویایی نوشته شده   169 

و در بند دوم چگونگی عملکرد آن توضیح داده شده است. سایر گزینه ها تنها 
بخشی از متن را شامل می شوند و هدف اصلی نگارش متن نیستند. 

این عبارت، نسبت میان کل ژن ها و ژن های مربوط   170 

به حس بویایی را بیان می کند که توضیح آن در گزینه ی »2« آمده است. 
پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی 35

پرداخته  آن  انواع  و  انرژی  به  کلی  به طور  متن  این   171 

است. سایر گزینه ها تنها بخشی از متن را به خود اختصاص داده اند. 
از  حاصل  آلودگی های  درباره ی  دوم  بند  انتهای   172 

سوخت های فسیلی و پیامدهای آن است، بنابراین جمله ی بعدی باید مرتبط 
با آن باشد. گزینه ی »4« بهترین عبارت با این مشخصات خواهد بود. 

انسان ها درک  اول متن، حتی زمانی که  طبق سطر   173 

درستی از انرژی نداشتند هم از آن استفاده می کردند. 
»تجدیدپذیر« به این معناست که بهره برداری از آنها   174 

موجب کاهش آنها نمی شود، بنابراین می توان آن را با واژه ی »پایان ناپذیر« 
جایگزین کرد. 

طبق بند دوم، از کاربردهای مهم سوخت های فسیلی   175 

سوخت های  مصرف  دیگر  طرف  از  است.  صنعتی  فراورده های  تولید 
فسیلی عامل افزایش دمای کره ی زمین است. بنابراین افزایش دما از آثار 

غیرمستقیم تولید فراورده های صنعتی است.

نیاز  زمان  سال  میلیون ها  به  فسیلی  تولید سوخت های   :»1« گزینه ی 
دارد، نه تولید پالستیک.

گزینه ی »2«: سوخت های تجدیدپذیر باعث تولید گازهای گلخانه ای نمی شوند. 
گزینه ی »4«: سوخت های تجدیدپذیر آلودگی کمتری تولید می کنند، نه 

اینکه هیچ آلودگی ای نداشته باشند. 
پاسخنامه ی تشریحی متن شماره ی 36

جغرافیایی  عرض  و  طول  توضیح  متن  اصلی  ایده ی   176 

براساس خطوط استوا و نصف النهار مبدأ است. دقت کنید از گزینه ی »2« 
هم در متن صحبت شده است، اما موضوع اصلی آن نیست. 

این خط  به طرف شرق  گر  »ا متن،  آخر  طبق خط   177 

پیش برویم، در طول جغرافیایی خاوری هستیم.«
همچنین »مبدأ« به معنی نقطه ی شروع یا آغازگاه است. 
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