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مهارت شماره دو درک  مطلب زبان  انگلیسی کنکور

 سواالتی که پاسخ آنها با جزئیات در متن موجود است
)بیان مجدد( 
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ــورت  ــا به ص ــخ آن ه ــه پاس ــود، ک ــیده می ش ــواالتی پرس ــا س ــور، از م ــی کنک ــان انگلیس ــب زب ــش درک مطل ــات بخ ــی اوق گاه

ــل  ــه تحلی ــازی ب ــن دســت از ســواالت، نی ــه ای ــرای پاســخگویی ب ــه ب ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــن ب ــن وجــود دارد. ای مســتقیم در مت

ــد از: ــه عبارتن ــود ک ــدی نم ــیم بن ــی تقس ــته کل ــه دس ــه س ــوان ب ــواالت را می ت ــه س ــدارد. اینگون ــود ن ــی وج ــری خاص و نتیجه گی

     سواالتی که پاسخ آنها با جزئیات در متن موجود است

     سواالتی که پاسخ آنها در متن موجود نیست یا پاسخ صحیح در متن موجود نیست

     سواالتی که به یک ضمیر اشاره می کند

هرکدام از موارد نام برده، یک مهارت خاص را شامل می شوند. دراین جزوه، مهارتی را بررسی خواهیم کرد که با استفاده از آن می توان 

به مورد اول، پاسخ داد. 

اهداف این فصل

 بررسی مفهوم بیان مجدد

      بررسی و تشریح مهارت شماره 2

      بررسی مثال های متنوع از این مهارت

      طرح تمارین پیچیده از این مهارت

     بیان مجدد چیست؟
بیــان مجــدد، همانطــور کــه از نامــش پیداســت، بــه معنــی ارائــه یــک جملــه، به شــکل دیگــر اســت. به بیان دیگر، بیــان یــک جمله به 

شــکلی کــه نــه معنــی آن تغییــر کنــد و نــه محتوای کلــی اش. بــرای فهم بیشــتر این مســاله، مثالــی را باهــم مورد بررســی قــرار می دهیم.

جملــــه اصلی: حیوانات در باغ وحش ها کسل، تنها و دور از زادگاهشان هستند

بیــــان مجدد: باغ وحش ها تاثیر منفی بر روی حیواناتی که نگه می دارند دارند

دیــدم کــه چگونــه می تــوان بــدون تغییــر دادن محتــوای اصلــی جملــه، آن را بیــان مجــدد کــرد. بنابرایــن مســاله ای کــه در ایــن 

جــزوه و به طــورکل در ســواالت کنکــور خواهیــم دیــد، بیــان مجــدد قســمت خاصــی از متــن در گزینه هــا، خواهــد بــود. لــذا هــدف مــا 

نیــز در ایــن جــزوه، یادگیــری ایــن  موضــوع و تشــخیص آن، اســت.

مقدمه

Restatement
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           مهارت شماره 2: پاسخگویی به سواالتی که جواب صحیح در متن موجود است

در اینگونــه از ســواالت، به جــای اینکــه کل متــن موضــوع ســوال باشــد، تنهــا بخــش کوچکــی از آن مــورد نظــر اســت. به بیان دیگــر، 

در ایــن دســته از ســواالت برخــاف ســواالت مطــرح شــده در مهــارت شــماره یــک، تنهــا و تنهــا دربــاره یــک موضــوع کوچــک شــوال 

ــددا  ــا مج ــر در گزینه ه ــه ای دیگ ــوال به گون ــن موجــود اســت و معم ــواره در مت ــن ســواالت، هم ــح ای پرســیده می شــود. پاســخ صحی

بیــان می شــود. البتــه گاهــی اوقــات هــم به طــور کامــا صریــح، در گزینه هــا موجــود اســت. ایــن بدیــن معناســت کــه گزینــه صحیــح 

بــا کلمــات و شــکل دیگــری در متــن موجــود اســت و بــرای پیــدا کــردن گزینــه درســت، نیــازی بــه اســتنتاج های پیچیــده نخواهــد بــود.

ذکر این نکته بسیار مهم و اساسی است که به هیچ عنوان برای پاسخگویی به این دست از سواالت، به دنبال تحلیل و استنتاج نروید. 

روند پاسخگویی به این دسته از سواالت، بسیار ساده و سریع است.

برای پاسخگویی به این نوع سواالت، می بایستی مراحل زیر طی شود:

      ابتدا کلمه کلیدی را در صورت سوال یا گزینه ها مشخص می کنیم

      پس از اینکه کلمه کلیدی مشخص شد، به سراغ متن رفته و بخشی از متن که شامل کلمه کلیدی است را پیدا می کنیم

      بخش مشخص شده متن را به خوبی و بادقت فراوان می خوانیم

      حاال به گزینه ها برگشته و پاسخ صحیح را براساس آنچه خواندیم، مشخص می کنی

      کلمه کلیدی چیست؟

کلمه ای است که محوریت متن یا جمله بر روی آن می چرخد. به عنوان مثال در متن زیر آلودگی هوا کلمه کلیدی است.

آلودگی هوا به عنوان یکی از چندین عامل مرگ شناخته شده است. عامل اصلی آلودگی هوا، خودروهای فرسوده می باشد. به منظور 

کاهش آلودگی هوا، روش های متنوعی پیشنهاد شده است.

نکته شماره 1

Skill Two
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انواع سواالت مرسومی که در این مهارت از ما پرسیده می شوند، در ادامه لیست شده اند:

حاال با توجه به موارد و مسائلی که آموختیم، آماده بررسی مثالهای متعددی هستیم. پس بیایید تا اولین مثال را بررسی کنیم.

بین 20 تا 30 ثانیه

ســاده

Exercise 1

According to the passage...

It is stated in the passage...

The passage indicates that...

Which of the following is true...?

     Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English 
colonists in 1633, twenty-six years after the first permanent English colony 
in America was settled at Jamestown. In the beginning, the colony at 
Williamsburg was named Middle Plantation because of its location in the 
middle of a peninsula between two rivers, the York and the James. The site for 
Williamsburg had been selected by the colonists because the soil drainage was 
better there than at the Jamestown location, and there were fewer mosquitoes.

The passage indicates that Jamestown

1)was settled in 1633

2)was settled twenty-six years after Williamsburg

3)was the first permanent English colony in America

4)was originally named Middle Plantation
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historicتاریخیmiddleوسط، میانه

settleمستقر بودنpeninsulaشبه جزیره

colonistاستعمارگرsoilخاک

permanentدائمیdrainageزه کشی

colonyمستعمرهfewerکمتر

locationمحل، مکانmosquitoپشه

بــرای پاســخگویی بــه ایــن ســوال، همانطــور کــه در توضیحــات مربــوط بــه مهــارت شــماره دو گفته شــد، بایســتی ابتــدا کلمــه کلیدی 

مشــخص شــود و بــر اســاس کلمــه کلیــدی، بخشــی از متــن کــه شــامل آن کلمه کلیــدی می شــود خوانده و پاســخ صحیــح پیدا شــود. در 

ایــن ســوال، کلمــه کلیــدی Jamestown اســت لــذا بایســتی بخشــی یــا بخش هایــی از متــن که ایــن کلمــه در آن تکرار شــده اســت، مورد 

بررســی قــرار گیــرد. در ایــن مثــال، تنهــا در یــک جملــه ایــن کلمــه کلیــدی موجــود اســت کــه در ادامــه بــه بررســی آن خواهیــم پرداخت.

             در سال 1633، در آن مستقر شدند

             26 سال بعد از ویلیامزبرگ ایجاد شد

             اولین مستعمره دائمی انگلستان در آمریکا بود

ع میانه گذاشده شده بود             نام اصلی آن کشت و زر

لغات جدید

Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633, 
twenty-six years after the first permanent English colony in America was settled at 

Jamestown
دســت  بــه  کــه  اســت  ویرجینیــا  در  تاریخــی  شــهر  یــک  ویلیامزبــرگ 

ســال   26 شــدند.  مســتقر  آن  در   ،1633 ســال  در  انگلیســی  اســتعمارگران 

بعــد، اولیــن مســتعمره انگلســتان در آمریــکا، در جیمزتــون مســتقر شــد.

1

2

4

3
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ــه  ــه ب ــد. باتوج ــا می ده ــان م ــون، نش ــوره جیمزت ــزی درم ــه چی ــن چ ــه در مت ــت ک ــده اس ــیده ش ــا پرس ــت، از م ــن تس در ای

ــات  ــرا اطاع ــم زی ــردود کنی ــک را م ــماره ی ــه ش ــادگی گزین ــه س ــم ب ــت، می توانی ــرار داش ــدی در آن ق ــه کلی ــه کلم ــه ای ک جمل

ــد  ــز نمی توان ــماره دو نی ــه ش ــت. گزین ــط اس ــرگ مرتب ــه ویلیامزب ــه ب ــت بلک ــوط نیس ــون مرب ــه جیمزت ــه، ب ــن گزین ــود در ای موج

ــون توســط اســتعمارگران  ــد از جیمزت ــرگ 26 ســال بع ــن، ویلیامزب ــده شــده از مت ــه خوان ــه جمل ــرا باتوجــه ب پاســخ تســت باشــد زی

ــن،  ــده از مت ــده ش ــه خوان ــاس جمل ــرا براس ــد زی ــت باش ــح تس ــخ صحی ــد پاس ــوم، می توان ــه س ــس. گزین ــه برعک ــد ن ــکیل ش تش

ــه بحــث و گفتگــو حــذف  ــاز ب ــدون نی ــه ب ــارم هــم ک ــه چه ــوده اســت. گزین ــکا ب ــون نخســتین مســتعمره انگلســتان در آمری جیمزت

ــا اســت. ــه شــماره 3، پاســخ تســت م ــدارد. بنابرایــن گزین ــم، ن ــه از متــن خواندی ــه ای ک ــه جمل ــه ارتباطــی ب ــرا هیچگون می شــود زی

ایــن تســت تقریبــا تمریــن راحتــی بــود. بگذریــم از اینکــه تقریبــا تمامــی تســت های مطــرح شــده از ایــن نــوع، 

ســختی خاصــی ندارنــد. امــا نکتــه ای کــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه در اینگونــه تســت ها، اصــا نبایــد تحلیــل کــرد، 

ــه  ــردن گزین ــدا ک ــت، پی ــاز اس ــه نی ــزی ک ــا چی ــه تنه ــت. بلک ــز نیس ــردن مغ ــر ک ــه درگی ــازی ب ــرد و نی ــی ک ــر خاص ــد تفک نبای

صحیــح براســاس قســمت انتخــاب شــده از متــن اصلــی اســت. بیاییــد باهــم یــک متــن دیگــر هــم بررســی کنیــم.

            

بین 20 تا 30 ثانیه

ســاده

   Ice ages, those periods when ice covered extensive areas of the Earth, are 
known to have occurred at least six times. Past ice ages can be recognized 
from rock strata that show evidence of foreign materials deposited by 
moving walls of ice or melting glaciers. Ice ages can also be recognized 
from land formations that have been produced from moving walls of ice, 
such as U-shaped valleys, sculptured landscapes, and polished rock faces.

According to the passage, what happens during an ice age?

1)Rock strata are recognized by geologists.

2)Evidence of foreign materials is found.

3)Ice covers a large portion of the Earth’s surface.

4)Ice melts six times.

Exercise 2

متن منتخب از کتاب النگمن

      مهارت های مورد نیاز:
           مهارت شماره دو
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IceیخMaterialsمواد

Periodدوره زمانیDepositته نشین کردن

Coveredپوشش داده شدهMeltذوب شدن

ExtensiveوسیعGlaciersیخچال های طبیعی

Areasمناطق، نواحیLandسرزمین

Knownشناخته شدهFormationشکل، فروم، گونه

Occurرخ دادن، به وقوع پیوستنProducedتولیده شده

Recognizedشناسایی شدهValleyدره

RockصخرهSculptureمجسمه سازی

StrataاقشارLandscapesمناظر طبیعی

Evidenceمدرک، گواهPolishedجال

Foreignخارجیfaceمواجه شدن، روبرو شدن

ــدا  ــال پی ــما درح ــه ش ــتم ک ــن هس ــون مطمع ــد چ ــته باش ــود نداش ــارت وج ــرور مه ــه م ــازی ب ــه نی ــم ک ــر می کن ــب، فک خ

کــردن کلمــه کلیــدی در ســوال هســتید. نکتــه اساســی همینجاســت کــه چگونــه کلمــه کلیــدی را مشــخص کنیــم. اگــر 

 Ice ــاره ــن درب ــی مت ــرا تمام ــد زی ــم ش ــن خواهی ــدن کل مت ــه خوان ــور ب ــم، مجب ــاب کنی ــدی انتخ ــه کلی ــوان کلم Ice age را به عن

age اســت. امــا اگــر کلمــه during هــم به عنــوان یکــی دیگــر از کلمــات کلیــدی انتخــاب کنیــم، آنــگاه می تــوان راحــت 

تــر بــه ایــن ســوال پاســخ داد. پــس بایســتی بــه دنبــال بخشــی از متــن بگردیــم کــه در آن صحبــت از مــدت زمــان 

عصــر یخبنــدان شــده اســت. اگــر بــه متــن خــوب توجــه کنیــم، جملــه نخســت پاراگــراف را می تــوان معرفــی نمــود.

لغات جدید

Ice ages, those periods when ice covered extensive areas of the Earth, are known to have 
occurred at least six times.

عصرهای یخبندان، این دوره های زمانی که یخ مناطق وسیعی از کره زمین را پوشش 

می دهد، به این شناخته شده اند که حداقل 6 مرتبه اتفاق افتاده است. 
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           اقشار سنگی به وسیله زمین شناسان کشف شده است

           شواهدی از ماده های خارجی پیدا شده است

           یخ بخش اعظمی از سطح زمین را پوشش می دهد

           یخ 6 مرتبه آب می شود

ــه  ــی از آن در جمل ــچ حرف ــرا هی ــوند زی ــه اول رد می ش ــن، گزین ــده از مت ــده ش ــه خوان ــه جمل ــطحی ب ــا س ــگاه کام ــک ن ــا ی ب

نیامــده اســت. گزینــه دوم هــم ماننــد گزینــه اول، رد خواهــد شــد زیــرا هیــچ حرفــی از آن در جملــه پیــدا نمی شــود. اگــر خــوب بــه 

جملــه خوانــده شــده دقــت کنیــم، متوجــه می شــویم کــه بهتریــن پاســخ، همــان گزینــه شــماره 3 اســت کــه کامــا براســاس جملــه 

خوانــده شــده، نوشــته شــده اســت. گزینــه چهــارم کمــی گــول زننــده اســت چــون در جملــه خوانــده شــده، گفتــه شــده اســت کــه 

عصــر یخبنــدان حداقــل 6 مرتبــه اتفــاق افتــاده اســت نــه آب شــدن یخ هــا، پــس تنهــا گزینــه صحیــح، همــان گزینــه ســوم اســت.

همانطــور کــه درایــن تســت دیدیــم، مشــخص کــردن کلمــه کلیــدی، کار بســیار مهــم و اساســی اســت. در همیــن تســت دیدیــم کــه 

کلمــه کلیــدی حتمــا نبایــد یــک لغــت باشــد بلکــه می توانــد بیــش از یــک کلمــه باشــد. به عنوان مثــال، در ایــن تســت اگــر تنهــا کلمــه 

Ice age را به عنــوان کلمــه کلیــدی در نظــر گرفتــه بودیــم، ناچــار می شــدیم تمــام متــن را بخوانیــم کــه اینــکار زمــان مــا را هــدر مــی داد. 

از طرفــی ممکــن اســت پاســخ تســت در همــان جمــات نخســت پاراگــراف باشــد و خوانــدن بخش هــای دیگــر پاراگــراف، کار بیهــوده ای 

باشــد. پــس دیدیــم کــه بــا در نظــر گرفتــن کلمــه during توانســتیم بهتریــن و مناســب ترین بخــش متــن کــه پاســخ تســت هــم در آن 

بــود را پیــدا کنیــم. در قســمت های آینــده، حتمــا بــه مــرور مهارتهــای پیشــرفته تری در مــورد تشــخیص کلمــات کلیــدی و انــواع آن هــا 

خواهیــم پرداخــت. لــذا هــدف اصلــی ایــن نکتــه ایــن اســت کــه بــرای تعییــن کلمه کلیــدی، تنهــا نبایســتی بــه لغات منفــرد توجــه نمود 

بلکــه بایســتی بــه جملــه خواســته شــده نیــز اهمیــت داد. مثــا، در ایــن تســت از مــا دربــاره اتفاقــی کــه در بــازه عصــر بخبنــدان می افتد 

ســوال پرســیده بودنــد. بنابرایــن، بــه تعییــن کلمــات کلیــدی بســیار توجــه نماییــد و در انتخــاب آن هــا به هیچ عنــوان عجلــه نکنیــد.
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The human heart is divided into four chambers, 
each of which serves its own function in the cycle 
of pumping blood. The atria are the thin-walled 
upper chambers that gather blood as it flows from 
the veins between heartbeats. The ventricles are 
the thick-walled lower chambers that receive 
blood from the atria and push it into the arteries 
with each contraction of the heart. The left atrium 
and ventricle work separately from those on the 

right. The role of the chambers on the right side of the heart is to receive oxygen-depleted blood 
from the body tissues and send it on to the lungs; the chambers on the left side of the heart 
then receive the oxygen-enriched blood from the lungs and send it back out to the body tissues.

Exercise 3

متن منتخب از کتاب النگمن

      مهارت های مورد نیاز:
           مهارت شماره دو

Human Heart
بین 30 تا 50 ثانیه

متوسط

According to the passage, when is blood pushed into the arteries from the ventricles?

4)As the heart beats

2)Between heartbeats

3)Before each contraction of the heart

1)Before it is received by the atria
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Humanانسان، بشرAtriaِدهلیزPushفشار دادن

HeartقلبThinنازکArteryشریان

Divideتقسیم کردنGatherجمع کردنContractionِانِقباض

Chamberحفره، خانهFlowجاری بودنAtriumدهلیز

Serveبکار فتنVeinرگSeparatelyبصورت جداگانه

Functionعملکرد، کارکردHeartbeatتپش قلبDepletedتهی، خالی

CycleچرخهVentricleَبطنTissueبافت

PumpingُپمپاژThickضخیمLungریه

BloodخونLowerپایین ترEnrichedَغنی شده

کــم  کــم وقــت پرداختــن بــه ســوال های ســخت رســیده. البتــه ایــن ســوال هــم خیلی ســخت نیســت بلکه بــا کمــی دقت به  ســادگی 

قابــل حــل هســتش. قبــل از اینکــه بــه ســراغ متــن بریــم و بــه تشــخیص قســمت مهــم و اساســی بپردازیــم، بایســتی کلمــه کلیــدی را 

پیــدا کنیــم. صــورت ســوال گفتــه کــه، چــه زمانــی خــون از بطن هــا بــه شــریانها فرتســاده می شــن. پــس بایــد دنبــال بخشــی از متــن 

باشــیم کــه مفهــوم آن فرســتادن خــون از بطنهــا بــه شــریانها باشــد. اگــر بادقــت به بررســی متــن بپردازیــم، جمله زیر مشــاهده می شــود.

ــن  ــی، بخشــی از مت ــد. یعن ــه در صــورت ســوال وجــود دارن ــود ک ــی ب ــال کلمات ــه دنب ــم، گشــتن ب ــه انجــام دادی ــع کاری ک درواق

ــد: ــا بودن ــوال اینه ــورت س ــات ص ــت. کلم ــات اس ــن کلم ــی ای ــامل تمام ــم ش ــه و ه ــوال پرداخت ــورت س ــوم ص ــه مفه ــم ب ــه ه ک

blood, push into, Arteries, Ventricles

لغات جدید

 The ventricles are the thick-walled lower chambers that receive blood from the atria and 
push it into the arteries with each contraction of the heart

بطن ها، دیوارهای ضخیمی هستند، پایین تر از حفره ها که خون را از دهلیز دریافت 

می کنند و باهر انقباض قلب، خون را به شریان ها، می فرستند.
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           پیش از اینکه به وسیله شریان دریافت شود

           بین هر تپش قلب

          پیش از هر انقباض قلبی

          به محض هر تپش قلب

گزینــه اول غلــط اســت زیــرا ناقــص اســت. اگــر بــه جملــه انتخــاب شــده از متــن دقــت کنیــم، خــون زمانــی بــه شــریان ها فرســتاده 

می شــود کــه ابتــدا توســط بطن هــا دریافــت شــود. گزینــه اول اشــاره نکــرده اســت کــه پیــش از دریافــت آن توســط شــریان، خــون در 

کجــا جریــان دارد. بنابرایــن ایــن گزینــه نمی توانــد پاســخ تســت مــا باشــد. گزینــه دوم هــم رد می شــود. چــون در متــن اشــاره ای بــه 

ایــن موضــوع نشــده کــه خــون بیــن هــر تپــش قلــب فرســتاده می شــود. لــذا ایــن گزینــه هــم مــردود اســت. گزینــه ســوم بســیار گــول 

زننــده اســت زیــرا در متــن بــه انقبــاض قلبــی اشــاره شــده امــا بــه اینکــه قبــل از آن ایــن اتفــاق می افتــد اشــاره ای نشــده اســت. امــا 

اگــر خــوب بــه گزینــه چهــارم نــگاه کنیــم، می بینیــم کــه جملــه موجــود در متــن بــا بیــان دیگــری، در ایــن گزینــه تکــرار شــده اســت. 

هــر انقبــاض قلبــی بــه معنــای همــان تپــش قلبــی اســت و اگــر در متــن ببینیــم، نوشــته شــده اســت کــه بــا هــر انقبــاض یــا همــان 

تپــش قلبــی، ایــن عمــل یــا همــان انتقــال خــون از بطن هــا بــه شــریان ها، اتفــاق می افتــد. پــس پاســخ تســت مــا، همیــن گزینــه 

چهــارم اســت.

تمــام اهمیــت ایــن مهــارت، در یافتــن کلمــه کلیــدی مناســب خاصــه شــده اســت. گاهــی اوقــات، درصــورت ســوال، لغاتــی وجــود 

 when دارد کــه بــه مــا در یافتــن بخشــی از متــن کــه پاســخ تســت در آن اســت، بســیار کمــک می کنــد. مثــا، در ایــن ســوال کلمــه

بــه معنــای »چــه زمانــی«، اســتفاده شــده اســت. حتمــا می دانیــم کــه زمانــی یــک اتفــاق رخ می دهــد کــه پیــش از آن اتفــاق دیگــری 

خ  خ داده باشــد. ســاده تر می گویــم کــه فرســتاده شــدن خــون بــه شــریان ها مســتلزم ایــن اســت کــه اتفــاق دیگــری پیــش از آن ر ر

داده باشــد. پــس، در متــن بــه دنبــال جملــه ای باشــید کــه پیــش از فرســتاده شــدن خــون بــه شــریان ها، کار دیگــری انجــام شــده 

باشــد. درایــن متــن کار دیگــر همــان انقبــاض قلــب یــا تپــش قلبــی اســت. تقریبــا در هــر متنــی کــه بررســی کردیــم، یــک نکتــه جدیــد 

ــدی،  ــات کلی ــن کلم ــرای یافت ــوان ب ــه می ت ــاد اســت ک ــدر زی ــن موضــوع آنق ــت ای ــم. اهمی ــدی آموختی ــه)ات( کلی ــن کلم ــرای یافت ب

ــرای کنکــور مــا نیــاز اســت، در ابعــاد کوجکتــری اســت و در ایــن فصــل و فصــل  روش هــای زیــادی معرفــی نمــود. امــا آنچــه کــه ب

چهــارم، روش هــای متعــددی، مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت. حــاال، آمادگــی بررســی مثالهــای کنکــوری را داریــم. پــس بیاییــد تــا 

اولیــن مثــال کنکــوری را باهــم حــل کنیــم.
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Exercise 4

کنکور سراسری 1393
           گروه آزمایشی

           ریــــــــــاضی

بین 30 تا 50 ثانیه متوسط

Zoo officials say that they are concerned about animals. However, most zoos 
remain «collections» of interesting «items» rather than protective habitats. 
Zoos teach people that it is acceptable to keep animals in captivity. However, 
animals in zoos are bored, limited, lonely, and far from their natural homes.

    Zoos claim to educate people, but in fact, visitors don ’t learn anything 
meaningful about the natural behavior, intelligence, or beauty of animals. 
Most zoo areas are quite small, and visitors can rarely observe animals’ normal 
behavior in these unnatural spaces. Nor can they learn much from the labels 
on cages, which list only the species’ name, diet, and where it normally lives.

    The animals are kept together in small spaces, with no privacy and little 
opportunity for mental stimulation or physical exercise. This results in abnormal and 
self-destructive behavior called zoochosis. In a worldwide study of zoos, the Born 
Free Foundation found that zoochosis is common among animals in small spaces or 
cages. Another study found that elephants spend 22 percent of their time engaging 
in abnormal behaviors, such as repeated head movements or biting cage bars. Bears 
spend 30 percent of their time walking back and forth. These are all signs of distress.

    Zoos also claim to save animals from extinction. However, zoos that breed endangered 
animals, such as big cats and Asian elephants, often do not release them to the wild. 
Zoos talk a lot about their breeding programs. One reason is to ease people›s worry 
about endangered species. The other reason is to attract a lot of customers who 
enjoy seeing baby animals. How many contests have we seen to name baby animals?

    Ultimately we will save endangered species only if we save their habitats. We 
also need to stop people from killing them. Instead of supporting zoos, we should 
support groups that work to protect animals and preserve their homes in the wild.
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Zooباغ وحشFoundationپایه، اساس، بنیان

OfficialsمقاماتZoochosisنوعی مشکل حیوانات در قفس

ConcernedنگرانAmongدرمیان

RemainماندنAbnormalغیرطبیعی

ProtectiveمحافظRepeatedمکرر، تکراری

HabitatزیستگاهBitingگزنده

Acceptableقابل قبولBarمیله

CaptivityاسارتDistressپریشانی، اندوه

Educateآموزش دادنExtinctionانقراض

In factدر حقیقتBreedنژاد، گونه

Meaningfulمعنی دارEndangeredدر معرض خطر

BehaviorرفتارBreedingتولید مثل

CageقفسEaseراحت کردن، آسان کردن

Speciesگونه هاWorryدلواپسی

Privacyحریم خصوصیAttractجذب کردن

OpportunityفرصتContestsمسابقات

MentalذهنیUltimatelyدرنهایت

Stimulationبرانگیختن، تحریک کردنpreserveحفظ کردن، نگاه داشتن

According to the passage, the information visitors get about animals from visiting them at zoos.....

1)is as much as they can get from observing animals in nature

2)meaningful enough to be of practical use

3)is absolutely wrong and misleading

4)is incomplete and limited
لغات جدید
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بــا یــک نــگاه اجمالــی بــه ایــن متــن حجیــم، کار هوشــمندانه ای نیســت کــه لغــت zoo را به عنــوان کلمــه کلیــدی انتخــاب کنیــم. 

اگــر ایــن کار را انجــام دهیــم، ناچــار می شــویم کل ایــن متــن را بخوانیــم. پــس باتوجــه بــه نکاتــی کــه مطــرح شــد، بهتــر اســت، لغــت 

Visitors را به عنــوان کلمــه کلیــدی درنظــر بگیریــم. اگــر Visitors را کلمــه کلیــدی درنظــر بگیریــم، دو جملــه در متــن پیــدا خواهیــم کــرد 

کــه شــامل کلمــه کلیــدی مــا هســتند. ایــن دو جملــه در ادامــه آمده انــد.

حال، باتوجه به جمات باال، به تحلیل گزینه ها می پردازیم.

           به همان ميزانی است كه آن ها می توانند از مشاهده ی حيوانات در طبيعت كسب كنند

           برای داشتن كاربرد عملی به اندازه ی كافی مفيد است

          كامًا غلط و گمراه كننده است

          ناقص و محدود است

گزینــه اول، دقیقــا مخالــف گفتــه متــن می گویــد. یعنــی در متــن آمــده اســت کــه آموخته هــای بازدیدکننــدگان، اصــا بــه انــدازه 

لحظاتــی نیســت کــه می تواننــد در طبیعــت حیوانــات را مشــاهده کننــد و از رفتــار آن هــا یــاد بگیرنــد. بنابرایــن ایــن گزینــه غلــط اســت. 

گزینــه دوم  هــم بــه ماننــد گزینــه قبلــی رد می شــود زیــرا کامــا برعکــس گفتــه متــن حــرف زده اســت. گزینــه ســوم کامــا پــرت و 

 Zoos claim to educate people, but in fact, visitors don›t learn anything meaningful about 
the natural behavior, intelligence, or beauty of animals

Most zoo areas are quite small, and visitors can rarely observe animals› normal behavior 
in these unnatural spaces. Nor can they learn much from the labels on cages, which list 

only the species’ name, diet, and where it normally lives
بيش تر فضاهای باغ وحش ها كامًا كوچک هستند و بازديدكنندگان به ندرت می توانند رفتار طبيعی حيوانات 

را در اين فضاهای غيرطبيعی مشاهده كنند. آن ها هم چنين نمی توانند از برچس بهای روی قفس ها كه فقط 

فهرستی از نام و غذای گونه ها و محل زندگی معمول آن ها ارائه م یكنند ، چيز زيادی ياد بگيرند.

باغ وحش ها ادعا می کنند كه به مردم آموزش می دهند، اما در حقيقت، بازديدكنندگان هيچ چيز مفيدی را در 

مورد رفتار طبيعی، هوش و زيبايی حيوانات ياد نمی گيرند.
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بی ربــط اســت و بــدون هیچگونــه تحلیلــی مــردود اســت. تنهــا گزینــه ای کــه می توانــد پاســخ ایــن تســت باشــد، گزینــه چهــارم 

اســت. در ایــن گزینــه کامــا محتــوای جمــات بررســی شــده را می بینیــم. اگــر خــوب بــه جمــات اســتخراج شــده از متــن دقــت کنیــم، 

متوجــه می شــویم کــه اطاعاتــی کــه از بــاغ وحش هــا بــه مــردم می رســد کامــا کــم و ناقــص اســت. بنابرایــن پاســخ صحیــح، گزینــه 

چهــارم اســت.

Exercise 5

کنکور سراسری 1394
           گروه آزمایشی

           انســــــــــانی

بین 20 تا 30 ثانیه

ساده

More than two hundred million times a day, a camera shutter clicks somewhere in the 
world to take a photograph. There are fam il y snapshots capturing happy memories, 
dramatic news pictures, pictures of the planet beamed back from satellites in space, 
and much more. The uses of photography are numerous, and new applications are 
being found all the time. The first photographs were made by coating sheets of polished 
metal with light-sensitive chemicals, but the images appeared in dull, silvery gray and 
could only be seen from certain angles. During the 19th century, new processes were 
invented for spreading the chemicals on to a glass plate or on to a film of cellulose 
(a kind of plastic). Eventually, photographs could be made in either black-and-white 
or full color. Film is still in use today, although it is quickly being replaced by digital 
photography. Digital cameras use a ligl1t-sensiti ve chip, instead of film, and store 
pictures as digital image files that can be transferred to a computer. There, they 
can be altered before being printed or sent anyvvhere in the world via the Internet.

Which of the following is TRUE about early photographs?

1)They were made with the use of some chemicals

2)They were visible from every perspective

3)They were made from a film of cellulose

4)They were clear, yet gray in color
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CameraدوربینCoatingپوشش

ShutterدیافراگمSheetورق

Clicksکلیک، صدای مختصرPolishedجال

PhotographعکسMetalفلز

Snapshotعکس فوریCertainقطعی

CapturingگرفتنAngleزاویه

MemoryحافظهCenturyقرن

DramaticنمایشیInventedکشف شده

SatelliteماهوارهEventuallyدرنهایت

NumerousمتعددAlthoughاگرچه

PhotographyعکاسیAlteredتغییر

ApplicationsکاربرهاViaازطریق

بازهــم رســیدیم بــه بحــث مهــم و اساســی انتخــاب کلمــه کلیــدی. بــه نظــر مــن اگــر early photographs را انتخــاب کنیــم، بــه 

نتایــج خوبــی می رســیم. درواقــع انتخــاب دیگــری هــم جــز ایــن نداریــم. پــس، در متــن بایــد بــه دنبــال بخشــی باشــیم کــه دربــاره 

تصاویــر عکاســی اولیــه صحبــت شــده باشــد. اگــر خــوب بگردیــم، بــه جملــه زیــر برخــورد خواهیــم کــرد.

لغات جدید

 The first photographs were made by coating sheets of polished metal with light-sensitive 
chemicals, but the images appeared in dull, silvery gray and could only be seen from 

certain angles

اولین عکس ها با ورقهای پوششی از جنس فلز جا به همراه مواد شیمیایی حساس به نور ساخته شده بودند 

اما عکسها بسیار کند ظاهر می شدند، سیاه سفید بودند و تنها از زوایای خاصی دیده می شدند
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           آنها با استفاده از برخی مواد شیمیایی ساخته می شدند1

           از تمامی چشم اندازها قابل شماهده بودند

           آنها از فیلم های سلولوزی ساخته می شدند

          آنها واضح بودند در عین حال که خاکستری رنگ بودند

ــا براســاس آن گفتــه شــده اســت.  ــه یــک دقیق ــه انتخــاب شــده از متــن توجــه کنیــم، متوجــه می شــویم کــه گزین ــه جمل ــر ب اگ

پــس می توانــد پاســخ تســت باشــد. زیــرا در متــن بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه فیلم هــای اولیــه از مــواد شــیمیایی حســاس 

بــه نــور، ســاخته می شــدند.  گزینــه دوم نمی توانــد پاســخ صحیــح تســت مــا باشــد زیــرا در متــن آمــده اســت کــه تصاویــر تنهــا از 

زوایــای خاصــی قابــل رویــت بودنــد نــه از تمامــی چشــم اندازها و زوایــا، بنابرایــن، ایــن گزینــه مــردود اســت.  گزینــه ســوم کــه نیــازی 

بــه بحــث نــدارد چــون در متــن بــه آن هیــچ اشــاره ای نشــده اســت. گزینــه چهــارم هــم نمی توانــد پاســخ تســت باشــد زیــرا تصاویــر 

اولیــه واضــح نبودنــد. پــس گزینــه اول، پاســخ صحیــح تســت اســت.

Exercise 6
کنکور سراسری 1394

           گروه آزمایشی
       هنـــــــــــــــــــر

بین 30 تا 50 ثانیه سخت

    Marco Polo was born in 1254 in the Venetian Republic. The city of Veni ce, Italy 
was at the center of the Venetian Republic. When he was 17 years old, he went to 
China with his father, Niccolo, and his uncle, Maffeo. Pope Gregory X sent them to 
visit Kublai Khan, the emperor of China. Kublai Khan liked Marco Polo and enjoyed 
his stories about many lands. He gave Marco Polo a job by sending him on diplomatic 
missions. He also made him governor of Yangzhou, an important trading city.

    When Marco Polo went back to the Venetian Republic, he t alked about his life in 
China. However, very few people believed his stories. In 1298, he went to jail during a 
war between Venice and Genoa. While he was a prisoner in j ail, he told his stories about 
China to another man in j ail, and the man wrote down the stories. The stories became 
a book called The Travels of Marco Polo. Each chapter of the book covers a sp ecific 
region of China and is about the military, fa1ming, religion, and culture of a certain area.
The book was translated into mai1y l ai1guages. Marco Polo got out of jail in 1299. He
went back to Venice to join his father and uncle. He became very rich. In 1300 he got
married, and he ai1d his wife had three children. Marco Polo died in 1324, when he was
almo st 70 years old.
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RepublicجمهوریPrisonerزندانی

Popeپاپ )رهبر مسیحی ها(Regionمنطقه

EmperorامپراتورMilitaryنظامی

Diplomaticدیپلماتیکfarmingکشاورزی

MissionماموریتReligionدین

GovernorفرماندارTranslateترجمه کردن

TradingتجارتRichثروتمند

JailزندانAlmostتقریبا

ســوال از مــا پرســیده اســت کــه »زمانــی کــه مارکوپلــو بــه زادگاهــش برگشــت، چــه اتفاقــی افتــاد«. بایســتی بــه دنبــال بخشــی از 

متــن بــود کــه در آن مارکوپلــو از جایــی بــه خانــه برگشــته اســت. اگــر خــوب دقــت کنیــم، جملــه زیــر را می یابیــم. البتــه بایســتی دقــت 

کنیــم کــه گاهــی اوقــات مجبــور می شــویم بیــش از یــک جملــه را بررســی کنیــم. مثــا در پاییــن دو جملــه را می بینیــم. جملــه اول 

اشــاره بــه بازگشــت مارکوپلــو را دارد و جملــه دوم اشــاره بــه اتفاقــی کــه افتــاده اســت. پــس تنهــا معیــار مــا بــرای یافتــن جمله)هــا( 

همــان کلمه)هــا( کلیــدی اســت.

What happened after he returned to his hometown?

1)Most people believed his stories about China

2)He tried to share his experience with people

3)He met a famous writer of stories in prison

4)His father and his uncle went to jail

لغات جدید

 When Marco Polo went back to the Venetian Republic, he t alked about his life in China. 
However, very few people believed his stories.

زمانی که مارکوپلو به جمهوری ونتیان برگشت، درباره زندگی اش در چین صحبت کرد. اگرچه، مردمان کمی 

داستان هایش را باور کردند.
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           اکثر مردم داستان هایش درباره چین را باور کردند

          او سعی کرد تا تجربیاتش را با دیگران به اشتراک گذارد

           او با یک نویسنده معروف در زندان ماقات کرد

           پدر و عمویش به زندان رفتند

گزینــه اول کــه غلــط اســت. اگــر بــه جملــه اســتخراج شــده از متــن دقــت کنیــم، متوجــه می شــویم کــه دقیقــا برعکــس ایــن حــرف 

زده شــده اســت. امــا گزینــه دوم، کامــا براســاس متــن نوشــته شــده اســت. یعنــی مارکوپلــو وقتــی کــه از چیــن برگشــت، ســعی کــرد 

تــا دربــاره زندگــی خــودش در آنجــا حــرف بزنــد و اطاعاتــش را بــه اشــتراک بگــذارد. پــس پاســخ تســت، همیــن گزینــه دوم اســت. 

گزینــه ســوم و گزینــه چهــارم هــم کــه اصــا در ایــن جملــه اســتخراج شــده از متــن، وجــود ندارنــد.

               تمریــــــــــــــن ها

نوبتــی هــم کــه باشــه، نوبــت تمرین هاســت. در ایــن بخــش، دو تمریــن می آوریــم کــه کمــی ســخت اســت. پــس ســعی کنیــد 

بــدون کمــک گرفتــن از کســی یــا دیــدن جوابهــا در اینترنــت، بااســتفاده از مهارت هایــی کــه فراگرفتیــد، تماریــن را حــل کنیــد. ایــن 

تمرین هــا، کمــی ســخت تر از مثالهایــی هســتند کــه بررســی شــده اند زیــرا هــدف اصلــی آنهــا، آزمــودن یادگیــری شــما از مهارت هاســت.
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    The population of the world is increasing rapidly. By 2020, there could be 7.5 billion 
people on earth. Will there be enough food for all these people, or will we have a 
food shortage? Some scientists think fish farming could solve this problem. However, 
other scientists worry that fish farming could cause serious environmental problems.
  Fish farming is not a new thing. There were fish farms in China 3,000 years ago. Today, about 
one-third of the fish we eat comes from fish farms.
        Most fish farms raise plant-eating fish. Popular kinds of plant-eating fish are carp, tilapia, and
catfish. Unfortunately, many fish farms are starting to raise meat-eating fish. A popular type of
meat-eating fish is salmon. These meat-eating fish live on processed food made from wild fish.
However, it takes up to 5 tons of wild fish to produce just 1 ton of farm-raised salmon. The supply
of wild fish is already decreasing. Eventually, many types of wild fish could become extinct. What
will we do then?
     Critics of fish farming also say that farm-raised fish is unhealthy for humans. They say the fish
contains dangerous chemicals. They also criticize fish farming because it pollutes the water.
Another criticism is that farm-raised fish can spread diseases to wild fish.
    Some people say that the farming methods being used now won›t produce enough fish anyway.
Instead of putting fish farms in lakes or near the coast, they say that the fish farms should be moved
far out into the ocean. Several countries are already experimenting with deep-ocean farms. In the
future, fish farms might be large cages that move across the ocean.

Practice 1

بین 30 تا 40 ثانیه

متوســـــــط

کنکور خارج از کشور 1393

To produce two tons of salmon, fish farmers need to use about ----------------.

1)5 tons of processed food and 5 tons of wild fish

2)the same amount of wild fish

3)10 tons of processed food

4)10 tons of wild fish
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To produce two tons of salmon, fish farmers need to use about ----------------.

1)5 tons of processed food and 5 tons of wild fish

2)the same amount of wild fish

3)10 tons of processed food

4)10 tons of wild fish

     Tunis is the capital and largest city of Tunisia in North Africa. It is near the country’s northern coast on a

shallow inlet ( Lake of Tunis) of the Gulf of Tunis. A channel across this lake connects Tunis with the port of

La Goulette. This places the city near the east-west trade routes through the Mediterranean Sea.The ancient

Phoenicians saw the advantage of this location and in the 9th century B.C. captured the site of Carthage near

present-day Tunis from the Libyans who had founded it. The climate of Tunis is Mediterranean, with cool,

wet winters and hot, dry summers.

     A pleasant mixture of Muslim and European atmosphere exists in the city. The narrow, winding streets of

the Muslim section are an interesting contrast to the wide streets and modern buildings of the European

section. A part of the Muslim section is the ancient area, called the Medina. It has changed little in modern

times. One if the entrances to the Medina is through a large structure known as the Babel khadra Gate. There 

is also a famous mosque, and ancient Roman thermal baths. In the Medina are many individual markets, or 

suqs, where the products of the city’s handicraft industries are sold. They include carpets, textiles, pottery, and 

leather and metal goods. The factories process the products of the rich agricultural area that surrounds Tunis.

Practice 2

بین 30 تا 40 ثانیه

متوســـــــط

کنکور خارج از کشور 1393
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جمع بندی

دراین بخش، به جمع بندی کلی مطالب گفته شده خواهیم پرداخت. دراین جزوه، یادگریفتیم که چگوونه می توان با استفاده از مهارت 

شماره دو، به  سواالتی که در آن ایده اصلی متن خواسته شده است، پاسخ داد. در ادامه می توان خاصه موارد گفته شده را در جدول زیر 

مشاهده نمود.

مهارت شماره دو

چگونه تشخیص 
دهیم

سوال های مرسوم

According to the passage...

It is stated in the passage...

The passage indicates that...

Which of the following is true...?

جواب را چگونه 
بیابیم

برای پیدا کردن پاسخ این سوال، بایستی ابتدا کلمه کلیدی را در سوال مشخص کنیم و بعد قسمتی از 

متن که شامل آن کلمه کلیدی است را استخراج کرده و براساس آن، به سوال پاسخ دهیم.

1- ابتدا کلمه کلیدی را در صورت یا گزینه های سوال مشخص می کنیمچگونه پاسخ دهیم
2- به سراغ متن رفته و بخشی از آن که شامل کلمه کلیدی است را استخراج می کنیم

3- جمله یا جمالت استخراج شده را خوب خوانده و براساس آن، پاسخ صحیح یا همان گزینه درست را
انتخاب می کنیم
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