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% زمينـه  20يعنـي   Cو  Aهـاي   % سؤاالت آزمون آمـاده كنـد (بخـش   80يعني تقريباً   Fو  B  ،D  ،Eي ها كند داوطلب را براي پاسخگويي به بخش اين كتاب تالش مي
  شود). پوشش داده مي» گرامر كاربردي زبان انگليسي«عه يعني وسؤاالت در جلد دوم اين مجم

عربي / زبان عمـومي) را هماننـد   چهار درس (ادبيات / معارف /  احتماالً مطلعيد كه بايد در دفترچه دروس عمومي، !داوطلبان عزيز كنكور اختصاصي زبان انگليسي
گويي اسـت. درضـمن عزيـزان!     دقيقه وقت پاسخ 105سؤال و  70با » زبان تخصصي«در دفترچه اختصاصي تنها درس اختصاصي شما، درس  اماها امتحان دهيد.  رشته ةبقي

و اين مجموعه دو  ؤاالت توسط سازمان سنجش آموزش كشور معرفي نشده استهيچگونه مرجع مشخصي براي طرح سبايد مدنظر داشته باشيد كه 
 ممكـن اسـت البتـه نـام كتـاب       .اي از نيازهـاي شـما را پوشـش دهـد     بخش عمده اميدواريمباشد كه  كنكور مي آموزشدر  ماها تدريس و تجربه  جلدي حاصل تجربه سال

New Bridging The Gap با ايـن وجـود    .توصيه شده سازمان سنجش است و البته تقريباً هيچگاه سؤالي از اين كتاب طرح نشده است هاي را شنيده باشيد كه از كتاب
  است.به طور كامل آمده  همراه اين كتاب CDمطالب كتاب فوق در 

را مطالعـه كنيـد يـا بـه      FCE ،CAEهـاي تافـل و    هاي متنـوع و مفيـد ديگـر ماننـد كتـاب      م، هرقدر شما كتابيا شرايطي كه توضيح دادبحتماً توجه داشته باشيد كه  اما
  تر شدنتان براي اين آزمون كمك خواهد كرد. هاي زبان ترميك برويد، به آماده كالس

  
  كتاب ساختار

  

 دارد:ضميمه  CDو يك بخش اصلي  4اين كتاب 

   Part A: Advanced Reading Comprehension   
 

  فصل اول: درك مطلب پيشرفته
  شود: سه بخش تقسيم مي بهد اين فصل خو

  هاي پيشرفته متن خواني   بخش اول: آموزش تكنيك -1
  انمؤلف اي مشاورههاي تشريحي و  همراه با پاسخ هاي درك مطلب تمريني بخش دوم: متن -2
  هاي تستي روش ههمراه با توضيحات كامل و ارائ هاي كلوز تمريني بخش سوم: متن -3
  :هاي تافل،  ين فصل از كتابهاي ا بسياري از متنتوضيحFCE و CAE .اقتباس شده است  
  

   Part B: Essential Vocabulary  
  ضروريفصل دوم: واژگان 

راه بندي كلمات مهم به هم متن آموزشي همراه با ترجمه و دسته 21كند.  آشنا مي در قالب متون منسجم و موضوعياين فصل شما را با واژگان و اصطالحات رايج و كليدي 
ضمناً باتوجه به اهميت بـاالي   تر شما گنجانده شده است. اي براي تمرين بيش سؤال چهارگزينه 20نيز  هر فصلدر انتهاي  به يادگيري شما كمك شاياني خواهد كرد. مثال

  در لوح فشرده قرار داده شده است.» بندي شده موضوعي واژگان طبقه«لغات، محتواي ارزشمند ديگري تحت عنوان 



  
  رواژگان، اصطالحات و درك مطلب زبان تخصصي كنكو  4  

 

  
   Part C: Language Functions   

 
  هاي زباني فصل سوم: نقش

بنـدي موضـوعات شـايع و رايـج در مكالمـات، اصـطالحات مربوطـه را         شويد و در قالـب دسـته   اي و روزمره زبان انگليسي آشنا مي در اين فصل شما با اصطالحات محاوره
  هاي گذشته بوده كه اميدواريم مطالب آن اين گره چندساله را باز كند. وطلبان در تمام سالاين فصل و محتويات آن يكي از نقاط ضعف اغلب دا آموزيد. مي

  

   Part D: Previous Exams  
 

  اخير  فصل چهارم: كنكور سال
  بندي نهايي گردآوري شده است. تر و جمع براي تمرين بيش تشريحيبا پاسخ  هآخرين كنكور برگزار شددر اين فصل سؤاالت 

  
   With Self-study CD-ROM   

 

، The New Bridging the Gap تمامي مطالب كتـاب  و بندي شده موضوعي هاي اخير با پاسخ كليدي، واژگان طبقه كنكورهاي سال لوح فشردهمحتواي اين : لوح فشرده
مرجـع   ،گـاه بـه طـور مسـتقيم     سازمان سنجش توصيه شده بود كه البته هيچ ها پيش به عنوان كتاب كمكي (و نه مرجع) توسط هاي فراوان است كه سال همراه با تمرين و تست

  سؤال قرار نگرفت. رحط
  

  استفاده از اين كتاب  ةشيو
  

 اامـ ها باشد و براي مطالعه هر درس عمومي حداقل روزي يـك سـاعت وقـت بگـذارد.      تر از داوطلبان ساير رشته داوطلب كنكور اختصاصي زبان بايد در دروس عمومي قوي
ــدار    ــه مق ــه ب ــه روزان ــان تخصصــي مطالع ــراي درس زب ــه پيشــنهادي   2ب ــرفتن برنام ــراي گ ــاعت الزم اســت. ب ــا  س ــيش م ــات ب ــي و اطالع ــر م ــايت   ت ــه س ــد ب تواني

www.shahabanari.com/konkoor .مراجعه كنيد  
تـر از فـوق    تـان كـم   كنيد قطعاً ميزان مطالعه هفتگـي  تان شركت مي ومها هستيد ولي دركنكور اختصاصي زبان هم به عنوان انتخاب د البته اگر شما داوطلب ساير رشته 

  بندي بپردازيد. تان تا عيد نوروز تمام شود و پس از عيد را به مرور و جمع خواهد بود ولي در هر حال تالش كنيد مطالعه اصلي
  

  را بخوانيد. Part Cو  Part A  ،Part Bد يعني هر هفته مقداري از ييش ببررا باهم پ 3تا  1يك توصيه كلي براي استفاده بهتر از اين كتاب اين است كه فصول  
  

  هاي مفيد ديگر كتاب
  
  

را  دكتر شهاب اناريبه قلم  انتشارات مبتكران ر و كتاب درك متن انگليسي به زبان سادهزبان انگليسي جامع كنكوم كتاب يكن توصيه مي زبان عموميبراي 
  تهيه فرماييد.

را توصـيه   FCE  ،CAEياهاي آمادگي تافل  مطالعه كتابهاي مكالمه ترميك و نيز  رفتن به كالسدو جلدي، اگر وقت داريد، غير از اين مجموعه  صصيزبان تخبراي 
  براي اطالع يافتن از منابع مرتبط ديگر، به سايت معرفي شده مراجعه كنيد. م.يكن مي

  

  و در پايان
  
  

جناب اسـتاد   در تأليف و ويرايش اين كتاب اننظيرم همكاران بي مجموعه مبتكران،محترم رم جناب آقاي يحيي دهقاني و ساير مديران مدير عامل محت ازم يتشكر ويژه دار
و ه درس زبـان)  برجسـت ان (دبيـر  جناب آقاي حميـد خزائـي   و آقاي الوند قريب جناب ،بهراميپانيذ خانم سركار  )،87كنكور سراسري  9جواد مومني (دبير توانمند زبان، رتبه 

چنـين از   هـم  م. يسپاسـگزار  نهايـت  بـي در ارتقـاء كيفيـت كتـاب     بهـداد ان يهاي فكري آقاي مهندس ك از كمكو همچنين ي حالفآقاي مهرداد همچنين نظرات ارزشمند 
توانيد  اي است كه مي و پيشنهادهاي شما ارزشمندترين هديهنظرات چين دقيق و توانمند كتاب، سركار خانم ليلي ميرزايي و طراح دقيق سمانه ايمانفرد بسيار ممنونيم.  حروف

  1.در تماس باشيد مابا  معرفي شده سايتلطفاً از طريق بدهيد!  مابه 
      

  .موفق باشيد ،اگر تالشگريد  
   ـ مهندس روزبه شهاليي مقدم دكتر شهاب اناري  

                                                           
1. www.shahabanari.com/konkoor 
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هاي آموزشي  شويد و در قالب متن تكنيك اصلي متن خواني آشنا مي هفتدر اين بخش شما با 
آموزيد كه روش درست خواندن متون درك مطلب و انواع سؤاالت رايـج درك مطلـب و    دار مي هدف

  .ها چگونه است نحوه پاسخگويي به آن
  نياز: پيش

  د چهار سال دبيرستان  ) داشتن دانش گرامري و لغوي در ح1
 درك متن انگليسي  «) آشنايي با اصول مقدماتي متن خواني (اگر كتاب 2

  ايد، حتماً آن را بخوانيد.) را نخوانده دكتر شهاب اناريتأليف » به زبان ساده  
  مهم و كلي براي متن خواني ةچند توصي

كنيد و تالش كنيد اطالعات خود را  الموضوع متن فع ةاي خود را دربار ) هنگام خواندن، دانش زمينه1
  كند مقايسه نماييد. ا آنچه متن ارائه ميباز موضوع 

) با متن تعامل كنيد؛ به عبارت ديگر نقش شما در خواندن متن نقشي فعاالنه اسـت كـه بايـد از طريـق     2
  د.پرسيد، مفاهيم متن را از آن بيرون بكشي سؤاالتي كه دائماً درحين خواندن متن از خود مي

  تك لغات نباشيد و بر سير موضوع متن تمركز كنيد. ) نگران معني تك3
  ) به ساختار هر پاراگراف توجه كنيد و متن را نقادانه بخوانيد.4
  ) با تمرين زياد بر سرعت و رواني خواندنتان بيفزاييد.5
  ) حتماً جمالت پيچيده و طوالني را عبارت به عبارت بخوانيد.6
فاده از خواندن اين متون، بر دانش لغوي خود اضافه كنيد و لغات جديد را ثبت كنيد و ) سعي كنيد با است7

  بعداً مرور نماييد.
تصوير (متحركي) در ذهـن بسـازيد و موضـوع را     ،) سعي كنيد خصوصاً در متون علمي، از موضوع متن8

  تجسم كنيد.
دوبار خواندن، ترجمه به فارسـي و...   هاي بد متن خواني مثل زيرلب زمزمه كردن، هر جمله را ) از عادت9

  دوري كنيد.
) خواندن بايد تبديل به يك عادت روزمره شود و هرگز با آن به عنوان تكليف و وظيفـه (آن هـم   10

خـواني سـه چيـز الزم     مثالً يك روز در هفته) برخورد نكنيد. يادتان باشد براي موفقيت در بحث متن
  .تمرين، تمرين، تمرين :است

 
 اهداف آموزشي:

  

  هاي صحيح خواندن متون درك مطلب ) آموزش تكنيك1
نوع سؤال درك مطلب در سـطح   هفت) آشنايي خواننده با 2

  ها پيشرفته و نحوه پاسخگويي به آن
قالـب تمـرين    هاي صحيح متن خواني در ) تقويت تكنيك3

بندي شده (از ساده بـه سـخت) در كنـار     هاي درجه متن
  توضيحات مفصل تشريحي مؤلف

و تمـرين   Cloze Testبـا   هاي برخورد ) آموزش تكنيك4
بندي شده (از ساده  هاي كلوز درجه هدفدار در قالب متن

 به سخت)



 
 9  درك مطلب پيشرفته  

 

 
 
 
 

شـويد و در   خواني آشـنا مـي    در اين بخش شما با هفت تكنيك اصلي متن
ن  توآموزيد كه روش درست خواندن م دار مي هاي آموزشي هدف قالب متن

هـا   به آن پاسخگويي ةدرك مطلب و انواع سؤاالت رايج درك مطلب و نحو
  به چه ترتيب است.

شـد تـا بـا     آمـاده خواهيـد   Unitهـاي ايـن    پس از يادگيري عميق تكنيك
  هاي خود بپردازيد. به تمرين آموخته Unit 2استفاده از 

  
 



    
  ، اصطالحات و درك مطلب زبان تخصصي كنكورواژگان  10  

 

  

 Technique 1  Dealing With Details                      برخورد با جزييات متن 
             

مـتن  هاي مربوطه است.   و...) و پاسخگويي به پرسشها، اعداد، اسامي خاص  اي با جزييات متن (اعم از اسامي، تاريخ برخورد حرفهآموزش هدف اين تكنيك،  راهنمـا: 
  تك لغات نكنيد و تمركزتان بر موضوع متن باشد. آدامس ريگلي است. متن را اجماالً بخوانيد تا سير موضوع كلي آن را درك كنيد. خود را درگير تك ةزير دربار

  كنند. پرسش مي ل متنجزئياتي داخجا پاسخ به سؤاالت بعد از متن است كه از  هدف اصلي در اين
  

Wrigley’s chewing gum was actually developed as a premium to be given away with other products rather than as a 

primary product for sale. As a teenager, William Wrigley Jr. was working for his father in Chicago selling soap that had been 
manufactured in his father’s factory. The soap was not very popular with merchants because it was priced at five cents, and this 
selling price did not leave a good profit margin for the merchants. Wrigley convinced his father to raise the price to ten cents 
and to give away cheap umbrellas as a premium for the the merchants. This worked successfully and showed Wrigley that the 
use of premiums was an effective sales tool. 

Wrigley then established his own company; in his company he was selling soap as a wholesaler, giving baking soda away 
as a premium, and using a cookbook to promote each deal. Over time, the baking soda and cookbook became more popular 
than the soap, so Wrigley began a new operation selling baking soda. He began hunting for a new premium item to give away 
with sacks of baking soda; he soon decided on chewing gum. Once again, when Wrigley realized that demand for the premium 
was stronger than the demand for the original product, he created the Wm. Wrigley Jr. Company to produce and sell chewing 
gum. 

Wrigley started out with two brands of gum, Vassar and Lotta Gum, and soon introduced Juicy Fruit and Spearmint. The 
latter two brands grew in popularity, while the first two were phased out. Juicy Fruit and Spearmint are two of Wrigley’s main 
brands to this day. 

 

1.  It is NOT indicated in paragraph 1 that young William was working ………….. . 
 1) in Chicago 2) for his father 3) as a soap salesman 4) in his father’s factory 
2. According to paragraph 1, it is true that the soap that young Wrigley was selling ………….. .  
 1) was not originally well-liked 2) was originally priced at 10 cents 
 3) originally provided good profit for merchants 4) never became popular with merchants 
3. According to paragraph 2, it is NOT true that when Wrigley first founded his own company, he was ………….. . 
 1) selling soap  2) selling chewing gum  
 3) giving away cookbooks  4) using baking soda as a premium 
4.  It is NOT mentioned in paragraph 2 that Wrigley later ………….. .  
 1) sold baking soda  2) used chewing gum as a premium to sell baking soda 
 3) sold chewing gum  4) used baking soda as a premium to sell chewing gum 
5. According to paragraph 3, the Wm. Wrigley Jr. Company did all of the following EXCEPT………….. . 
 1) begin with two brands of gum 2) add new brands to the original two 
 3) get rid of the last two brands 4) phase out the first two brands 

  

  

  معني متن: 
اي ساخته شد تا با محصوالت ديگر (به مشتريان) داده شود تا اين كه به عنوان محصولي اصلي براي فروش باشـد. در نوجـواني،    آدامس ريگلي در واقع به عنوان جايزه

رساند. صابون نزد بازرگانان خيلي محبـوب نبـود زيـرا     وش ميكرد و صابوني را كه در كارخانه پدرش توليد شده بود، به فر ويليام ريگلي پسر براي پدرش در شيكاگو كار مي
گذاشت. ريگلي پدرش را متقاعد كرد كه قيمت را به ده سنت افـزايش دهـد و چترهـاي     حاشيه سود خوبي براي تاجران باقي نمي ،سنت بود و اين قيمت فروش پنجقيمتش 

  ار موفق بود و به ريگلي ثابت كرد كه استفاده از جايزه ابزار فروش مؤثري است.قيمتي را به عنوان جايزه به تاجران همراهش بدهند اين ك ارزان
شـيرين بـود و از يـك كتـاب      اش جـوش  كه جـايزه  فروخت در حالي ريگلي سپس شركت خودش را تأسيس كرد؛ در اين شركت او صابون را به عنوان عمده فروش مي

شـيرين   تر شدند بنابراين ريگلي شركتي تأسـيس كـرد كـه جـوش     رين و كتاب آشپزي از صابون محبوبيش ، جوشكرد. درگذر زمان آشپزي براي ترويج محصول استفاده مي
شيرين بدهد؛ خيلي زود تصميمش به آدامس رسيد. دوباره، وقتي ريگلي فهميـد كـه تقاضـا بـراي      اي كرد كه همراه با فروش جوش بفروشد. او شروع به جستجو براي جايزه

  اضا براي محصول اصلي است، او شركت ريگلي را به وجود آورد تا آدامس توليد كند و بفروشد.تر از تق جايزه قوي
  م تا صرفاً تمركزتانيا زمان مشخصي نگذاشتهتر آموزشي است و لذا برايشان  بيش  Unit1هدف از متون  

  روي تكنيك مورد بحث آن باشد.
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كـه دو تـاي    را معرفي نمود. محبوبيت دو برند آخر افزايش يافت درحـالي » نعنا«و » ميوه آبدار«لي زود (برندهاي) ريگلي با دو برند آدامس شروع كرد، واسار و لوتا و خي
  و برند اصلي ريگلي تا همين امروز هستند.د» نعنا«و » هاي آبدار ميوه«اول ناپديد شدند. 

    :سؤاالت متن پاسخ  
 scanning سؤاالتي بايد با تكنيكاست. براي پاسخ به چنـين   سؤال از جزئيات ذكر شده در متنترين انواع سؤاالت درك مطلب،  يكي از رايج  4 ةگزين )1

 هـا) واژه يـا عبـارتي كليـدي      به ايـن صـورت اسـت كـه شـما ابتـدا در صـورت سـؤال (يـا گـاه در گزينـه            scanning. تكنيك اي) آشنا شويد (خواندن گزينه

(key word) اي بايد در حد يك  يا عبارت كليدي، واژه يا عبارتي است متمايز كه به راحتي بتوان آن را در متن پيدا كرد. چنين واژه كنيد. منظور از واژه را انتخاب مي
آن واژه در متن بسـيار دشـوار خواهـد شـد. سـپس بـا نگـاهي سـطحي و          ةيا دو بار در متن آمده باشد و اگر بيش از آن تكرار شده باشد، يافتن مورد موردنظر ما دربار

 خوانيم تا جزئيات موردنظر  را متوجه شويم. كنيم و جمله مربوط را به دقت مي ه كليدي يا معادلش را در متن پيدا ميژوار آن وا روزنامه

  گويد: ل، واژه كليدي موردنظر ماست. اگر به پاراگراف اول برگرديم جمله دوم كه ميدر پاراگراف اوyoung William  ةمثالً در همين سؤال واژ
 As a teenager, William Wrigley …. . 

هاي كارخانه وي را  كرد تا صابون ذكر نشده است و صرفاً گفته شده كه ويليام براي پدرش كار مي 4 ةبينيم گزين جمله موردنظر ماست كه اگر آن را به دقت بخوانيم مي  
  بفروشد.

كـه همـان مفهـوم جملـه      شود در حالي بنديِ متن و با واژگاني گاه جديد نوشته مي كي تغيير در جملهپاسخ سؤال است، با اند اي معمول بر اين است كه گزينه  1 ةگزين )2
 مثالً در همين سؤال در متن ذكر شده: از جمله اصلي متن است (rephrase) گزينه پاسخ بيان مجدديرساند. به عبارت ديگر  متن را مي

The soap was not very popular with merchants.  

  صحيح گفته ةاما گزين
The soap was not originally well-liked. 

  كه همان مفهوم را دارد.
. سؤاالت اول بيشتر مربوط به اوايل متن و سؤاالت آخر بيشتر مربوط به اواخر متن اسـت قاعده بر اين است كه در ميان سؤاالت جزئيات،   2 ةگزين )3

 توان حدس زد كه در كجاي متن بايد دنبال پاسخ آن پرسش گشت. بوط به آن سؤال ذكر نشود، تا حدودي ميبنابراين حتي اگر در صورت سؤال، پاراگراف مر

 .”When Wrigley first founded his own company“  رو:  در اين سؤال عبارت كليدي عبارت روبه

  اين جمله آمده: اول است كه معادل همين مفهوم در پاراگراف دوم خط 
Wrigley then established his own company. 

 اند. ذكر شده 4و  3، 1هاي  كه مشخصاً طبق همان جمله، گزينه

در صـورت   EXCEPT يـا  NOT هايي هستند كه صورت سؤال منفي دارند و كلماتي مثل پرسشيكي از انواع رايج سؤاالت از جزئيـات    4 ةگزين )4
گزينه صحيح است و در متن ذكـر شـده و تنهـا     سهرد كه گيج نشويم و اشتباه نكنيم. در اين سؤاالت كافي كدقت . در اين گونه سؤاالت بايد شود مي سؤال ديده

  ) نيامده است. دودر متن (پاراگراف  4 ةيك گزينه نادرست است يا در متن ذكر نشده است. در اين سؤال هم موضوع گزين
ني در يادمان است، حتماً لزومي هم ندارد كه به متن مراجعه كنيم. به عبارت ديگر گاهي براساس يادمان باشد در سؤاالت از جزئيات، اگر پاسخ سؤال به روش 3 ةگزين )5

بار بررسي كرد شـايد   ها را يك لذا هميشه بايد قبل از مراجعه به متن، گزينه توان به سؤال پاسخ داد و ياري حافظه يا حتي ياري اطالعات عمومي مي
 د.در همان بررسي اوليه پاسخ روشن باش

زيـرا   از شر دو برند آخر خالص نشدطور بود يا مجبور شديد به متن برگرديد؟ در هر حال، مشخص است كه ويليام ريگلي  اين سؤال براي شما همين ةحال دربار
  دو برند آخر آدامس او بسيار موفق بودند و تا حاال هم از برندهاي اصلي ريگلي هستند.

  New WORDS              
 

 :chewing gum آدامس  :profit margin  حاشيه سود :baking soda  رينشي جوش

 :premium  جايزه  :convince  متقاعد كردن :deal  همعامل

 :primary  اصلي  :confirm   تأييد كردن :demand  تقاضا

 :merchant  بازرگان  :wholesaler  فروش  عمده :phase out  از بين رفتن، ناپديد شدن

  مهارتي، دو چيز بايد كنارهم جمع شوند:براي تسلّط بر هر   
  ) تمرين زياد 2    ها تكنيكيادگيري ) 1

  .متن خوانيخواهد شنا كردن باشد، پيانوزدن يا  حال اين مهارت مي
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  »برخورد با جزئيات«خالصه نكات  

و...) خط بكشيد و البته سـير موضـوع را بـدون حفـظ كـردن      ها  ها، تاريخ ) اصوالً خوب است كه هنگام مطالعه متن، زير جزئيات (اعداد، ارقام، اسم1
ها را به راحتـي   كند كه بعداً اگر در سؤاالت چيزي از اين موارد پرسيده شده باشد، آن تمامي اين جزئيات دنبال كنيد. اين خط كشيدن كمك مي

  پيدا كنيد.
  در صـورت سـؤال يـا گزينـه    را  (key word)اژه يا عبارت كليدي است كه در آن بايد و scanning) تكنيك اصلي پيدا كردن جزئيات، تكنيك 2

  وار آن يا معادل آن را در متن بيابيد و جمله مربوطه را بخوانيد. انتخاب كنيد و سپس با نگاهي روزنامه
  شود. ر نميبندي متن است و معموالً همان جمله متن عيناً در پاسخ تكرا ) معموالً پاسخ چنين سؤاالتي بيان مجددي از جمله3
دهد يعني پاسخ سؤاالت اول معمـوالً در اوايـل و پاسـخ سـؤاالت آخـر       هايشان را در متن نشان مي ) ترتيب سؤاالت معموالً محل پيدا كردن پاسخ4

  معموالً در اواخر متن است.
 شوند:  ) صورت چنين سؤاالتي معموالً اين عبارات را شامل مي5

-According to the passage / paragraph 1, ……  

-True / False 

-correct / incorrect  

-It is stated / mentioned / indicated in the passage that …….. 

 
  
  
 



 
 13  درك مطلب پيشرفته  

  

 Technique 2  Understanding Reference                        درك ارجاع 
               

هـا بخوانيـد تـا صـرفاً موضـوع كلـي آن را        تك واژه شده است. متن را اجماالً و بدون درگير شدن با تك متن، يافتن مرجع ضميرهاي مشخص  هدف اصلي در اين راهنما:
  متمركز شويد.» پيدا كردن مرجع ضمير«بفهميد و بتوانيد روي تكنيك 

  
  

Horatio Alger, Jr. (1832-1899) was the author of more than 100 books for boys in the second half of the nineteenth 

century that focused on the theme of success coming to those who work hard to achieve it. The son of a minister, Alger came 
from a prominent Massachusetts family. He graduated with honors from Harvard in 1852 and graduated from the Cambridge 
Divinity School eight years later. He served as a minister for a short time before moving to New York City in 1866  to devote 
his time to writing inspirational books for boys. 

In many of his books, he wrote about the poor and homeless children of the slums of New York City, seeing them as 
unfortunate pawns of society who, if only given the opportunity, could improve their lot. A general plotline that he followed 
often was of a poor boy who managed to achieve a respectable and successful life by working hard and taking advantage of 
opportunities presented. Though his writing style was characterized by simplicity and repetition, it was well received by his 
target audience; his books were enormously popular, selling millions of copies well into the first few decades of the twentieth 
century. 

1. The word ‘‘that’’ in paragraph 1 refers to …… . 
 1) author 2) books 3) boys 4) half 
2. The word ‘‘it’’ in paragraph 1 refers to…… . 
 1) the second half 2) the nineteenth century 3) 100 books 4) success 
3. The word ‘‘them’’ in paragraph 2 refers to …… . 
 1) books  2) poor children 3) slums 4) pawns of chess 
4. The word ‘‘who’’ in paragraph 2 refers to …… . 
 1) slums 2) society 3) pawns 4) opportunity 
5. The word ‘‘it’’ in paragraph 2 refers to …… . 
 1) style 2) simplicity 3) repetition 4) audience 

  
  

  معني متن: 
هايي كه روي اين موضوع تمركز داشـتند كـه موفقيـت سـراغ كسـاني       دوم قرن نوزدهم بود. كتاب ةهوريشيو آلجر پسر نويسنده بيش از صد كتاب براي پسران در نيم

بـه عنـوان دانشـجوي ممتـاز از      1852آمد. او در  مبرّز ماساچوست مي ةيك خانواد كنند تا آن را به دست آورند. آلجر كه پسر يك كشيش بود از آيد كه سخت تالش مي مي
به نيويـورك رفـت    1866سال بعد تمام كرد. او براي مدتي كوتاه به عنوان كشيش خدمت كرد و سپس در  هشتكمبريج را  Divinityالتحصيل شد و مدرسه  هاروارد فارغ

  ي پسران اختصاص دهد.هاي انگيزشي برا تا وقتش را به نوشتن كتاب
هـا   ديد كه اگر فقط بـه آن  ها را به عنوان افراد ضعيف جامعه مي نوشت و آن خانمان مناطق فقيرنشين نيويورك مي يكودكان فقير و ب ةهايش او دربار در بسياري از كتاب

هاي ارائـه شـده    كوشي و استفاده از فرصت كرد اغلب پسر فقيري بود كه با سخت اي كه او دنبال مي توانستند اقبال خود را بهبود بخشند. داستان كلي شد، مي فرصت داده مي
پذيرفتـه شـد،     هايي مثل سادگي و تكرار داشت، توسط مخاطبـان هـدفش بـه خـوبي     شد زندگي قابل احترام و موفقي داشته باشد. اگرچه سبك نوشتن او شاخصه موفق مي

  رسيد. ها به فروش مي ها نسخه از آن قرن بيستم ميليونل او ةين دهدچنهايش شديداً محبوب بود و تا  كتاب
  
  :سؤاالت متن پاسخ   

اسـت   ضماير و كلمات پرهيز از تكـرار يكي از مسائل مهم در حين خواندن متن كه براي پيگيري موضوع متن توسط خواننده ضروري است، توجه به   2 ةگزين )1
مفهوم جمله و سـير   با دقت بهكند كه خواننده متن بايد با ذكاوت و  از ضماير و كلمات مشابه استفاده مي ،تنويسنده در اغلب اوقات براي پرهيز از تكرار مكررا

 ها را دريابد و دنبال كند.  آن مفهوم متن

ـ  هايي كه كتابها در نيمه دوم قرن نوزدهم است،  در اين سؤال مفهوم جمله: ... نويسنده بيش از صد كتاب براي پسربچهاما  كنـد كـه    ن موضـوع تمركـز مـي   روي اي
 كنند تا آن را به دست آورند. آيد كه سخت تالش مي موفقيت سراغ كساني مي
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 ، در كلمات يا جمالت قبل از آن است. مرجع ضميرآيد و لذا بهترين محل براي جستجوي  به طور معمول مرجع يك ضمير قبل از آن ضمير مي  4 ةگزين )2

 كن است بعد از ضمير هم بيايد.البته بايد گفت كه مرجع به ندرت مم

 هاي داده شده و بررسي مفهوم جمله حاصله است. ، جاگذاري گزينهمرجع ضميرهاي پاسخگويي به سؤاالت  ترين روش يكي از ساده  2 ةگزين )3

  ديد كه .... . هايي در جامعه مي وان گروگانرا به عن آنهانوشت و  هاي فقيرنشين شهر نيويورك مي خانمان محله هاي فقير و بي در اين سؤال: ... او راجع به بچه
 است.  pawn، اسم  whoدر اين سؤال مرجع ضمير   3 ةگزين )4

به يك مفهوم  توانند ميخوب است بدانيد كه مرجع ضمير گاهي يك عبارت، يك جمله يا حتي يك مفهوم ضمني، ممكن است باشد. برخي از ضمايري كه اما  
 هستند. which و this  ،itيا جمله برگردند، 

 شد.   به خوبي توسط مخاطبان هدفش پذيرفته مي آناگرچه ويژگي سبك نوشتاري او سادگي و تكرار بود،   1 ةگزين )5

  New WORDS              
  

 :author نويسنده  :inspirational  انگيزشي  :decade  دهه

 :achieve  به دست آوردن  :pawn of society  عضو ضعيف جامعه   

 :minister  وزير، كشيش  :opportunity  فرصت   

 :prominent  بارز  :plotline  طرح داستان   

 :graduate  التحصيل شدن فارغ  :advantage  سود   

 :honors  نمره ممتاز  :target  هدف   
 
 
 
 

  »مرجع ضمير«خالصه نكات  
  هستند. refer to پرسند، حاوي لغت كليدي ) سؤاالتي كه مرجع يك ضمير يا واژه پرهيز از تكرار را مي1
  ترين اسم به يك ضمير، مرجع آن نيست. ) مرجع ضمير را اصوالً بايد براساس مفهوم و معني جمله و سير موضوع متن پيدا كرد. لزوماً نزديك2
  آيد. مرجع از نظر تعداد و شخص با ضمير تطابق دارد. ) مرجع معموالً قبل از ضمير (و به ندرت بعد از آن) مي3
  ير گاهي يك كلمه نيست بلكه يك مفهوم يا حتي يك جمله كامل است.) مرجع ضم4
  هاي پاسخگويي به سؤاالت مرجع ضمير است. ترين روش ها در جمله يكي از ساده ) جاگذاري گزينه5

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  م. يا در انتهاي هر فصل دو كاربرد اصلي در نظر گرفته  New Wordsبراي جدول   
  نياز كند. ات جديد را حاوي باشد و شما را از صرف وقت براي مراجعه به ديكشنري بي) جدولي كه معناي لغ1

  به شما كمك كند دامنه لغاتتان را با استفاده از هر فرصتي افزايش دهيد.) جدولي كه 2
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 Technique 3    Dealing with New Words           برخورد با لغات جديد     
  

تك  تك لغات نكنيد و به دنبال فهم تك نويس است؛ آن را به طور اجمالي بخوانيد تا سير موضوع كلي آن را درك كنيد. خود را درگير تك يك رمان ةمتن زير دربار راهنما:
  جا تالش براي حدس معني لغاتي است كه زيرشان خط كشيده شده است.  كلمات نباشيد. هدف اصلي در اين

  

  

Edna Ferber (1887-1968) was a popular American novelist in the first half of the twentieth century. She embarked on her 

career by working as a newspaper reporter in Wisconsin and soon began writing novels. Her first novel, Dawn O’Hara, the Girl 

Who Laughed, was published in 1911, when she was only twenty-four years old. 
Her big break came with the novel So Big (1924), which was awarded the Pulitzer Prize in Literature. The main conflict in 

the novel is between a mother who places a high value on hard work and honor and a son who repudiates his mother’s values, 
instead preferring the easier path to fortune and celebrity. Like many of Ferber’s novels, this novel features a female 
protagonist with strong character who struggles to deal with dilemmas about the importance of status and money. 

Probably the best known of Ferber’s novels was Show Boat (1926), which tells the story of a Southern woman married to a 
charismatic but irresponsible man who leaves her with a daughter she must take great pains to support. In 1927, the novel was 
made into a musical that has endured to the present. 

Other well-known novels by Ferber include Cimarron (1930) and Giant (1952), both of which were made into movies. 
These were epic novels about the settlement and growth of the West, centering on strong female lead characters who marry 
men lacking the same strength of character. 

1.The phrase “embarked on” in paragraph 1 is closest in meaning to …….. . 
 1) took a trip to 2) started out on 3) improved upon 4) had an opinion about 
2. The word “break” in paragraph 2 could best be replaced by …….. .  
 1) act of cutting 2) crack  3) bit of fortune 4) rest 
3. The word ‘‘repudiates” in paragraph 2 is closest in meaning to …….. . 
 1) refuses to accept 2) lives up to 3) tries to understand 4) makes the best of 
4. The word ‘‘protagonist” in paragraph 2 is closest in meaning to …….. . 
 1) big enemy 2) interested reader 3) skilled worker 4) lead character 
5. The word ‘‘irresponsible” in paragraph 3 is closest in meaning to …….. . 
 1) reckless 2) reliable 3) excited 4) emotional 
6. The phrase ‘‘take great pains” in paragraph 3 is closest in meaning to …….. . 
 1) work hard 2) recognize hurtfully 3) accept clearly 4) hurt agonizingly 
7. The word ‘‘endured” in paragraph 3 is closest in meaning to …….. . 
 1) lasted 2) tested 3) waited 4) limited 

  

  

  معني متن: 
اي در ويسكانسن شروع كرد و خيلي زود بـه   اول قرن بيستم بود. او مسير شغلي خود را با كار به عنوان گزارشگر روزنامه ةنويس محبوب امريكايي در نيم ادنا فربر رمان

  قط بيست و چهار سال داشت.چاپ شد زماني كه او ف 1911خنديد، در  نوشتن رمان پرداخت. اولين رمان او، داون اُهارا، دختري كه مي
كوشـي و   كه جايزه پوليتزر در ادبيات به آن اعطا شد نصيب او شد. تعارض اصلي در آن رمان بين مادري است كه ارزش زيادي به سـخت  so bigاقبال بزرگي با رمان 

هاي ديگر فربر، اين رمان  دهد. مانند بسياري از رمان هرت ترجيح ميتري را به ثروت و ش فهمد و در عوض مسير ساده هاي مادرش را نمي دهد و پسري كه ارزش شرافت مي
  اهميت جايگاه (اجتماعي) و پول كنار بيايد. ةكند با مسائل غامضي دربار دهد كه تقال مي نقش اصلي را در شخصيت اصلي به خانمي با شخصيتي قوي مي

كنـد كـه او را بـا دختـرش تنهـا       مسـؤوليتي ازدواج مـي   ي است كه با يك مرد پرجذبه ولي بيبود كه داستان يك زن جنوب Show Boatشايد مشهورترين رمان فربر 
  تر موزيكال شد كه تا به حال دوام داشته است.ئا، اين رمان تبديل به يك ت1927رد، دختري كه او بايد براي تأمينش زحمات زيادي بكشد. در اگذ مي

رشد غرب بودنـد.   و  اسكان ةهايي حماسي دربار ها داستان است كه هر دو تبديل به فيلم سينمايي شدند. اين Giantو  Cimarronهاي مشهور فربر شامل  ديگر رمان
  كردند كه همان قدرت شخصيتي را نداشتند.   هاي اصلي و قدرتمند زناني بود كه با مردان ازدواج مي تمركزشان روي شخصيتو 

  
  ز حد دشوار است، بايد قبل از استفاده از اين كتاب دو كار ضروري انجام دهيد:ها برايتان بيش ا توضيح ضروري: اگر اين متن  

  ) كتاب درك متن انگليسي به زبان ساده را بخوانيد.2) روي لغات چهار سال دبيرستان تسلط پيدا كنيد.  1
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     :سؤاالت متن پاسخ   
گاهي طراح سـؤال معنـي يـك    اما . ديده گرفتن آن و تمركز بر موضوع متن استاقدام اوليه ما در برخورد با واژه جديد در متن نااصوالً   2 ةگزين )1

آن  (context)متن همـراه  ها توجه به  روش  هاي متفاوتي وجود دارد. يكي از بهترين پرسد. براي حدس معني لغات جديد در يك متن روش واژه جديد را از ما مي
هـاي اطـراف آن لغـت و     واژه موردنظر را متوجه شويد (اسم، فعل، صـفت، قيـد و...) و سـپس بـا اسـتفاده از واژه     شما بايد ابتدا نقش گرامري   لغت است. در اين روش

 هاي موجود در جمله، معني آن لغت جديد را حدس بزنيد. مثالً در همين جمله:  سرنخ
  .She embarked on her career by working as a newspaper reporter  او ... شغلش را با كار كردن به عنوان گزارشگر روزنامه.

  كند. تر مي هم تا حد زيادي اين حدس ما را قوي  ed-آيد) وجود است (بعد از فاعل، فعل مي يك فعلزنيم جاي خالي محل كاربرد  حدس مي
  .شروع كردرش را كنيم با توجه به متن همراه حدس معقولي بزنيم: او كا حال كه نقش گرامري واژه موردنظر را فهميديم، سعي مي

  است.» شروع كردن«ترين حدس  شود، منطقي با توجه به اين كه اولين بار است سخن از شغل ادنا فربر مي
 يك ديكشنري حدس بزنيم. همين كه حيطـه معنـايي آن را   دقت خواهيم معني لغت جديدي را حدس بزنيم، لزومي ندارد معني آن را به  يادمان باشد وقتي مي ه:توج

  كنيم و در نهايت مفهوم كلي جمله را درك كنيم، كافي است. مشخص
    ة) نظري داشت دربار4   ) بهبود داد3  ) شروع كرد 2  ) سفركرد به 1ها:   معني گزينه

 گويد: موردنظر مي ة، جملدر اينجا قضيه فرق دارد. اگر از روش سؤال قبل استفاده كنيداما ايد.  ديده» شكستن، شكست«را عمدتاً به معني  break  ةكلم  3 ةگزين )2

  Her big  break came with the novel So Big, which was awarded the pulitzer.  
  حاصل شد، كه جايزه پوليتزر را برد. » خيلي بزرگ«... بزرگ او با رمان 
مده است). حال با توجه به مفهوم ادامه جمله كه به برنده آ   bigاست (چون فاعل، جمله است و درضمن پس از صفت » اسم«در اينجا    break ةواضح است كه كلم

  (شانس، اقبال) بهترين انتخاب است. bit of fortune ةهاي داده شده، واژ شدن جايزه پوليتزر اشاره دارد نيز گزينه
 كند. يادي به پاسخ نزديك مي، شما را تا حد بسيار زهاي داده شده با واژه ناآشنا جايگزين كردن گزينهدر بسياري از موارد  ه:توج  

  ) استراحت، بقيه4  ) اقبال، شانس3  ) شكاف، ترك2  ) عمل بريدن1ها:   معني گزينه
هايي بـراي حـدس    گاه نبايد از پيدا كردن نشانه آيند. هيچ شود، گاه قبل و گاه بعد از آن مي هايي كه در متن همراه، براي حدس معني لغت جديد پيدا مي سرنخ 1 ةگزين )3

(تقابل، تعارض)  conflictكلمه   اصلي هاي م لغت جديد (هر چند حدس كلي باشد) نااميد شد. گاهي بايد به خيلي قبل يا بعد نگاه كنيم. مثالً در اين سؤال سرنخمفهو
 بعد از آن است: insteadقبل از آن و 

The main conflict in the novel is between a mother who places a high value on hard work and honor and a son who repudiates 
his mother’s values, instead preferring the easier path.    

  دهد. تر را ترجيح مي هاي مادرش را ....، و در عوض مسير ساده كوشي و شرافت قاتل است و پسري كه ارزش تعارض اصلي رمان بين يك مادر كه ارزش زيادي براي سخت
  هماهنگ است.    با جمله» نپذيرفتن، رد كردن«مشخصاً واژه 
  برد ) بهترين بهره را مي4  بفهمد كند ) سعي مي3  كند ) برآورده مي2  پذيرد ) نمي1ها:   معني گزينه

 آخه ما معني «ممكن است برخي از شما اعتراض كنيد كه:  ه:توجconflict «يل است كه بايد تالش زيادي كنيـد تـا   م به همين دليدونيم! بايد عرض كن رو هم نمي
  تر خواهيد خواند. ها را هم راحت تر باشد، متن دامنه لغاتتان را هم باال ببريد و بدانيد هرچه دايره واژگان شما گسترده

  ) باشد.(رمان novelبه نظر شما چيست؟ پاسخ شما بايد  protagonistخب، سرنخ اصلي موجود در جمله براي حدس زدن معني   4 ةگزين )4

تري بزنيد. مثالً  تواند به شما كمك كند راجع به معني واژه جديد حدس معقول  هم مي (main idea)به موضوع اصلي متن  يمدر اينجا توجه كنيد كه گاهي توجه كرد
آن يك  شخصيت اصليبوده كه  هايي خصيتشكند بفهميم رمان مورد بحث در پاراگراف دوم داراي  نويس است كمك مي توجه به اين كه اين متن درباره يك رمان

  خانم، باشخصيتي قوي است (الي آخر).
  ) شخصيت اصلي4  ) كارگر ماهر3  عالقمند ة) خوانند2  ) دشمن بزرگ1ها:   معني گزينه

اين امكان وجـود دارد كـه   اما ست ها جايگذاري گزينه» حدس معني لغت جديد«هاي پاسخگويي به سؤاالت  م كه يكي از روشيهاي قبلي اشاره كرد پاسخ در 1 ةگزين )5
توانيد بـه پاسـخ    هاي ديگر مي روش رد گزينه). در اين صورت با  recklessها، معني يك گزينه را ندانيد (مثالً در اين سؤال شايد معني  شما در ميان گزينه

 .خيال) برسيد مسؤوليت، بي صحيح (بي

ـ    هـاي   يكـي از روش اصلي اين سؤال ايـن اسـت كـه     ةنكتاما    هـا و پيشـوند و پسـوندهاي آنهاسـت     ه بـه ريشـه آن  حـدس معنـي لغـات توج
.(word formation)  ةمثالً واژ irresponsible : 

response (n) + - able     responsible (adj) 
  پاسخ    پاسخگو، مسؤول  

     ir  -  + responsible    irresponsible –  
  مسؤوليت                پيشوند منفي ساز بي      

  / پسـوندها  بيشـتر معنـي آن را. بـراي مطالعـه بيشـتر پيشـوند       پيشـوندها دهنـد و   كلمـه را تغييـر مـي    نقش عمـدتاً  پسوندهاكلي خوب است بدانيد كه  به طور 
  همين كتاب مراجعه كنيد. Part Bتوانيد به  ها مي / ريشه
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  ولـي اصـطالح  » درد«يعنـي   painرونـد. مـثالً واژه    گاه لغاتي كه براي ما مفاهيم آشنايي دارند در مفـاهيم ديگـري و در قالـب اصـطالحاتي بـه كـار مـي         1 ةگزين )6
take great pains to do sth  مـتن همـراه    بهترين راه بـراي تشـخيص ايـن مـوارد، مثـل هميشـه اسـتفاده از       ». زحمت فراوان كشيدن براي انجام كاري«يعني

(context)  به موضوع كلي مورد بحث است.دقت و 
……… irresponsible man who leaves her with a daughter she must take great pains to support. 

  تا آن دختر را تأمين كند. زحمت زيادي بكشدگذارد كه او بايد  اي تنها مي مسؤوليتي كه او را با دختربچه مرد بي …
 

درد «لغت به لغت يعني  take great painsهاي خود دارد. مثالً  تك واژه نكته اميد بخش اين است كه معموالً اصطالح موردنظر ارتباط (هرچند دوري) با معني تك  
 ». زيادي را تحمل كردن
  ي رنجاندن) به طرز دردآور4  ) واضحاً پذيرفتن3  ) با درد و رنج شناختن2  ) سخت كار كردن1ها:   معني گزينه

      1 ةگزين )7
The novel was made into a musical that has  endured to the present. 

  ان تبديل به يك نمايش موزيكال شد كه تا به حال ............ .رمآن 
  .است» دوام آوردن، طول كشيدن«است و بهترين گزينه  فعلمشخصاً جاي خالي محل كاربرد 

  ) محدود كردن4  ) منتظر شدن3  ) آزمودن2  آوردن ) دوام1ها:   معني گزينه
  New WORDS              

 
 :embark on شروع كردن  :repudiate  نپذيرفتن  :lead character  شخصيت اصلي

 :career  مسير شغلي  :feature (v)  نقش اصلي دادن به :lack  فاقد بودن
 :break (n)  اقبال، شانس خوب  :protagonist  نقش اصلي   
 :literature  ادبيات  :dilemma  دو راهي انتخاب، مسأله غامض   
 :conflict  تعارض  :charismatic  ذبهجپر   
  :honor  اعتبار، شرف  :epic  حماسي   

  

  
  »برخورد با لغات ناآشنا«خالصه نكات  
  دهد).  خوشبختانه در اغلب موارد جواب مي) اقدام اول هميشه ناديده گرفتن لغت جديد و تمركز بر موضوع جمله و متن مورد مطالعه است (كه 1  
مـتن  اگر براي درك مفهوم متن به معني آن واژه نياز داشتيم يا طراح سؤال معني آن را پرسيده بود، بايد بدانيم كه بهترين راه، توجه به اما ) 2  

ي آن واژه است. بـراي ايـن منظـور، بهتـر     هاي مناسب براي زدن حدس معقولي درباره معن و تالش براي پيدا كردن سرنخ (context) همراه
  است نقش گرامري واژه مورد نظر را ابتدا حدس بزنيم. (كه آيا اسم، صفت، قيد يا فعل است).

تـوانيم مفهـوم كلـي آن را بـه دسـت       ) گاهي ريشه لغت ناآشنا براي ما آشنا است و با تحليل ساختار آن لغت از نظر پيشوندها و پسوندها مـي 3  
 بياوريم.

بـت  ) در موارد كمي هم نويسنده متن خود واژه موردنظر را خود معني كرده است يا آن واژه عيناً وارد زبان مادري ما هم شده اسـت (مـثالً ديا  4  
diabetesكند. تر مي ) كه تشخيص آن را ساده  

متن همراه خود سـنجيد و درك   ةم بايد در زمينهاي آشنا را ه ) بايد توجه كرد كه گاه يك لغت داراي معاني متفاوتي است و حتي مفهوم واژه5  
  كرد.

  گونه است: پرسند معموالً اين ) صورت سؤاالتي كه از معني لغت جديدي مي6  
The word / phrase X is closest in meaning to …………… .  

  ها است. ها براي پاسخ به سؤاالت لغت جديد، جاگذاري گزينه ترين روش ) از ساه7  
 

  
عمالً راهگشاترين و مؤثرترين تكنيك و ابزار دست خواننده متن است.  –با تجربه تدريس چندساله  مابه زعم  –يك برخورد با لغات ناآشنا تكن  

  آن را خيلي خيلي جدي بگيريد.
 

  ين صفحاتهاي آموزش داده شده در ا ) يادگيري تكنيك1براي برخورد آسانتر با واژگان جديد متن دو راهكار كلي داريم:   
  همين كتاب) Part Bهاي آموزش اصولي واژگان (مثل  ) افزايش دامنه واژگان و يادگيري واژگان جديد با خواندن متون متنوع يا كتاب2 
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 Technique 4  Understanding the Main Idea  اصلي     ةدرك ايد  
 

بايد بدانيـد كـه    شما دوستان خوب د بفهميد هدف اصلي نويسنده از نوشتن متن چه بوده است.است. تالش كني» موضوع اصلي متن«هدف اصلي در اين جا درك  راهنما:
  متن عاجز خواهيد بود.مؤثر آن فهميد و نتوانيد آن را در متن دنبال كنيد، عمالً از درك ناگر موضوع يك متن را به خوبي 

   
  

Passage 1 

Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts, by the name of James 

Naismith. Because of the terrible weather in winter, his physical education students were indoors rather than outdoors. They 
really did not like the idea of boring, repetitive exercises and preferred the excitement and challenge of a game. Naismith 
figured out a team sport that could be played indoors on a gymnasium floor, that involved a lot of running, that kept all team 
members involved, and that did not allow the tackling and physical contact of American-style football. 

 

What is the main idea of this passage? 
 1) The life of James Naismith 2) The history of sports 
 3) Physical education and exercise  4) The origin of basketball 

  
  

  معني متن اول: 
آمـوزان تربيـت    ت اختراع شد. به خاطر هواي بسيار بد زمستان، دانـش نيسميدر اسپرينگ فيلد، ماساچوست به نام جيمزتوسط يك مربي تربيت بدني  1891بسكتبال در 

دادنـد.   كننده را دوست نداشـتند و هيجـان و چـالش يـك بـازي را تـرجيح مـي        هاي تكراري و كسل ها واقعاً ايده تمرين بدني او به جاي فضاباز داخل فضاي بسته بودند. آن
كرد  شد و همه اعضاي تيم را درگير مي توانست در زمين باشگاه داخل فضاي بسته بازي شود، ورزشي كه دويدن زيادي را شامل مي را دريافت كه مي تيميورزشي سميت ني

  دانست. و تكل كردن و تماس فيزيكي از نوع فوتبال آمريكايي را مجاز نمي
  

     :سؤاالت متن پاسخ  
   .4 ةگزين پاسخ:

دهد. موضوع اصلي هـر پـاراگراف در واقـع هـدف      را مورد پرسش قرار مي  (main idea)موضوع اصلي يك متنهايي است كه  ترين انواع سؤاالت، پرسش رايجاز 
ن، در واقـع  هاي يك مت اراگرافيند موضوع اصلي همه پآكنند آن را بيان نمايند. بر اصلي نويسنده از نوشتن پاراگراف است و پيغام اصلي است كه تمام جمالت آن تالش مي

   موضوع اصلي كل متن است.
گـوييم و بقيـه جمـالت بـا       مـي  topic sentence شود كه معموالً به آن جملـه  اين است كه تقريباً هميشه موضوع اصلي در جمله اول متن ذكر مي مهمنكته  

  .(supporting sentences) كنند آوردن مثال، توضيح، دليل و.... خواننده را براي پذيرفتن آن متقاعد مي
  مثالً در همين متن هم از همان جمله اول بحث اختراع بازي بسكتبال مطرح شده و در جمالت بعدي، داستان اين اختراع آورده شده است.

  .ها نادرستند متن بعدي را بخوانيد  گزينه ةبراي اين كه بفهميد چرا بقي
  
  

Passage 2 

The extremely hot and humid weather that occurs in the United States in July and August is commonly called the ‘‘dog 

days’’ of summer. This name comes from the star Sirius, which is known as the Dog Star. Sirius is the brightest visible star, 
and in the hot summer months it rises in the east at approximately the same time as the Sun. As ancient people saw this star 
rising with the Sun when the weather was at its hottest, they believed that Sirius was the cause of the additional heat; they 
believed that this bright star added its heat to the heat of the Sun, and these two together made summer weather so 
unbearably hot. 
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The main idea of this passage is that ……. . 
 1) the name for the hot summer days comes from Sirius, the Dog Star  
 2) extremely hot weather bothers dogs in summer 
 3) the hottest days occur in the summer because of the movements of the Sun and stars 
 4) Sirius rises at almost the same time as the Sun during the summer months.  

  
  

  معني متن دوم: 
منشـأ  » سـيريوس «شناسند. اين نام از اسـم سـتاره    تابستان مي» روزهاي سگي«هد را با نام  د العاده گرم و شرجي كه در جوالي و آگوست در امريكا رخ مي هواي فوق
كنـد.   تابستان تقريباً همزمان با خورشيد در شـرق طلـوع مـي   هاي گرم  ترين ستاره قابل رؤيت است و در ماه شود. سيريوس روشن شناخته مي» ستاره سگي«گرفته كه با نام 

كردند كـه سـيريوس عامـل ايـن گرمـاي       ها تصور مي كند، آن را دارد همزمان با خورشيد طلوع مي دما  ترين ديدند كه اين ستاره در زماني كه هوا گرم چون مردمان كهن مي
  كنند. كند و اين دو باهم گرماي تابستان را به حد غيرقابل تحملّي گرم مي ا به گرماي خورشيد اضافه ميها باور داشتند كه اين ستاره گرماي خود ر اضافه است. آن

كه فقط بـه بخشـي    بيش از حد جزيي هاي ها باهم است به طوري كه گزينه گزينه مقايسه بسيار كليدي در پاسخگويي به چنين سؤاالتي  نكته  1 ةگزين پاسخ:
كنند و ممكن است به چندين متن ديگر هـم   هاي بيش از حد كلّي كه به طور دقيق به موضوع اين متن خاص اشاره نمي اص) اشاره دارند و گزينهاز متن (مثالً يك جمله خ

  كنيم: ها را بررسي مي مربوط شوند، رد كنيم. مثالً در همين سؤال گزينه
ن آدر جمالت بعـدي سـابقه تـاريخي     اين گزينه صحيح است. در ابتداي متن به آن اشاره شده و ) نام روزهاي گرم تابستان از سيريوس، ستاره سگي به دست آمده است.1

  ذكر شده است.
  كنار هم گذاشتن كلمات متن درست شده است.از ربطي است كه صرفاً  كند. جمله غلط و بي ها را در تابستان اذيت مي سگ ،) روزهاي شديداً گرم2
  افتند. دليل حركت خورشيد و ستارگان اتفاق ميترين روزهاي تابستان به  ) گرم3

  است. ’’dog days‘‘گذاري  ذاتاً درستي باشد ولي ربطي به موضوع خاص اين متن ندارد كه در واقع دليل نام ةشايد جمل  
  كند. زمان با خورشيد طلوع مي هاي تابستان تقريباً هم ) سيريوس در طي ماه4

  گردد. است و به كل متن برنميدرستي است ولي بيش از حد جزئي  ةجمل
  
  

Passage 3 

Before ballpoint pens or fountain pens, pens were made from goose feathers. These goose feathers, called quills, were 

sharpened and dipped into inkwells, where they absorbed enough ink to write a few words. It was necessary to keep an inkwell 
very close by, as frequent dipping was necessary. 

These quill pens were one of the earliest products ‘‘designed’’ specifically for left- and right- handed people. Feathers from 

the left wing of the goose worked best for right-handers because of the way that the feathers arched. Feathers form the right 

wing were preferred by left-handers. 

Which of the following is the best title for this passage? 
 1) Early Ballpoint and Fountain Pens 2) Quill pens for Lefties and Righties 
 3) Where Quill Pens Came From 4) Various Uses for Goose Feathers 

  
  

  معني متن سوم: 
نمودند، جايي كـه   كردند و داخل جوهردان مي شدند تيز مي ناميده مي quillند. اين پرهاي مرغابي را كه دش ها از پر مرغابي ساخته مي قبل از خودكار يا خودنويس، قلم

  دست باشد چون به طور مكرر ضروري بود كه قلم وارد جوهردان شود. اي بنويسند. الزم بود كه جوهردان دم تا چند كلمهكردند  ها جوهر كافي جذب مي آن
هـا   دسـت  شد. پرهاي بال چپ مرغابي براي راسـت   يكي از اولين محصوالتي بود كه به طور خاص براي افراد راست دست و چپ دست طراحي مي quillهاي  اين قلم
  شد. ها ترجيح داده مي داشت. پرهاي بال راست توسط چپ دست خاطر جهتي كه پر قوس برمي بهتر بود به

    2 ةگزين پاسخ:
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  New WORDS              
 

 :challenge چالش  :unbearably  به طور غيرقابل تحمل  :arch  قوس، كمان

 :gymnasium  باشگاه ورزشي  :goose feather  پر مرغابي  

 :tackle  تكل كردن، از عهده برآمدن  :dip  فرو كردن   

 :visible  قابل رؤيت  :inkwell  جوهردان   

 :approximately  تقريباً  :absorb  جذب كردن   

  
ن شود. بايد بدانيم بهترين عنوان عمالً عنواني است كه به بهتـرين شـكل موضـوع اصـلي مـت      پرسيده مي (best title) گاه از ما بهترين عنوان مناسب براي يك متن

(main idea) انتخابي ما نبايد بيش از حد جزئي يـا بـيش از    ةم گزينيكن هاي متن را دربربگيرد. تكرار مي ترين حالت موضوع همه پاراگرافرا نشان دهد و باز هم به كامل
  ي باشد.حد كلّ

هـاي   و متـرادف  quill pens ةدهند. مثالً در اين متن كلم مي در متن به نوعي موضوع متن را به ما نشان كلمات و مفاهيم پرتكرار مهم ديگر اين است كه ةنكت
  آن مشخصاً زياد تكرار شده است.

كنـد و ممكـن اسـت موضـوع اصـلي در       اول يك پاراگراف، موضوع آن را بيان نمي ةبينيد، لزوماً جمل طور كه در پاراگراف اول اين متن به طور خاص مي درضمن همان
  .دي اصالً بيان نگردد و صرفاً قابل استنباط باشدر، جمله دوم و...) بيان شود و حتي در مواجاهاي ديگر (به ويژه جمله آخر

  ها باهم و انتخاب بهترين مورد است.)  گزينه مقايسه تر است، (آن چه از همه مهم  
  

  »يافتن موضوع اصلي«خالصه نكات  
پرسد. صورت اين  اراگراف يا كل متن يا بهترين عنوان مناسب براي آن را از ما ميهايي است كه موضوع يك پ ترين انواع سؤاالت، پرسش  ) از رايج1

 سؤاالت معموالً الفاظ زير را دارد.
main idea - topic – best title – mainly about – primarily discuss 

مـتن را پوشـش   اي كه به بهترين شكل كـل   گزينه و انتخاب بيش از حد جزئي و بيش از حد كليهم و رد موارد غلط،  ها با هگزين ة) مقايس2
  دهد، بهترين راه پاسخ گويي است.

  دهند. البته گاهي هم اين طور نيست. كند و جمالت بعدي آن را بسط و توسعه مي اول موضوع اصلي را بيان مي ة) معموالً در هر پاراگراف، جمل3
  گزينه صحيح كمك شاياني كند.تواند به انتخاب  ) توجه به كلمات و مفاهيم پرتكرار مي4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها را با تمرين زياد و مداوم، كنارهم  از اين به بعد همه آن» آگاهانه«د ولي شما نشو جدا تدريس مي ها جدا تكنيك  
  شود. تبديل مي» مهارت متن خواني« غيرقابل تفكيك به نام » كل«به يك » جزءها«كم همه اين  دهيد و كم قرار مي
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 Technique 5 Making Inferences                                   كردن استنباط 
 

 ةاست. هدف اصلي در اينجا استنباط مفاهيم ضمني از مـتن اسـت. سـعي كنيـد پـس از مطالعـ      T. rex دايناسوري به نام  ةمتن زير راجع به اطالعات فسيلي دربار راهنما:
  توان از متن برداشت كرد. اند، مي از آن عميقاً فكر كنيد و ببينيد چه مضاميني كه مستقيماً در متن ذكر نشدههاي بعد  اجمالي متن، روي پرسش

  
  

Although dinosaurs roamed the whole earth for 160 million years, dinosaur skeletons are relatively scarce. Many 

dinosaurs are known only from a single tooth or bone chip. The reason is that it takes very special conditions to make a fossil 
and a lot of luck to find one. 

For many years, information about Tyrannosaurus rex was sketchy at best. However, in the summer of 1990, the first 
nearly complete Tyrannosaurus rex  skeleton ever found was excavated in the Montana badlands. That same year a second, 
even more complete, skeleton was found in South Dakota. Together these skeletons yielded surprising new data into the most 
famous of the dinosaurs, about the anatomy and behavior of T. rex and the world in which it lived. 

Among the surprising discoveries were that T. rex was a far sleeker, but more powerful, carnivore than previously thought, 
perhaps weighing less than 61/2

   tons, no more than a bull elephant, and that T. rex’s habitat was forest, not swamp or plain as 
previously believed. Moreover, there appears to have been two forms of T. rex, the male quite different from the female. 
Scientists hope that future fossil discoveries and increasingly more sophisticated techniques will provide more accurate and 
complete information about not only T. rex but all the dinosaurs, giving us a window on the world so many millions of years 
into the past. 
1. It can be inferred from the passage that much of what scientists know about T. rex ………. . 
 1) has been known for many years 
 2) has not come from fossil discoveries 
 3) has been derived from the most sophisticated techniques 
 4) has been recently discovered 

2. The passage implies that fossils ………. . 
 1) are usually found in the Midwest 
 2) are usually found in beds containing complete skeletons 
 3) are few in comparison to the number of dinosaurs that roamed the earth 
 4) are easy to discover but difficult to excavate 

3. Which of the following can be understood from the passage? 
 1) Interest in fossils is relatively recent. 
 2) It takes advanced techniques to find fossils. 
 3) The search for fossils has been going on for many years. 
 4) Dinosaurs were confined to a relatively small area. 

4. Which of the following can be inferred about T. rex ? 
 1) It was a small but powerful dinosaur. 2) It was a strong, meat-eating dinosaur. 
 3) It was a fast, plains-roaming dinosaur. 4) It was gigantic, forest-roaming dinosaur. 

5. The passage implies which of the following? 
 1) Not all the conclusions scientists make are accurate. 
 2) We have all the information we need about life millions of years ago. 
 3) New discoveries are confirming old theories.  
 4) A whole skeleton is required for information about a dinosaur. 

  
  

  ؛ به عبارت ديگر براي پاسخگوييتأكيد دارددر متن يح موجود صرمضامين غيراست كه بر تر  هاي پيشرفته تكنيك آخر،  سه تكنيك  
  هاي اخير حدوداً نيمي از سؤاالت درك مطلب كنكور منحصراً زبان بوده اند)  به اين سؤاالت (كه عمالً در سال

 .مفاهيم ضمني را از متن استخراج كردبايد 
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  معني متن: 
هـا يـا    زدند، اسكلت دايناسور نسبتاً كمياب است. بسياري از دايناسـورها صـرفاً از روي يكـي از دنـدان     ميليون سال در كل زمين، پرسه مي 160چه دايناسورها براي اگر

  سيار زيادي مورد نياز است.اند. دليلش اين است كه براي ساخته شدن فسيل شرايط بسيار خاص و براي يافتنش شانس ب اي از استخوانشان شناخته شده تكه
كه تا آن زمـان   T.rex، اولين اسكلت تقريباً كامل 1990در تابستان اما داشتيم در بهترين حالت ناقص (وجسته گريخته) بود.  T.rex ةها اطالعاتي كه دربار براي سال
تـر بـود در داكوتـاي جنـوبي پيـدا شـد. ايـن دو بـاهم، اطالعـات جديـد و            امليزرع مونتانا حفاري شد. همان سال اسكلت دومي كه حتي ك هاي لم در زمين ،يافت شده بود

  زيست، حاصل آورد. و جهاني كه در آن مي T.rexمشهورترينِ دايناسورها، راجع به آناتومي و رفتار  ةانگيزي را دربار شگفت
تُـن بـود    شش و نيمتر از  شد، شايد وزنش كم تر از آنچه قبالً فكر مي قوياما  تر پوست گوشتخواري بود به مراتب نرم T.rexانگيز اين بود كه  در ميان اكتشافات شگفت

 T.rexرسد دو نوع  كردند. عالوه بر اين، به نظر مي جنگل بود و نه باتالق يا دشت طوري كه قبالً فكر مي T.rexر نيست، و اين كه محل سكونت ن تر از يك فيل كه بيش
تـر و   اطالعـات دقيـق   ،هاي به طرز فزاينده پيچيده نس ماده متفاوت بوده است. دانشمندان اميدوارند كه اكتشافات فسيلي آينده و تكنيكوجود داشته كه جنس نر كامالً با ج

  اي رو به دنياي چندين ميليون سال قبل باز نمايد. بلكه همه دايناسورها (براي ما) فراهم كند و براي ما پنجره T.rex ةتري نه تنها دربار كامل
  

     :سؤاالت متن پاسخ  
و پاسخشـان  هايي است كه نياز به تجزيه و تحليل و استنباط مفاهيم غيرصريح از متن دارند  پرسشهاي درك مطلب  يكي از انواع پرسش  4 ةگزين )1

در ايـن سـؤال   »! بين خطـوط را خوانـد  «حاً به طور مستقيم در متن ذكر نشده است. براي پاسخگويي به چنين سؤاالتي بايد پا را فراتر از ظواهر متن گذاشت و اصطال
 »دانند..... ركس مي تي ةتر آنچه دانشمندان دربار شود كه بيش از متن استنباط مي«شويد.  (استنباط كردن) آشنا مي inferشما با لغت 

  ها به دست نيامده است. ) از اكتشافات فسيل2    هاست كه شناخته شده است. ) سال1
  ) اخيراً كشف شده است.4  ها حاصل شده است. يكترين تكن ) از پيچيده3

ركس بسيار  تي ةها اطالعات دربار شود كه براي سال شود كه فسيل دايناسورها نسبتاً كمياب است. در پاراگراف دوم گفته مي خب، در پاراگراف اول به طوركلي اشاره مي
شـود؟   ها گرفته مي اي از اين قيمتي در اختيار ما قرار داده است. چه نتيجه ركس پيدا شده كه اطالعات ذي يلين بار اسكلت تقريباً كامل تبراي او 1990كم بوده و در تابستان 

  هاي اخير است. ركس مربوط به سال تي ةبله. درست است، عمدتاً اطالعات ما دربار
كه گاه ممكن است ما خودمان مستقيماً بـه يـك اسـتنباط درسـت از      (به طور ضمني و غيرمستقيم گفتن) آشنا شويد. سپس توجه كنيد implyابتدا با فعل   3 ةگزين )2

. مثالً در اين سؤال مشخصاً هاي داده شده، به طور غيرمستقيم به پاسخ برسيم سه گزينه از گزينه گاه امكان دارد كه ما با ردمفاهيم متن برسيم و 
 شوند: نادرستند و از جايي از متن برداشت نمي 4و  2، 1هاي  گزينه

  ها:  گويد كه فسيل متن به طور ضمني مي
  شود. هاي نيمه غربي يافت مي ) معموالً در سرزمين1  
  شوند. كامل هستند يافت مي هاي ) معموالً در بسترهايي كه حاوي اسكلت2  
  كردند، ناچيز هستند. ) به نسبت تعداد دايناسورهايي كه در زمين حركت مي3  
  است.) كشفشان آسان و حفاريشان دشوار 4  

 شود؟ كدام يك از متن استنباط مي 3 ةگزين )3

  هاي پيشرفته نياز است. تكنيك ها ) براي پيدا كردن فسيل2  نسبتاً جديد است. ها ) عالقه به فسيل1  
  ) دايناسورها به منطقه نسبتاً كوچكي محدود بودند.4  هاست ادامه دارد. سال ها ) جستجو براي فسيل3  

  را بگوييد. 4و  2، 1هاي  شما دليل نادرستي گزينه
تري بلد باشـيد،   م، متن خواني و مهارت درك مطلب ارتباط مستقيمي با دامنه واژگان شما دارد. هر قدر لغات بيشيا درضمن توجه كنيد همانطور كه قبالً هم گفته 

نيـاز   تر كردن دايره واژگانمـان بـي   جديد داريم ولي اين ما را از گسترده هايي براي حدس معني لغات فهميد. بله، درست است كه ما تكنيك خوانيد و مي تر مي ها را راحت متن
هـاي ايـن كتـاب     هاست. پس لطفاً شما هم در همين متن هاي متنوع و ثبت و تكرار لغات جديد آن كند. يكي از كارهاي خيلي مؤثر براي اين منظور، همين خواندن متن نمي

  ت خود ثبت نماييد و در فواصل منظم تكرار كنيد.لغات جديد را شناسايي كنيد و در دفتر لغا
 شود؟ مي ركس استنباط تي ةكدام يك دربار  2 ةگزين )4

  ) دايناسوري قوي و گوشتخوار بود.2  قوي بود.اما ) دايناسوري كوچك 1  
  ) دايناسوري عظيم الجثّه و ساكن در جنگل بود.4  ) دايناسوري سريع و ساكن در دشت بود.3  

فقط اين موضوع در متن گفته شـده اسـت    ،ركس جثّه تي ة(عظيم الجثه) نادرست هستند زيرا دربار gigantic ةبه دليل كلم 4 ةو گزين small ةكلم به دليل  1 ةگزين
زيـرا دربـاره سـرعت     (fast) ةهم نادرست است به خاطر كلمـ  3 ةشد. گزين تر از آنچه قبالً تصور مي تر و قوي ركس گوشتخواري بود بسيار ظريف كه (در پاراگراف سوم) تي

  ركس سخني به ميان نيامده است. عمل تي
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، يا »ودهبتر از تصورات قبلي ما  تر و قوي ركس ظريف تي«كنيم كه در پاراگراف سوم متن اشاره شده كه دقت ديگر را رد كنيم و هم  ةتوانيم سه گزين هم مي  1 ةگزين )5
هاي دانشمندان هميشه صحيح نيست و در طي  گيري رات و نتيجهدهد كه تصو اينها به طور حتمي نشان مي ».محل زندگي او جنگل است نه مرداب يا دشت«اين كه 

 شود. زمان دستخوش تغييراتي مي

 هميشه همه استنتاجات دانشمندان دقيق نيست. :1 ةگزين
 
 

  New WORDS              
 

 :roam ن، پرسه زدگشت زدن  :badland  يزرع زمين لم  :habitat  زيستگاه

 :relatively  نسبتاً  :yield  ، به بار آوردنحاصل كردن :swamp  باتالق

 :scarce  كمياب  :sleek  نرم و برّاق :sophisticated  پيچيده، سطح باال

 :sketchy  ناقص، سطحي  :carnivore  گوشتخوار :accurate  دقيق

 :excavate  حفاري كردن  :bull  جنس نر   

  
  

  »باطيسؤاالت استن«خالصه نكات  
  هايي صورت سؤال معموالً الفاظ و عبارات زير را دارد: ) در چنين پرسش1

  It can be understood from the passage that ……… .ـ 
 infer- استنباط كردن 

 conclusion- نتيجه 

 probably- احتماالً 

  imply- اشاره ضمني كردن 

  فاهيم غيرصريح موجود در متن را از آن برداشت كرد.) نبايد به ظاهر اطالعات متن بسنده كرد و بايد م2
 رساند. ما را به طور غيرمستقيم به پاسخ مي هاي غلط حذف گزينه) گاه 3

 




