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نام آزمون: زبان جامع دوازدهم

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

1  I ..................  what I would be doing now in this strange country without your kind help.

suppose wonder prefer hate

2  Julie always says she'll donate to the school, and she never does, so I doubt she will this year.
.................. ,after all.

Actions speak louder than words Cut your coat acording to your cloth

God helps those who help themselves Don't count your chickens before they hatch

3  Jane believes that her team members easily won the game because they are familiar with
teamwork,  .................. ?

aren't they  didn't they  didn't she  doesn't she 

4  Ever since I moved, none of my old friends have gotten in touch with me. It's    ..................    with
them, evidently.

easy come, easy go all the same

out of sight, out of mind birds of a feather flock together

The Run For it Foundation  .........(a).........  by Albert and Grace Donner in memory of their son Felix, a
victim of brain cancer who passed away in 1985 at the age of 11.
Begun in 1987, the foundation's Fun Run has  .........(b).........  increased in size from almost 50 runners
to just over 800 as of last year. Every year the foundation holds ceremonies    ........(c)..........  . The first
ceremony brought in about $50,000 for cancer research. This year organizers hope to raise even more
money! As the ceremony  .........(d)......... by volunteers and supported by community donations, every
penny raised goes directly to Children's Hospital in support of cancer research and efforts to    .........
(e).........  the lives of children with cancer.

5  a

that founded  it founded  was founded  founded

6  b

widely  patiently  helpfully  gradually

7  c

to collect money from charitable people

for money from charitable people collect

which collects from charitable people money

that from them charitable people were collected money

8  d

organizes  is organized  has organized  which is organized 
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9  e

cure  identify  arrange  improve

The cultural context can also influence life expectancy for men and women. (Life expectancy is the
expected length of a person's life.) For example. women generally smoke cigarettes less than men,
which has been proven to cause many health problem and to shorten lives.
Another factor that has influenced the lives of women is the lack of stress. Stress is well known to
shorten lives. Until recently, women who worked were usually in less responsible, less stressful
positions. At home, housework tends to keep women in better physical condition than men. This
generally better physical condition is yet another factor in women's longer lives these cultural factors
have played an important part for the women who are now getting old. But the social habits of women
are changing. Young women are smoking more than women used to. More women are working now
and holding more responsible positions. These changes may mean that the cultural context will no
longer help women live healthier lives. However, women will continue to live longer than men because
of certain other factors.

10  Which of the following statements is TRUE, according to the passage?

Women in the past did not smoke because it was considered a socially negative habit.

The difference in life expectancy between men and women is very likely to become smaller.

Women's health problems and those of men are similar in terms of both their causes and effects.

If women realize their health problems are because of their new social roles, they would renew their past habits.

11  It can be understood from the passage that men can improve their physical condition by
.................. .

doing housework giving their jobs to women

working jobs with more responsibility taking better care of their health problems

12  It can be understood from the passage that the author considers cigarette smoking to ..................

become more common among women than it is now among men

have a relationship with the amount of stress in people's lives

be more harmful to women than to men

be a culture-related habit

13  The passage would most probably continue with a discussion of .................. .

why women are no longer willing to stay home and do housework

  the reasons behind the change in different countries' culture around the world

 factors other than cultural factors in relation to women's living longer than men

 how a healthy lifestyle is important for both men and women in today's ever-changing world

14  Parents often forget how important it is to talk to a child, and I think that lack of communication
between these two ..................  makes understanding more difficult.

customs diversities combinations generations

15  I can't believe you .................. all of my shampoo and just left the empty bottle in the shower!

died out used up gave up put aside

2

زبان جامع دوازدهم
مرکز آموزشى و مشاوره اى طوفان

Instagram: konkoor_toofan مرکز آموزشى و مشاوره طوفان

Instagram: konkoor_toofan WhatsApp: 0903 430 9895 Phone: 021- 887 857 01



16  e

hold learn surround consume

Culture shock is a term used to describe the process a person experiences when living outside his or
her culture for a long period of time. Culture shock is a reality to many international students. When
moving to a new culture, international students must deal with a language that may be unfamiliar,
incomprehensible customs and values, and cultural expectations the students may not be fully aware
of. As a result, the students may go through emotional extremes ranging from excitement with the
new culture to depression. I, like most foreign students, had to face the harsh reality of culture shock
as I pursued my college career. But it wasn't an easy process. There's no magic pill or vaccine. To be
successful, international students should become familiar with the process of culture shock, a process
that became my way of feeling at ease with French culture.

17  The author's purpose of saying, "There's no magic pill or vaccine", is to emphasize the fact that
.................. .

getting over culture shock is not easy and takes time and effort

even doctors cannot help the students who suffer from culture shock

medical doctors have not yet found a way to help those who are culturally shocked

becoming successful in a foreign country becomes a reality only if foreigners work hard

18  According to the passage, an effect of culture shock is .................. .

poor language ability excitement with the new culture

unfamiliar cultural expectations incomprehensible customs and values

19  Which of the following statements is TRUE about the author of this passage?

He did not have the problem of culture shock.

It took him a long time to adapt himself to his native culture.

He spent at least part of his education far from his homeland.

He went to France in order to find a job to pay his education fees.

20  According to the passage, culture shock is experienced  .................. .

by almost all international students

by students not familiar with their own culture

specially when foreign students do not know the language of the foreign country

because students who start college are not old enough to take care of themselves alone
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ترجمۀ جمله: نمی دانم بدون کمک مهربانان? شما االن در این کشور غریب چه کار می کردم.  1

) نفرت داشتن از ) ترجیح دادن            ) ندانستن، شگفت زده شدن           ) فرض کردن       
ترجمۀ جمله: جولی همیشه می گوید که به مدرسه کمک خواهد کرد و هرگز این کار را نمی کند، بنابراین، من شک دارم که امسال هم این کار را بکند. به هر  2

صورت، به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.

) پایت را به انداز? گلیمت دراز کن ) به عمل کار برآید، به سخندانی نیست             

) جوجه را آخر پائیز می شمرند ) از تو حرکت، از خدا برکت                      
ترجمۀ جمله: «جین معتقد است که اعضاي تیمش به راحتی بازي را بردند؛ زیرا که آن ها با کار تیمی آشنا هستند، اینطور نیست؟ (نبردند)»  3

در جمالت مرکب براي درست کردن سوال کوتاه از جمله پایه استفاده می کنند. پس از جمله ي وابستۀ because سوال کوتاه نمی سازند. 
ترجمۀ جملۀ: «از زمانی که من نقل مکان کردم، هیچ یک از دوستان قدیمی ام با من تماس نگرفته اند. از قرار براي آن  ها از دل برفت هر آن که از دیده برفت.»  4

) باد آورده را باد می برد. گزینۀ 

) همه یکسانند.  گزینۀ 

) از دل برود هر آن که از دیده برفت.  گزینۀ 

) کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز  گزینۀ 

بنیاد حرکت براي آن به وسیله آلبرت و گریس دونر به یاد پسرشان فلیکس، قربانی سرطان مغز که در سن یازده سالگی در سال  فوت کرد پایگذاري شد. 

شروع شده در سال  ، حرکت سرگرم کنندة بنیاد به طور گسترده از نظر اندازه، تقریبًا از  عضو به بیش از  عضو تا سال گذشته افزایش یافته است. هر سال بنیاد مراسمی را براي

جمع آوري پول از افراد خیر برگزار می کند. اولین مراسم تقریبًا مبلغ  دالر براي تحقیق سرطان جمع کرد. سازمان دهندگان مراسم امسال امیدوارند که پول خیلی بیشتري را جمع آوري
کنند! چون مراسم به وسیلۀ داوطلب ها سازماندهی می شوند و بوسیله هدایاي انجمن حمایت می شود، هر پنی جمع آوري شده مستقیما براي حمایت از تحقیق سرطان به بیمارستان کودکان داده

می شود و براي تالش براي بهبود زندگی کودکان سرطانی اختصاص داده می شود.

5  نکتۀ مهم درسی:
جمله در وجه مجهولی در زمان گذشتۀ ساده است.

 6

) به طور گسترده گزینۀ 

) صبورانه  گزینۀ 

) به طور مفید  گزینۀ 

) به طور تدریجی  گزینۀ 

7  نکتۀ مهم درسی:

مصدر براي بیان هدف به کار رفته و ترتیب کلمات بعد از مصدر در گزینۀ  درست است.

8  نکتۀ مهم درسی:
جمله در وجه مجهولی است؛ زیرا که مراسم برگزار نمی کند، بلکه برگزار می شود.

 9

) درمان گزینۀ 

) شناسایی کردن  گزینۀ 

) مرتب کردن  گزینۀ 

) بهبود بخشیدن  گزینۀ 

ریشه (بافت) فرهنگی نیز می تواند بر امید به زندگی زنان و مردان تأثیر بگذارد (امید به زندگی، طول عمر مورد  انتظار یک فرد محسوب می شود). به عنوان مثال، به طور معمول بانوان کمتر از
آقایان سیگار می کشند، که ثابت شده  است باعث بسیاري از معضالت سالمت و کوتاهی عمر می شود. عامل دیگري که بر زندگی زنان تاثیر دارد، کمبود استرس است. استرس به کوتاه کنندة مدت
زمان زندگی معروف است. تا همین اواخر، زنانی که شاغل بودند (کار می کردند)، معموًال داراي مسئولیت کمتر و موقعیت شغلی با استرس کمتري بودند. خانه داري در منزل، منجر می شود زنان در
شرایط فیزیکی بهتري نسبت به مردان قرار بگیرند. این شرایط فیزیکی بهتر یک عامل دیگر براي زندگی طوالنی تر زنان است. این عوامل فرهنگی نقش مهمی براي زنانی بازي می کند که اکنون
در حال پیر شدن هستند. اما عادت هاي اجتماعی زنان در حال تغییر است. زنان جوان نسبت به بانوانی که قبًال سیگار می کشیدند، سیگار بیشتري مصرف می کنند. هم اکنون زنان بیشتري در حال
کار کردن هستند و عهده دار موقعیت هاي معتبري هستند. این تغییرات ممکن است به این معنا باشد که بافت فرهنگی دیگر به زنان کمک چندانی نخواهد کرد تا سالم تر زندگی کنند. با این وجود،

زنان به دلیل برخی عوامل مشخص دیگر، به زندگی طوالنی تر نسبت به مردان ادامه خواهد داد.

ترجمۀ جمله:  10
مطابق با متن، کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟

"تفاوت در امید به زندگی بین زنان و مردان احتماًال در حال کمتر شدن است"

ترجمۀ جمله:  11
از متن این گونه برداشت می شود که مردان می توانند شرایط فیزیکی را بهبود  دهند از طریق .................. 

"انجام کارهاي خانه"
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ترجمۀ جمله:  12
از متن اینگونه برداشت می شود که نویسنده سیگار کشیدن را .................. در نظر گرفته است. 

"عادت مربوط به فرهنگ"

ترجمۀ جمله:  13
به احتمال زیاد متن با بحث در مورد .................. ادامه می یابد.

"عوامل دیگري به غیر از عوامل فرهنگی مرتبط با طوالنی تر بودن طول  عمر زنان نسبت به مردان"

والدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ، باعث شده است که  14
درك متقابل آنها دشوار شود.

) نسل ها ) ترکیب ها             ) تنوع ها             ) رسوم      

من نمی توانم باور کنم که تو تمام شامپوي مرا .................. و بطري خالی را در حمام گذاشتی!  15

) کنار گذاشتی ) رها کردي         ) استفاده کردي        ) منقرض کردي      

) مصرف کردن ) فرا گرفتن       ) آموختن        ) در خود داشتن       16

شوك فرهنگی واژه اي است که براي توصیف کردن یک فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد که یک فرد در زمان زندگی کردن خارج از فرهنگ خودش براي مدت زمان طوالنی، آن را تجربه
می کند. شوك فرهنگی یک واقعیت براي بسیاري از دانشجویان بین المللی می باشد. زمانی که این افراد به یک فرهنگ جدید نقل مکان می کنند، باید با زبانی که برایشان آشنا نیست، رسوم و
ارزش هاي متفاوت و انتظارات فرهنگی که نسبت به آن آگاهی ندارند، کنار بیایند. در نتیجه، دانشجویان ممکن است دچار مشکالت احساسی شوند که شامل هیجان نسبت به فرهنگ جدید و یا
افسردگی می باشد. من هم مانند بسیاري از دانشجویان بین المللی، باید با واقعیت تند شوك فرهنگی در دوره تحصیلی خودم رو به رو می شدم. اما این فرآیند، خیلی آسان نبود. هیچ قرص جادویی
و یا واکسنی براي این مشکل وجود ندارد. براي موفقیت، دانشجویان بین المللی، باید نسبت به فرآیندهاي شوك فرهنگی آشنا شوند، فرآیندي که باعث شد من بتوانم فرهنگ فرانسوي را راحت تر

یاد بگیرم.

هدف نویسنده از گفتن جمله اي که زیر آن خط کشیده شده، تأکید بر روي این حقیقت است که ..................   17

) گذر از شوك فرهنگی ساده نبوده و نیازمند تالش و زمان می باشد گزینۀ 

) حتی پزشک ها نیز نمی توانند به کسی که از شوك فرهنگی رنج می برد، کمک کنند. گزینۀ 

) پزشکان هنوز روشی را پیدا نکرده اند تا بتوانند به کسانی که دچار شوك فرهنگی شده اند کمک کنند. گزینۀ 

) موفقیت در یک کشور خارجی تنها در صورتی محقق می شود که فرد خارجی تالش بسیار زیادي بکند. گزینۀ 

بر اساس متن، یکی از تاثیرات شوك فرهنگی ..................  می باشد.  18

) توانایی زبانی ضعیف گزینۀ 

) هیجان نسبت به فرهنگ جدید گزینۀ 

) انتظارات فرهنگی نا آشنا گزینۀ 

) رسم ها و ارزش هاي غیر قابل درك گزینۀ 

کدام یک از گزاره هاي زیر در رابطه با نویسندة این متن درست است؟  19

) او مشکلی با شوك فرهنگی نداشت. گزینۀ 

) زمان زیادي طول کشید تا او بتواند با فرهنگ بومی خودش وفق بگیرد. گزینۀ 

) او حداقل بخشی از دورة آموزش خودش را خارج از کشور بوده است. گزینۀ 

) او به فرانسه رفت تا بتواند براي پرداخت هزینه هاي دانشگاه خودش، شغلی پیدا کند. گزینۀ 

بر اساس متن، شوك فرهنگی توسط ..................  تجربه می شود  20

) تقریبًا تمام دانشجویان بین المللی گزینۀ 

) توسط دانشجویانی که با فرهنگ خودشان آشنا نیستند. گزینۀ 

) به خصوص زمانی که دانشجویان زبان کشور خارجی را نمی دانند گزینۀ 

) به دلیل این که افرادي که دانشگاه را شروع می کنند، خیلی رشد کافی نداشته اند که بتوانند مستقل باشند. گزینۀ 
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