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نامه، نکات و پرسش هاي چهارگزینها ي) همراه با بخش ضمیمه: 1- مرور پایه درس (

                 2- نکات گرامري ضروري کنکور (خارج از کتاب هاي درسی
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 “من میتوانم”عبارت
هوش باال” مهم تر است. صدها بار از داشتن 

 is 100 times more “I can”
important than “IQ”

You  everything youcan do
want if you believe in yourself

 series presents:can do

Be successful,
if you try.

تقدیم به

پسرهاي خوبم کیوان و کامیاب و همه پسران و دختران

خوب سرزمینم که سربلندي و پیروزي اشان همواره

مشوق و یاریگرم است.



 “من میتوانم”عبارت
هوش باال” مهم تر است. صدها بار از داشتن 

 is 100 times more “I can”
important than “IQ”

You  everything youcan do
want if you believe in yourself

 series presents:can do

Be successful,
if you try.

تقدیم به

پسرهاي خوبم کیوان و کامیاب و همه پسران و دختران

خوب سرزمینم که سربلندي و پیروزي اشان همواره

مشوق و یاریگرم است.
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سالم بر تمامی دبیران فرهیخته و دانش آموزان عزیز و تالشگر

برای استفاده بهینه از این کتاب، این بخش را مطالعه نمایید.

1- به دبیران عزیز توصیه می شود در ابتدای سال تحصیلی )قبل از شروع پایه دوازدهم(، برای ارزیابی دانش زبانی دانش آموزان و تعیین و 

تشخیص میزان توانایی آن ها، آزمون تشخیصی برگزار نمایند )یک نمونه آزمون تشخیصی براساس کتاب های vision 1,2 در ابتدای این کتاب 

ارائه شده است(. در این صورت طراحی های آموزشی دبیران محترم برای پایه دوازدهم مبتنی بر نیاز واقعی و نقاط قوت و ضعف دانش آموزان 

خواهد بود و بی شک به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و باال رفتن راندمان کاری منجر خواهد شد.

2- به دانش آموزان عزیز توصیه می شود قبل از مطالعه زبان انگلیسی دوازدهم، کلیۀ واژگان یازدهم، دهم و Prospect 1, 2, 3 )زبان انگلیسی 

هفتم، هشتم و نهم( را که در انتهای این کتاب به طور کامل ارائه شده مطالعه کنند. همچنین کلیۀ نکات گرامری و نکات مربوط به writing کتاب های دهم و 

یازدهم را از بخش ضمیمه این کتاب »مرور پایه« مرور و مطالعه نمایند. 

)Vision 1, 2, 3( خواهد بود، همه پرسش های چهار  انگلیسی  از آن جایی که کنکور سال 1398 براساس کتاب های جدید زبان   -3

گزینه ای )گرامرـ  واژگان و درک متن(  به صورت تألیفی ارائه شده اند اما برای محک و ارزیابی آموخته های دانش آموزان، عالوه بر ارائه پرسش های 

کنکور سال های اخیر در انتهای کتاب، کلیۀ پرسش های تألیفی به دو بخش تقسیم شده اند: 1( پرسش های تألیفی آموزشی )دارای سطح ساده و 

متوسط( 2( پرسش های تألیفی محک و سنجش )دارای سطح متوسط و دشوار(. مزیت این روش تقسیم بندی چیست؟ وقتی فقط برچسب 

سخت یا دشوار به مطلبی یا پرسشی زده می شود ذهن به طور طبیعی نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهد یعنی در ذهن نسبت به آن مطالب 

دیواری ساخته می شود که آن را دست نیافتنی می پندارد. با این روش تقسیم بندی )ترکیب پرسش های ساده و متوسط در یک بخش و پرسش های 

متوسط و دشوار در بخشی دیگر( هنگام پاسخ گویی به پرسش های بخش اول با توّجه به ساده انگاشتن سؤاالت توسط ذهن، دانش آموز به 

راحتی به تعداد زیادی پرسش پاسخ می دهد که در واقع نیمی از آن ها باالتر از سطح آسان یعنی در سطح متوسط بوده اند و در بخش دوم نیز 

به همین ترتیب دانش آموز به تعداد زیادی سؤال  پاسخ می دهد که در واقع نیمی از آن ها باالتر از سطح متوسط یعنی در سطح دشوار بوده اند. 

نحوه پاسخ گویی به پرسش های چهارگزینه ای

1ـ پاسخ به پرسش های گرامر و واژگان ابتدا بخش آموزش آن ها را مطالعه نمایید سپس بالفاصله برای تثبیت یادگیری به پرسش های 

تألیفی آموزشی )با سطح ساده و متوسط( پاسخ دهید و پس از چند روز به پرسش های تألیفی محک و سنجش )با سطح متوسط و دشوار( 

پاسخ دهید تا آموخته هایتان را محک بزنید و ارزیابی کنید.

2ـ پاسخ به پرسش های بخش درک متن: هیچ گاه در ابتدای خواندن یک متن، آن را ترجمه نکنید. همیشه در ابتدا، خط اول و خط آخر 

متن را بخوانید تا دریابید موضوع متن چیست و نویسنده از ارائه این موضوع چه هدفی داشته، سپس جهت آشنایی بیش تر با موضوع متن، 

پرسش های زیر متن را فقط نگاه کنید )بدون توّجه به گزینه ها(. حاال متن را یک بار از ابتدا تا انتها بخوانید و در این مرحله به مفاهیم توّجه 

کنید )منظور ترجمه نیست( و اگر معنی کلمه ای را نمی دانید زیر آن خط بکشید شاید پس از اتمام خواندن متن بتوانید معنی آن را حدس 

بزنید. حتی اگر معنی بعضی کلمات را نمی دانید مهم نیست چون در فهم کلی متن تأثیری ندارند. نکته مهم این که در این مرحله از خواندن 

متن، برای خودتان در کنار متن حاشیه نویسی کنید یعنی هر چیزی را که متوجه می شوید خیلی مختصر کنار هر خط بنویسید یا زیر اسم ها 

و تاریخ ها خط بکشید تا بعداً، در زمان پاسخ گویی به پرسش ها، به سهولت به آن ها مراجعه کنید.

حاال سؤاالت را یک به یک بخوانید و با توّجه به گزینه ها و مراجعه به متن به آن ها پاسخ دهید.



بخش های این کتاب

1ـ آموزش گرامر و پرسش های چهارگزینه ای گرامر: در این بخش ابتدا، کلیه نکات دستوری کتاب درسی به طور کامل با ارائه مثال 

توضیح داده شده اند سپس کلیه نکات مرتبط با آن ها در سطح زبان انگلیسی عمومی )General English( که ممکن است در سؤاالت کنکور 

مورد پرسش قرار گیرند ارائه شده اند.

2ـ آموزش واژگان و پرسش های چهارگزینه ای واژگان: در این بخش ابتدا واژگان درس، به ترتیب کاربردشان در کتاب درسی ارائه 

شده اند. برای باال بردن سطح حوزه لغوی دانش آموزان برای کلیه کلمات: تلفظ، شکل دستوری کلمه، هم خانواده، مترادف یا متضاد، ترکیبات 

همنشین )collocations(، معنی فارسی کلمه و یک جمله کاربردی به عنوان مثال ارائه شده اند. 

3ـ آموزش مهارت های شنیداری و گفتاری )Listening & Speaking(: در این بخش ابتدا نکات الزم مرتبط با درس ارائه شده اند 

سپس نمونه سؤاالت مختلف براساس موضوع درس و مطابق با رویکرد CLT برای تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری ارائه شده اند.

4ـ آموزش مهارت نوشتاری )نگارش/ Writing(: در این بخش عالوه بر آموزش نکات الزم، نمونه تمرین های تشریحی براساس 

رویکرد CLT برای تقویت مهارت نوشتاری دانش آموزان ارائه شده است.

5ـ درک متن )شامل Reading Passages و Cloze test(: در این بخش برای آشنایی دانش آموزان با متون خواندنی، هشت متن 

مرتبط با موضوع درس ارائه شده اند. متن ها به گونه ای تنظیم و ارائه شده اند که پس از مطالعه آن ها )به روشی که در بخش قبل توضیح داده 

شد( بتوانید متن های دیگر با موضوعات مشابه را به راحتی بخوانید و به سؤاالتشان پاسخ دهید.

6ـ نمونه آزمون تستی مشابه با سؤاالت کنکور و نمونه آزمون تشریحی طبق بارم بندی دفتر تألیف وزارت آموزش وپرورش و 

براساس رویکرد CLT : برای آشنایی دانش آموزان با پرسش های چهار گزینه ای و تشریحی دو نمونه آزمون در انتهای هر درس ارائه شده 

است. همچنین نمونه سؤال  امتحانی نوبت اول )دی ماه( و نوبت دوم )خرداد( نیز ارائه گردیده است. توصیه می شود در انتهای هر درس 

برای تثبیت یادگیری اتان به این آزمون ها با توّجه به زمان تعیین شده پاسخ دهید. بارم بندی دفتر تألیف به این شرح می باشد: آزمون نوبت 

اول و دوم 20 نمره شامل 12 نمره کتبی و 8 نمره شفاهی است: 1( بخش کتبی: 2 نمره واژگان ـ 2 نمره گرامر ـ 4 نمره Writing ـ 4 نمره 

Speaking و 4 نمره Listening ـ 2( بخش شفاهی: 4 نمره Reading

7ـ واژه نامه: 1( واژه نامۀ دوازدهم: جهت سهولت در امر مطالعه، کلیه واژگان دوازدهم )به ترتیب حروف الفبا( در این بخش ذکر شده اند. 

2( واژه نامه یازدهم، دهم، نهم، هشتم و هفتم نیز جهت مرور پایه )طبق حروف الفبا همراه با تلفظ و معنی( ارائه شده اند. 

8 ـ افعال بی قاعده: کلیۀ افعال بی قاعدۀ کاربردی در انگلیسی همراه با تلفظ و معنی در این بخش ارائه شده اند تا با مراجعۀ مکرر در طول 

سال تحصیلی بتوانید همه موارد را به تدریج یاد بگیرید و به خاطر بسپارید. 

9ـ بخش ضمیمه: 1( مرور پایه )شامل کلیۀ نکات گرامری و نکات مربوط به writing / مهارت نوشتاریـ  کتاب های دهم و یازدهم همراه 

با پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ نامه(. 

2( نکات گرامری ضروری کنکور )خارج از کتاب های درسی vision برای تسلط بر بخش گرامر و cloze test کنکور( همراه با پرسش های 

چهار گزینه ای و پاسخ نامه. 

10- پرسش های کنکور سال های اخیر: جهت شبیه سازی کنکور این پرسش ها در اختیار شما قرار گرفته اند، توصیه می شود ابتدا به 

پرسش ها طبق زمان مقرر پاسخ دهید و سپس با استفاده از پاسخ نامه تشریحی به تحلیل آن ها بپردازید. 



 QR در دروس و در بخش امتحانات دارای برچسب )Listening( 11- این کتاب، کتابی هوشمند است که تمام بخش های شنیداری
هستند در صورتیکه متصل به اینترنت باشید می توانید با گرفتن گوشی خود بر روی برچسب QR به بخش مورنظرتان گوش کنید و در 
صورتی که دسترسی به تلفن همراه و QR code ندارید می توانید با مراجعه به آدرس زیر از طریق اینترنت فایل های صوتی این کتاب را 

دانلود فرمایید:  

http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck1
http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck2
http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck3
http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck4
http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck5
http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck6
http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck7
http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck8
http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck9
http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck10
http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck11
http://qr.mobtakeran.com/sound/zaban/z12/ck12

توصیه می شود: 
1( برای تسلط بر مهارت Reading comprehension )درک متن(، کتاب »تکنیک های متن خوانی کنکور )کندو(« )انتشارات مبتکران 
از همین مؤلف( را مطالعه نمائید. این کتاب شامل کلیۀ مهارت ها و تکنیک های متن خوانی همراه با متن های تألیفی و متن های کنکور 
سال های اخیر است، در این کتاب، جهت ماندگاری متن ها و واژگان در ذهن، روش منحصر به فرد »storymap« و جدول مترادف ها 

ارائه شده است. 
2( برای تسلط بر واژگان زبان عمومی کنکور، کتاب »واژه نامۀ زبان انگلیسی کنکور )کندو(« )انتشارات مبتکران از همین مؤلف( را نیز 
مطالعه نمائید. این کتاب شامل بیش از 3000 واژۀ پرکاربرد زبان انگلیسی عمومی )general English( است که در قالب 36 درس برای 

36 هفته )معادل 9 ماه یا یک سال تحصیلی( همراه با برنامۀ مطالعه و مرور و آزمون های مرور هفتگی و ماهانه ارائه شده است. 
و سخن آخر

صمیمانه سپاسگزارم از مسئولین و همکاران محترم انتشارات مبتکران، مهندس هادی عزیززاده دبیر محترم مجموعه، خانم آسیه عبدالحسینی و 
همکارانشان خانم ها مهناز علی یاری و ناهید جلیلیان )صفحه آرا(، بهاره خدامی )گرافیست(، زهرا گودرز )تصویرگر( مینا هرمزی 
آقای  آقای کیوان حسین زاده و  مینا رهگذر،  بودند: خانم  یاورم  و  کتاب همراه  این  تألیف  در  از عزیزانی که  )طراح جلد( و همچنین 
اگر  که  عباسی و خانم زهرا رمضانی  فاطمه  کرامتی الیق، خانم  متعلق، خانم زهرا  ندایی  )زهرا(  ژیال  )رضا( حسین زاده، خانم  کامیاب 
 یاریشان نبود این امر بزرگ میسر نمی شد. از شما خوانندگان عزیز این کتاب نیز استدعا دارم با ارائه پیشنهادها یا تذکر اشکاالت احتمالی

)به ایمیل mghane 2000@gmail.com( یاریم دهید تا در امر آموزش فرزندان سرزمینمان سربلند باشیم.
مریم قانع  



عالئم فونتیکی استفاده شده در این کتاب
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VowelsConsonants

I  bitp  pen

e  bedb back

æ catT ten

ʌ aboved day

ʊ putk key

ə aboutg get

i happyf fat

i: sheepv view

a: fatherɵ thing

ɔ: fourð then

u: boots soon

ɜ: birdz zero

eɪ makeʃ ship

aɪ lieӠ pleasure

ɔɪ boyh hot

əʊ / oʊ notex box

aʊ nowtʃ cheer

ɪə realdӠ jump

eə hairm sum

n sun

ŋ ring

w wet

l let

r red

j yet



example sentencesexample wordsfunction / usageabbreviationpart of speech

1) I am a student.

2) I love chocolate.

play ـ read ـ love ـ )to( 
be ـ can, …

action or state)v.(verb

1) I have a nice umbrella.

2) My teacher is the best.

Alice ـ Doctor ـ umbrel-
la ـ book ـ Paris, …

thing or person)n.(Noun

1) She’s a beautiful girl.

2) Our house is large.

beautiful - many - blue 
- large - a / an / the ,…

describes a noun)adj.(Adjective

1) She always speaks politely.

2) I write my homework well.

well - slowly - very - 
politely - really,…

describes a verb, 
adjective or adverb

)adv.(Adverb

1) Mary is brave. She is a 
good girl.

I - me - some, …replaces a noun)Pron.(Pronoun

1) We will travel to London on 
Friday.

in - at - to - under,…links a noun to an-
other word

)Prep.(Preposition

1) She likes coffee so much 
but she doesn’t like tea at all.

when - but - and - or - 
as,…

Join words or 
clauses or sentences

)conj.(Conjunction

1) A: Are you ok? 

 B: well, I don’t know how to 
explain.

well , oh , ouch , …short exclamation 
to show more ex-
planation or de-
scription

)inter.(Interjection
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(Diagnostic Evaluation)
)جهت ارزیابی دانش زبانی دانش آموزان قبل از شروع پایۀ دوازدهم(

بارم : 20 نمره ) 12 نمره کتبی + 8 نمره شفاهی( 
زمان پاسخگویی: 75 دقیقه

بارم سواالت ردیف

1 Vocabulary

Write 1,2&3 according to the pictures and unscramble 4 to write a correct word.

شماره های 1، 2 و 3 را مطابق با تصاویر بنویسید و شماره 4 را مرتب کنید تا کلمه ای درست بنویسید.

1  Deaf people use ............. ............ language to communicate.

2  I love good handwriting, or ............ ............. .

3  Iranian ............ .............. is famous all of the world.

4  )tnaidiodc( ......................... to technology is a bad habit and a big problem.

1

1 Complete the sentences by choosing words from the box (there’s one extra word in the 
box).

با انتخاب لغت از کادر جمالت را کامل کنید )یک کلمه اضافه است(.

touching - ability - products - confused - harmful 

1  Human’s ......................... to talk makes him different from animals.

2  Some bad habits are ......................... to our health.

3  We bought a ......................... rug from the handicraft shop. It’s soft and beautiful.

4  Are all these ......................... hand-made?

2

یصیخشت نومزآ
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1 Grammar

Choose the best choice.
1  You’ve gained two kilos recently. Why don’t you use ............................. sugar?

a( much b( little c( a lot d( few

2  “How long have you been here?” “ ............................. two months.”

a( Already b( Yet c( Since d( For

3  Are you ............................. at the news? 

a( surprised b( interested c( confused d( bored

4  My sister got amused ............................. the storybook.

a( in b( with c( by d( of

3

1 According to the pictures, answer number 1 and just use pronouns in your answer, and 
complete number 2.

مطابق با تصاویر شماره 1 را پاسخ دهید و در پاسخ فقط از ضمیر استفاده کنید و شماره 2 را کامل کنید.

1  What has she done? 

............................................................................................. . 

  )wake up(

2  If we play football, ............................................................ . 

  )be(

4

2 Writing

Choose the appropriate verb from the box and change it (use infinitive and gerund) to com-
plete the sentences (there’s one extra word in the box). 
با انتخاب فعل و تغییر آن )با استفاده از مصدر یا اسم مصدر( جمالت را کامل کنید )یک کلمه در کادر اضافه است(.

see - speak - smoke - expect - improve

1  Have you ever practiced ............................. French?

2  She has attempted ............................. her health.

3  They were really excited ............................. us in the park.

4  Will you quit ............................. if I ask you, dad?

5
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0/5 Answer the question according to the picture.
مطابق با تصویر به سؤال پاسخ دهید.

1  What has made him bored? 

.................................................................................................................................. ?

6

1/5 This is your friend’s writing homework, edit it and write all the mistakes and their cor-
rect forms in the table (writing them in order is important).

این تکلیف نوشتاری دوست شماست آن را اصالح کنید و اشکاالت و شکل صحیح آنها را در جدول بنویسید 

)رعایت ترتیب مهم است(.

7

0/5 Reading comprehension

Read these sentences (from your book) and choose the best choice according to their 
concept.

این جمالت از کتاب درسی تان را بخوانید و مطابق با مفهوم آنها گزینه صحیح را انتخاب کنید. 

1  Persian art is famous in the world for reflecting moral and social values of Iranian people and 

the natural beauty of this vast country. According to these sentences, which one is not correct? 

Persian art is ............................................................ .

a( showing moral values of Iranian people 

b( reflecting social values of Iranian people

c( showing the beauty of Iranian people

d( reflecting the nice nature of Iran

8

read newspaper

After school we usually go to jog but to-

day my friend forgot calling me. Now I’m 

really bored with write homework and I’m 

angry with her call myself. I know forget 

something is a bad habit. I think my friend 

enjoys to make others surprised.
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1/5 Read this short text from the “Art Magazineˮ about “pottery” and choose the best choice to  
complete the sentences.

این متن کوتاه از »مجله هنر« در مورد سفالگری را بخوانید و با انتخاب گزینه صحیح آن را کامل کنید.

Pottery is one of the first skills of humankind. In …......1…...... sites, scientists find many differ-
ent pieces of pottery. This …......2…...... tells us a lot about our past: it is a good way to know the 
…......3…...... and cultures of people. In fact it helps to reflect the …......4…...... of humans in the 
past. Fortunately, people can see many of these …......5…...... if they go to museums. Therefore, if 
you are …......6…...... in the science of the past, it can be a good experience.

1  a( decorative b( emotional  c( historical d( confused

2  a( diversity b( economy  c( discount d( fingerprint

3  a( ranges b( customs  c( income d( charity

4  a( metal b( collection  c( poem d( identity 

5  a( artworks b( nations  c( homelands d( income

6  a( valuable b( moral  c( interested d( decorative

9

2 Read this passage from the “Art Magazine” about “Fine Arts” and answer the ques-
tions. 

این متن را از »مجله هنر« در مورد »هنرهای زیبا« را بخوانید و به سواالت زیر پاسخ دهید.

One of the categories of Art in general is Fine Arts. Fine Arts only tries to answer the question of 
beauty when producing artworks. It means it is not important if a piece of art is also useful in everyday 
life or not. Artists and craftspeople divide Fine Arts into seven categories: Music, Dance, Painting,  
Making physical artworks, Poetry, Performance and Cinema. It is useful to say that mosaic and  
tilework are a part of the art number 4, while calligraphy is a part of Poetry in the standard list of 
Fine Arts. Besides, Performance is a collection of physical activities to get people amused.

Today, the first and the last arts -Music and Cinema- are very popular in the world. There are dif-
ferent types of music and movies according to people’s interests. For example, calm people may 
listen to calssical music and watch comedy shows but depressed people prefer jazz and talk shows. 
Finally remember that there are also many other categories in the Art family, and “Fine Arts” is 
just the little sister of the family.

1  What does Fine Arts mean? 

2  Fine Arts can answer ............................. .

3  Mosaic and tilework are a part of physical artworks.   a( True  b( False

4  Calm people may be interested in classical music and talk shows.

  a( True  b( False

10



زبان انگلیسی جامع کنکور )کندو(
یصیخشت نومزآ

16

بارم سواالت ردیف

1/5 5  Which is not correct according to the text?

a( Craftspeople divide Fine Arts into seven categories.

b( Calligraphy is a part of Poetry.

c( depressed people prefer jazz and talk shows.

d( Art doesn’t have many other categories.

6  a collection of physical activities to get people amused is called  ............................. .

a( Poetry b( Cinema c( Performance d( Music

9

4 Listening

 Listen to Alice and Mary, they are speaking about the influence of art, and 
choose True or False.

1  Her father had a mental problem.  a( True  b( False

2  He learned painting to cure his illness.  a( True  b( False

3  Art therapy means using art to cure illnesses.  a( True  b( False

4  Mary’s problem is headache.  a( True  b( False

 Now listen to the rest of the conversation and choose True or False.

5  Mary wants to learn painting to solve her problem.  a( True  b( False

6  Mary thinks learning art is difficult.  a( True  b( False

7  Mary has decided to study this art by herself without getting help.

  a( True  b( False

8  Alice is sure her friend, Mary, can solve her problem by art.  a( True  b( False

11

4 Speaking

 Monolog: )تک گویی(

Speak about your favorite branch of art and when or how you usually practice it. Tell your idea 

about artists and their differences with other people.

 Interview: )مصاحبه(

Ask your classmate these questions as an interview:

1( Can we exchange our feelings through art? How?

2( Can we understand others better? 

3( Can art decrease people’s stress and the risk of diseases? How?

4( Why do you like art?

12
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 Dialog: )مکالمه(

Make a conversation with your friend about advantages and disadvantages of technology, espe-
cially using computer, laptop or cell phone. Is technology a bad thing or the way some people use 
it is important? 

Which one do you prefer: to visit your grandparents or to call them?

 Role play: )ایفای نقش(

Imagine you are at a doctor office. You are a patient and your classmate is the doctor. You are ill 
because of unhealthy food and unbalanced diet. The doctor measures your heartbeat and blood 
presure and gives you some suggestions to change your eating habits.

And Complete these sentences to have a good conversation.

1  If I don’t eat junkfood, ............................................................ .

2  If I check my blood presure every day ............................................................ .
3  If I eat more vegetables and fruit, ............................................................ .

4  If I do daily exercise, ............................................................ .
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پاسخنامه
ردیف               پاسخ ها

1
1  sign 2  calligraphy  3  carpet 4  addiction

2
1  ability 2  harmful 3  touching 4  products

3
1  b 2  d 3  a 4  c

4
1  She has wuaken him up. 2  We will be happy )cheerful(.

5
1  speaking 2  to improve 3  to see 4  smoking

6 1  Reading newspaper had made him bored.

7

8 1  c

9
1  c 2  a 3  b 4  d

5  a 6  c

10 1  It means it is not important if a piece of art is useful in everyday life or not.
2  The question of beauty.

3  True 4  False 5  d 6  c

11
1  False 2  True  3  True 4  False

5  False 6  True 7 False 8  True

12
Speaking

پاسخ ها مطابق با نظر و عقیده، دانش زبانی، پیش زمینۀ ذهنی و زبانی و اطالعات عمومی دانش آموزان متفاوت خواهند بود. رعایت 

این موارد توسط دانش آموزان ضروری است:

)fluency( 1- روان صحبت کردن

)correct pronunciation( 2- تلفظ صحیح کلمات

3- آهنگ کالم )intonation( و رعایت استرس کلمات مهم در جمله )کلمه ای که بر روی آن تأکید می شود(. وجود اشکاالت 

گرامری در جمالت یا فراموش کردن بعضی کلمات، قابل چشم پوشی است.
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Audio Script For Listening Audio Script For Listening
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Audio Script For Listening

Audio Script For Listening

 Listen to Alice and Mary, they are speaking about the influence of art, and choose True or False.

Alice:  Do you know that art can cure illnesses?

Mary:  Really? How? What do you know?

Alice:  My uncle had a mental problem. He could cure it by learning painting.

Mary:  What is this method called?

Alice:  It’s called art therapy. It means using art to cure illnesses.

Mary:  Excellent. Can I solve my sleep disorder by practicing art?

Alice:  Yes, you can. I’m sure.

 Now listen to the rest of the conversation and choose True or False.

Alice:  What do you like to learn as a hobby?

Mary:  I like pottery. I always like learning it but I think it’s difficult to learn. Now I’ve decided to take a pottery class. 

Alice:  Excellent, well done.


