
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انگلیسی - درك مطلب - 1

موسسه مکتبستان دانش گلستان

The wall that covers the northern border of China is known as the Great Wall of China. It stretches
almost 5, 500 miles long, and was built to keep out the Mongols from China. The wall has over 7, 000
lookout towers, and the height varies from place to place, averaging around 33 feet tall. It is the longest
and largest man-made structure in the world. Moats were made around the wall to help keep people
out, and currently it is one of the New Seven Wonders of the World.
The Great Wall of China is a series of buildings made of stone, brick, tamped earth, wood, and other
materials, generally built along an east-to-west line across the historical northern borders of China.
There have been many different names given to the Great Wall of China. One of the earliest was Chang
Cheng, a term which means 'long wall(s)', which appeared in Sima Qian's Records of the Grand
Historian. People would develop their own name for it, like Wan li Chang Cheng, which means the Ten-
Thousand-Mile Long Wall. It would evolve several other times, including names like 'The Purple Frontier'
or 'The Earth Dragon', and eventually in the 19th century it would become known as The Great Wall.

1 - What is the main idea of the passage?

The names of the Great Wall of China Seven Wonders of the World

Introduction of the Great Wall of China Length of the Great Wall of China

2 - All of the following are a name for the Great Wall of China which people made for themselves EXCEPT
(با تغییر) . ..................

Chang Cheng Wan li Chang Cheng The Earth Dragon The Purple Frontier

3 - The Great Wall of China was originally built .................. .

to help keep people out to give different names to the Great Wall of China

to keep the Mongols out to cover the northern border of China
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4 - According to the passage, which sentence is NOT true?

The Great Wall of China is the longest and largest machine-made structure in the world.

The Great Wall of China is one of the New Seven Wonders of the World.

There have been many different names given to the Great Wall of China.

The Great Wall of China stretches almost 5, 500 miles long.

5 - Which of the following CANNOT be answered?

How long is the length of the Great Wall of China? What are the materials of the Great Wall of China?

When was the Great Wall of China built? What are the names of the Great Wall of China?

Would you like to travel around the world? I recommend you to start by visiting the US. The United
States is a large country. It is the third largest in the whole world! It is located in a continent called
North America. Parts of the United States touch three different oceans. The United States has tall
mountains, wide plains, deserts, hills, rivers, lakes, volcanoes, and even rainforests! People from all over
the world have come to live in the United States. There are 50 states in the United States. The newest
states, Alaska and Hawaii, are not connected to the other states. Alaska is the largest state and Hawaii
is a chain of islands in the pacific Ocean. By the way, I wished to travel there, but the president's travel
ban blocked my way into the US.

6 - The United States does not have .................. .

50 states continents volcanoes mountains
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7 - Alaska is .................. and Hawaii is .................. .

the largest state/ a chain of islands a chain of islands/ the largest state

connected to the other states/ a chain of islands not connected to the other states / the largest state

8 - Parts of the United States touch .................. different oceans.

4 1 2 3

9 - The United States is the .................. country in the world.

second largest largest smallest third largest

10 - The writer wasn't able to travel to the US because .................. .

he was sick of the travel ban he liked his own country of his family
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دیواري که مرز شمالی چین را می پوشاند به دیوار بزرگ چین معروف است. تقریبا  مایل کشیده شده و براي دور نگه داشتن مغول ها از چینی ها ساخته شد. این دیوار بیش از 

 برج دیده بانی دارد و ارتفاع آن از مکانی به مکان دیگر متفاوت است که میانگین بلندي آن  پا است. طوالنی ترین و بزرگ ترین سازه دست ساز در دنیاست. اطراف دیوار
خندق هایی ساخته شد تا از دسترس مردم به دور باشد و در حال حاضر یکی از عجایب جدید هفت گانه جهان است.

دیوار بزرگ چین یک سري از ساختمان هایی است که از سنگ، آجر، خاك فشرده، چوب و مصالح دیگر، عموما در طول خط شرق به غرب سرتاسر مرزهاي تاریخی شمال چین
ساخته شد. نام هاي متفاوت زیادي به به دیوار بزرگ چین داده شده است. یکی از اولین نام ها "چانگ چنگ" واژه اي به معنی دیوار طوالنی است که در اسناد "سیما چیان" مورخ
بزرگ دیده می شود. مردم اسم هاي خودشان را همچون "وان لی چانگ چنگ" به معنی دیوار بلند ده هزار مایلی، روي آن می گذاشتند. چندین بار دیگر نام هایی براي آن در آوردند

که شامل نام هایی همچون "The purple frontier مرز ارغوانی" و "The Earth Dragon اژدهاي زمین" است و سرانجام در قرن نوزدهم به دیوار بزرگ معروف شد.

ایدة اصلی متن چیست؟  گزینه 3 - 1

) طول دیوار بزرگ چین  ) معرفی دیوار بزرگ چین         ) عجایب هفت گانه جهان          ) اسامی دیوار بزرگ چین         

تمام موارد زیر اسم دیوار بزرگ چین است که مردم براي خودشان ساخته اند به غیر از ..................  گزینه 1 - 2

) مرز ارغوانی ) اژدهاي زمین           ) وان لی چانگ چنگ           ) چانگ چنگ          

دیوار بزرگ چین در اصل ساخته شد ..................  گزینه 3 - 3

) تا کمک کند مردم را دور نگه دارند.

) تا نام هاي مختلفی به دیوار بزرگ چین بدهند.

) تا مغول ها را دور نگه دارد.

) تا مرز شمالی چین را پوشش دهد.

بر اساس متن، کدام جمله نادرست است؟  گزینه 1 - 4

) دیوار بزرگ چین طوالنی ترین و بزرگ ترین سازة ماشین ساز جهان است.

) دیوار بزرگ چین یکی از عجایب جدید هفت گانۀ جهان است.

) نام هاي مختلف زیادي به دیوار بزرگ چین داده شده است.

) دیوار بزرگ چین تقریبا  مایل کشیده شده.

به کدام یک از موارد زیر نمی توان پاسخ داد؟  گزینه 3 - 5

) طول دیوار بزرگ چین چقدر است؟

) مصالح دیوار بزرگ چین چه هستند؟

) دیوار بزرگ چین چه زمانی ساخته شد؟ 

) نام هاي دیوار بزرگ چین چه هستند؟

ترجمه ي متن:
آیا دوست دارید که دور دنیا مسافرت کنید؟ من پیشنهاد می کنم که شما با دیدن آمریکا این کار را شروع کنید. ایاالت متحده کشور بزرگی است. آمریکا سومین کشور بزرگ جهان

است. آن در قاره اي به نام آمریکاي شمالی قراردارد. بخش هایی از ایالت متحده با  اقیانوس مختلف در تماس است. ایاالت متحده کوه هایی بلند، دشت هایی وسیع، بیابان، تپه،

رودخانه، دریاچه، آتشفشان و حتی جنگل هاي بارانی دارد. مردمی از سرتاسر جهان براي زندگی در ایاالت متحده جمع شده اند. در آمریکا  ایالت وجود دارد. جدیدترین ایالت ها
یعنی آالسکا و هاوایی به ایاالت دیگر متصل نیستند. آالسکا بزرگترین ایالت و هاوایی زنجیره اي از جزایر در اقیانوس آرام است. در ضمن، من مایل به مسافرت به آنجا بودم، امّا

قانون منع مسافرت توسط رئیس جمهور راه مرا به آمریکا مسدود کرد.

ایالت متحده .................. ندارد.  گزینه 2 - 6

)قاره ) ایالت                        

)کوه ها )آتشفشان                        

آالسکا .................. است و هاوایی .................. است.  گزینه 1 - 7

)بزرگترین ایالت/ زنجیرهاي از جزایر

بخش هایی از ایاالت متحده با  اقیانوس هم جوار است. گزینه 4 - 8

ایاالت متحده سومین کشور بزرگ جهان است.  گزینه 4 - 9

نویسنده نمیتوانست به ایاالت متحده سفر کند چون / به خاطر .................. گزینه 2 - 10
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)منع مسافرت )او مریض بود                                  

)خانواده اش )کشور خودش را دوست داشت          
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