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The lions are the members of the cat family. The males are larger than the females. People who hunt
lions can always tell whether they are tracking a male or a female by the size of the tracks. The male has
larger front feet than the female. The lion’s voice is a roar and they rarely climb trees. Lions feed on
grazing animals so they live in open country and not in forests. And because they drink once a day, they
always live near water.
Lions rest by day and do hunting by night. Lions may live singly, or in pairs, or in groups of four to a
dozen which are known as “prides”. There can be up to 40 members in a pride. Over half of them are
cubs and young adults. Females will often stay with the pride their whole life and take care of the cubs.
The main food of lions is zebras and gazelles. Sometimes a lion will attack a giraffe, but it won't attack
an elephant. When a lion is not hungry, he pays no attention to other animals.
When hunting, a lion may lay hidden until an animal passes close by, and then make a sudden attack.
When he makes that attack, it can go as fast as 40 miles an hour.
People once thought of lions as magical creatures, but the survival of this magical animal is in danger.
The Persian lion died out about 75 years ago. You can find them only in one region of India. And there is
only one fourth the number of lions in Africa as there were just 40 years ago.

1 - What is the best definition of “prides”?

a group of lions the lions in pairs cubs and young lions a female lion

2 - According to the passage, lions don't feed on .................. .

giraffes elephants zebras gazelles
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3 - According to the passage female lions .................. .

have larger bodies are driven out of the group

never hunt other animals take care of the cubs

4 - We can understand from the passage that .................. .

the number of lions living in Africa is increasing. in the past lions lived in many parts of the world.

Africa is the only place where lions live now. lions live in both the forests and open plains.

A woodpecker is a kind of bird. Woodpeckers are found all over the world except in the North and South
poles, Australia, and New Zealand. There are over 200 different kinds of woodpeckers. The two largest
woodpeckers, the Imperial Woodpecker and the Ivory-billed Woodpecker are most likely extinct.
Animals that are extinct are no longer found on Earth.
Woodpeckers have sharp bills for drilling into wood, and short, stiff tails which help prop them up
against tree trunks and branches. Woodpeckers also have very long tongues, which help them get at
insects deep within trees. Woodpeckers are often heard drumming loudly on trees before they are seen.
Woodpeckers can even become pests if they learn to drum on siding of a house.
Woodpeckers can easily be attracted to backyard bird feeders with sunflower seeds or suet. Suet is a
kind of animal fat that is very tasty to woodpeckers and other birds.

5 - The two largest woodpeckers in the world are ..................

found all over the world. most likely no longer on Earth.

normally found at bird feeders. two kinds of pests.

6 - When do woodpeckers sometimes become pests?

When they eat suet. When they drum on houses.

When they visit feeders. When they become extinct.

7 - Why do woodpeckers have long tongues?

To get at insects on the ground To eat seeds

So they can drum on trees To get at insects within trees
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8 - Which is NOT true about woodpeckers?

They will come to bird feeders. They have short, stiff tails.

Woodpeckers like suet. They are found in a few places in the world.
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شیرها عضو خانوادة گربه سانان هستند. نرها بزرگ تر از ماده ها هستند. کسانی که شیرها را شکار می کنند همیشه با اندازة رد پاي آنها می توانند بگویند که آیا به دنبال شیر نر
هستند یا ماده. نرها پاهاي جلویی بزرگتري نسبت به ماده ها دارند. صداي شیرها، غرش است و آنها به ندرت از درخت ها باال می روند. شیرها از حیوانات چرنده تغذیه می کنند،

بنابراین در جاهاي باز زندگی می کنند، و نه در جنگل ها. و چون روزي یکبار آب می نوشند، همیشه نزدیک آب زندگی می کنند.
شیرها در روز استراحت و در شب شکار می کنند. شیرها ممکن است به تنهایی یا جفت یا در گروه هاي چهار تا دوازده عددي که به "گلۀ شیرها" معروف است، زندگی کنند. گله می 

تواند تا  عضو داشته باشد. بیش از نیمی از آنها توله یا تازه بالغ هستند. ماده ها اغلب کل عمرشان را با گله می مانند و از توله ها مراقبت می کنند. غذاي اصلی شیرها گورخر و غزال
است. گاهی اوقات یک شیر به یک زرافه حمله می کند، اما به یک فیل حمله نمی کند. وقتی یک شیر گرسنه نباشد، به حیوانات دیگر توجهی نمی کند.

یک شیر هنگام شکار مخفی می شود تا حیوان از نزدیکی او عبور کند، سپس حمله ناگهانی می کند. هنگام چنین حمله اي، می تواند به سرعت  مایل در ساعت حرکت کند.

زمانی مردم فکر می کردند که شیرها موجودات جادویی هستند، اما بقاي این حیوانات جادویی در خطر است. شیر ایرانی حدود  سال پیش منقرض شد. شما فقط می توانید آنها را

در یک منطقه در هند بیابید. و فقط یک چهارم از شیرهاي آفریقا نسبت به  سال پیش وجود دارند.

بهترین تعریف براي کلمۀ " prides" کدام است؟  گزینه 1 - 1

. یک شیر ماده . شیرها به صورت جفت             3. توله شیرها و شیرهاي جوان              . یک گروه از شیرها        

براساس متن، شیرها از .................. تغذیه نمی کنند. گزینه 2 - 2

. غزال ها . گورخرها                      . فیل ها                   . زرافه ها             

براساس متن شیرهاي ماده .................. . گزینه 4 - 3

. بدن هاي بزرگتري دارند.

. از گروه رانده می شوند.   

. هرگز حیوانات دیگر را شکار نمی کنند.   

. از توله شیرها مراقبت می کنند.

می توانیم از متن متوجه شویم که .................. . گزینه 2 - 4

. تعداد شیرهایی که در آفریقا زندگی می کنند در حال افزایش است. 

. در گذشته شیرها در بسیاري از نقاط دنیا زندگی می کردند.  

. در حال حاضر آفریقا تنها جاییست که شیرها زندگی می کنند.   

. شیرها هم در جنگل ها و هم در دشت هاي باز زندگی می کنند.

دو گروه از بزرگ ترین  دارکوب هاي جهان به احتمال فراوان دیگر روي زمین نیستند. گزینه 2 - 5

زمانی که دارکوب ها روي خانه ها ضربه می زنند، تبدیل به یک آفت می شوند. گزینه 2 - 6

دارکوب ها براي گرفتن حشرات داخل درخت زبان هاي بلندي دارند. گزینه 4 - 7

: «دارکوب هاي فقط در جاهاي محدودي در جهان پیدا می شوند.» این مورد غلط است. زیرا در متن اشاره شد که به غیر از قطب شمال و جنوب، استرالیا و گزینه ي  گزینه 4 - 8
نیوزیلند، دارکوب ها در جاهاي دیگر جهان وجود دارند.
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