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Texts for use with Section B: Reading and Writing

Section B: Reading and Writing

Recommended time for Section B: 1 hour 15 minutes

In Section B there are 10 marks for Quality of Language

٧تا ٣یھاتمرین
.است.١مربوط بھ متن ٧تا ٣ھای تمرینتوجھ:

برای آسان شدن کار شما، این متن روی کاغذ جداگانھ نیز چاپ شده است. 

١

٢

٣

۴

۵

سالی خشک

حلراهھا را بھ فکر ھانی و دولتھای جسازمانسالی و کم آبی بھ خاطر تغییرات آب و ھواییخشکیاین روزھا مسئلھ
. تولیدات انبوه و تغییر نیندیشیدیممنابع طبیعی انرژی کردیم بھ عواقب آن ھدر دادن انداختھ است. زمانی کھ ما شروع بھ 

درصد کل زمین را آب پوشانده ٧۵ھای تخریب محیط زیست تبدیل کرد. جالب اینجاست کھ ما را بھ ماشین،الگوی زندگی
بھ معنی تشدید کم آلودگی ھر میزان از این آب بنابرایناستوریبھره، آب شیرین قابلدرصد از آن٣ما تنھا است، ا

خواھد بود.آبی" بیتھدید"

دیران کرده است. مجوییچارهبھ ھای گذشتھ بر سر دنیا آوردیم ما را مجبورحاال با گذشت زمان، پیامدھای آنچھ در دھھ
کارھای کوشند تا راهمی،متخصصین و دانشمندانیبرداری از دانش و تجربھوناگون ھر یک با بھرهاجرایی کشورھای گ

یا کنند چون مشکالت را دوچندان میھا یاد داشتھ باشیم گاھی این راهالبتھ باید بھعملی برای کمک بھ آیندگان پیدا کنند.
تر بھ محیط ھای بھ مراتب عمیقباعث ایجاد آسیباند کھ سیدهری عمل یا از روی سودجویی سازمانی بھ مرحلھعجوالنھ

د.نشوزیست می

.استو در عین حال یکی از منابع عمده انرژی حیاتایران ھم دچار مشکل کمبود آب بھ عنوان یکی از مواد اصلی 
شوند. بندی آب روبرو میھای گرم سال با جیره خاطر گرمای ھوا و کاھش بارندگی، شھرھای بزرگ ایران گاه در ماهبھ

ھای بارندگی گاه از اراضی جغرافیایی ایران،  آب حاصل از بارش برف و باران در فصلشرایطاز طرفی بھ خاطر 
ی دوباره بھ چرخھیبدون استفادهھا آورد بلکھ تمام آن آبمرتفع بھ صورت سیل سرازیر شده کھ نھ تنھا ویرانی بھ بار می

سد یا ھمان آب بندھا احداثھای عمرانی و برنامھ، با کشوردست اندرکارانبھ ھمین دلیل رود. میھدربھ، حیات برگشتھ
استفاده بھینھ کنند.ھابا مھار این نیروی ویرانگر از آنآوری ورا جمعھامی کوشند تا آب سیل

ریخی برای رونق اقتصادی و کمک بھ ھای مختلف تاطوالنی دارد زیرا پادشاھان در دورهیسابقھسد سازی در ایران 
» صنعت سدسازی«اخیر یبستند. البتھ در سھ دھھھا سد میکشاورزی و آبرسانی بھ مزارع، ھمیشھ  روی مسیر رودخانھ

.استهوزارت نیرو وارد مرحلھ ی جدیدی از توسعھ و پیشرفت شدی وسیلھبھ 

منابع آبی قابل می توان ،ی آب در حجم زیادد. با ذخیرهھا و ضررھای گوناگونی دارنسدھا برای محیط زیست فایده
بھ اصطالح انرژی پاک تولید ،منابع سوخت فسیلیاز با تولید برق مصرفی و استفاده کمتر ، اطمینانی را فراھم کرده

زدن خیز را نابود کند.ھای حاصلتواند زمینشرایط خاک مناطق اطراف سد میتوجھی بھبی. از طرفی گاه  نمود
شود کھ درمسیر رود باعث تغییرمحیط زیست گیاھان و جانورانی می،ھا بھ مرور زمانرویھ بر روی رودخانھسدھای بی

عمالًھای پیاپی میزان آب ذخیره شده در پشت سدھا نیزکاھش میسالیخشکبا کنند.میزندگی و فایده سدھا بییابد
.شوندمی
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است.٢مربوط بھ  متن ١١تا ٨ھای توجھ: تمرین
برای آسان شدن کار شما، این متن روی کاغذ جداگانھ نیز چاپ شده است.

١

٢

٣

٤

٥

٦

ھای برابرفرصت
جوامع آور برای خانواده را داشتند اما با گذشت زمان وقتی ساختار نتی مردھا نقش نانسھایدر جامعھ

کارفرمایان زنان را بھ خاطر دقت بیشترشان ترجیح بعضی تغییرکرد زنان وارد بازار کار شدند. 
ًدھند می ضمنا ھا ھدھند. زنان در تمامی رشتبحقوق کمتری بھ آنھا توانند میعیض جنسیتیبتدلیلبھ .

. گردیدھا با این قشر پر ھای دانشگاهشدند و بیشتر صندلیفعالیتیعرصھوارد 

خیلی تعجب ،خواندم کھ دو دختر در مرکز تھران یک نجاری باز کردندمطبوعاتچندی پیش وقتی در 
ی دشواری چون نجاری حرفی دیگر بھ حرفھا ھآناما وارد شدن ،کردم. کار کردن زنان یک طرف

در اند، یکی ھای نجاری باز کردند. ھر دو تحصیل کردهکارگاهیمحلھدر ھا کارگاه خود را آن. است
خیابانھا نآاما درس خوانده است، طراحی پارچھرشتھدر ی مجسمھ سازی و دیگری رشتھ وسط ُدُرست

د. جالب این است برنور میلوار و چوب بھ این ور و آناَ،شکوفھ شانھ بھ شانھ مردان  با لباس نجاری
ھای دیگرھم بسیار فعالند از جملھ روزنامھ نگاری، عکاسی، چاپ روی پارچھ و کھ ھر دو در زمینھ

گویند بعد از چند سال انجام کارھای گوناگون بھ این نتیجھ رسیدند کھ باید تر. میئاطراحی لباس برای ت
اندازی کنند.برای خودشان کاری راه

جا در آنراشانیکنند تا آثار ھنردایجمع کردن دوستان ھنرمندشان پیرا برایگرفتند محلمیآنھا تصم
لیاما بھ خاطر کمبود فضا و وسا،گذاشتندھنر" وینامش را ھم "استودبگذارند. شیو بھ نمانمایند خلق 

را یمیو آثار قدساختندیمدرن میشد کھ در آن آثارھنریبھ کارگاه نجارلیتبدوشانیاستود،ادیز
.کردندیمیبازساز

چند وسیلھ چوبی قدیمی کھ دور ریختھ شده بود شروع کردند آن ھم در ایوان خانھ مرمتاین کار را از 
خود یکھ بیشتر وقت و ھزینھدھندترجیح میپدری. ھر دو دلواپس محیط زیست ھستند و بھ ھمین علت 

نمایند.نو استفاده را صرف مرمت وسایل چوبی قدیمی کنند و کمتر از چوب 

ھا وارد کھ زنقبول این.ا ندارندھای با آنبرخورد منصفانھدر خیابان شکوفھ شان کھ مرد ھستند ایانتھم
ھم اما در این میان کسانی بھتر باشدشاننگرانند کھ شاید کارو شوند سخت استآنانحریم کاری 

.دانکردهھا کمک آنبھ کھ در راه اندازی کارگاه ھستند 

کردند. ھدف میبینیپیشخوری" را و چند سالی، "خاکھا پوشیده نبودھای این کار از ابتدا بر آنسختی
ھا جا اندازی ترمیم و بازسازی وسایل چوبی بھ شکل مدرن و با طراحی جدید است. برگزاری نھایی آن

ی د از آن توانستند تمام کارھاھا بسیار مؤثر بود. بعن" در معرفی آھنرنمایشگاه کارھای چوبی "استودیو 
ھا و م آفریدهاین است کھ تمایشان. ویژگی کارھاھای جدید بگیرندرا بفروشند و سفارشخود

و ھا، شناسنامھ دارد و در یک پالک کوچک کھ نشان دھنده قدمت کار، زمان بازسازیھای آنبازآفریده
شوند.نوع چوب است، معرفی می
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