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SECTION B – Reading and Writing
Recommended time for Section B: 1 hour 15 minutes
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جزيرهی کيش ُ ،مرواريد خليج فارس
بھار سال پيش در سفرم به ايران به ھمراه چھار نفر از دوستان با يک تور پنج روزه به جزيرهی کيش رفتيم.
من واقعا ً دلم میخواست که اين جزيره را ببينم چون با جاھای توريستی ديگر ايران ،بسيار متفاوت بود .با
رسيدن به آنجا احساس میکردم که به آرزوی چندين سالهام رسيدهام.
جزيرهی کيش با ساحلی زيبا در ميان آبھای آبی جنوب میدرخشد .تابش خيره کنندهی نور آفتاب ،شنھای
ساحلی را به رنگ نقرهای درمیآورد و دريا را نيلگون میسازد .ھمهی اين زيبايیھا موجب شده که کيش به
مرواريد خليج فارس معروف شود.
در اين جزيره میتوان َته دريا را به راحتی تماشا کرد چون آب دريا در اطراف آن شفاف و روشن است و
دليل آن وجود َمرجانھا میباشد که به صورت طبيعی موجب تصفيه و شفافيت آب میشوند.
يکی از زيباترين خاطرات اين سفر روزی بود که سوار کشتیھای کف شيشهای شديم .چون کف اين کشتیھا
شيشهای بود ،ما میتوانستيم از داخل کشتی ،انواع موجودات دريايی از جمله انواع ماھیھا ،مرجانھا،
خرچنگھا و ستارهھای دريايی را ببينيم و اين دريا را به صورت آكواريوم طبيعى درآورده است .تجربهی
بسيار دلپذير و بیھمتايی بود و چون گشت با اين ِکشتیھا ھمراه با موسيقی زنده و پذيرايی بود ،آن روز را
دلپذيرتر و به يادماندنی کرد.
فقط يکی از دوستان ھمراھم با من به اين جاھای ديدنی میآمد .بقيه که به دليل کارھای زيادشان معموالً وقت
خريد ندارند ،بيشتر وقتشان را در بازارھای بزرگ و پُر َزرق و برق کيش به خريد گذراندند .اين بازارھا و
مراکز تجاری به اقتصاد اين جزيره کمک میکند و از جاذبهھای اصلی آن میباشد ،چون در آنجا کاالھا
ارزانتر است .
درساحل غربی جزيره ،يک کشتی بسيار بزرگ ديده میشود که به کشتی يونانی معروف است .در سال
 ١٩٦٦اين کشتی در اين جزيره به گِل نشست و ديگر از آنجا حرکت نکرد و آن طور که شنيدم دليل آن
ھنوز ھم روشن نيست.
عالوه بر ديدنیھای حيرتانگيز توريستی ،جزيرهی کيش دارای دانشگاهھايی است که اکثراً به دانشگاه
صنعتی شريف و دانشگاه تھران وابستهاند .اين دانشگاهھا اکنون دورهھای بينالمللی کارشناسی ارشد و دکترا
در رشتهھای مختلف مھندسی ،کامپيوتر و حقوق را با ھمکاری دانشگاهھای مالزی و استراليا ارائه میدھند.
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تمرين  : ٧درک خواندن و نوشتن انشاء
متن زير را بخوانيد و تمرين آن را به فارسی انجام دھيد.
در انجام اين تمرين نبايد عبارتھای متن را به طور کامل رونويسی کنيد .اگر بيشتر از
پنج کلمهی پی درپی از متن استفاده کنيد ،نمره از دست خواھيد داد.
پيشنھاد میشود بين  ٢٥٠تا  ٣٠٠کلمه برای سؤالھای »الف« و »ب« بنويسيد.

برای آسان شدن کار شما اين متن بهصورت جداگانه روی کاغذ ديگر نيز چاپ شده است.

"يوتيوب" دهساله شد
يوتيوب به وسيلهی سه نفر از کارکنان پيشين شرکت "پیپال*" پايهگذاری شد .آنھا ابتدا
تالش کردند عکسی را در اينترنت به اشتراک بگذارند .بعد از موفقيت در اين کار،
تصميم گرفتند وبالگی ايجاد کنند که در آن فيلمھای کوتاه به اشتراک بگذارند تا ديگران
آنھا را ببينند و اين امکان برای ديگران ھم باشد که فيلمھای کوتاه خود را به اشتراک
بگذارند.
برای رسيدن به اين ھدف ،اين سه نفر با ھم برنامهريزی و سرمايهگذاری کردند .اولين
محل دفتر فنی يوتيوب در "کاليفرنيا" بود .يوتيوب در فوريه  ٢٠٠۵فعال شد و در طول
چند ماه توسعهی فراوانی يافت.
اولين ويدئوی يوتيوب ،فيلم چند ثانيهای از باغ وحش " َسن ديهگو" بود که توسط يکی از
پايهگذاران اين شرکت به سايت آن ارسال شد .محبوبيت يوتيوب به سرعت افزايش يافت
به طوری که طی دو ماه صد ميليون بازديد کننده داشت .يک سال بعد شرکت "گو ِگل"،
يوتيوب را با قيمتی بيش از يک و نيم ميليارد دالر خريد.
امروزه رسانهھای ارتباطی از جمله يوتيوب به علت استفادهی وسيعی که از آنھا در
سراسر جھان میشود ،نقش بزرگی در تحوالت اجتماعی و فرھنگی مردم و ھمچنين
دسترسی مردم به گنجينهھای ھنری و فرھنگی گوناگون دارند .ويژگی آنھا ھم آسان،
ارزان و سريع بودن اين امکانات ھمهگير است .يوتيوب اکنون ماھانه بيش از يک
ميليارد کار َبر و بازديدکننده دارد.
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