
نام آزمون: زبان دهم

1 - My stomach hurts a lot and I think I .................. .

will be sick am going to be sick am going to sick was sick

2 - 'Has he bought the paint?'     'Yes. He .................. decorating soon.'

will start started is going to start  is started  

3 - I guess that the meeting  .................. an hour.

lasted  is going to last will last  lasts

4 - 'Have you decided what to do?' 'Yes. We .................. them an email.'

will write  wrote  are going to write  writes

5 - A: We don’t have any milk.        B: Really? .................. some from the supermarket.

I’ll get  I’m going to get I get I’m getting

6 - I .................. my neighbor's cat this week while she is in hospital.

will feed  fed was feeding  am going to feed

7 - Henry .................. to be a doctor in near future.

is going to study  will study is studied  will be studying

8 - I think tonight's program .................. very interesting.

is going to be will be be will

9 - Which sentence is grammatically correct?

There are two farmer working on the farm. My brother and his friend is going to the cinema next week. 

Those men are driving. The women is working on a computer. 

10 - Is there  ..................  dictionary in your backpack? I  ..................  up the meaning of  ..................  word.

a, will look, the a, am going to look, a the, am looking, a a, will look, a 

11 - The Iranian cheetah is at risk of becoming  ..................  .

extinct dead protected injured

12 -  We were able to watch the lions in complete .................. .

natural safety alive hope

13 - The teacher said attending class is  .................. . So, I’m going to stay home.

important boring voluntary interesting

14 - You are a clever boy, If you do as I tell you, you will .................. your chances of winning this hard race after two years
of losing.

put out explain protect increase

15 - It is natural that if you feed your dog .................. , you can increase his lifespan.

hopefully properly sadly heavily1
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16 - Nowadays it's more .................. for women to keep their family name when they marry.

different boring amazing  common

17 - I don’t know why some people aren’t really dressed .................. for the job interview.

hopefully naturally especially appropriately

18 - How can he order everything into his busy .................. .

laptop  schedule museum  relative

19 - This is a cheap and simple process;  .................. , there are problems.

however also and especially

20 - We'll be giving you further news and weather .................. every hour throughout the day.

forests  reports plains hunters

21 - A good amount of exercise every morning is .................. believed to help you be healthy.

commonly emotionally naturally recently

22 - A dog may feel .................. towards family members, and attack people who go near them.

dangerous endangered protective selfish

23 - San Francisco was shaken by a severe earthquake which, together with the fire that followed, almost completely
.................. the city.

hunted destroyed increased saved

24 - Yesterday we went to Gahar Lake. I caught a lot of .................. but my brother just caught one .................. .

fish- fishes fishes-fish fishes- fishes fish- fish

25 - Which underlined word is NOT correct in the following sentence?

If wolves’ natural home is endangered, they may come to villages to hunt sheeps.

wolves  is  villages  sheeps 

26 - The food at Pars restaurant isn’t as good as the food at Shams, but it’s  .................. .

less expensive as expensive as the most expensive the least expensive

27 - The food at Pars restaurant is less expensive than food at Shams, but it isn't  .................. .

as well as good as well as as good as

28 - Dave is 27 years old. His sister is  .................. .

older than he does older than he is the older  & 2 3

29 -  ..................people think they know how to put out the fire till they are in real trouble.

The most Most A lot The least

30 - He travels around a lot more now  .................. he has a car.

than that then the

31 - The  .................. I thought about it, the  .................. I liked the idea.

most / most  least / least most/ least more / less2
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32 - 'Are those shoes less expensive than these ones?' 
'No, those shoes are a lot  .................. these ones.'

more expensive than as expensive as more expensive least expensive

33 - The old man asked us to move those .................. to the far side of the room.

metal red chairs red metal chairs chairs metal red chairs red metal

34 - Sadly, prices are increasing every day. That’s why many visitors are looking for  .................. options.

 least expensive more expensive less expensive most expensive

35 - The faster you drive,  .................. it is.

the safer  he most dangerous the more dangerous the safest

36 -  The higher they climbed,  .................. it got.

the colder  the coldest  colder coldest  

37 - My friend bought me a  ..................  .

big sweater grey woollen big woollen grey sweater woollen grey big sweater big grey woollen sweater  

38 - She tried to express her feelings  ..................  she could.

as kinds as  more kindly than as kindly as the more kind 

39 - Eric and Ida would rather visit Hawaii  ..................  .

than anywhere to anywhere else than any where else of anywhere 

40 - As time passed, their conditions grew  ..................  .

worser and worser worst and worst worse and worse the worst and more worse 

41 - We can see some details on the moon's surface through a(n)  .................. .

microscope telescope observatory planet

42 - Fire destroyed an area of forest the  ..................  of Texas.

Long large size amount

43 - The police are .................. information about the terrible accident.

defending dropping bringing collecting

44 - They are holding a ceremony to commemorate those who died in  ..................  of their country.

creation   politeness bravery defense

45 - If you compare house prices in the two areas, it's quite .................. how different they are.

dangerous amazing delicious daily

46 - We learned that messages from the .................. are carried by the central nervous system.

blood moon microscope brain

47 - The novel our teacher suggested was too .................. for intermediate students of English.

dark healthy powerful difficult

48 - The Johnson family has effective .................. of the company, owning almost 60% of the shares.

fact control nation ring3
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49 - Leave the main road and .................. the bridge, and keep going until you see a gate on the left-hand side.

believe succeed cross go

50 - What exactly  .................. when I  .................. into your office yesterday?

did you do / came will you do / come were you doing / came are you doing / come

51 - What is wrong with this sentence? "She was cleaning the garage while she saw a mouse."

"cleaning" must be "clean" "saw" must be "was seeing"

"while" must be "when" "cleaning" must be "cleaned"

52 - Maryam and Mina did the project all by  .................. .

 herself   himself themselves ourselves

53 - I think her children are too young to look after  .................. .

oneself ourselves herself themselves

54 - Everyone was talking but stopped  .................. Mr. Smith arrived.

at that time the moment in time next time

55 - Mrs. Saffarzadeh published her first book while she  .................. studying in the university.

 is still  still is was still still was

56 - It’s going to rain. Take an umbrella with  .................. .

yourself itself you your

57 - Lucy  ..................  her arm last week. It  ..................  when she  ..................  her room. She  ..................  off the ladder.

was breaking - was happening - pained - fell broke - happened - painted - fell  

broke - happened - was painting - fell  broke - was happening - was painting - was falling 

58 - When something grows or changes into a stronger, larger or better form, it  .................. .

invents discovers observes develops

59 - Nowadays, the  .................. is very much on learning the spoken language.

practice knowledge success emphasis

60 - When children grow up their personality changes. They  .................. in a different way.

express believe develop behave  

61 - She  .................. that killing animals for food or money is completely cruel and inhuman.

observes  narrates believes carries

62 - The young man  .................. his job so that he could take more care of his poor wife.

gave up worried about passed on woke up

63 - Eyes, ears and nose are some of the  .................. organs that your body uses to get information about the world around
you.

identity brain sense range

64 - The shy boy found it difficult to express his  .................. in front of so many strangers.

attraction emotion vacation obligation4
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65 - A strong human feeling such as love, fear, or anger is called  .................. .

belief  thought emotion science 

66 - Great scientists like Avecina never felt weak and they never .................. when they were conducting research.

gave up put off invented put out

67 - After having a long life, my late father .................. when he was 80 last month.

passed away grew up gave up looked after

68 - Strangely, no one .................. us when we told them we'd been visited by a creature from Mars.

quitted translated developed  believed

69 - They finally cut down those old trees on our street, but .................. for us one of them fell on our car.

especially kindly luckily  unfortunately

70 - It was probably the moment when they both .................. realized what they had just done.

properly suddenly normally naturally

71 - Some analysts say the new law could .................. expectations of an economic recovery.

describe order increase succeed

72 - He said that word .................. that the department might be closed.

passed away got around put out found out 

73 - A: I was almost hit by a car today. 
B: .................. ? Why don't you look when you want to cross the street?

What an accident! May I help you? What were you doing? Cool!

74 - She can’t teach English .................. a good teacher.

as well as  as good as better good

75 - It’s holiday tomorrow. You .................. get up early.

mustn’t can’t should not don’t have to

76 - She .................. be more than thirty, she looks so young.

may may not can can’t

77 - Who's that man over there? He .................. be the one you were waiting for.

shall must  will would

78 - She .................. use the Internet. Her parents .................. let her.

shouldn’t / mustn’t can’t / shouldn’t can’t / won’t won’t / can’t

79 - If you don’t start trying harder, you’ll .................. repeat the course next year.

must may should have to

80 - You .................. come to the meeting if you want but you .................. .

must / have to can / don’t have to  may / must should / can

81 - I .................. be going back to England next month. I’m not sure yet.

might must would should5
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82 - He always drives .................. a very high speed because he’s always .................. a hurry.

on / on in / in at / in in / at

83 - I’m getting back to Spain .................. the end of the month.

at on  in during

84 - The bus stopped .................. the corner of Azadi Street.

in on at next

85 - "Is Zahra going on vacation soon?" 
"No, she won't go on vacation .................. next month."

by until on in

86 - Tom’s grandmother died .................. 1977 .................. the age of 79.

at / on   on / at in / at at / in

87 - Ronny was born on .................. .

1995 the summer August 24 November

88 - John is a very .................. tennis player. He always plays very .................. .

good / good well / well good / well well / good

89 - Students who study .................. will do .................. at school.

hard / good  hardly / well hard / well  hardly / good

90 - The students ............... at the college during the vacation, if they wish.

must stay  can stay mustn’t stay can’t stay 

91 - Martin is very good  ..................  pictures.

at drawing on draw to draw in drawing 

92 - Wild animals living in the .................. have their own special way of protecting themselves from the burning sun during
the day.

zoos seas rivers deserts

93 - I’m afraid I can’t .................. you onto that flight as it’s full.

book call prepare take

94 - Each and every person living in this country has a/an .................. to follow the rules.

obligation suggestion situation expression

95 - I suggested that we play a game, but they .................. to watch TV.

preferred forgot remembered prepared

96 - People respected the poet so much that his .................. became a place of pilgrimage soon after he passed away.

works of arts grave site novels embassy

97 - Around 4650 years ago, Egyptians made  ..................  . Their tallest one is  meters high.

paradises     pyramids     passports  pilgrims

137
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98 - We speak Spanish at home so that the boys don’t lose touch with their language and .................. .

souvenir  guest  journey  culture

99 - You can't still be upset about that - it's .................. history now.

traditional beautiful ancient domestic

Read the passage and fill in the blanks using the best choices. 

          My most memorable event was my  ..........(A)........  to Africa with my family last November. When we arrived on
Monday night, rain ..........(B)........, but it was quite hot. We happily got dressed, ate some dinner, and went to ..........(C).........
On Tuesday, our guide picked us up in a big car. He drove us to Kenya’s first ..........(D)........  area, which opened in 1946.
While we were driving there, he told us that this area is a park with over 100 different kinds of ..........(E)......... Five minutes
after we entered the park, we saw a giraffe and two zebras. I ..........(F)........ a photo of the giraffe when a zebra started
running toward our car. At first, we were very worried, but the guide said, “Don’t worry – zebras are not very ..........
(G)........!” On Wednesday, we drove through the Great Rift Valley to another park for a three-day safari. Before we began the
safari,lions were watching our car. After the safari ..........(H)........, I was happy to get back home.

100 - A

history trip action experiment

101 - B

was developing was falling was crossing was orbiting

102 - C

work Africa school sleep

103 - D

national hunting protected shopping

104 - E

plants planets forests animals

105 - F

was taking took take will be taking

106 - G

endangered dangerous wild domestic

107 - H

ends is ending was ending ended
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احتمال انجام کاري در آینده براساس شواهد، نشانه و یا تجربه را نشان می دهد، پس باید از ساختار be going to استفاده شود.  گزینه 2 - 1
ترجمه: دل درد شدیدي دارم. فکر می کنم دارم مریض می شوم. 

گزینه 3 - 2
is going to start
آیا او رنگ را خریده است؟ در جواب گفته می شود بله و بزودي کار دکوراسیون آغاز می شود. با توجه به جواب مثبت متوجه می شویم که از قبل برنامه ریزي براي انجام کاري داشته و بزودي آن را

آغاز خواهد کرد بنابراین از ساختار"to be going to" استفاده می کنیم. 

گزینه 3 به دلیل وجود guess در جمله و قاطع نبودن در بیان جمله از will استفاده می شود.  - 3

گزینه 3 - 4
are going to write

آیا تصمیم گرفته اید که چکار کنید؟ از همین جمله و جواب مثبت آن متوجه می شویم که از قبل تصمیمی براي آینده گرفته شده که قصد نوشتن یک ایمیل براي آنها را دارد. 

گزینه 1 - 5
I’ll get

ما شیر نداریم. در جواب گفته می شود که مقداري از سوپرمارکت می خرم.  

باید بدانیم که اگر تصمیم براي انجام کاري آنی باشد یعنی از قبل برنامه ریزي جهت انجام آن نداشته باشیم از "will" استفاده می شود.

گزینه 4 - 6
am going to feed
قصد دارم به گربه همسایه ام وقتی که او در بیمارستان است غذا دهم که مشخص است از قبل آمادگی ذهنی یا برنامه ریزي براي انجام این کار داشته که از ساختار "to be going to" استفاده می 

شود. 

گزینه 1 - 7
is going to stud

هنري قصد دارد درس بخواند تا در آینده اي نزدیک یک دکتر شود. واضح است که براي دکتر شدن یک تصمیم آنی کار ساز نیست و باید یک تصمیم گیري بلند مدت براي رسیدن به آن هدف
انجام شود.

هرگاه در جمله افعالی نظیر  guess، think  وجودداشت در واقع جمله را از قطعیت می اندازد و حالت شک دار به جمله می دهد. در این موارد از فعل کمکی will استفاده می شود.  گزینه 2 - 8

ترجمه:  گزینه 3 - 9

 (two farmers) .دو کشاورز بر روي مزرعه کار می کنند : گزینۀ 

 (are going to) .برادر من به همراه دوستش، هفتۀ آینده به سینما می روند : گزینۀ 

: آن مردان دارند رانندگی می کنند.  گزینۀ 

 (the women are) .زنان روي یک کامپیوتر کار می کنند : گزینۀ 

به دیکشنري یا کلمۀ مشخص اشاره نمی شود.   گزینه 2 - 10
پاسخ منتا: بنابراین از a استفاده می کنیم.

چیتاي ایرانی در خطر منقرض شدن است.  گزینه 1 - 11

) صدمه دیده  ) محافظت شده         ) مرده             ) منقرض شدن        

گزینه 2 - 12
alive

ما توانستیم شیرها را در امنیت کامل تماشا کنیم. 
الف. طبیعی                  ب. امنیت                      ج. زنده                       د. امید

معلم گفت که شرکت در کالس داوطلبانه است. بنابراین، من می خواهم در خانه بمانم.  گزینه 3 - 13

) جالب توجه  ) داوطلبانه         ) خسته کننده         ) مهم            

«تو پسر باهوشی هستی، اگر کاري را که می گویم انجام دهی، شانس خود را براي پیروز شدن بعد از دو سال شکست در مسابقه، بسیار افزایش خواهی داد.»   گزینه 4 - 14

) افزایش دادن  ) محافظت کردن     ) توضیح دادن     ) خاموش کردن    

«این کامًال طبیعی است که اگر به سگ خود به خوبی غذا دهید، شما میتوانید طول عمرش را باال ببرید.  گزینه 2 - 15

) به خوبی، به طور مناسب  ) خوشبختانه        

) به شدت، به سنگینی  ) غمگینانه        
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امروزه نگه داشتن نام فامیلی براي خانم ها هنگامی که ازدواج می کنند رایج تر است.  گزینه 4 - 16

) رایج  ) شگفت انگیز         ) خسته کننده          ) متفاوت        
«نمی دانم چرا برخی از مردم براي مصاحبه شغلی واقعًا پوشش مناسبی ندارند.»  گزینه 4 - 17

) به طور مناسب  ) به طور طبیعی    3) مخصوصًا     ) با امیدواري    
گزینه 2 - 18

schedule
او چگونه می تواند همه چیز را در برنامه شلوغ خود بچیند. 

الف. لپ تاب                     ب. برنامه                                  ج. موزه                             د. خویشاوند 
این یک فرآیند ساده و ارزان است، هرچند مشکالتی وجود دارد.  گزینه 1 - 19

) مخصوصاً  ) و             ) همچنین         ) هرچند        
ما در طول روز هر ساعت به شما خبرهاي بیش تر و گزارش هاي آب و هوا را ارائه خواهیم داد.  گزینه 2 - 20

- شکارچی ها  - دشت ها         - گزارش ها         - جنگل ها        
ترجمۀ جمله: عمومًا بر این باورند که میزان مناسبی از ورزش در هر روز صبح، به سالم ماندن شما کمک می کند.  گزینه 1 - 21

معنی گزینه ها: 

) اخیرًا ) به طور طبیعی           ) از لحاظ احساسی          ) عمومًا           
یک سگ ممکن است نسبت به اعضاي خانواده احساس محافظت کند و به افرادي که به آن ها نزدیک می شوند حمله کند.  گزینه 3 - 22

) خطرناك 

) در معرض خطر 

) محافظ 

) خودخواه 
سانفرانسیسکو در اثر یک زمین لرزه شدید لرزید که همراه با آتش سوزِي بعد از آن، تقریبًا شهر را نابود کرد.  گزینه 2 - 23

) شکار کردن 

) نابود کردن 

) افزایش دادن 

) نجات دادن 
گزینه 4 - 24

fish- fish
دیروز به دریاچه گهر رفتیم. من تعداد زیادي ماهی گرفتم اما برادرم فقط یک ماهی گرفت. 

جاي خالی اول به شکل جمع و دومی را باید به شکل مفرد بنویسیم اما باید بدانیم که شکل مفرد و جمع کلمه fish یکسان است. 
گزینه 4 - 25

sheeps
جمع و مفرد کلمه sheep  یکسان است. 

غذاي رستوران پارس به خوبی غذاي رستوران شمس نیست اما ارزان تر است.  گزینه 1 - 26
چون دو چیز با هم مقایسه می شوند از صفت تفضیلی استفاده می کنیم. 

گزینه 2 - 27
غذاي رستوران پارس ارزان تر از رستوران شمس است، ولی به خوبی آن نیست. 

در انتهاي جمله از ساختار  استفاده نمی کنیم، بلکه باید  پایانی حذف شود. در ضمن بعد از فعل  از صفت استفاده می کنیم و نه قید.

گزینه 2 - 28
older than he is

ِدیو  ساله است. خواهرش مسن تر از اوست. 

در جمله اول از فعل  استفاده شده، در جمله دوم هم باید به تبع آن از همین فعل استفاده شود. 
گزینه 2 - 29

Most
بیش تر مردم فکر می کنند که می دانند چطور آتش را خاموش کنند تا زمانی که واقعًا دچار دردسر واقعی شوند. 

اگر بعد از  از اسم استفاده کنیم نیازي به  نیست. اما اگر صفت و یا قید داشته باشیم باید از  استفاده کنیم. 

1234

124

1234

1234

1234

1

2

3

4

1

2

3

4

as + + as
صفت

قید
asto be (is)

27

is
––

mostthethe

most + اسم → most peaple/students
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گزینه 2 - 30
that

حاال که یک ماشین دارد خیلی بیشتر مسافرت می کند. 

به معنی جمله دقت کنید متوجه می شوید که به than نیازي نیست.
گزینه 4 - 31

more / less
هرچه بیش تر درباره آن فکر می کردم، کم تر این ایده را دوست داشتم. 

در این جمله از ساختار the more / less و the + more / less استفاده شده. دقت کنید این قبیل جمالت چگونه معنی می شوند. 
less+more\less ..................  , the more/less

گزینه 1 - 32
more expensive than

آیا آن کفش ها ارزان تر از این کفش ها هستند؟ نه، آنها خیلی گران تر از این ها هستند. 

دقت کنید که در فرم تفضیلی بعد از صفت و یا قید از کلمه than استفاده می شود.
گزینه 2 - 33

red metal chairs
پیرمرد از ما خواست که آن میزي قرمز رنگ فلزي را به انتهاي اتاق منتقل کنیم. 

(ترتیب صفات) 

گزینه 3 - 34
less expensive

متاسفانه، قیمتها دارند هر روز افزایش پیدا میکنند به همین دلیل است که بسیاري از بازدید کنندگان دارند دنبال گزینه هاي ارزان تر (کم هزینه تر) می گردند. 

با توجه به فهوم جمله ي اول گزینه هاي  و  نمی توانند صحیح باشند در ضمن گزینه ي یک هم به علت نداشتن the از لحاظ گرامري اشکال دارند.
گزینه 3 - 35

the more dangerous
هرچه سریعتر رانندگی کنی، خطرناك تر است. 

با توجه به مفهوم جمله ي اول به قسمت خطرناك نیاز داریم. در ضمن براي بیان مقایسه به این شکل تناسبی از ساختار  استفاده می کنیم. 

گزینه 1 - 36
the colder

هر چه باالتر(مثًال از کوه) می رفتند.، هوا سردتر می شد. 
در این قبیل جمالت که به حالت تناسبی دو صفت کم و زیاد می شوند از ساختار زیر استفاده می کنیم. 

the صفت تفضیلی          ,the صفت تفضیلی

» دیده می شود.   می بینید که تست از ترتیب صفات مطرح شده است که باید اول کیفیت، بعد رنگ و بعد جنس را به ترتیب قرار دهیم که این ترتیب در گزینۀ « گزینه 4 - 37
دقت کنید که ساختار صفات یکسان می تواند براي قیدها هم به کار رود و در اینجا با توجه به معنی جمله نیاز به قید داشتیم.   گزینه 3 - 38

فعل would rather همراه با than به کار می رود که به معنی ترجیح دادن می باشد.   گزینه 3 - 39

از  صفت تفضیلی براي تأکید کردن بر روند کاري استفاده می شود. به عنوان مثال more and more، به معنی بیشتر و بیشتر و worse and worse که به معنی بدتر و بدتر می باشد.   گزینه 3 - 40
گزینه 2 - 41

telescope
ما می توانیم بعضی جزئیات را روي سطح ماه از طریق تلسکوپ ببینیم.

گزینه 3 - 42
size

آتش ناحیه اي از جنگل به اندازة تگزاس را نابود کرد. 

) مقدار ) اندازه                       ) بزرگ                   ) بلند                           
گزینه 4 - 43

collecting
پلیس در حال جمع آوري اطالعات درباره ي تصادف وحشتناك است.  

گزینه 4 - 44
defense

+ +
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رنگ

metal
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chairs
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آنها مراسمی برگزار کردند براي بزرگداشت همه ي کسانی که در دفاع از کشورشان از دنیا رفتند. 

اگر قیمت خانه ها را در دو ناحیه مقایسه کنید، شگفت انگیز است که آن ها چقدر متفاوت هستند.  گزینه 2 - 45

- روزانه  - خوشمزه         - شگفت انگیز         - خطرناك        
ما آموخیم که پیام ها از طرف مغز توسط سیستم عصبی مرکزي حمل می شوند.  گزینه 4 - 46

- مغز  - میکروسکوپ             - ُکرة ماه             - خون            

آن ُرمانی که معلم ما پیشنهاد کرد براي دانش آموزان سطح متوسط انگلیسی بیش از حد سخت بود.  گزینه 4 - 47

- سخت  - قدرتمند         - سالم         - تاریک، تیره        

خانوادة جانسون که تقریبًا   درصد سهم  را داشتند کنترلی مؤثر بر شرکت داشتند. گزینه 2 - 48

ترجمۀ جمله: از جادة اصلی خارج شوید و از پل عبور کنید و ادامه دهید تا یک خروجی را در سمت چپتان مشاهده کنید.  گزینه 3 - 49
معنی گزینه ها: 

) رفتن  ) عبور کردن، گذشتن            ) موفق شدن            ) باور کردن          
گزینه 3 - 50

were you doing / came
دیروز دقیقًا داشتی چکار می کردي وقتی وارد دفترت شدم؟ 

دو عمل همزمان در گذشته که یکی استمراري و دیگري ساده است. 
گزینه 3 - 51

"while" must be "when"
باید یادمان باشد که بعد از while فعل به شکل استمراري و بعد از when فعل به شکل ساده بیان می شود.

گزینه 3 - 52
themselves

مریم و مینا تمام پروژه را خودشان به تنهایی انجام دادند.  
وجود by قبل از ضمایر انعکاسی یعنی خودشان به تنهایی. 

گزینه 4 - 53
themselves

فکر می کنم که بچه هایش کوچک تر از آن هستند که مراقب خودشان (ضمیر انعکاسی) باشند. 
دقت کنید که children  اسم جمع است.

گزینه 2 - 54
the moment

همه داشتند صحبت می کردند اما زمان ورود آقاي «اسمیت» همه ساکت شدند. 
the moment به معنی لحظه است. 

گزینه 3 - 55
was still
به دلیل اینکه دو عمل همزمان در گذشته انجام گرفته، جمله اي که با while می آید را به شکل گذشته ي استمراري بیان می کنیم، بنابراین گزینه هاي a و b غلط هستند. still قید زمانی است که قبل

از افعال اصلی در جمله قرار می گیرد.

قرار است باران ببارد. با خودت چتر بردار.  گزینه 3 - 56

بعد از بعضی از فعل ها مثل take و bring که معموًال همراه حرف اضافۀ with هستند نمی توان از ضمیر self استفاده کرد، پس باید از گزینۀ  یعنی you استفاده کنیم. 
معنی جمله: هفتۀ پیش لوسی دستش را شکست. وقتی آن اتفاق افتاد که او داشت اتاقش را رنگ می زد. او از نردبان افتاد.   گزینه 3 - 57

وقتی چیزي به یک فرم بهتر، بزرگ تر و قوي تر تغییر یا تبدیل می شود، توسعه یافته است.  گزینه 4 - 58

: توسعه یافتن  : مشاهده کردن              : کشف کردن              : اختراع کردن             
امروزه، تأکید بیشتر روي یادگیري مهارت صحبت زبان است.  گزینه 4 - 59

: تأکید  : موفقیت                : دانش                : تمرین               

وقتی بچه ها رشد می کنند، شخصیتشان تغییر می کند. آنها به طرز متفاوتی رفتار می کنند.  گزینه 4 - 60

: رفتار کردن  : توسعه دادن                 : باور کردن-اعتقاد داشتن                 : بیان کردن                

گزینه 3 او بر این باور است که کشتن حیوانات براي غذا یا پول کامًال ظالمانه و غیر انسانی است.  - 61

: حمل کردن  : باور کردن            : داستان تعریف کردن            : مشاهده کردن           
آن مرد جوان شغلش را رها کرد، تا بتواند بیشتر از همسر بی نوایش مراقبت کند.  گزینه 1 - 62

: بیدار شدن  : عبور کردن               : نگران بودن درباره               : رها کردن              

چشمها، گوش ها و بینی بعضی از اعضاي حسی هستند که بدن شما از آن ها براي گرفتن اطالعات از دنیاي پیرامون خود استفاده می کند.  گزینه 3 - 63

: محدوده  : حس                : مغز                : هویت               
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پسر خجالتی، بیان کردن احساسات خود جلوي تعداد زیادي غریبه را سخت می دید.  گزینه 2 - 64

: اجبار  : تعطیل                 : احساس                 : جذب                

احساس نیرومند انسانی از قبیل: عشق، ترس و عصبانیت را شور یا احساس می نامیم.  گزینه 3 - 65

: علم  : شور- احساس              : افکار              : باور             

«دانشمندان بزرگ مانند ابن سینا هرگز احساس ضعف نکردند و آنها هرگز وقتی تحقیق میکردند دست  برنمی داشتند.»  گزینه 1 - 66

) از سر باز کردن، به تعویق انداختن  ) دست برداشت        

) خاموش کرد  ) اختراع کرد        

«پدر مرحومم پس از یک زندگی طوالنی ماه قبل وقتی 80 ساله بود فوت کرد.»  گزینه 1 - 67

) مراقبت کرد  ) رها کرد     ) رشد کرد     ) فوت کرد    

به طرز عجیبی، وقتی ما گفتیم توسط یک موجود مریخی مالقات شدیم هیچ کس حرف ما را باور نکرد.  گزینه 4 - 68

- باور کردن  - توسعه دادن         - ترجمه کردن         - منصرف شدن        

آن ها باالخره آن درخت هاي قدیمی خیابان ما را قطع کردن، اما از بدشانسی ما یکی از آن ها روي اتومبیل ما افتاد.  گزینه 4 - 69

- از روي بدشانسی، بدبختانه  - خوشبختانه         - با مهربانی         - به ویژه        

ترجمۀ جمله: آن احتماًال لحظه اي بود که ناگهان جفت آن ها متوجه شدند که اندکی پیش چه کاري انجام داده بودند.  گزینه 2 - 70
معنی گزینه ها: 

) به طور طبیعی  ) به طور معمول           ) ناگهان           ) به درستی          

ترجمۀ جمله: برخی تحلیلگران می گویند که قانون جدید می توانست انتظارات مردم از بهبود اقتصادي را افزایش دهد.  گزینه 3 - 71
ترجمۀ گزینه ها: 

) موفق شدن  ) افزایش دادن          ) دستور دادن           ) توصیف کردن          

ترجمۀ جمله: او گفت حرفی شایعه شده است که ممکن است سازمان  بسته شود.  گزینه 2 - 72
ترجمۀ گزینه ها: 

) فهمیدن  ) خاموش کردن          ) شایعه شدن           ) فوت کردن          

ترجمۀ جمله:   گزینه 3 - 73
الف) من نزدیک بود امروز با یک ماشین برخورد کنم. 

ب) چه کار داشتی می کردي؟ چرا نگاه نمی کنی وقتی می خواهی از خیابان رد شوي؟ 

او نمی تواند به خوبی یک معلم خوب تدریس کند. چون تدریس کردن او با یک معلم دیگر مقایسه می شود به قید نیاز داریم و نه صفت. گزینه 1 - 74

فردا تعطیل است. نیازي نداري صبح زود بیدار شوي.   گزینه 4 - 75
don’t have زمانی استفاده می شود که به دلیل خطرناك یا اشتباه بودن چیزي، بهتر باشد که آن را انجام ندهیم اما اگر منظور این باشد که ضرورتی براي انجام کار وجود نداشته باشد از must not از

to استفاده می کنیم. 

او نمی تواند بیش از سی سال داشته باشد. خیلی جوان به نظر می رسد.   گزینه 4 - 76
وقتی از can در این جمالت استفاده می کنیم به این معنی است که باورکردن درست بودن آن فعل یا جمله غیر قابل قبول است. 

 (this can't be the right answer)

آن مردي که آن جا ایستاده کیست؟ باید همانی باشد که منتظرش هستی.   گزینه 2 - 77
یکی از کاربردهاي فعل کمکی must زمانیست که شما فکر می کنید که چیزي احتماًال درست یا به احتمال قوي اتفاق می افتد. 

او نمی تواند از فضاي مجازي استفاده کند. پدر و مادرش به او اجازه نخواهند داد.   گزینه 3 - 78
یکی دیگر از کاربردهاي فعل کمکی can زمانی است که اجازه ي انجام کار یا حق انجام کار را داشته باشیم. 

You can't park here it is a no parking zone.

اگر دوباره شروع به تالش سخت تر نکنی، مجبور خواهی بود که این دوره را سال آینده تکرار کنی.   گزینه 4 - 79
 (have to ضرورت انجام کار با استفاده از)

اگر بخواهی می توانی به جلسه بیایی اما مجبور نیستی.   گزینه 2 - 80
 (don't have to جاي خالی اول توانایی انجام کار و جاي خالی دوم ضرورت یا عدم ضرورت انجام کار با استفاده از)

احتماًال ماه آینده به انگلستان برخواهم گشت. هنوز مطمئن نیستم.   گزینه 1 - 81
might احتمال انجام کار در آینده با استفاده از فعل کمکی

او همیشه با سرعت باال رانندگی می کند چون همیشه عجله دارد.   گزینه 3 - 82
جاي خالی اول at a ....... speed و ...... و جاي خالی دوم in a hurry یعنی عجله داشتن 

در انتهاي این ماه به اسپانیا برخواهم گشت.  گزینه 1 - 83
at the end of  :در انتهاي

اتوبوس گوشه ي خیابان آزادي ایستاد.  گزینه 3 - 84
at در گوشه - حرف اضافه ي مکان: at the corner of
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آیا زهرا به زودي قصد سفردارد؟ خیر، او تا ماه آینده به تعطیالت نخواهد رفت.  گزینه 2 - 85
by استفاده می کنیم و در صورتی که انجام آن لحظه اي باشد از until به معنی تا - تا زمانی که. دقت کنید معموًال اگر فعل ما به صورتی باشد که انجام آن طول بکشد از until حرف اضافه ي زمان

استفاده می کنیم.

مادر بزرگ تام در سال  در سن  سالگی درگذشت.   گزینه 3 - 86
حرف اضافه ي زمان in براي بزرگ تر از یک روز at the age: در سن 

رونی در  نوامبر به دنیا آمد. چون حرف اضافه  on می باشد.  گزینه 4 - 87
تنها گزینه اي که روز را بیان می کند گزینه ي d است. 

جان یک بازیکن بسیار خوب تنیس است. او همیشه خوب بازي می کند.   گزینه 3 - 88
در جاي خاي اول براي توصیف اسم (tennis Player) از صفت و در جاي خالی دوم براي توصیف فعل (Play) از قید استفاده می کنیم. 

دانش آموزانی که به سختی درس می خوانند، عملکرد خوبی در مدرسه دارند.   گزینه 3 - 89
 do از قید استفاده می شود، همچنین (study) براي توصیف فعل

» غلط است.   کاربرد چهارم can/may در مفهوم اجازه و پیشنهاد با توّجه به ترجمۀ جمله، مفهوم پیشنهاد را دریافت می کنیم. با توّجه به عبارت if they wish گزینه هاي « -  -  گزینه 2 - 90
ترجمه: دانش آموزان در صورت تمایل می توانند در طول تعطیالت در دانشکده بمانند.

مارتین در رسم کردن تصاویر بسیار خوب است.  گزینه 1 - 91
بعد از good از حرف اضافه at استفاده میشه و بعد از حرف اضافه از اسم مصدر استفاده میشه. 

حیوانات وحشی که در بیابان زندگی می کنند، براي حفاظت از خودشان از آفتاب سوزان روز، روش مخصوص خودشان را دارند.  گزینه 4 - 92
a: باغ وحش ها            b: دریاها            c: رودخانه ها           d: بیابان ها 

متاسفم که نمیتوانم آن پرواز را به دلیل اینکه پُر شده براي شما رزرو کنم.  گزینه 1 - 93
a: رزرو کردن             b: نامیدن - فریاد زدن             c: آماده کردن             d: بردن 

تک تک آدم هایی که در این کشور زندگی می کنند مجبور به پیروي از قوانین هستند.  گزینه 1 - 94
a: اجبار            b: پیشنهاد              c: شرایط              d: اصطالح 

من پیشنهاد دادم که بازي کنیم اما آن ها ترجیح دادند که تلویزیون تماشا کنند.   گزینه 1 - 95

) آماده کرد  ) بخاطر آورد             ) فراموش کرد            ) ترجیح داد            
مردم به قدري به آن شاعر احترام می گذاشتند که محل دفن و قبر او بزودي جایی براي زائران او بعد از فوتش شد.  گزینه 2 - 96

a: کارهاي هنري              b: محل دفن              c: رمان ها              d: سفارت خانه

«حدود  سال پیش مصري ها اهرام را ساختند. بلندترین آنها  متر ارتفاع دارد.»  گزینه 2 - 97

) زائران  ) گذرنامه ها                 ) اهرام                ) بهشت ها                  
ما در خانه اسپانیایی صحبت می کنیم تا پسرها ارتباط خودشان را با زبان و فرهنگ از دست ندهند.  گزینه 4 - 98

- فرهنگ - سفر         - مهمان         - سوغاتی        
ترجمۀ جمله: تو نمی توانی هنوز دربارة آن ناراحت باشی، آن اکنون یک موضوع قدیمی است.  گزینه 3 - 99

ترجمۀ گزینه: 

) داخلی  ) قدیمی           ) زیبا            ) سنتی            

خاطره انگیز ترین اتفاق من سفرم به آفریقا با خانواده ام در نوامبر گذشته بود. وقتی ما شب دوشنبه رسیدیم باران می بارید ولی بسیار گرم بود. ما با خوشحالی لباس پوشیدیم، شام خوردیم و

خوابیدیم. در روز سه شنبه راهنماي ما با ماشینی بزرگ به دنبالمان آمد. او ما را به اولین منطقه حفاظت شدة کنیا برد که در سال باز شده بود. هنگامی که به سمت آن جا رانندگی می کردیم او

به ما گفت که این منطقه پارکی با بیش از صد نوع حیوان است.   دقیقه بعد از ورودمان به پارك،یک زرافه و یک گورخر دیدیم. وقتی داشتم از زرافه اي عکس می گرفتم گوره خري به سمت ماشین
ما دویید. ابتدا نگران بودیم ولی بعد راهنما گفت نگران نباشید گوره خرها زیاد خطرناك نیستند؟ روز چهارشنبه در خیابان گریت ریفت به پارکی (شنی) براي یک سافاري سه روزه رفتیم. قبل از

اینکه سافاري را شروع کنیم شیرها داشتند به ماشین ما نگاه می کردند. بعد از اتمام سافاري من خوشحال بودم که به خانه برمی گردیم. 

گزینه 2 - 100

) آزمایش ) عمل                    ) سفر                  ) تاریخ               

گزینه 2 - 101

) داشت می چرخید ) داشت رد می شد                    ) داشت می افتاد                 ) داشت توسعه می داد                

گزینه 4 - 102

) خواب ) مدرسه                    ) آفریقا                 ) کار                

گزینه 3 - 103

) خرید  کردن ) مراقبت کرد                    ) شکار  کردن                  ) ملی             

گزینه 4 - 104

) حیوانات ) جنگل ها                    ) سیاره ها                  ) گیاهان               

گزینه 1 با توجه به وجود کلمۀ موصولی when، جملۀ مورد سوال دربارة اتفاقی است که در حال رخ دادن بوده بنابراین فعل را به صورت گذشتۀ استمراري استفاده می کنیم. - 105

) اهلی ) وحشی                    ) خطرناك                  ) در خطر انقراض                 گزینه 2 - 106
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گزینه 4 داستان درباره زمان مشخصی در گذشته صحبت می کند، پس به فعل گذشته ساده نیاز داریم.  - 107
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1 - 2

2 - 3

3 - 3

4 - 3

5 - 1

6 - 4

7 - 1

8 - 2

9 - 3

10 - 2

11 - 1

12 - 2

13 - 3

14 - 4

15 - 2

16 - 4

17 - 4

18 - 2

19 - 1

20 - 2

21 - 1

22 - 3

23 - 2

24 - 4

25 - 4

26 - 1

27 - 2

28 - 2

29 - 2

30 - 2

31 - 4

32 - 1

33 - 2

34 - 3

35 - 3

36 - 1

37 - 4

38 - 3

39 - 3

40 - 3

41 - 2

42 - 3

43 - 4

44 - 4

45 - 2

46 - 4

47 - 4

48 - 2

49 - 3

50 - 3

51 - 3

52 - 3

53 - 4

54 - 2

55 - 3

56 - 3

57 - 3

58 - 4

59 - 4

60 - 4

61 - 3

62 - 1

63 - 3

64 - 2

65 - 3

66 - 1

67 - 1

68 - 4

69 - 4

70 - 2

71 - 3

72 - 2

73 - 3

74 - 1

75 - 4

76 - 4

77 - 2

78 - 3

79 - 4

80 - 2

81 - 1

82 - 3

83 - 1

84 - 3

85 - 2

86 - 3

87 - 4

88 - 3

89 - 3

90 - 2

91 - 1

92 - 4

93 - 1

94 - 1

95 - 1

96 - 2

97 - 2

98 - 4

99 - 3

100 - 2

101 - 2

102 - 4

103 - 3

104 - 4

105 - 1

106 - 2

107 - 4
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تاریخ آزمون: 1400/01/27

1 - A: Are you busy next week? 
B: Yes, we .................. about the animals which are endangered.

will study  are going to study study studied

2 - I promise I .................. him about the surprise party.

am going to tell  will tell  am not going to tell  won't tell

3 - I caught  ..................  train to ..................   London.  ..................  train was late.

a, __, A  __, the, The a, __, The  the, the, A 

4 - You know that ecology is the study of how .................. things relate to their environment.

alive  recent hopeful living

5 - This is a cheap and simple process;  .................. , there are problems.

however also and especially

6 - Jane quickly brushed her .................. , put on her .................. and went to the office.

tooth / jean tooth / jeans  teeth / jean teeth / jeans

7 - Hopefully, the number of endangered animals like Asian .................. and cheetahs .................. going to decrease in the
future.

elephants / are  elephant / is elephants / is elephant / are

8 - He travels around a lot more now  .................. he has a car.

than that then the

9 - I bought a/an .................. toy car yesterday.

new Iranian plastic new plastic Iranian Iranian new plastic plastic Iranian new

10 - Did you know that light becomes  .................. the further it travels.

 most red  reddest  red  redder

11 - The country of India has almost  ..................  the United States.

three times more people as third as many as people three times as many people as third more people than  

12 - As the first  ..................  of rain began to fall, Nader started to run.

liquid rings  parts drops

13 - I  .................. Andrea at the party last night. She  .................. a beautiful dress.

saw / wore  saw / was wearing  was seeing /  wore was seeing / was wearing 

14 - When you  .................. at the party, who  .................. there?

arrived / was were arriving / was arrive / is arrive / will be

15 - Julia’s mother was deeply  .................. her rude behavior at the party the night before.

ashamed of interested in careful about happy about

1
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16 - His brother was .................. .................. to me when I arrived.

wonderful kind wonderfully kindly  wonderfully kind  wonderful kindly

17 - I'm going to bring an umbrella today because it .................. rain.

might can  should would

18 - Mum sat .................. the back of the car.

at in on into

19 - I saw her .................. the fourth of July.

on at in  for

20 - The U.S State Department  ..................  millions of passport each year.

issues bursts boosts claims

21 - The tourist office is publishing .................. to give the vacationers more information about the places of interest in the
area.

tickets novels booklets letters

22 - A place where in some religions like Islam, good people are believed to go after they die is called the .................. .

pilgrimage paradise Mercury Mosque 

23 - We wish to thank all the people for the warm .................. during our recent visit to your beautiful town.

behavior continent emphasis honesty

24 - There was bad weather conditions and the plane's .................. was delayed for two hours.

desert suggestion choice departure

25 - A: We went to Yazd for the holidays. It was very interesting. The people were also very nice. 
B: ..................  
A: To be honest, it was a bit hot.

What's with the weather? How about the weather? 

What did the people do? what was wrong with the people? 
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چون از قبل براي آخر هفته اش در زمینۀ مطالعه روي حیوانات در حال انقراض گزینه 2 - 1
برنامه ریزي کرده است، پس از ساختار be going to استفاده می شود. 

مطالعه در مورد حیوانات از قبل برنامه ریزي شده است. 
ترجمه: الف: هفته بعد سرتان شلوغه؟ 

ب: بله، قراره در مورد حیوانات در معرض خطر مطالعه کنیم. 
در این جمله نیز به دلیل وجود فعل promise تصمیم گیري آنی می باشد و معناي گزینه 4 - 2

جمله نیز به ما می گوید جمله باید منفی باشد بنابراین گزینه ي  صحیح می باشد.
قبل از لندن که حرف تعریف نمی خواهیم، جاي خالی سوم هم «قطار» براي بار دوم گزینه 3 - 3

تکرار می شود؛ پس قبل از آن the میاد. 
ما می دانیم زیست شناسی مطالعۀ چگونگی ارتباط موجودات زنده با گزینه 4 - 4

محیط زیست شان است. 

- زنده  - امیدوار             - اخیر             - زنده            
توجه: صفت alive (زنده) قبل از اسم ها به کار نمی رود. 

این یک فرآیند ساده و ارزان است، هرچند مشکالتی وجود دارد.  گزینه 1 - 5

) مخصوصاً  ) و             ) همچنین         ) هرچند        
گزینه 4 - 6

جین به سرعت دندان هایش را شست، شلوار جین را پوشید و به دفتر کار رفت.
مسواك زدن دندان ها که همیشه به شکل جمع است و مواردي مثل شلوار و عینک را نیز به شکل

جمع بیان می کنند. 
گزینه 3 - 7

elephants / is
ان شاهللا  تعداد حیوانات در معرض خطر همچون فیل هاي آسیایی و چیتاها در آینده کاهش

خواهد یافت.  

چون کلمه چیتا جمع است پس فیل را نیز باید جمع ببندیم. فعل مربوط به آنها نیز باید جمع باشد. 
دقت کنید که is   به اسم number  برمیگردد که مفرد است. 

گزینه 2 - 8
 that

حاال که یک ماشین دارد خیلی بیشتر مسافرت می کند. 

به معنی جمله دقت کنید متوجه می شوید که به than نیازي نیست.
من یک اسباب بازي پالستیکی جدید ایرانی خریدم.  گزینه 1 - 9

باتوجه به قاعدة ترتیب صفاتT تنها گزینۀ یک قابل قبول است: 

گزینه 4 - 10
redder
آیا می دانستی که نور قرمز تر می شود هر چه بیش تر مسافرت می کند. (مسافت بیشتري را طی

می کند) 
با توجه به قسمت دوم جمله، نیاز به صفت تفضیلی داریم. 

می دانید که می توانیم قبل از کلمات twice و three times براي دو برابر یا سه گزینه 3 - 11
برابر گفتن استفاده کنیم.  

گزینه 4 - 12
 drops

وقتی اولین قطرات باران شروع بارش کردند، نادر شروع به دویدن کرد.
گزینه 2 - 13

saw / was wearing

دیشب «آندریا» را در مهمانی دیدم. یک لباس زیبا پوشیده بود. 
دیدن در جمله ي اول ساده است، پس از گذشته ي ساده استفاده می کنیم. اما در جمله ي دوم
پوشیدن لباس چند ساعتی به اندازه ي مهمانی طول کشیده پس با گذشته ي استمراري بیان می 

شود.

گزینه 1 - 14
arrived / was

وقتی به مهمانی رسیدي چه کسی آنجا بود؟  
هر دو جمله که در زمان گذشته هستند به شکل ساده بیان می شوند، زیرا نشانه اي از استمراري

بودن وجود ندارد. در ضمن فعل جمله دوم to be می باشد.

مادر جولیا از رفتار گستاخانه ي او در مهمانی شب قبل به شدت شرمنده بود.  گزینه 1 - 15

: خوشحال : مراقب بودن               : عالقه مند بودن به               : شرمنده شدن              
بودن از 

وقتی من رسیدم برادرش به طور شگفت انگیزي با من مهربان بود.   گزینه 3 - 16
یکی از کاربردهاي قید در جمله توصیف یک صفت دیگر است که دقیقًا قبل از صفت می آید.

 wonderfully kind

امروز قصد دارم یک چتر با خودم بیاورم چون احتمال داره بارون بباره.   گزینه 1 - 17

 (may و یا might احتمال  درصد انجام کار با استفاده از)

مادر پشت ماشین نشست.   گزینه 2 - 18
وقتی منظور داخل چیزي باشد از حرف اضافه ي in استفاده می کنیم. 

او را چهارم جوالي دیدم.   گزینه 1 - 19
حرف اضافه ي زمان on براي یک روز کامل 

دپارتمان ایاالت متحده آمریکا ساالنه میلیون ها پاسپورت را صادر می کند.  گزینه 1 - 20

) تقویت کردن                        ) منفجر کردن                        ) صادر کردن                         

) ادعا کردن               

دفتر گردشگري در حال انتشار کتابچه هایی است تا اطالعات بیشتري را در مورد گزینه 3 - 21
مکان هاي مورد عالقه (جذاب) منطقه به گردشگران دهد.  
a:بلیط ها         b:رمان ها         c:کتابچه ها             d:نامه ها 

گزینه 2 جایی که در بعضی از مذاهب مانند اسالم، بر این باورند که آدم هاي خوب بعد از - 22
مرگ به آنجا می روند، بهشت نامیده می شود. 

a: زیارت           b: بهشت           c: عطارد            d: مسجد 

ما می خواهیم تشکر کنیم از تمام افرادي که رفتار گرمی در طول بازدید اخیرمان گزینه 1 - 23
از شهر زیباي شما داشتند. 

a: رفتار            b: قاره             c: تاکید            d: صداقت 

ترجمۀ جمله: شرایط بد جوي وجود داشت و خروج هواپیما دو ساعت به تأخیر گزینه 4 - 24
افتاد. 

معنی گزینه ها: 

) خروج  ) انتخاب            ) پیشنهاد             ) بیابان          

ترجمۀ جمله:   گزینه 2 - 25
الف) ما براي تعطیالت به یزد رفتیم. واقعًا دلپسند بود. همچنین مردم هم بسیار مهربان بودند. 

ب) هوا چطور بود؟ 
الف) راستش را بخواهی، کمی گرم بود. 
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1 - 2

2 - 4

3 - 3

4 - 4

5 - 1

6 - 4

7 - 3

8 - 2

9 - 1

10 - 4

11 - 3

12 - 4

13 - 2

14 - 1

15 - 1

16 - 3

17 - 1

18 - 2

19 - 1

20 - 1

21 - 3

22 - 2

23 - 1

24 - 4

25 - 2
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: یازدهم درس 1

1 - I know her name. ..................

She has two mother tongues. The cat has got her tongue. It's on the tip of my tongue. It's her mother tongue. 

2 - ..................  people attended the stadium according to the PA (public address) announcer.

Twelve thousand eight hundred forty two Twelve-thousand-eight-hundred-forty-two

Twelve thousand eight-hundred forty-two Twelve thousand eight hundred forty-two

3 - It’s sad, but the hospital has  ..................  medicine. They can’t help many people.

a few few little a little

4 - ‘Here's some cake for you.’    ‘Oh thanks! But that's too  ..................  . I can't eat all that.’

much many little few

5 - There's  ..................  gas in the tank, so we won't have to stop.

many plenty of quite a few quite a bit

6 - I had  ..................  to eat for breakfast. I’m really hungry now.

few a few little a little

7 - Which of the following sentences is grammatically wrong?

There is less traffic after 9 am than at 8 am.

If we are going to save the planet, we need to make less car journeys.

She seems to have less time these days.

Last night, I drank less orange juice than Tom did.

8 - I've seen  ..................  those cartoons that Gary Larson draws. Mary has  ..................  them on her wall.

a few _ a few of a few of _ a few a few _ a few  a few of _ a few of 

9 - Many parents don’t seem to know that some computer games are suitable for  ..................  age groups.

mental emotional varied specific

10 - When giving a presentation, try to ..................  your rate of speech, and tone of voice.

evaluate translate surf vary

11 - Create an environment where every employee can feel that he or she can make a/an .................. .

mistake difference escape continent

12 - Video is a very good  ..................  for practicing listening to a foreign language. 

media middle measure miracle

13 - International donors are trying to improve living conditions of the poorer  ..................  of the continent.

institutes regions cultures thoughts

14 - This is actually one of the most  ..................  asked questions about the Internet.

actively  patiently frequently generously
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15 - Which word is different from the other ones?

 explain  believe mention    tell

16 - Which word is different from the other ones?

 imagine  think vary  consider

17 - Choose the odd word out.

belong  own possess  consider

18 - India’s  .................. . growth rate has been more than twice that of China’s since the turn of the century.

creation  observation explanation population

19 - Despite her disability, Philippa appears to be socially..................  .

valuable confident  uncertain cultural

20 - The device is able to store and play thousands of hours of music,  ..................  its small size.

in addition to  as well as  despite however

21 - E-mail has become an increasingly important  ..................  of communication in the world of business.

range area  means element

22 - With her daughter .................. away on business, the old woman turns to her close friends for help and support.

generously patiently frequently effectively

23 - The children, who were 7 years old, were asked to .................. their new primary school experiences with those from
their kindergartens.

prefer retire confuse compare

24 - The company said the telephone companies have welcomed the planned upgrade as an opportunity to manage the
growth in computer .................. .

experience communication disappearance invention

25 - It was almost impossible to locate ………………… books in the library until we had alphabetized them by the authors’
surnames.

simple lucky balanced specific  
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ترجمۀ جمله: من اونو می شناسم. اسمش نوك زبونمه.  گزینه 3 - 1
براساس اعالم گوینده ورزشگاه، دوازده هزار و هشتصد و چهل و دو نفر در گزینه 4 - 2

استادیوم حضور یافتند.  

بین اعداد  تا  باید یک خط ربط گذاشت، اما بقیۀ اعداد به شکل عادي نوشته می شوند.
این غم ناك است اما بیمارستان داروي کمی دارد. نمی توانند به افراد زیادي کمک گزینه 3 - 3

کنند.  
کلمه ي medicine یک اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش است. اما چون به شکل مفرد آمده

گزینه هاي  و  را حذف می کنیم. از طرفی معنی جمله منفی است پس little جواب درست
است.

«بفرمایید، این هم مقداري کیک براي شما. تشکر! اما این خیلی زیاده. نمی توانم گزینه 1 - 4
همه ي آن را بخورم.» 

 cake اینجا یک اسم غیر قابل شمارش است، پس گزینه هاي  و  حذف می شوند. باتوجه به
معناي جمله از much استفاده می کنیم.

مقدار زیادي سوخت در مخزن است، بنابراین نیازي به توقف نداریم.  گزینه 2 - 5

gas در اینجا یک اسم غیر قابل شمارش است، بنابراین گزینه هاي  و  را حذف می کنیم.

گزینه ي  نیز از لحاظ معنایی غلط است.
براي صبحانه غذاي کمی براي خوردن داشتم. االن واقعًا گرسنه ام.   گزینه 3 - 6

منظور از جمله ي خوردن غذا است. food در انگلیسی یک اسم غیر قابل شمارش است و وقتی
جمله حالت منفی دارد یعنی باید از little استفاده کنیم. a little نیز کم است اما کافی است.

کدام یک از جمالت زیر از لحاظ گرامري غلط است؟   گزینه 2 - 7
کلمه ي journeys یک اسم قابل شمارش جمع است. بنابراین نمی توان قبل از آن less آورد. 

If we are going to save the planet, we need to make fewer car journeys.
قبل از صفات اشاره مثل those می توان از شمارنده ها استفاده کرد، اما دقت کنید گزینه 4 - 8
که of هم بین آن ها می آید. ضمنًا براي ضمایر مفعولی نیز می توان قبل از آن ها از قیدهاي

شمارشی همراه با of استفاده کرد.  

گزینه 4 ظاهرا بسیاري از والدین نمی دانند که برخی از بازي هاي رایانه اي مناسب گروه - 9
سنی خاصی می  باشند. 

) خاص ) متغیر         ) عاطفی         ) ذهنی        
«هنگام ارائه یک سخنرانی، سعی کنید سرعت گفتار و تن صدا را تغییر دهید.»  گزینه 4 - 10

) ارزیابی کردن 

) ترجمه کردن 

) جست وجو کردن در اینترنت / موج سواري کردن 

) تغییر دادن، متفاوت بودن
محیطی را ایجاد کنید که هر کارمندي احساس کند که می تواند تفاوت ایجاد کند.  گزینه 2 - 11

- قاره - فرار             - تفاوت         - اشتباه            
گزینه 1 ویدیو یک رسانه ي خوب براي تمرین گوش دادن  به یک زبان خارجی است.  - 12

) معجزه ) اندازه گیري         ) وسط        ) رسانه        
گزینه 2 خیرین بین المللی در حال تالش براي بهبود شرایط زندگی مناطق فقیرتر قاره - 13

هستند.  

) افکار ) فرهنگ ها           ) مناطق          ) موسسات         

این در واقع یکی از پرتکرارترین سواالتی است که در مورد اینترنت پرسیده می  گزینه 3 - 14
شود.  

) به طور سخاوتمندانه ) مکرر، پرتکرار          ) صبورانه         )  به طور فعال     
کدام کلمه با بقیه متفاوت است.  گزینه 2 - 15

) گفتن ) اشاره کردن           ) باورداشتن               ) توضیح دادن              

کدام کلمه  با بقیه متفاوت است.  گزینه 3 - 16

) مورد توجه قرار گرفتن ) تغییر کردن            ) فکرکردن               ) تصور کردن              

کلمه ناهماهنگ را انتخاب کنید.  گزینه 4 - 17

) توجه کردن ) دارا بودن- داشتن      ) صاحب بودن                ) تعلق داشتن             

نرخ رشد جمعیت هند از آغاز قرن، بیش از دو برابر چین بوده است.   گزینه 4 - 18

) جمعیت ) توضیح            ) مشاهده          ) خلق، آفرینش        

گزینه 2 علی رغم ناتوانی اش، ظاهرا "فیلیپا" از لحاظ اجتماعی مطمئن(داراي اعتمادبه - 19
نفس) است. 

) فرهنگی ) نامشخص          ) مطمئن(داراي اعتمادبه نفس)       ) باارزش       

آن دستگاه، علی رغم اندازه کوچکش قادر است هزاران ساعت موسیقی را گزینه 3 - 20
ذخیره و پخش کند.  

) هر چند ) علی رغم         ) به خوبی         ) عالوه بر      

گزینه 3 ایمیل به طور فزاینده اي تبدیل به مهم ترین وسیله ارتباطی در دنیاي تجارت - 21
شده است.  

) عنصر ) وسیله         ) منطقه         ) محدوده      

آن پیرزن، به این علت که دخترش به طور مکرر براي تجارت در خانه نیست، گزینه 3 - 22
براي کمک و پشتیبانی به دوستان نزدیک خود مراجعه می کند. 

) سخاوتمندانه 

) صبورانه 

) به طور مکرر 

) به طور مؤثر 

از کودکان  ساله خواسته شد که تجربه هاي جدید دبستان خود را با مهد گزینه 4 - 23
کودك شان مقایسه کنند. 

) ترجیح دادن 

) بازنشسته شدن 

) گیج شدن 

) مقایسه کردن 

شرکت گفت که شرکت هاي تلفن از این ارتقاء برنامه ریزي شده به عنوان فرصتی گزینه 2 - 24
براي مدیریت رشد ارتباطات رایانه اي استقبال کرده اند. 

) تجربه 

) ارتباط 

) ناپدید شدن 

) اختراع 

یافتن کتاب هاي خاص در کتابخانه تا زمانی که آن ها را توسط نام خانوادگی گزینه 4 - 25
نویسنده ها الفبایی کنیم تقریبًا غیرممکن بود. 

) ساده 

) خوش شانس 

) متعادل 

) خاص 
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1 - 3

2 - 4

3 - 3

4 - 1

5 - 2

6 - 3

7 - 2

8 - 4

9 - 4

10 - 4

11 - 2

12 - 1

13 - 2

14 - 3

15 - 2

16 - 3

17 - 4

18 - 4

19 - 2

20 - 3

21 - 3

22 - 3

23 - 4

24 - 2

25 - 4
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نام آزمون: درس2 یازدهم

1 - We live in a village now.  .................. .

But we lived in a big city for 5 years.  But we have lived in a big city for 5 years.

But we lived in a big city lately. But we have already lived in a big city.

2 - Which sentence is grammatically wrong?

I dislike being away from my family.  He tried to avoid answering my question.  

I’ve spent years to try to learn French. Why do you keep making the same mistake?

3 - I have  .................. seen your brother. You may catch him if you run.   

recently already just yet

4 - ‘How  .................. has he lived in London? ‘He has lived there for six weeks, I think.’

much often long old

5 - We are glad to hear that the government has promised  .................. more money on education.

spending spent spend to spend

6 - I've traveled in Europe a lot, and in 2001 I  ..................  to Africa.

went have gone have been am going 

7 - My father ……………… ill ……………… the last two months. That’s why I feel tired and depressed.

was / since was / for has been / for has been / since

8 - The education offered beyond high school, especially at a college or university, is technically known as  .................. 
education.

       higher creative   advanced   intermediate

9 -  Fortunately, there has been a sharp  .................. in the number of deaths from lung cancer in the last five years.

increase influence destination decrease 

10 - Choose the word that is different.

worthy healthy rainy angry 

11 - Up to seven thousand people of the town's population were made  .................. during the war.

harmful homeless popular special 

12 - According to the media reports, drug  .................. is now the biggest social problem in American cities.

observation protection condition addiction 

13 - Choose the word that is different.

hobby recreation mission enjoyment

14 - Which word is different from the other ones?

scarcely hardly barely often

1

www.konkur.in

forum.konkur.in



15 - Her parents tried to  ..................  her from marrying her cousin, but she went ahead with the wedding anyway.

identify prevent predict quit

16 - Visitors to the recreation area can go  .................. in the clear waters off the island.

jogging hiking sailing flying

17 - She suffers from periods of deep  .................. , and sometimes locks herself away and speaks to no one for weeks.

condition depression addiction explanation  

18 - Knowledge  .................. from the research will hopefully be used directly to help future patients.

gained contained avoided attended

19 - Children should be allowed to develop their  .................. as well as their academic abilities.

destructive creativity familiar similar 

20 - The wellness center offers activities for everyone, whatever your age or  .................. condition.

physical actual historical mineral  

21 - The media, especially television, play an important role in ………………… people’s lifestyle.

broadcasting influencing exchanging disappearing

22 - The biggest thing that we do ………………… in summer classes is that unlike other classes we don’t start from the
beginning of the book.

fortunately differently wrongly culturally

23 - Students recorded the day’s temperature, checked the rain gauge, and .................. the positions of the sun and moon in
the sky overhead.

respected listened to prevented measured

24 - Mike and his wife are organizing a campaign to draw people’s attention to the environmentally .................. effects of
using their cars.

healthy fluent harmful emotional

25 -  .................. she felt happiness for the first time in her life.

Eventually Probably Surely Greatly
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ما االن در روستا زندگی می کنیم. اما به مدت  سال در یک شهر بزرگ زندگی گزینه 1 - 1
کردیم. 

به دلیل اینکه به زمان خاصی در گذشته اشاره شده و وضعیت کنونی هم در جمله اول مشخص
است.  استفاده از زمان حال کامل وقتی صحیح است که اثر فعل به زمان حال برسد. پس گذشته

ساده بهترین انتخاب است. 

کدام جمله از لحاظ گرامري غلط است؟   گزینه 3 - 2
بعد از فعل spend فعل به شکل اسم مصدر یا ing دار به کار می رود. 

I've spent years trying to learn French.

برادرت را همین االن دیدم. اگر بدوي، شاید به او برسی.  گزینه 3 - 3
وجود فعل کمکی have و has به همراه فعل به شکل اسم مفعول در جمله به این معنی است که
جمله حال کامل است. اگر بخواهیم نشان دهیم که فعل مورد نظر در این جمله در گذشته بسیار

نزدیک اتفاق افتاده از قید just به معنی "همین االن، تازه" قبل از فعل اصلی استفاده می کنیم. 
'او چه مدت در لندن زندگی کرده است؟' ' فکر کنم به مدت شش هفته در آنجا گزینه 3 - 4

زندگی کرده است.' 
جواب سوال مدت زمان یک فعل را نشان می دهد و سوال طول زمان "how long" به معنی "چه

مدت" است. 

خوشحالیم که شنیدیم دولت قول داده پول بیشتري را صرف اموزش کند.  گزینه 4 - 5
بعد از فعل promise فعل به شکل مصدر با to می آید.

با توجه به  in قبل از جاي خالی، باید از زمان گذشتۀ ساده استفاده کنیم.   گزینه 1 - 6

توضیح: عبارت the last two months «طول مدت زمان» را نشان می دهد و نشانۀ گزینه 3 - 7
زمان حال کامل (ماضی نقلی) است.

ترجمۀ جمله: آموزش ارائه شده فراتر از دبیرستان، به ویژه در دانشکده و دانشگاه، گزینه 1 - 8
از لحاظ فنی تحصیالت عالی شناخته می شود. 

) میانی، متوسط  ) پیشرفته                    ) خالق                  ) عالی                     
نکتۀ مهم درسی : 

کالوکیشن "higher education" به معنی "تحصیالت عالی" است. 

خوشبختانه، در پنج سال اخیر کاهش شدیدي در تعداد مرگ و میر ناشی از سرطان گزینه 4 - 9
ریه وجود داشته است. 

)  کاهش یافتن  ) مقصد          ) نفوذ کردن، تاثیر گذاشتن           ) افزایش یافتن      

کلمۀ متفاوت را انتخاب کنید.  گزینه 4 - 10

) عصبانی  ) بارانی              ) سالم               ) ارزشمند             
در بقیۀ گزینه ها y پسوند است. 

 root (worth, health, rain) + y = adjective

در طول جنگ، تا حدود هفت هزار نفر از جمعیت شهر بی خانمان شدند.  گزینه 2 - 11

)  مخصوص  ) مشهور        ) بی خانمان            ) مضر        

بر اساس گزارشات رسانه اي، اعتیاد به دارو در حال حاضر بزرگترین مشکل گزینه 4 - 12
اجتماعی شهرهاي آمریکا است. 

) اعتیاد  )  شرط                         )  محافظت                              ) مشاهده            
کلمه متفاوت را انتخاب کنید.  گزینه 3 - 13

) لذت   ) ماموریت               ) تفریح              ) سرگرمی             

کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟  گزینه 4 - 14

) اغلب  ) به سختی، به ندرت      ) بسختی، به ندرت        ) به سختی،به ندرت       

«والدینش سعی کردند از ازدواج او با پسرعموي خود جلوگیري کنند، اما به هر گزینه 2 - 15
حال او ادامه داد و ازدواج کرد.» 

) خروج ) پیش بینی     ) جلوگیري     ) شناسایی    

بازدیدکنندگان مناطق تفریحی می توانند در آب هاي شفاف جزیره قایق سواري گزینه 3 - 16
کنند. 

) پرواز  ) کشتیرانی، قایق سواري                ) پیاده روي                  ) آهسته دویدن       

او از دوره هاي افسردگی شدید رنج می َبَرد، و گاهی اوقات خود را محبوس می  گزینه 2 - 17
کند و براي هفته ها با هیچ کس صحبت نمی کند.

) توضیح  ) اعتیاد             ) افسردگی            ) شرط        

امیدوارم دانش حاصل از تحقیق به طور مستقیم براي کمک به بیماران آینده گزینه 1 - 18
استفاده شود. 

) اجتناب کردن، پرهیز ) بدست آوردن، حاصل شدن           ) شامل شدن             

) شرکت کردن  کردن          

باید به کودکان اجازه داد تا خالقیت خود را همچون توانایی هاي علمی شان گزینه 2 - 19
گسترش دهند. 

) شبیه  ) آشنا           ) خالقیت           ) مخرب         

با هر وضیعت بدنی و سنی، مرکز سالمت فعالیت هایی را براي همه پیشنهاد می  گزینه 1 - 20
دهد. 

) معدنی  ) واقعی             ) تاریخی               ) بدنی             

رسانه ها به ویژه تلویزیون در تأثیر روي سبک زندگی افراد نقش مهمی را ایفا گزینه 2 - 21
می کنند. 

) پخش کردن (خبر) 

) تأثیر گذاشتن 

) مبادله کردن 

) ناپدید شدن 

بزرگترین کاري که ما در کالس هاي تابستانی به طور متفاوت انجام می دهیم این گزینه 2 - 22
است که بر خالف کالس هاي دیگر، از ابتداي کتاب شروع نمی کنیم. 

) خوشبختانه 

) به طور متفاوت 

) به اشتباه 

) از لحاظ فرهنگی 

دانش آموزان دماي روز را ثبت کردند، باران سنج را بررسی کردند و موقعیت گزینه 4 - 23
خورشید و ماه را در آسمان باالي سر اندازه گیري کردند. 

) احترام گذاشتن 

) گوش دادن به 

) پیشگیري کردن 

) اندازه گیري کردن 

مایک و همسرش در حال برنامه ریزي براي جلب توجه مردم به اثرات مضر گزینه 3 - 24
زیست محیطی استفاده از اتومبیل هایشان هستند. 

) سالم 

) روان، سلیس 

) مضر 

) احساسی، عاطفی 

ترجمۀ جمله: او سرانجام براي اولین بار در زندگی اش احساس خوشحالی (شادي) گزینه 1 - 25
کرد. 

معنی گزینه ها: 

) کامًال، زیاد  ) مطمئنًا            ) احتماًال           ) سرانجام           
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1 - 1

2 - 3

3 - 3

4 - 3

5 - 4

6 - 1

7 - 3

8 - 1

9 - 4

10 - 4

11 - 2

12 - 4

13 - 3

14 - 4

15 - 2

16 - 3

17 - 2

18 - 1

19 - 2

20 - 1

21 - 2

22 - 2

23 - 4

24 - 3

25 - 1
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نام آزمون: درس3

1 - I think Nicola is interesting  .................. . She has lots of interesting ideas.

talking to to talk to in talk in talking

2 - You  ..................  about American history if you visit the exhibition.

will learn a lot of will learn a lot learn a lot of learn a lot

3 - It was nice of you  .................. me to the airport. Thank you very much.

taking take to take to taking

4 - We enjoy  .................. parties so we invited Jim and Robert  .................. lunch with us.

to give / to have to give / having giving / to have giving/ having

5 - The film we watched on TV last night was quite .................. . My little sister went under the table!

excited exciting frightening frightened

6 - Tony was fortunate, as was his friends,  ..................  an old cottage  ..................  when he went  ..................  last week.

to find - to stay - to hunt find - stayed - hunting found - stayed - hunting to find - to stay - hunting 

7 -
The child will not stop .................. .I guess he needs to be fed.

to cry crying cry cried

8 - The interview went very well. She is certain  .................. the job.

getting get to get gets

9 - I'm almost ready  ..................  my garden. I have a lot of seeds. Maybe I have  ..................  I need. If I  ..................  more
seeds than I need, I  ..................  some to my neighbor.

to plant - the most - have - will give planting - most - will have - give 

planting - more - will have - give to plant - more than - have - will give 

10 - Nowadays, many people think that testing beauty products on animals is  .................. .

impossible impatient immoral imperfect

11 - We should try to  .................. our economy instead of depending totally on gas and oil income.

identify diversify socialize recognize

12 - Which word is different from the other ones?

hot and cold right and wrong confident and sure synonyms and antonyms

13 - Besides ability, the other key  .................. in her success are self-confidence and honesty.

products  skills regions elements

14 - The painful truth is that a  .................. number of teenagers leave school without being able to read and write.

surprised surprising excited exciting
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15 - Choose the odd word out.

nervous and frightened sorry and ashamed bored and tired cheap and expensive

16 - If you  .................. someone, you tell them what you think they should do in a particular situation.   

recognize entertain prepare advise

17 - Mary’s explanation of why she got such a poor mark didn’t  .................. the teacher.

achieve accept satisfy expect

18 - His agreement to buy our house was .................. on our leaving all the furniture in it.

fortunate emotional conditional unique

19 - To tell the truth, I was .................. to death when I saw the lion running toward us in the zoo.

depressed confused excited frightened

20 - The truth of the matter is that  .................. interests and shared values are the main factors keeping countries united as
friends.

emotional common certain unique

21 - House prices are  .................. to increase in coming months. That’s why we’re planning to buy one as soon as possible.

familiar available certain proud

22 - Many homeless people are too proud to accept  .................. from others.

souvenir miracle mineral charity

23 - Good writers know how to avoid  .................. their readers by adding some interesting details every now and then.

surprising exciting satisfying boring

24 - The program is designed to .................. the needs of adult learners.

encourage enjoy satisfy decorate

25 - Many important .................. documents were destroyed when the library was bombed.

physical emotional regular historical
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فکر می کنم صحبت کردن با "نیکالس" جالب است. او ایده هاي جالب بسیاري گزینه 2 - 1
دارد. 

بعد از بعضی صفات مانند 

to و ... از مصدر با 
استفاده می کنیم. 

shocked / interested / interesting
 در ضمن to بعد از talk نیز به فاعل جمله اشاره می کند که چون فاعل مشخص است، آن را حذف

می کنیم. 

ساختار جملۀ شرطی  گزینه 2 - 2
با توجه به این که در جملۀ شرط زمان حال ساده (visit) آمده است پس جملۀ شرطی نوع اول
است و به همین دلیل در جواب شرط باید از زمان آینده ساده استفاده شود (دلیل رد گزینه هاي « 

») و با توجه به کاربرد دو عبارت a lot و a lot of که در درس اول با آن ها کامًال آشنا  و 

» صحیح است.  شده اید گزینۀ «
a lot of + اسم 
 a lot + اسمی به کار نمی رود

ترجمه: اگر به نمایشگاه مراجعه کنید، دربارة تاریخ آمریکا بسیار خواهید آموخت.

نظر لطفتون بود که مرا به فرودگاه بردید. خیلی ممنون.  گزینه 3 - 3
براي بیان لطف از ساختار زیر استفاده می کنیم. 

(it is kind/nice of somebody (to do something
It was nice of you to help.

ما از برگزاري مهمانی لذت می بریم، بنابراین از "روبرت" و "جیم" براي صرف گزینه 3 - 4
ناهار دعوت کردیم. 

ing اگر دو فعل در یک جمله داشته باشیم، براي فعل دوم سه حالت بوجود می آید. فعل دوم یا
می گیرد یا to می گیرد و یا به شکل ساده بکار می رود. در جمله باال بعد از enjoy فعل به شکل

اسم مصدر یا ing دار و بعد از invite به شکل مصدر با to بکار می رود. 

گزینه 3 - 5
فیلمی که دیشب دیدم خیلی ترسناك بود. خواهر کوچکم به زیر میز رفت. 

)  ترسیده )  ترسناك                            )  مهیج                               )  هیجان زده               

این تست، تست خیلی خوبی می تواند باشد. چون شما بعد از صفت fortunate یک گزینه 4 - 6
جمله واره بین دو ویرگول می بینید. اما جمله واره ها ربطی به ساختار اصلی جمله ندارند. یعنی اگر
این جمله واره را در نظر نگیریم، بعد از صفت نیاز به مصدر با  to داریم. همچنین بعد از اسم براي
بیان هدف گاهی اوقات می توان از مصدر با to استفاده کرد و نکتۀ آخر می دانید که بعد از فعل

go در هر زمانی که باشد، از فعل ing استفاده می کنیم.  

گزینه 2 - 7
بچه گریه کردن را متوقف نخواهد کرد. فکر می کنم الزم است به او غذا داده شود.

بعد از stop هم مصدر با to به کار می رود و هم اسم مصدر (ing + فعل) اما معنی آن ها متفاوت
است. اگر انجام یک عمل را متوقف کنیم (مانند همین تست) بعد از آن اسم مصدر به کار می رود.

و اگر توقف کنیم تا کار دیگري انجام دهیم بعد از آن مصدر با to به کار می رود.
به مثال هاي زیر دقت کنید:

The man was driving. He stopped to eat.
آن مرد در حال رانندگی کردن بود. او توقف کرد تا غذا بخورد.

The driver was hungry, so he stopped to eat.
آن راننده گرسنه بود بنابراین توقف کرد تا غذا بخورد.

مصاحبه خیلی خوب پیش رفت. او مطمئن است که این شغل را می گیرد.  گزینه 3 - 8
بعد از بعضی صفات مانند 

to و ... از مصدر با 

استفاده می کنیم. 
shocked / interested / interesting

بعد از ready که صفت است به مصدر با to نیاز داریم. ضمنًا در جاي خالی دوم با گزینه 4 - 9
توجه به معنی جمله از مفهوم تفضیلی استفاده می کنیم و بخش آخر جمله هم شرطی نوع اول

است.  

امروزه، بسیاري از مردم فکر می کنند که آزمایش محصوالت زیبایی روي گزینه 3 - 10
حیوانات، غیر اخالقی است. 

. ناقص ، ناتمام، ناکامل  . غیر اخالقی      . بی حوصله ، بد اخالق      . غیر ممکن      
ما باید بجاي وابستگی کامل به درآمد نفت و گاز، سعی در متنوع کردن گزینه 2 - 11

اقتصادمان کنیم. 

. شناسایی کردن  . اجتماعی کردن       . متنوع کردن       . تعیین هویت کردن      
کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟  گزینه 3 - 12

. مترادف و . مطمئن و با اعتماد به نفس          . درست و غلط              . سرد و گرم             
متضاد 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  دو کلمه متضاد هم هستند. 

عالوه بر توانایی، دیگر کلید عوامل کلیۀ موفقیت او، اعتماد به نفس و درستکاري گزینه 4 - 13
هستند. 

. عوامل  . مناطق       . مهارت ها      . محصوالت     
حقیقت دردناك این است که تعداد شگفت انگیزي از نوجوانان مدرسه را ترك گزینه 2 - 14

می کنند، بدون اینکه قادر به خواندن و نوشتن باشند. 

. هیجان انگیز  . هیجان زده       . شگفت انگیز       . شگفت زده      
کلمه متفاوت را انتخاب کنید.  گزینه 4 - 15

. ارزان و . خسته و کسل              . متاسف و شرمنده              . عصبى و ترسیده             
گران 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  دو کلمه متضاد هم هستند. 

اگر کسی را نصیحت می کنید، به آنها میگوید که شما فکر می کنید آنها باید در گزینه 4 - 16
موقعیت خاص چه کاري انجام دهند. 

. نصیحت کردن  . آماده کردن        . سرگرم کردن        . تشخیص دادن     
توضیح "مري" که چرا چنین نمرة ضعیفی گرفته، معلم را قانع نکرد.  گزینه 3 - 17

. توقع داشتن  . راضی کردن، قانع کردن      . پذیرفتن       . بدست آوردن      
ترجمۀ جمله: توافق او براي خرید خانه مان مشروط به باقی ماندن همۀ اثاثیۀ خانه گزینه 3 - 18

بود. 
معنی گزینه ها: 

) منحصر به فرد  ) مشروط            ) عاطفی             ) خوش شانس          

«راستش را بگویم، وقتی دیدم که شیر در باغ وحش به سوي ما می دود، در حد گزینه 4 - 19
مرگ ترسیدم.» 

) ترسیده ) هیجان زده     ) گیج     ) افسرده    
حقیقت موضوع این است که منافع و ارزش هاي مشترك،  عوامل اصلی نگه گزینه 2 - 20

داشتن کشورها به عنوان دوست است. 

. منحصر به فرد  . مشخص       . مشترك      . عاطفی     
قیمت خانه قطعا در ماه هاي پیش رو افزایش می یابد. به همین دلیل است که ما گزینه 3 - 21

قصد داریم در اسرع وقت یک خانه بخریم. 

. غرور  . قطعی      . موجود       . آشنا     

تعداد زیادي از افراد بی خانمان مغرور تر از آن هستند که از دیگران صدقه قبول گزینه 4 - 22
کنند.

ashamed، cotain، sorry، surprised، fortunate، lucky، careful
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. صدقه، خیرات  . مواد معدنی       . معجزه       . سوغات      

نویسندگان خوب می دانند که هر از چند گاهی با اضافه کردن جزییات جالب، گزینه 4 - 23
مانع خستگی خواننده هایشان شوند.  

. خسته کننده  . راضی کننده       . هیجان انگیز       . شگفت انگیز     

ترجمۀ جمله: هدف این برنامه برآورده کردن نیازهاي شاگردان بزرگسال است.  گزینه 3 - 24
معنی گزینه ها: 

) تزئین ) برآورده کردن، راضی کردن            ) لذت بردن             ) تشویق کردن          
کردن 

نکته: یادتونه درس اول meet the needs داشتیم؟ حاال با همون معنی به جاي meet می تونه
satisfy هم بیاد. 

ترجمۀ جمله: اسناد تاریخی مهم زیادي از بین رفتند وقتی کتابخانه بمباران شد.  گزینه 4 - 25
معنی گزینه ها: 

) تاریخی  ) منظم            ) عاطفی             ) جسمی           
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نام آزمون: دوازدهم درس2

زمان برگزاري: 1250 دقیقه

1 - A: Excuse me, I'd like some more coffee. 
B: ..................

Here we go. Here we are. Here you are. Let's go. 

2 - I'm afraid I've made  ..................  progress this afternoon.

few a few little a little

3 - She bought some  ..................  of Coca-Cola at the supermarket.

two-liter bottles two-liter bottle two liter bottles two liters bottles

4 - I’ve moved to this city recently so I don't know  ..................  people.

many much a lot of a lot

5 - I think we should buy  .................. food because the kids were going to eat something before we left,  .................. ?

little / don’t we many / weren’t they a lot of / didn’t we some / shouldn’t we

6 - Unfortunately, the traditional way of life is rapidly  ..................  in almost every region of the country.

increasing decreasing disappearing  improving

7 - Celebrated for nearly 5 centuries, the ceremony is an important  ..................  tradition in the region.

active confident skillful cultural

8 -  I think public transportation is the best ..................  of getting there?

medium means grade device

9 - International donors are trying to improve living conditions of the poorer  ..................  of the continent.

institutes regions cultures thoughts

10 - Dictionaries are produced with specific markets in mind, and their subjects  ..................  accordingly.

exist vary erase grow

11 - Medicines are not always without problems, and doctors usually  ..................  the risks to patients.

measure imagine  suggest explain

12 - She has  .................. superstars and political leaders on her radio program for over 25 years.

 translated suggested interviewed  imagined

13 - The dollar dropped in .................. on the foreign exchange makets last week.

strength percent variation value

14 - Let us briefly consider how we might analyze this experiment .................. the scientific method.

by all means by means of in spite of in addition to 

15 - I really hate  ..................  be away from home so much.

you have to  your having your having to you have 

1
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16 - Take no notice of him. Very few of his ideas are  .................. of further attention.

valuable available worthy healthy  

17 - Which word is different from the other ones?

scarcely hardly barely often

18 - Visitors to the recreation area can go  .................. in the clear waters off the island.

jogging hiking sailing flying

19 - She was forced to  .................. early from teaching because of her special medical condition.

describe decide retire recite 

20 - Why did to have to .................. the subject of money?

get up get on bring up get away 

21 - It's raining outside. Please keep the windows .................. .

down shut off clean

22 - It was a real shame for them  ..................  after all their work.

not to win not winning don't win to not win 

23 - We would  .................. you letting us know of any problems with our new product.

appreciate  communicate describe explain

24 - Many important .................. documents were destroyed when the library was bombed.

physical emotional regular historical

25 - The store sells goods which are manufactured  .................. , as well as internationally.

fortunately locally successfully certainly
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ترجمۀ جمله:   گزینه 3 - 1
الف) ببخشید. من مقداري دیگر قهوه می خواهم. 

ب) بفرمایید. 
متأسفانه امروز بعدازظهر پیشرفت کمی داشته ام.  گزینه 3 - 2

 progress یک اسم غیر قابل شمارش است، بنابراین گزینه هاي  و  را حذف می کنیم. little و 
a little به معنی کم براي اسامی غیر قابل شمارش به کار می روند. a little یعنی مقدار کم اما

کافی و little یعنی مقدار کم اما ناکافی و مفهوم منفی دارد.
او تعدادي بطري دو لیتري نوشابه از فروشگاه خرید.   گزینه 1 - 3

به دلیل وجود some، اسم یا واحد شمارش جمله باید جمع باشد (bottles) و قبل از آن صفت به
شکل مفرد و چون صفت مرکب است با خط پیوند نوشته شود. 

صفت هاي مرکب از چند اسم تشکیل می شوند که با خط فاصله به هم چسبیده اند. و هیچ کدام از
این اسم ها در این ترکیب جمع بسته نمی شوند.

من اخیرًا به این شهر نقل مکان کردم، بنابراین آدم هاي زیادي را نمی شناسم.  گزینه 1 - 4

 کلمه ي people یک اسم جمع است پس گزینه ي  را حذف می کنیم. جمله منفی است پس بهتر
است از many استفاده کنیم. 

توجه کنید که در حالت رسمی از a lot of / lots of  در جمالت مثبت و much / many در
جمالت منفی و سوالی استفاده می شود.

فکر می کنم ما باید مقداري غذا بخریم زیرا قبل از این که خارج شویم بچه ها قرار گزینه 4 - 5
بود چیزي بخورند. 

توضیح: کلمۀ food اسم غیرقابل شمارش است و قبل از آن many به کار نمی رود، پس گزینۀ 
نادرست است. در ضمن کلمۀ little به معناي مقدار خیلی کم (ناکافی) بار منفی دارد و با توجه به

معنی جمله، در این جا کاربرد ندارد، در نتیجه گزینۀ  نیز نادرست است. از طرفی چون جملۀ پایه
با I think شروع شده است باید براي نوشتن Tag Question به سراغ فاعل و فعل بعد از آن

یعنی we should برویم. 
متاسفانه، روش سنتی زندگی با سرعت زیاد تقریبا در همه مناطق کشور در حال گزینه 3 - 6

محو شدن است. 

) در حال پیشرفت ) در حال محو شدن      ) در حال کاهش       ) در حال افزایش     

گزینه 4 این مراسم که نزدیک به  قرن جشن گرفته می شود، یک سنت فرهنگی مهم در - 7
منطقه است. 

) فرهنگی ) ماهر        ) مطمئن         ) فعال         
فکر می کنم حمل و نقل عمومی بهترین وسیله براي رسیدن به آنجاست.   گزینه 2 - 8

)  دستگاه ) درجه      ) وسیله          1) رسانه         
گزینه 2 خیرین بین المللی در حال تالش براي بهبود شرایط زندگی مناطق فقیرتر قاره - 9

هستند.  

) افکار ) فرهنگ ها           ) مناطق          ) موسسات         
گزینه 2 فرهنگ هاي لغت با توجه به بازارهاي خاص تولید می شوند و موضوعات آن ها بر - 10

این اساس متفاوت است. 

) رشد کردن ) پاك کردن        ) متفاوت بودن     )  وجود داشتن    
گزینه 4 داروها همیشه بدون مشکل نیستند، و دکترها معموال  خطر آن ها را به بیماران - 11

توضیح می دهند.  

) توضیح دادن )  پیشنهاد دادن       ) تصور کردن          ) ندازه گیري کردن          

او بیش از  سال با هنرپیشه هاي بزرگ و رهبران سیاسی در برنامه رادیویی گزینه 3 - 12
اش مصاحبه کرده است.  

) تصور کرد ) مصاحبه کرد          )  پیشنهاد داد          ) ترجمه کرد        
ترجمۀ جمله: دالر در بازارهاي تبادل ارز خارجی هفتۀ پیش کاهش ارزش داشت.  گزینه 4 - 13

معنی گزینه ها:

) ارزش  ) تغییر            ) درصد           ) قدرت           

ترجمۀ جمله: بیایید به طور خالصه بررسی کنیم که شما چطور می توانید به وسیلۀ گزینه 2 - 14
روش علمی این آزمایش را تحلیل کنید. 

معنی گزینه ها: 

) عالوه بر این  ) علی رغم            ) به وسیلۀ           ) با تمام وجود           

بعد از صفات ملکی فعل به صورت ing به کار می رود، ضمنًا با توجه به مفهوم گزینه 3 - 15
جمله بعد از فعل hate از فعل have to استفاده کردیم.  

توجهی به او نکنید. تعداد کمی از ایده هایش ارزش توجه بیشتر را دارند.  گزینه 3 - 16

) سالمتی  ) ارزش، شایسته ، الیق           ) موجود           ) باارزش         

کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟  گزینه 4 - 17

) اغلب  ) به سختی، به ندرت      ) بسختی، به ندرت        ) به سختی،به ندرت       

بازدیدکنندگان مناطق تفریحی می توانند در آب هاي شفاف جزیره قایق سواري گزینه 3 - 18
کنند. 

) پرواز  ) کشتیرانی، قایق سواري                ) پیاده روي                  ) آهسته دویدن       

او به خاطر وضعیت پزشکی مخصوصی که داشت، مجبور شد زود از تدریس کناره گزینه 3 - 19
گیري کند. 

( ) بازنشسته شدن، کناره گیري کردن         ) تصمیم گرفتن           1 ) توصیف کردن          
تالوت کردن  

ترجمۀ جمله: چرا باید بحث پول را مطرح می کردي؟  گزینه 3 - 20
معنی گزینه ها: 

) فرار کردن  ) مطرح کردن            ) درمان کردن           ) بیدار شدن           

ترجمۀ جمله: بیرون دارد باران می بارد، لطفًا پنجره ها را بسته نگه دار.  گزینه 2 - 21
معنی گزینه ها: 

) تمیز  ) خاموش            ) بسته           ) پایین           

بعد از عبارت a real shame مصدر با to به کار می بریم که در اینجا شکل منفی گزینه 1 - 22
آن مدنظر است.  

اگر هر مشکل محصول جدید را اطالع دهید، از شما تشکر و قدر دانی می کنیم.  گزینه 1 - 23

. توضیح دادن  . توصیف کردن       . ارتباط برقرار کردن        . تشکر و قدردانی کردن     

ترجمۀ جمله: اسناد تاریخی مهم زیادي از بین رفتند وقتی کتابخانه بمباران شد.  گزینه 4 - 24
معنی گزینه ها: 

) تاریخی  ) منظم            ) عاطفی             ) جسمی           

«فروشگاه کاالهاي محلی را که تولید می شوند همانند بین المللی، می فروشد.»  گزینه 2 - 25

) مطمئنًا ) موفقیت آمیز     ) به طور محلی     ) خوشبختانه    
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1 - 3

2 - 3

3 - 1

4 - 1

5 - 4

6 - 3

7 - 4

8 - 2

9 - 2

10 - 2

11 - 4

12 - 3

13 - 4

14 - 2

15 - 3

16 - 3

17 - 4

18 - 3

19 - 3

20 - 3

21 - 2

22 - 1

23 - 1

24 - 4

25 - 2
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دوازدهم درس1

تاریخ آزمون: 1400/01/27

زمان برگزاري: 1450 دقیقه

1 - A: Did you know that Hafez is known to be as one of the most famous poets in the world? 
B: Really! .................. .

His poems have been translated into many languages 

Hi is known to be the inspiration for many authors and poets around the world 

He is mostly remembered for a special type of poetry 

It's a pity that I don't know much about such a distinguished person 

2 - Most of elderly people who are over 80 are .................. of hearing.

hard heavy easy lack

Often mistaken for insects, spiders actually belong to a different classification of creatures, called arachnids. They're insects'
worst enemies. Although a few species, such as the black widow and the brown recluse, are dangerous, the majority are
harmless to humans. Moreover, they can be helpful. Pest control, for example is just one of the many ways spiders can help
us. Because they kill far more pests than commercial insecticides do. In the future, perhaps if farmers employ armies of
spiders to protect their fields, our grocery bills will be lower and our soil and water and food will have fewer pesticide
remains.

3 - Unlike many people think, .................. .

the black widow is a dangerous species of the spider spiders are the worst enemy of insects

same species of spiders are dangerous a spider is not a kind of insect at all

4 - The black widow and the brown recluse .................. .

are often confused with other species of spiders do the greatest harm to soil, water, and food

are two of the few dangerous species of spiders are the most commonly used species of spiders in pest control

5 - The word "they" in line 3 refers to .................. .

insects spiders

humans black widow and brown recluse spiders

6 - In the future, agricultural products might be cheaper and healthier if .................. .

they found an effective way to get rid of spiders some species of spiders weren't so harmful

armies of spiders are employed to protect the fields insecticides destroy all the insects on the field

7 - A: Who .................. the telephone? 
B: I think it .................. by Graham Bell.

invented - was invented invented - invented was invented - invented was invented - was invented 

8 - I guess my brother didn't like the way his wife behaved in front of many people, ……………… ?

didn't he did he didn't she did she

9 - He was making too .................. noise and was disturbing the other guests and in the end .................. to leave.

much – will asked many – was asked much – was asked many – will be asked
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10 - There was an important meeting last week and a number of suggestions .................. .

was made have made were made were making

11 - In some parts of the world, tea ……………… with milk and sugar.

is serving serves is served served

12 - The police .................. the information about the murder by some people who had seen the scene.

gave was giving were given has given

13 - Don't let the children jump .................. I paid good money for that.

on the chair on the sofa at the sofa in the sofa

14 - The hurricane produced .................. winds in all of the surrounding areas.

heavy big strong fast

15 - My son asked me what it was 15 times, and I .................. to him all 15 times that it was a pigeon .

repeated distinguished replied answered

16 - He writes a characteristically long note, for example, about a method of coloring that has been .................. recently in
some old texts.

installed collected provided discovered

17 - ‘Still, he is known as a studio owner who will .................. no expense to achieve the best sound.’

forgive spare dedicate boost

18 -
She’s a physically well-developed .................. with the emotional and mental level of a four-year-old.

guideline belonging teenager heritage

19 - Since they were stuck in the snow when climbing the mountain. They  ..................  for help.

collected hugged cared shouted

20 - I've baked .................. loaves of bread as a baker and saved the world from hunger.

countless specific simple available 

21 - He happened upon the perfect ……………… to the problem just as he was about to give up his research.

solution arrangement abbreviation equivalent

22 - When people do not know how to bring up or what to teach their children, their cultural ……………… is indeed in
jeopardy.

reference addiction  embassy heritage

23 - Stallman, who is usually known by his initials and login name “RMS”, went on to form the Free Software Foundation
and .................. himself to producing high-quality free software.

dedicate forgive pause destroy

24 - A .................. rain began to fall as I left the house. The weather was pleasant.

light weak small well

25 - For most researchers there are two choices available in .................. to instrument design.

respect regard relation start
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26 - By the end of last century, Americans had .................. the idea of the right to free public education for all children.

embraced respected forgiven burst

27 - My sister wanted to buy a novel .................. she went to the book store after she finished work.

so or but and

28 - I know we agreed to raise the issue at the next meeting .................. we simply won't have the time to discuss it.

so but and or
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الف: آیا می دانستی که حافظ به عنوان یکی از شاعران مشهور دنیا شناخته می شود؟  گزینه 4 - 1
ب: واقعًا! چه حیف که دربارة چنین فرد شاخصی زیاد نمی دانم. 

) اشعارش به زبان هاي زیادي ترجمه شده اند. 

) او به عنوان الهام بخش بسیاري از نویسندگان و شعرا در سرتاسر جهان شناخته می شود. 

) او غالبًا به خاطر یک نوع شعر خاص به یاد آورده می شود. 

) چه حیف که دربارة چنین فرد شاخصی زیاد نمی دانم.

بیشتر افراد ُمِسن که بیش از  سال دارند، کم شنوا می باشند.  گزینه 1 - 2

: سخت  گزینۀ 

: سنگین  گزینۀ 

: راحت، آسان گزینۀ 

: عدم، خالی از  گزینۀ 
توضیح: عبارت "hard of hearing" به معنی "سنگین گوش" می باشد.

اغلب عنکبوت ها به اشتباه جزء حشرات محسوب می شوند. در واقع عنکبوت ها به طبقه بندي
متفاوتی از موجوداتی که عنکبوتیان نام دارند متعلق هستند. آنها بدترین دشمنان حشرات هستند.
اگرچه تعداد کمی از گونه ها مانند بیوه سیاه و عنکبوت قهوه اي خطرناك هستند اما اکثر آن ها
براي انسان ها بی ضرر هستند.عالوه بر این، آن ها می توانند مفید نیز باشند. براي مثال کنترل
آفات، تنها یکی از راه هایی ست که عنکبوت ها می توانند  به ما کمک کنند. زیرا آن ها آفات بسیار
بیش تري را نسبت به آفت کش هاي تجاري نابود می کنند. در آینده، شاید اگر کشاورزان
ارتش هاي عنکبوت را براي محافظت از مزارع خود استخدام کنند، صورت حساب هزینه هاي ما

کاهش خواهد یافت و خاك و آب و غذا باقیمانده آفت کش کمی خواهند داشت.

گزینه 4  - 3

گزینه 3  - 4

گزینه 2  - 5

گزینه 3  - 6

A: چه کسی تلفن را اختراع کرد؟  گزینه 1 - 7
B: فکر کنم آن توسط گراهام بل اختراع شد. 

توضیح: جملۀ سؤال، جمله اي معلوم می باشد که به زمان گذشته آمده است؛ اما جمله پاسخ جمله اي
مجهول است که باید از ساختار " قسمت سوم فعل + to be" تبعیت نماید. (رد سایر گزینه ها)

حدس می زنم برادرم از نحوه برخورد همسرش در جلوي آن همه مردم خوشش گزینه 2 - 8
نیامد، مگر نه؟ 

نکته: پرسش کوتاه مربوط به قسمت دوم جمله (my brother didn't like) است که به زمان
گذشته ساده و منفی است. 

یادآوري: پرسش کوتاه از افزودن فعل کمکی به ضمیر فاعلی جمله ساخته می شود.
او در حال ایجاد سروصداي زیاي بود و دیگر مهمانان را ناراحت می کرد و باالخره گزینه 3 - 9

(از او) خواسته شد (آنجا را) ترك کند.  
جاي خالی اول – اسم noise  در اینجا غیر قابل شمارش است پس از much  استفاده می کنیم.  

جاي خالی دوم – مجهول زمان گذشتۀ ساده 

با توجه به معناي جمله، پاسخ مورد نظر باید به صورت مجهول به کار رود؛ یعنی گزینه 3 - 10

« » و با توجه به زمان جمله و عبارت a number of suggestions گزینۀ « فقط گزینۀ « و 
درست است.  

ترجمه: در هفتۀ گذشته جلسۀ مهمی (برگزار) و تعدادي پیشنهاد مطرح شد. 

در برخی قسمت هاي دنیا، چاي با شیر و شکر سرو می شود.   گزینه 3 - 11
. (am/is/are + P.P) نکته: جمله به زمان حال ساده و در حالت مجهولی قرار دارد

باز هم نقش دو مفعولی فعل «give» مدنظر است. اطالعات به پلیس داده می شود، گزینه 3 - 12

پس مجهول است و به راحتی می توانید گزینۀ  را انتخاب کنید. 
ترجمۀ جمله: اطالعات دربارة قتل، توسط مردمی که صحنه را دیده بودند، به پلیس داده شد.

اجازه ندهید بچه ها روي کاناپه بپرند. من پول زیادي براي آن پرداختم.  گزینه 2 - 13
به همایند on the sofa  (روي کاناپه). 

ترجمۀ جمله: طوفان بادهاي قوي در همۀ نواحی اطراف تولید می کرد.  گزینه 3 - 14
معنی گزینه ها: 

) سریع ) قوي                ) بزرگ                ) سنگین               
«پسر من از من پانزده بار پرسید و من همۀ آن پانزده بار را به او پاسخ دادم که گزینه 3 - 15

آن کبوتر است.» 

) پاسخ دادن  ) پاسخ دادن     ) تشخیص دادن     ) تکرار کردن    
نکته: فعل Reply همراه با حرف اضافه to می آید اما فعل Answer حرف اضافه ندارد. پس در

این جا که هردو مورد را در گزینه ها داریم، به وجود to بعد از جاي خالی دقت می کنیم.
او یک یادداشت به شکل مشخصی نوشت، به عنوان مثال، در مورد یک روش گزینه 4 - 16

رنگ آمیزي که اخیرًا در بعضی از متون قدیمی کشف شده است. 

- نصب کردن 

- جمع آوري کردن 

- فراهم کردن 
هنوز هم، او به عنوان مالک استودیویی شناخته می شود که براي دستیابی به گزینه 2 - 17

بهترین صدا از هیچ هزینه اي مضایقه نمی کند. 

 – بخشودن ، عفو کردن 

- وقف کردن 

- باال بردن   
گزینه 3 - 18

او یک نوجوان از نظر جسمانی کال رشد کرده با احساسات و سطح ذهنی یک کودك چهار ساله
است.

- میراث - نوجوان   - تعلق    - دستورالعمل  
به خاطر اینکه هنگام باال رفتن از کوه آن ها در برف گیر افتادند، براي کمک گزینه 4 - 19

فریاد زدند. 

) مراقبت کردند.                ) در آغوش گرفتند.               ) جمع آوري کردند.                         

) فریاد زدند.                  
من قرص هاي نان بیشماري را به عنوان یک نانوا پخت کردم  و جهانی را از گزینه 1 - 20

گرسنگی نجات دادم.

- مشخص 

- ساده 

- موجود
دقیقا زمانیکه می خواست دست از تحقیقش بردارد، به طور اتفاقی راه حل عالی گزینه 1 - 21

براي مساله پیدا کرد.  

) معادل ) مخفف                               ) ترتیب                  ) راه حل         
زمانیکه مردم ندانند چگونه فرزندانشان را تربیت کرده و چه چیزهایی به آنها گزینه 4 - 22

آموزش دهند، میراث فرهنگی شان واقعا به مخاطره می افتد.  

) میراث  ) سفارت                                    ) اعتیاد                       ) مرجع                      
استالمن که معموًال هنگام ورود با اختصار RMS شناخته می شود (کار را) ادامه داد گزینه 1 - 23
تا Free Software Foundation را تشکیل دهد و خودش را وقف تولید نرم-افزارهاي رایگان

با کیفیت باال کرد. 

) وقف کردن
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) بخشیدن 

) مکث کردن 

) نابود کردن 

ترجمۀ جمله: باران سبکی شروع به باریدن کرد زمانی که من خانه را ترك کردم. گزینه 1 - 24
هوا لذت بخش بود. 

معنی گزینه ها: 

) خوب ) کوچک                 ) ضعیف                 ) آرام، نرم                

ترجمۀ جمله: براي خیلی از محققان دو نوع انتخاب با توجه به طراحی ابزار وجود گزینه 2 - 25
دارد. 

معنی گزینه ها: 

) شروع  ) رابطه                 ) توجه                 ) احترام                

ترجمۀ جمله: در پایان قرن گذشته، آمریکایی ها ایدة حق آموزش عمومی رایگان گزینه 1 - 26
براي همۀ کودکان را پذیرفتند. 

معنی گزینه ها:  

) منفجر شدن  ) بخشیدن               ) احترام گذاشتن               ) پذیرفتن              

خواهرم می خواست یک رمان بخرد، بنابراین بعد از اتمام کارش به کتاب فروشی گزینه 1 - 27
رفت. 

) و  ) اما              ) یا               ) بنابراین             

می دانم که توافق کردیم در جلسۀ بعدي آن مسأله را مطرح کنیم اما در حقیقت گزینه 2 - 28
هیچ وقتی براي بحث راجع به آن نداریم. 

) یا  ) و                   ) اما                 ) بنابراین                  
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1 - 4

2 - 1

3 - 4

4 - 3

5 - 2

6 - 3

7 - 1

8 - 2

9 - 3

10 - 3

11 - 3

12 - 3

13 - 2

14 - 3

15 - 3

16 - 4

17 - 2

18 - 3

19 - 4

20 - 1

21 - 1

22 - 4

23 - 1

24 - 1

25 - 2

26 - 1

27 - 1

28 - 2
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دوازدهم درس2

تاریخ آزمون: 1400/01/27

زمان برگزاري: 1250 دقیقه

1 - A: What's the advantage of using a pocket dictionary to other types of dictionaries? 
B: .................. .

It has more entries It is more appropriate for everyone 

It is bilingual or monolingual You can carry it more easily 

2 - A: How are the two dictionaries different? 
B: The old dictionary .................. whereas the new one is really very simple.

is fairly complicated is easy to figure out provides helpful information expands your vocabulary 

3 - If we .................. more money, we ................. a bigger house.

earned – could buy earn – could buy were earning – could buy  & 1 3

4 - The psychologists .................. the nature of sleep have made important discoveries.

who study who has studied who have been studied who has been studied

5 -   If the taxi .................. fast, we .................. late.

weren’t coming – would be didn’t come – would be didn’t come – were A & B

6 - Experience is a school ……………… one can never graduate.

from who who from from which which from

7 - If we .................. work tomorrow, we’d stay longer at the party.

had to didn’t have to don’t have  & 1 2

8 -  Do you really think you ................. happier if you had more money?

be will be would be were

9 - If Aniela .................. study, she .................. tonight.

had to – should go out didn’t have to – could go out didn’t have to – should go out had to – could go out

10 - Anyone .................. to take the exam must sign up before next Friday.

whom they want who want who wants who he wants

11 - If I ……………… so busy, I would have more time to learn and practice English.

was wasn't were weren't

12 - Which sentence is grammatically WRONG?

If my sister were here, we’d talk together. My friends and I can’t go out tomorrow if it rain.

If I had enough money, the car would be bought. Where would you go if your wife hurt herself?

13 - Jim .................. the gold pocket watch that his grandfather had given him.

respected for founded treasured designed

14 - Hatha yoga concentrates on the physical stage and is practiced largely as an .................. to relaxation.

aim entry aid entrance
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15 - Zoos .................. to educate people, but in fact, visitors don’t learn anything meaningful about the natural behavior,
intelligence, or beauty of animals.

claim stick to lie wonder

16 - The earthquake so .................. caused destruction that the bridge was no longer usable.

hardly generally heavily exactly 

17 - Modernism seeks to find new forms of .................. and rejects traditional or accepted ideas.

volume expression treasure disconnection

18 -  .................. show business celebrities have promised to support our group.

A host of Hosts of whole host of A & C  

19 - The house was surrounded by trees, and .................. from the road.

invisible near throughout exclamation

20 - That IT company is trying to ……………… a list of suitable people for their new project.

entertain emphasize worry compile

21 - We'd just finished our meal when Sara realized she'd ……………… left her checkbook at home.

 emotionally successfully effectively accidentally

22 - My story .................. just how important it is for more people to sign up for organ donations.

magnifies highlights forbids compares

23 - The low test scores are .................. of how bad our public schools are.

effective systematic fantastic symbolic

24 - Our professor asked me how I would .................. happiness.

define rise estimate dream

25 - Elders have a lot to share with us: their life experiences, their .................. , their successes and many more.

affection arrangement attractiveness failures
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الف: مزیت استفاده از یک فرهنگ لغت جیبی نسبت به سایر انواع فرهنگ لغات گزینه 4 - 1
چیست؟ 

ب: می توانید آن  را راحت تر حمل کنید. 

) براي همگان مناسب تر است.  1) سرواژه هاي بیشتري دارد.                             

) می توانید آن  را راحت تر حمل کنید.  ) دو زبانه یا تک زبانه است.                           
الف: تفاوت این دو فرهنگ لغت چیست؟  گزینه 1 - 2

ب: آن فرهنگ لغت قدیمی نسبتًا پیچیده است در حالی که مدل جدید واقعًا خیلی ساده است. 

) درکش آسان است.  1) نسبتًا پیچیده است.                              

) لغات شما را افزایش می دهد. ) اطالعات مفیدي ارائه می دهد.                 
دقت کنید در شرطی نوع دوم در قسمت جمله شرط عالوه بر ساختار گذشتۀ ساده گزینه 4 - 3
از ساختار گذشته استمراري نیز می توانیم استفاده کنیم. (البته این نکته در کتاب مستقیمًا ذکر

نشده است.)

با توجه به معلوم بودن جمله گزینه هاي  و  که ساختار مجهول دارند خط گزینه 1 - 4
می خورند. 

گزینۀ  هم که با فاعل مطابقت ندارد و غلط است. 

دقت کنید گزینۀ  که ساختار گذشتۀ استمراري دارد. همانطور که پیشتر گفتیم گزینه 2 - 5

می تواند گزینۀ صحیح باشد اما در اینجا تاکسی نیاز به فعل to be مفرد دارد!! پس فقط گزینۀ 
ساختار شرطی نوع دوم را دارد.  

گزینه 3 تجربه مدرسه اي است که هیچگاه نمی توان از آن فارغ التحصیل شد.  - 6
(which) توضیح: براي "مدرسه" که غیر انسان است در جمله واره موصولی از ضمیر موصولی
استفاده می شود. در صورت وجود حروف اضافه آنها را قبل از ضمیر موصول یا در آخر جمله واره

وصفی قرار می دهیم.
معنی جمله: اگر ما مجبور نبودیم که فردا کار کنیم، بیشتر در مهمانی می ماندیم.  گزینه 2 - 7

گزینۀ  از نظر معنایی و گزینۀ  از نظر ساختاري غلط هستند. 
با دیدن کلمۀ had در قسمت جمله شرط می فهمیم که شرطی نوع دوم داریم، پس گزینه 3 - 8

در جواب شرط ساختار گزینۀ  را کم داریم.
معنی جمله: اگر آنیال مجبور نبود که درس بخواند، او می توانست امشب بیرون گزینه 2 - 9

برود. 
چون معنی جمله با واژه باید جالب نمی شود، بنابراین گزینه هایی که should را دارند صحیح

نیستند. 
براي اشاره ضمایر مبهم مثل «anyone» از ضمیر «they» استفاده می شود، البته گزینه 3 - 10

him/he و ... هم مشکلی ندارد! پس گزینه هاي  و  حذف می شوند، چون می دانید اسم قبل از
ضمیر موصولی در بند وصفی دوباره تکرار نمی شود! ضمنًا بعد از ضمایر مبهم فعل مفرد به کار

می رود. پس گزینۀ  صحیح است. 
ترجمۀ جمله: هرکس که می خواهد امتحان بدهد باید قبل از جمعۀ آینده ثبت نام کند. 

اگر سرم خیلی شلوغ نبود، وقت بیشتري براي یادگیري و تمرین انگلیسی داشتم.  گزینه 4 - 11
(Be) در شرطی نوع دوم و براي موقعیت هاي غیر واقعی در جمله شرط درصورتیکه فعل اصلی

باشد همیشه از (were) استفاده می شود. 
یاد آوري: در شرطی نوع دوم (شرطی غیر واقعی)، فعل جمله شرط گذشته ساده و فعل نتیجه

شرط آینده در گذشته است.
گزینه 2 - 12

شکل درست گزینۀ  به شکل زیر است (به انتهاي فعل rain باید s سوم شخص مفرد اضافه
شود):

My friends and I can’t go out tomorrow if it rains
جیم ساعت جیبی که پدر بزرگش بهش داده بود را به شدت دوست داشت.  گزینه 3 - 13

(for بدون حرف اضافه) احترام گذاشتن .

. تاسیس کردن 

. عالقه زیاد داشتن 

. طراحی کردن 

یوگاي هاتا بر مرحلۀ فیزیکی تمرکز می کند و بعنوان مرحلۀ ورودي به گزینه 4 - 14
ریلکسیشن (آرامش) اجرا می شود.

. هدف

. مدخل (ورودي کلمه)

. کمک

. ورودي، به عالم خلسه فرو بردن

باغ وحش ها ادعا می کنند که به مردم آموزش می دهند اما در واقع بازدیدکنندگان گزینه 1 - 15
چیزي در مورد رفتار طبیعی، هوش و یا زیبایی حیوانات فرا نمی گیرند. 

. ادعا کردن 

. چسبیدن به 

. دروغ گفتن 

. تعجب کردن

زلزله باعث ویرانی هاي سنگینی شده به طوریکه پل دیگر قابل استفاده نبود.  گزینه 3 - 16

. به سختی 

. عموماً 

. سنگین 

. دقیقاً 

مدرنیسم به دنبال پیدا کردن اشکال جدید بیان است و ایده هاي سنتی یا گزینه 2 - 17
پذیرفته شده را رد می کند.

میزبانان برنامه افراد مشهور تاجر به گروه حامیان قول داد. (فعل have براي اسم گزینه 2 - 18
جمع استفاده می شود.) 

. میزبان 

. میزبانان 

. تمام میزبان 

و  . گزینۀ 

درختان خانه را احاطه کرده بودند و خانه از خیابان نامعلوم بود.  گزینه 1 - 19

. نامعلوم 

. نزدیک 

. کالً 

. تعجب
گزینه 4 - 20

 آن شرکت آي تی در تالش است تا فهرستی از افراد مناسب براي پروژه جدیدشان را گردآوري
کند.

) گردآوري کردن ) نگران بودن                        ) تاکید کردن                  ) سرگرم کردن 
گزینه 4 - 21

 تازه غذایمان را خورده بودیم که سارا متوجه شد دسته چکش را به طور تصادفی در خانه جا
گذاشته است.

) به طور تصادفی ) به نحو موثر   ) به شکل موفقیت آمیز   ) به لحاظ عاطفی  

ترجمۀ جمله: داستان من این موضوع را که چقدر براي مردم مهم است که براي گزینه 2 - 22
اهداي عضو ثبت نام کنند، را مورد تأکید قرار می دهد.

معنی گزینه ها:

2
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2

34

34

2

1

2

13

3

14

3

2

1

2

3

4

1

2

3
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3
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1

2

3

4
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1234
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) مقایسه کردن  ) ممنوع کردن               ) تأکید کردن               ) بزرگ کردن              

ترجمۀ جمله: نمره هاي کم آزمون نشان دهندة این است که چقدر مدارس عمومی گزینه 4 - 23
بد هستند. 

معنی گزینه ها: 

) نمادین  ) شگفت انگیز               ) اصولی               ) موثر              

ترجمۀ جمله: استادمان از من پرسید که چگونه خوشحالی ام را توصیف می کنم گزینه 1 - 24
(تعریف کنم). 
معنی گزینه ها: 

) رویاپردازي ) تخمین زدن               ) افزایش یافتن               ) تعریف کردن              
کردن

«سالمندان چیزهاي زیادي براي به اشتراك گذاشتن با ما دارند، تجارب گزینه 4 - 25
زندگی شان، شکست ها، موفقیت ها و خیلی چیزهاي دیگر.» 

) شکست ها ) جذابیت ها           ) چیدمان           ) اثرپذیري ها          
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1 - 4

2 - 1

3 - 4

4 - 1

5 - 2

6 - 3

7 - 2

8 - 3

9 - 2

10 - 3

11 - 4

12 - 2

13 - 3

14 - 4

15 - 1

16 - 3

17 - 2

18 - 2

19 - 1

20 - 4

21 - 4

22 - 2

23 - 4

24 - 1

25 - 4
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دوازدهم درس3

تاریخ آزمون: 1400/01/27

زمان برگزاري: 1750 دقیقه

Passage 2 
Wind power is energy, such as electricity, that is generated directly from the wind. It is considered a renewable energy source
because there is always wind on the Earth and we aren't "using up" the wind when we make energy from it. Wind power also
does not cause pollution. 
In order to create a lot of energy capable of powering thousands of homes, energy companies build large wind farms with lot
of wind turbines. They usually build these in consistently windy places. Some companies build wind farms out in the ocean.
These are called offshore wind farms. 
Windmills have been used since the Middle Ages in order to harness the energy of the wind. They were initially used to
pump water or to grind flour. It was late 1800 s and early 1900 s that windmills were first used to generate electricity.

1 - Which of the following statements is TRUE, according to the passage?

Windy regions are suitable for building wind farms. Turbine generators are not necessary to produce electricity.

Sometimes wind power may be harmful to the environment. Offshore wind farms are built on a beach.

2 -  What does the word "They" in paragraph 3 refer to?

 wind turbines  wind farms  windy places  energy companies

3 - What were windmills originally made for?

powering homes and factories  building large wind farms

 pumping water or grinding flour generating electricity directly from wind

4 -  The word "harness" in the last paragraph is closest in meaning to  .................. .

 achieve  deliver  convert  control

5 - Air pollution in cities like Tehran is a problem that ……………… quickly.

should solve shouldn't be solved should be solved should been solved

6 - When we went to Osaka, my friend .................. a lot about the city because she .................. there many times.

knew, had been had been, knew was, had known had known, was

7 - By the time I ……………… there, they had already eaten their dinner.

get got have gotten had gotten

8 - The class for next semester is too large. It .................. in half, .................. there's not enough money in the budget to hire
another teacher.

must be divided - so must to divide - so should be divided - but should have divide- but

9 - My friend offered me .................. pizza, but I .................. lunch, .................. I wasn't hungry.

a piece of - had just had - so a bar of - just had - and a piece of - had just had - but a slice of - have just had - so

10 - Which sentence is grammatically WRONG?

Everybody were invited to the party. She’d gone out before I came home.

It might be sold by my grandfather. We had never been there before.
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11 - Changing waste  ..................  one of the most helpful ways to save the resources of the earth.

to energy can be considered energy can be considered  energy can be considering  to energy can be considering

12 - This medication ............... on an empty stomach or it may have side effects.

should takes shouldn’t be taking shouldn’t be taken should taken

13 - During digestion, the starches and sugars in the food you eat are .................. to glucose, a sugar that your body uses for
energy.

demand transmit absorb converted

14 - Electronic Arts developed a nice version of Scrabble for iGoogle and the NPR .................. allows you to share news
stories with your friends.

agreement gadget heritage guideline  

15 - The Innu language of Northern Quebec has no .................. for the word music because for them, music is everywhere, in
every living thing.

issue emotion pleasure equivalent

The human eye is nature's most fantastic organ, and the high degree of development of human society probably depends
upon  .........(A).........  .When nature first developed this intricate and adaptable organism, human eyes .........(B)......... mainly
for outdoor work and living. With the stress of indoor life and unnatural lighting, much pressure is placed on eyes today.
Sometimes more than nature's assistance is needed to keep eyes in shape for the many uses they .........(C)......... in modern
life. It is also true that we have .........(D)......... man's normal lifespan to almost twice what it was in ancient societies. Visual
problems also increase with age, and eyes usually need some corrective .........(E)......... as one grows older.

16 - E:

skill care space addiction

17 - While European football is often mixed up with American football, the two sports are not .................. . 

joint basis component equivalent  

18 - Everyone faces challenges in life. It's a matter of how you learn to ……………… them and use them to your advantage.

overcome recommend remind dread

19 - Recently, families are paying more attention to nature, students learn about saving wildlife, and some hunters don't go
hunting  ..................  .

anymore whereby nearly ahead

20 - The art department and the music department are in two .................. buildings.

meaningful countless immediate separate

21 - I didn't like him at first, but in the end I actually got quite .................. of him.

fond available common excellent

22 -
The wind farm may be able to .................. enough power for 2,000 homes in the town.

generate hatch succeed replace

23 - I am fortunate that I have never been deathly ill, but whenever I have the flu, I most .................. feel like I am dying.

certainly immediately suddenly fluently

2
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24 - Most information was collected by .................. observation of the animals.

immediate direct national primary

25 - Choose the correct concluding sentence for the following paragraph from the choices given below. 
Some people think of bats as pests, but bats are helpful in different ways. For one thing, most bats eat insects. That means
fewer mosquitoes and other biting insects that can spread disease. It also means fewer insects to destroy farmer's crops. Also
, some bats spread the seeds of the plants they eat. There fore , new plants continue to grow and provide food for both people
and animals.

Though some people might not like them, bats truly are helpful 

Bats help farmers stop insects from destroying their crops. 

Even though they help farmers, there are many bad things about bats. 

Bats are blind but they can find their way around easily. 

26 - Choose the correct concluding sentence for the following paragraph from the choices given below. 
M orning walk is a simple but excellent exercise. It enhances the flow of oxygen in blood and relieves us of a lot of stress. It
helps us to get rid of laziness and also induces good sleep in the night. Another additional benefit is that morning walk
exposes us to fresh air which keeps us in touch with nature.

Mornig walk does a lot of good to us. Morning walk helps relieve stress.

Morning walk helps our heart to get stronger. Morning walk can be done in different places.

27 - Choose the sentence that dose NOT support the topic sentence. 
TOPIC SENTENCE: Rainforests are extremely important in the ecology of the Earth.

Many plants are used in new drugs that fight disease. There are many types of tropical rainforests in the world. 

The plants of the rainforests generate much of the Earth's oxygen. They are natural home for millions of plants and animals. 

The Run For it Foundation  .........(a).........  by Albert and Grace Donner in memory of their son Felix, a victim of brain
cancer who passed away in 1985 at the age of 11.
Begun in 1987, the foundation's Fun Run has  .........(b).........  increased in size from almost 50 runners to just over 800 as of
last year. Every year the foundation holds ceremonies  ........(c).......... . The first ceremony brought in about $50,000 for
cancer research. This year organizers hope to raise even more money! As the ceremony  .........(d)......... by volunteers and
supported by community donations, every penny raised goes directly to Children's Hospital in support of cancer research and
efforts to  .........(e).........  the lives of children with cancer.

28 - a

that founded it founded was founded founded

29 - b

widely patiently helpfully gradually

30 - c

to collect money from charitable people for money from charitable people collect

which collects from charitable people money that from them charitable people were collected money

31 - d

organizes is organized has organized which is organized 
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32 - e

cure identify arrange improve
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 متن شماره  
نیروي باد یعنی انرژي اي همچون برق که مستقیمًا از باد به دست می آید. آن به عنوان یک منبع
انرژي تجدیدپذیر تلقی می شود چرا که همیشه باد روي زمین وجود دارد و هنگام تولید انرژي از

آن، باد را تمامًا مصرف نمی کنیم. نیروي باد همچنین باعث آلودگی نمی شود. 
براي تولید برق از باد، شرکت هاي انرژي از آسیاب هاي بادي بزرگ به نام توربین استفاده

می کنند. دلیل این نامگذاري استفاده آن ها از ژنراتورهاي توربینی براي تولید برق است.
به منظور تولید انرژي کافی براي تامین برق هزاران خانه، شرکت هاي انرژي مزارع بادي بزرگ با
تعداد زیادي توربین  هاي بادي می سازند. آن ها معموًال اینها را در مناطق پیوسته بادخیز بنا
می کنند. برخی شرکت  ها مزارع بادي را داخل اقیانوس می  سازند. به این ها مزارع بادي دریایی

(دور از ساحل) می گویند. 
آسیاب هاي بادي از قرون وسطی به منظور مهار انرژي باد به کار می رفتند. آن ها در ابتدا براي
پمپاژ آب و یا آسیاب کردن آرد به کار می رفتند. در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم بود

که آسیاب هاي بادي براي نخستین بار در تولید برق به کار رفتند. 

طبق متن، کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟  گزینه 1 - 1

 - مناطق بادخیز براي ساخت مزارع بادي مناسب هستند. 

 - ژنراتورهاي توربینی براي تولید برق ضروري نیستند. 

 - گاهی اوقات نیروي باد ممکن است براي محیط مضر باشد. 

 - مزارع بادي دریایی روي ساحل بنا می شوند.

کلمه «آنها» در پاراگراف سوم به چه اشاره دارد؟ گزینه 4 - 2

- توربین هاي بادي 

 - مزارع بادي 

 - مکان هاي بادي 

 - شرکت هاي انرژي 

آسیاب هاي بادي در ابتدا به چه منظور ساخته شدند؟  گزینه 3 - 3

 - تأمین برق خانه ها و کارخانه ها 

 - ساخت مزارع بادي بزرگ 

 - پمپاژ کردن آب یا آسیاب کردن آرد 

 - تولید مستقیم برق از باد 

کلمه «مهار کردن» در آخرین پاراگراف از لحاظ معنا به «کنترل کردن» نزدیکتر گزینه 4 - 4
است. 

 - دست یافتن 

 - ارسال کردن 

 - تبدیل کردن 

 - کنترل کردن 

آلودگی هوا در شهرهایی همچون تهران معضلی است که باید به سرعت حل شود.   گزینه 3 - 5
توضیح: گزینه 2 با توجه به معنا مناسب نیست. 

یادآوري: ساختار فعل مجهول در هنگام استفاده از افعال کمی حالت به این شکل است
.(should/may/must + be + P.P)

وقتی ما به اوساکا رفتیم، دوستم چیزهاي زیادي دربارة شهر می دانست براي اینکه گزینه 1 - 6
او زمان زیادي اونجا بود.

زمانی که به آنجا رسیدم، شامشان را خورده بودند.  گزینه 2 - 7
توضیح: عمل (خوردن شام) قبل از (رسیدن من) انجام شده، لذا (خوردن شام) ماضی بعید و

(رسیدن من) گذشته ساده است. 

کالس براي ترم بعدي خیلی بزرگ است. بهتر است به نصف تقسیم شود؛ اما پول گزینه 3 - 8

کافی در بودجه براي استخدام یک معلم دیگر وجود ندارد. 
فعل divide  یک فعل متعدي است و نیاز به مفعول دارد اما بعد جاي خالی مفعول آن نیامده، در

نتیجه جمله مجهول است. 
حرف ربط but  به معنی (اما) براي بیان تضاد دو جمله به کار می رود. 

a slice of یا a piece of می تواند pizza واحد مناسب براي اسم غیرقابل شمارش گزینه 1 - 9
باشد، ضمنًا با توجه به معنی جمله در جاي خالی دوم از زمان گذشته کامل استفاده می کنیم و

همچنین حرف ربط مناسب در اینجا so است. 
همه به مهمانی دعوت شدند.  گزینه 1 - 10

براي کلمۀ everybody از فعل سوم شخص مفرد استفاده می کنیم یعنی باید در گزینۀ  به جاي
were از was استفاده کنیم. 

Everybody was invited to the party.
با توجه به مفهوم جمله باید از ساختار مجهول استفاده کنیم و مجهول افعال ناقص گزینه 1 - 11
Changing waste ساخته میشود. از طرفی با توجه به مفهوم جمله، عبارت be+ pp با (modals)

to energy درست است، یعنی تبدیل زباله به انرژي. 
ترجمه: تبدیل زباله به انرژي را می توان به عنوان یکی از مفیدترین راهها براي ذخیرة منابع زمین

درنظر گرفت. 
 

جمالت مجهول  گزینه 3 - 12
با توجه به مفهوم جمله باید از ساختار مجهول استفاده کنیم و مجهول افعال ناقص (modals) با

be+ pp ساخته می شود.
ترجمه: این دارو نباید با معده خالی مصرف شود وگرنه عوارض دارد. 

 
در طی هضم، نشاسته ها و قندها در غذایی که می خورید تبدیل به گلوکز می شوند، گزینه 4 - 13

قندي که بدن شما براي انرژي استفاده می کند.  
بررسی سایر گزینه ها: 

): الزم داشتن، مطالبه کردن  گزینۀ (

): انتقال دادن، عبور دادن  گزینۀ (

): جذب کردن  گزینۀ (
هنر هاي الکترونیکی یک نسخه ویژه از Scrabble را براي iGoogle توسعه داد گزینه 2 - 14

و ابزار NPR به شما اجازه می دهد که داستان هاي خبري را با دوستان خود به اشتراك بگذارید. 

- توافق 

- میراث 

- دستورعمل، راهنما 
زبانی نبوي کبک شمالی هیچ معادلی براي موسیقی جهان ندارد زیرا براي آنها گزینه 4 - 15

موسیقی همه جا، در همه موجودات زنده است.

 مسئله                     احساسات                    خوشایند                     معادل 
ترجمۀ متن کلوزتست:

چشم انسان خارق العاده ترین اندام طبیعت است و درجۀ باالیی از پیشرفت جامعۀ بشري احتماًال
به پیشرفت این اندام بستگی دارد. وقتی طبیعت براي اولین بار این اندام پیچیده و سازگار را
ایجاد کرد، چشم انسان عمدتًا براي کار در فضاي باز و زندگی کردن استفاده می شد. با استرس
زندگی در محیط داخلی و روشنایی غیر طبیعی، امروزه فشار زیادي به چشم ها وارد می شود.
گاهی اوقات بیش از کمک هاي طبیعت براي سالم نگه داشتن چشم براي خدمات زیادي که در
زندگی مدرن می دهند، الزم است. همچنین درست است که ما طول عمر عادي انسان را تقریبًا دو
برابر آن چه در جوامع باستان وجود داشته است زیاد کرده ایم. مشکالت بینایی با افزایش سن نیز

افزایش می یابد، و معموًال وقتی فرد پیر می شود چشم ها به مراقبت اصالحی احتیاج دارند.

) اعتیاد ) فضا    ) مراقبت          ) مهارت   گزینه 2 - 16
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در حالی که اغلب فوتبال اروپایی با فوتبال آمریکایی اشتباه گرفته می شود، این دو گزینه 4 - 17
ورزش مشابه هم نیستند. 

- اتصال، مفصل 

- مبنا، اساس 

- بخش، جزء 

همه در زندگی با چالش هایی مواجه هستیم. مهم این است چطور یاد بگیرید بر گزینه 1 - 18
آنها غلبه کنید و از آنها به نفع خود استفاده کنید.

) ترسیدن از ) یاد آوري کردن           ) توصیه کردن        ) غلبه کردن         
اخیرًا خانواده ها توجه بیشتري به طبیعت می کنند، دانش آموزان راجع به حفظ گزینه 1 - 19

حیات وحش می آموزند و برخی شکارچیان دیگر به شکار نمی روند. 

) رو به جلو   ) تقریبًا                           ) که با آن                          ) دیگر                       

بخش هنري و بخش موسیقی در دو ساختمان جداگانه قرار دارند. گزینه 4 - 20

ابتدا او را دوست نداشتم، اما در نهایت واقعًا به او عالقه مند(دلبسته) شدم. گزینه 1 - 21
گزینه 1 - 22

آن مزرعۀ بادي ممکن است قادر باشد انرژي کافی براي 2.000 خانه را در شهر تولید کند.

- جایگزین کردن - موفق شدن   - از تخم بیرون آمدن  - تولید کردن  

من خیلی خوش شانس هستم که هرگز تا حد مرگ بیمار نبوده ام، اما هروقت گزینه 1 - 23
آنفوالنزا دارم قطعًا حس می کنم در حال مردن هستم. 

) فوراً  ) قطعًا                             

) به طور سلیس ) به طور ناگهانی                  

ترجمۀ جمله: بیشتر اطالعات با تحت نظر گرفتن مستقیم حیوانات جمع آوري شد.  گزینه 2 - 24
معنی گزینه ها: 

) عمده، اولیه  ) ملی                 ) مستقیم                 ) فوري                

گزینه 1 از بین گزینه هاي داده شده در زیر، جمله نتیجه گیري صحیح را براي پاراگراف - 25
زیر انتخاب کنید. 

برخی مردم خفاش ها را نوعی آفت می دانند، اما خفاش ها از جهات مختلفی سودمند هستند. از یک
جهت، بیشتر خفاش ها حشرات را می خورند. این یعنی اینکه پشه ها و دیگر حشرات گزنده
کمتري براي شیوع بیماري وجود خواهند داشت. این همچنین به معناي وجود حشرات کمتر براي
نابودي محصوالت کشاورزان است. همچنین، بعضی خفاش ها دانه گیاهانی که می خورند را پخش
می کنند. بنابراین، رشد گیاهان جدید تداوم می یابد و موجب تأمین غذا براي انسان و حیوانات

می شود. 

 - هر چند بعضی مردم ممکن است آن ها را دوست نداشته باشند، خفاش ها واقعًا سودمندند. 

 - خفاش ها به کشاورزان کمک می کنند تا مانع نابودي محصوالتشان بوسیله حشرات شوند. 

 - اگر چه آن ها به کشاورزان کمک می کنند، چیزهاي بد زیادي دربارة خفاش ها وجود دارد. 

 - خفاش ها کور هستند اما آن ها می توانند راهشان را به آسانی بیابند. 
از بین گزینه هاي داده شده در زیر، جمله نتیجه گیري صحیح را براي پاراگراف گزینه 1 - 26

زیر انتخاب کنید. 
پیاده روي صبحگاه یک تمرین ورزشی ساده اما عالی است. آن گردش اکسیژن در خون را
افزایش داده و  ما را از مقدار زیادي استرس رها می کند. آن به ما کمک می کند تا از تنبلی خالص
شویم و همچنین موجب خواب راحت در شب می شود. یک منفعت دیگر این است که پیاده روي

صبحگاه ما را در معرض هواي تازه قرار می دهد که باعث اتصال ما به طبیعت می شود. 

 - پیاده روي صبحگاه منافع زیادي براي ما دارد. 

 - پیاده روي صبحگاه به رفع استرس کمک می کند. 

 - پیاده روي صبحگاه به قویتر شدن قلبمان کمک می کند. 

 - پیاده روي صبحگاه می تواند در مکان هاي مختلف صورت گیرد.

جمله اي که از جمله موضوع حمایت نمی کند را انتخاب نمایید.  گزینه 2 - 27
جمله موضوع: جنگل هاي بارانی از اهمیت بسزایی در اکولوژي زمین برخوردارند. 

 - گیاهان زیادي در داروهاي جدید علیه بیماري ها به کار می روند. 

 - انواع زیادي از جنگل هاي بارانی استوایی در جهان وجود دارند. 

 - گیاهان جنگل هاي بارانی بیشتر اکسیژن جهان را تولید می کنند.

 - آن ها زیستگاه طبیعی میلیون ها گیاه و حیوان هستند. 

بنیاد حرکت براي آن به وسیلۀ آلبرت و گریس دونر به یاد پسرشان فلیکس، قربانی سرطان مغز

که در سن یازده سالگی در سال  فوت کرد پایگذاري شد. 

شروع شده در سال  ، حرکت سرگرم کنندة بنیاد به طور گسترده از نظر اندازه، تقریبًا از

 عضو به بیش از  عضو تا سال گذشته افزایش یافته است. هر سال بنیاد مراسمی را براي

جمع آوري پول از افراد خیر برگزار می کند. اولین مراسم تقریبًا مبلغ  دالر براي تحقیق
سرطان جمع کرد. سازمان دهندگان مراسم امسال امیدوارند که پول خیلی بیشتري را جمع آوري
کنند! چون مراسم به وسیلۀ داوطلب ها سازماندهی می شوند و به وسیلۀ هدایاي انجمن حمایت
می شود، هر پنی جمع آوري شده مستقیمًا براي حمایت از تحقیق سرطان به بیمارستان کودکان

داده می شود و براي تالش براي بهبود زندگی کودکان سرطانی اختصاص داده می شود.

گزینه 3 نکتۀ مهم درسی:  - 28
جمله در وجه مجهولی در زمان گذشتۀ ساده است.

گزینه 4 - 29

) به طور گسترده گزینۀ 

) صبورانه  گزینۀ 

) به طور مفید  گزینۀ 

) به طور تدریجی  گزینۀ 

گزینه 1 نکتۀ مهم درسی:  - 30

مصدر براي بیان هدف به کار رفته و ترتیب کلمات بعد از مصدر در گزینۀ  درست است.

گزینه 2 نکتۀ مهم درسی:  - 31
جمله در وجه مجهولی است؛ زیرا که مراسم برگزار نمی کند، بلکه برگزار می شود.

گزینه 4 - 32

) درمان گزینۀ 

) شناسایی کردن  گزینۀ 

) مرتب کردن  گزینۀ 

) بهبود بخشیدن  گزینۀ 
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1 - 1

2 - 4

3 - 3

4 - 4

5 - 3

6 - 1

7 - 2

8 - 3

9 - 1

10 - 1

11 - 1

12 - 3

13 - 4

14 - 2

15 - 4

16 - 2

17 - 4

18 - 1

19 - 1

20 - 4

21 - 1

22 - 1

23 - 1

24 - 2

25 - 1

26 - 1

27 - 2

28 - 3

29 - 4

30 - 1

31 - 2

32 - 4
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دوازدهم درس3

تاریخ آزمون: 1400/01/27

زمان برگزاري: 1900 دقیقه

1 - In my .................. , I wanted to be a professor in Tehran university, when I get elder.

grandchild neighbourhood children childhood

All viruses are made up of two kinds of substance. First, all viruses contain proteins. Proteins are chemical substances that
occur in all living creatures. A particle, or molecule, of a protein consists of a long chain of substances called amino acids.
There are about 20 different kinds of amino acid in proteins. These can be arranged in any order on the protein chain.
Different kinds of plant or animal contain proteins with different arrangements of amino acids. The protein generally forms
the outer coat of a virus. This outer layer of protein encloses the second kind of substance found in all viruses - nucleic acid.

2 - It is clear from the passage that .................. .

proteins are greatly damaged by viruses the amount of proteins differs in each animal or plant

few proteins are without amino acids it is impossible to find a living thing with no proteins

3 - The arrangement of amino acids .................. .

is very simple in the proteins of the viruses is determined by the kinds of proteins

has nothing to do with proteins varies among each living thing

4 - Which of the following best describes the author's tone?

sensitive informative aggressive emotional 

5 - The second substance of the viruses .................. .

consists of only amino acids is usually the part covered by proteins

must contain at least 20 amino acids is not as essential as the first one

The novel develops after the death of Defoe, with S.Richardson (1689-1761), a professional printer who took novel-writing
when he was fifty. Richardson liked to help young women with the composition of their love-letters and was asked by a
publisher to write a volume of model letters for use on various occasions. He was inspired to write a novel in the form of a
series of letters, a novel which should implant a moral lesson in the minds of its readers (he thought of these readers
primarily as women). This novel was Pamela, or Virtue Rewarded, which describes the defamation made on the honor of a
virtuous housemaid by a young man.

6 - It can be inferred from the passage that Samuel Richardson .................. .

was more interested in printing wrote more than one novel

became only an expert printer in his life has an important place in the history of literature

7 - We learn that Samuel Richardson .................. .

aimed at giving moral messages to people asked a publisher to write a novel

made the women read his novels liked to compose his own letters with young women

8 - According to the text, the novel develops in .................. .

1791 1761 1739 1689
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9 - It's implied that Richardson's "Pamela" .................. .

has more than one title explains the causes of defamation

intends to give ethical message to men  narrates the life of a corrupt person

10 - These statistics ..................

were not revised since 1997 are not revised since 1997

have not been revised since 1997 were being revised since 1997

11 - According to the report, in the 1990s the new medicine ………………… in around 1,000 medical centers in Europe and
over 800 hospitals in the United States.

was using was being used has used has been used

12 - All of this will create problems for most foreign companies out of China,  .................. looking for growth in the Chinese
market.

but not for those so for those but for those and not those for

13 - "What happens when you put fresh food into the freezer?" Professor Nickleson asked the students to answer this
question in  ..................  of the kinetic theory.

means values goods terms

14 - ……………… nineteenth-century physicians working with cancer patients had none of the sophisticated instruments
and devices we have today.

 Defensive Dedicated Personal Domestic

15 - The handicapped woman drew .................. from the millions of women around the world who have faced this challenge
successfully.

strength picture image advice

16 - The bus was full of people, but those who were standing in the bus moved along to make .................. for others.

care diary sofa room

17 - Dishwasher is a .................. which can help women to wash dishes easier.

tall tear till tool

18 - You're always tired. If you ……………… to bed so late every night, you wouldn't be tired all the time.

not go don't go wouldn't go didn't go

19 - If I .................. you, I  .................. for a better-paying job.

was – ’d look were – didn’t were – ’d look was – didn’t

20 -  A flight attendant is a person .................. looks after passengers on a plane.

Whom he where that who

21 - The man's .................. speech made little sense to the people in the audience, so many left before he was half through.

ancient countless monolingual incomprehensible

22 - In the future it may be possible to convert water to hydrogen on a large ……………… by electrolysis.

schedule scale tear variety

Johannes Kepler was a German astronomer and mathematician who played a key role in the scientific .........(A)......... that
occurred in the 17th century. Kepler was interested in astronomy from an early age. He .........(B)......... the University of

2
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Tubingen where he studied Philosophy, mastered mathematics, and further developed his remarkable astronomy skills.
Kepler achieved much of his work around the same time as ..........(C)........ famous astronomer, Galileo Galilei. Kepler’s
work on planetary motion helped Isaac Newton later develop his own theory of universal gravitation. NASA honored Kepler
by naming a mission after him. Launched .........(D)......... March 6 2009, the Kepler Mission orbits a high-tech space
telescope that will search for other Earth-like .........(E)......... .

23 - A

anniversary revolution success biography

24 - B

established scavenged organized attended

25 - C

another other others one another

26 - D

in at on from

27 - E

planetary planet plan plant

28 - A: I can't wait anymore. We just need to pick out some furniture. 
B: Hold it! We'll have to take it easy for a while. After all, .................. .

curiosity killed the cat money doesn't grow on trees 

the early bird catches the worm birds of a feather flock together 

29 - A:Instead of using electricity to make wind like a fan, turbine uses wind to make electricity. 
B: So it means that ..................

the work of a wind turbine and a fan is the same they generate electricity in the same way 

a wind turbine works the opposite of a fan wind turbines use electricity like fans 

30 - Which sentence is grammatically WRONG?

Everybody were invited to the party. She’d gone out before I came home.

It might be sold by my grandfather. We had never been there before.

31 - Many of our students are absolute beginners who are looking to ……………… their artistic interests.

expand decrease highlight remind

32 - The government supported the unions in their ……………… for a minimum pay.

variety demand combination value

33 -  For too long, man has had the vain  ..................  that he could control nature, but now we see that this is impossible.

belief detail media entry

34 -
Jobs are hard to get and, as a .................. , more young people are continuing their education.

result leader broth feather
3
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35 - Choose the sentence that does NOT support the topic sentence. 
TOPIC SENTENCE: Doing your homework has many benefits and advantages.

Doing your homework helps you remember the material better. 

Those who complete their homework often do better on the test. 

When you have done your homework, it makes it easier to participate in class. 

Doing homework stops you from spening time on your on hobbirs. 
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در کودکی ام، می خواستم زمانی که بزرگ تر شدم، استاد دانشگاه تهران بشوم.  گزینه 4 - 1

: نوه  گزینۀ 

: همسایگی  گزینۀ 

: بچه ها  گزینۀ 

: بچگی، کودکی  گزینۀ 

همه ویروس ها از دو نوع ماده تشکیل شده اند. اول، همه ویروس ها حاوي پروتئین ها هستند.
پروتئین ها مواد شیمیایی هستند که در همه موجودات زنده رخ می دهند. یک ذره یا یک مولکول،

از یک پروتئین شامل یک زنجیرة طوالنی از موادي به نام آمینواسیدها می باشد. حدود  نوع
آمینواسید در پروتئین ها وجود دارد. آن ها می توانند با هر آرایشی روي زنجیره پروتئین نظم
بگیرند. انواع مختلف گیاه یا حیوان حاوي پروتئین هایی با ترتیب متفاوت از آمینواسیدها می باشد.
پروتئین به طور کلی پوشش بیرونی یک ویروس را تشکیل می دهد. این الیه خارجی پروتئین،

شامل ماده نوع دوم - اسید نوکلئیک - را که در همه ویروس ها یافت می شود را دربر می گیرد.

گزینه 4  - 2

گزینه 4  - 3

گزینه 2  - 4

گزینه 2  - 5

)، گسترش می یابد که یک چاپگر رمان پس از مرگ دفو، با اس. ریچاردسون ( -
تخصصی نوشتن رمان را هنگام پنجاه سالگی او به عهده گرفت. ریچاردسون مایل بود به زنان
جوان در نگارش نامه هاي عاشقانه شان کمک کند و از او براي نوشتن تعدادي نمونه نامه براي
استفاده در موقعیت هاي مختلف، از سوي یک ناشر درخواست شد. او براي نوشتن یک رمان به
شکل یک سري از نامه ها الهام گرفته بود، رمانی که باید یک درس اخالقی در ذهن خوانندگان
خود القاء کند (او این خوانندگان را در درجه اول به عنوان زن تصور کرد). این رمان پامال، یا
پاداش پاکدامنی است، که بدنامی مربوط به افتخار یک خدمتکار پاکدامن شریف توسط یک مرد

جوان را توصیف می کند.

گزینه 4  - 6

گزینه 1  - 7

گزینه 3  - 8

گزینه 1  - 9

این آمار ها از زمان  اصالح نشده است.  گزینه 3 - 10

-  مجهول زمان حال کامل ( ماضی نقلی )- قید  یکی از نشانه هاي زمان حال کامل است. 

بر اساس گزارش، در دهۀ 90 آن داروي جدید حدودًا در 1000 مرکز پزشکی گزینه 2 - 11
(بیمارستان) در اروپا و بیش از 800 بیمارستان در ایاالت متحده مورد استفاده قرار می گرفت.   

توضیح: با توجه به عبارت in the 1990s می توان متوجه شد که این جمله به زمان گذشته بیان

شده است، پس گزینه هاي  و  حذف می شوند. در ضمن جمله، مجهول است و فعل آن باید
شکلی از to be به همراه قسمت سوم فعل اصلی باشد. 

همۀ این ها مشکالتی را براي بیش تر شرکت هاي خارجی در بیرون از چین ایجاد گزینه 1 - 12
خواهد کرد، اما نه براي آن هایی که به دنبال رشد در بازار چین هستند. 

توضیح: با توجه به معنی، جملۀ اول در تضاد با جملۀ دوم است، پس باید از کلمۀ ربط but همراه
not استفاده کنیم. دقت کنید که وقتی از so استفاده می کنیم که جلمۀ دوم نتیجۀ جملۀ اول باشد و
از and وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم اطالعات جدیدي را در همان راستا به جمله اضافه کنیم،

پس گزینه هاي  و  نمی توانند پاسخ درست باشند. 

«وقتی غذاي تازه را در فریزر قرار می دهید چه اتفاقی می افتد؟» «پروفسور گزینه 4 - 13
نیکلسون از دانشجویان خواسته است که به این سؤال با توجه به تئوري جنبشی پاسخ دهند. 

) توجه   ) کاالها                           ) ارزش ها                          ) وسیله                             

پزشکان متعهد قرن نوزدهم که به بیماران سرطانی رسیدگی می کردند، هیچ یک گزینه 2 - 14
از ابزار و وسایل پیچیده امروزي را نداشتند. 

) اهلی ) شخصی                     ) متعهد                ) دفاعی        

آن خانم جوان معلول از میلیون ها زنی که در سرتاسر دنیا با این چالش به طور گزینه 1 - 15
موفقیت آمیزي مواجه شدند، قوت گرفت. 

) قوت، قدرت 

) عکس 

) تصویر، تصور 

) توصیه، پند 
اتوبوس پر از آدم بود، اما آن هایی که در اتوبوس ایستاده بودند حرکت کردند تا گزینه 4 - 16

براي دیگران فضا خالی کنند. 

) مراقبت 

) دفترچۀ خاطرات 

) مبل، کاناپه 

) فضا، جا، اتاق 

ماشین ظرفشویی ابزاري است که می تواند به زنان کمک کند تا ظرف ها را راحت گزینه 4 - 17
بشویند. 

: بلند   گزینۀ 

: اشک  گزینۀ 

: تا  گزینۀ 

: ابزار، وسیله  گزینۀ 
گزینه 4 شما همیشه خسته اید. اگر هر شب دیر به رختخواب نمی رفتی، همیشه خسته - 18

نبودي. 
یاد آوري: در شرطی نوع دوم (شرطی غیر واقعی)، فعل جمله شرط گذشته ساده و فعل نتیجه

شرط آینده در گذشته است.

باز هم عبارت If I were you به معنی اگر جاي تو بودم، look for به معنی گزینه 3 - 19
جست و جو کردن و شرطی نوع دوم که دست از سر ما بر نمی دارد.

قبل از جاي خالی کلمۀ person به معنی شخص است، پس گزینۀ  غلط است.  گزینه 4 - 20

چون جمله حالت فاعلی دارد پس گزینۀ  غلط است. 
دقت کنید کلمۀ that در حالت فاعلی و مفعولی می تواند به جاي who به کار رود اما در حالت

فاعلی چندان رایج نیست و اگر با همچین سواالتی برخورد کردید who ارجحیت دارد. 
گزینه 4 - 21

سخنرانی غیرقابل درك آن مرد براي حضار بی معنا بود، بنابراین بسیاري از آن ها قبل از این که او
به نیمۀ سخنرانی اش برسد محل را ترك کردند.

) غیرقابل درك ) تک زبانه   ) بی شمار   ) کهن، باستانی  
ممکن است در آینده بتوان آب را در مقیاس زیاد با الکترولیز به هیدروژن تبدیل گزینه 2 - 22

کرد.  

) تنوع ) اشک                                 ) مقیاس                           ) جدول زمانی                 

یوهان کپلر ستاره شناس و ریاضی دانی آلمانی بود که نقشی اساسی در انقالب علمی قرن هفده ام
ایفا کرد. کپلر از کودکی به نجوم عالقمند بود. او در دانشگاه توبینگن حضور یافت و در آنجا به
مطالعۀ فلسفه پرداخت، در ریاضیات مهارت پیدا کرد و بعدها مهارت هاي قابل توجهی در زمینۀ
نجوم کسب کرد. بیشتر کارهاي کپلر در حول و حوش همان زمانی است که دیگر منجم مشهور،
گالیله مشغول فعالیت بود. تحقیقات کپلر بر روي حرکات سیارات  به اسحاق نیوتن کمک کرد تا

بعد  ها  فرضیۀ جاذبۀ عمومی خود را شکل بدهد. 
ناسا به افتخار کپلر نام او را بر روي یکی از ماموریت فضایی خود گذاشت. ماموریت فضایی کپلر
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که در  مارس  آغاز شد، داراي تلسکوپ فضایی پیشرفته اي است که به دنبال سیاره اي
شبیه به سیاره زمین می گردد. 

) زندگی نامه ) موفقیت           ) انقالب           ) سالروز           گزینه 2 - 23

) نظم و ترتیب دادن          ) در زباله کاوش کردن          ) تاسیس کرد          گزینه 4 - 24

) حضور یافتن

) یکدیگر ) دیگران           ) دیگري           ) دیگر           گزینه 1 - 25

) از ) در (روز)           ) در (زمان دقیق)           ) در (مدت زمان)           گزینه 3 - 26

) گیاه ) برنامه          ) سیاره          ) سیاره اي          گزینه 2 - 27

ترجمۀ جمله:  گزینه 2 - 28
الف: من دیگر نمی توانم صبر کنم. ما باید کمی وسیلۀ خانه بگیریم. 

ب: صبر کن! ما باید یک مدت سخت نگیریم. گذشته از این، پول علف خرس نیست. 
معنی گزینه ها: 

) زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد. 

) پول علف خرس نیست. 

) سحرخیز باش تا کامروا باشی. 

) کبوتر با کبوتر، باز با باز. 

الف: در توربین به جاي استفاده از برق براي تولید باد همچون یک پنکه، از باد گزینه 3 - 29
براي برق استفاده می شود. 

ب: پس این یعنی اینکه عملکرد یک توربین بادي خالف کار یک پنکه است. 

 - کار یک توربین بادي و یک پنکه یکسان است. 

 - آنها به یک شکل برق تولید می کنند. 

 - عملکرد یک توربین بادي خالف کار یک پنکه است. 

 - توربین هاي بادي همچون پنکه از برق استفاده می کنند.

همه به مهمانی دعوت شدند.  گزینه 1 - 30

براي کلمۀ everybody از فعل سوم شخص مفرد استفاده می کنیم یعنی باید در گزینۀ  به جاي
were از was استفاده کنیم. 

Everybody was invited to the party.

بسیاري از دانش آموزان ما مبتدي مطلق هستند که به دنبال توسعه عالیق هنري گزینه 1 - 31
شان هستند.

) یادآوري کردن ) تاکید کردن       ) کاهش دادن        ) توسعه دادن      

دولت از اتحادیه ها در تقاضا براي حداقل حقوق حمایت کرد.    گزینه 2 - 32

) ارزش ) ترکیب                ) تقاضا             ) تنوع            

براي مدت طوالنی، انسان باور (اعتقاد) بیهوده داشت که می تواند طبیعت را گزینه 1 - 33
کنترل کند، اما اکنون می بینیم که این غیر ممکن است. 

) ورود  ) رسانه                            ) جزئیات                       ) اعتقاد                     

گزینه 1 - 34
پیدا کردن کار سخت است و در نتیجه بیش تر افراد جوان در حال ادامه دادن تحصیل شان هستند.

- َپر - آبگوشت   - رهبر    - نتیجه   

جمله اي که از جمله موضوع حمایت نمی کند را انتخاب نمایید.  گزینه 4 - 35
جمله موضوع: انجام تکلیف منزل منافع و مزایاي زیادي دارد. 

 - انجام تکلیف منزل به شما در خاطرسپاري بهتر مطالب کمک می کند. 

 - آن هایی که تکالیفشان را کامل می کنند، اغلب عملکرد بهتري در آزمون دارند. 

 - زمانیکه تکلیفتان را نوشته باشید، مشارکت در کالس آسانتر می شود. 

 - انجام تکلیف منزل مانع از اختصاص وقت به سرگرمی هایتان می شود.
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