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1  The bus drivers .................. a rest, as they have just returned from a long trip.

will need must need should be needed who are going to need

2  Didn't the woman look lovely in that ..................  silk dress?

beautiful long green long beautiful green green beautiful long long green beautiful

3  In the cupboard, there are some .................. tea cups used for special occasions.          

beautiful small Egyptian small Egyptian beautiful egyptian beautiful small small beautiful Egyptian

4  I am sorry to say so, but    ..................    of all is that they have grown used to this pattern of
behavior.

things worst  worse things  the worst thing  the worst of things 

5  I should say that I haven't seen .................. man than Peter in my whole life so far.

as generous as a a more generous the most generous the most generous of

6  We could buy a ..................  blouse from that store.

Korean blue cotton nice nice blue Korean cotton blue nice Korean cotton nice blue cotton Korean

7  The boss would get mad if you leave early again, so ..................  ask for his permission first.

you should you might would you you are going to

8  A: I need some bread.
B: I …. to the shop and get some.

went go will go are going to

There are only a few scientists and inventors who are famous all over the world. They can help people
by developing science and health. Their inventions and discoveries play a vital role in our life.
Many years ago, lots of people died because of strange diseases. No one knew the reason till the
French chemist, Louis Pasteur, solved the problem. Louis Pasteur was born in 1822 in France. He got
interested in science when he was a young boy. Interesting to know, he found that bacteria are living
things, and they are the causes of some diseases. He is called the "pioneer of the germ theory. He
could save many people by developing this theory.
Louis Pasteur was a hardworking man. He spent much time conducting experiments and researches.
His memory will live on because of developing medicine. He died in 1895.

9  The word "conduct" in the last paragraph is closest in meaning to  .................. .

do observe record enjoy

10  The best title for the passage could be " .................. ".

The most famous scientists and inventors Bacteria, the biggest human killers

Developing science and technology A man to be proud of
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11  The pronoun "they" in the second paragraph refers to  .................. .

diseases bacteria books things

12  We can understand from the passage that  .................. .

only French people are proud of Pasteur Pasteur could cure all the diseases

Pasteur's theory developed medicine a lot people forgot Pasteur after his death

13  According to the passage, which sentence is true?

Pasteur was a lazy man. Pasteur died in the second half of 19th century.

Pasteur died because of a strange disease. He got interested in science when he was an old man.

14  If his high abilities in speaking and writing in English are taken into consideration, you’ll, in fact,
realize that mine seem nothing by .................. .

notice invention emphasis contrast

15  It was .................. that we decided to go out for a walk. We took a long walk through the park.

such day a lovely sunny such a sunny lovely day such a day lovely sunny such a lovely sunny day

16  What happened last night was hard to understand and explain. I strongly asked them what
.................. at seven last night.

were they doing they were doing do they do they are doing

17  For English people, Japanese is  .................. language to learn.

the most difficult more difficult than the more difficult most difficult than

18  Did Chris tell you about his winning some money in  .................. chess game you  .................. take
part in?

the - didn’t a - don’t a - didn’t the - don’t

19  I’m sure that this test will be difficult, but other students think that it will be .................. one in this
year.

the easiest easier than harder than hardest

20  Cristiano Ronaldo is very  .................. in the world. Everybody kows him as a successful footballer.

famous appropriate energetic difficult
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راننده هاي اتوبوس به استراحت .................. ، زیرا آنها به تازگی از یک سفر طوالنی بازگشته اند.  1

) که قرار است نیاز داشته باشند ) باید مورد نیاز باشد        ) باید نیاز داشته باشند       ) نیاز خواهد داشت       

این جمله اجبار را نشان می دهد؛ بنابراین  صحیح است.
نکته : اجبار (Obligation) نیست بلکه احتمال باال (High possibility) است.

 2
رنگ + اندازه + کیفیت   ترتیب صفات ازچپ به راست:

 3
با توجه به الگو:

اسم  صفت کاربرد  صفت جنس  صفت ملیت  صفت رنگ  صفت شکل  صفت سن صفت اندازه  صفت کیفیت
beautiful کیفیت   smallاندازه                  Egyptian ملیت

ترجمۀ جمله:«از این گونه حرف زدن متاسفم، اما بدترین چیز این است که آن ها با عادت به این الگوي رفتاري بزرگ شده اند.»  4
نکته ي مهم درسی

Of all نشانۀ صفت عالی است و وجود فعل is که مفرد است، گزینه هاي  و و  که اسم جمع دارند را رد می کند.
باید بگویم که مردي .................. از پیتر در زندگی خودم ندیده ام.  5

) بخشنده ترین فرد ) بخشنده ترین           ) بخشنده تر         ) به بخشندگی       

یکی از نشانه هاي صفت تفضیلی  می باشد. بنابراین وجود  در گزینۀ  بهترین جواب است.
 6

ترتیب صفات قبل از اسم در این تست به صورت زیر می باشد:

اسم  صفت جنس  صفت ملیت  صفت رنگ  صفت کیفیت
ترجمۀ جمله: اگر دوباره زود بروي، رئیس عصبانی می شود، پس بهتر است ابتدا از او اجازه بگیري.  7

نکتۀ مهم درسی:

وقتی بخواهیم توصیه به انجام کار معقولی را در زمان حال یا آینده بدهیم، از فعل وجهی  استفاده می کنیم.

معموًال  مفهوم پند و نصیحت را با خود به همراه دارد و به صورت (بهتر است آن کار انجام شود) معنی می شود.
کمی نان نیاز دارم. االن به مغازه می روم و کمی نان می خرم.  8

براي کارهایی که آنرا تصمیم آنی می نامیم از ساختار «فعل به شکل ساده + will» استفاده می کنیم.
تعداد کمی از مخترعین و دانشمندان هستند که در سراسر جهان معروف باشند. آنها می توانند با توسعۀ علم و سالمت به مردم کمک کنند. اختراعات و کشفیات آنان نقش مهمی در زندگی ما ایفا

می کنند.
سال ها قبل، مردم زیادي به خاطر بیماري هاي عجیب از دنیا می رفتند. هیچ کس علت را نمی دانست تا اینکه شیمیدان فرانسوي لویی پاستور مسئله را حل کرد.

لویی پاستور در سال  در فرانسه به دنیا آمد. او وقتی پسر کوچکی بود به علوم عالقمند شد. جالب اینکه، او فهمید که باکتري ها موجوداتی زنده هستند و آن ها باعث بعضی بیماري ها هستند.
او در تئوري میکروب پیشرو به حساب می آید. او توانست با توسعۀ این نظریه جان انسان هاي زیادي را نجات دهد.

لویی پاستور مرد سخت کوشی بود. او وقت زیادي صرف انجام آزمایشات در تحقیقات کرد. خاطرة او به خاطر توسعۀ علم پزشکی ماندگار خواهد بود.

او در سال  از دنیا رفت.

کلمه conduct در پاراگراف آخر از لحاظ معنایی به .................. نزدیک است.  9

 انجام دادن     مشاهده کردن     ثبت کردن     لذت بردن

بهترین عنوان براي متن می تواند .................. باشد.  10

 معروف ترین دانشمندان و مخترعین

 باکتري ها، بزرگترین قاتالن بشر

 توسعۀ علم و فناوري

 مردي که باید به او افتخار کنیم

ضمیر «they» در پاراگراف دوم اشاره دارد به  .................. .  11

 بیماري ها     باکتري ها     کتاب ها      چیزها

از متن متوجه می شویم که  .................. .  12

 فقط فرانسوي ها به پاستور افتخار می کنند.

 پاستور توانست همۀ بیماري ها را درمان کند.

 نظریۀ پاستور علم پزشکی را خیلی گسترش داد.

 مردم پاستور را بعد از مرگش فراموش کردند.

مطابق با متن، کدام گزینه صحیح است؟  13
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 پاستور مرد تنبلی بود.

 پاستور در نیمۀ دوم قرن نوزدهم مرد.

 پاستور به خاطر بیماري مرموزي مرد.

 او وقتی پیر بود به علم عالقمند شد.

اگر توانایی هاي باالي او در گفتار و نوشتار در انگلیسی مورد توجه قرار گیرد، شما می فهمید که توانایی من در واقع در مقایسه با آن هیچ است.  14

. مقایسه، تضاد . تاکید                 . اختراع                 . توجه                

چنان روز زیباي آفتابی اي بود که تصمیم گرفتیم براي پیاده روي بیرون برویم. مسیري طوالنی در پارك را پیاده رفتیم.  15
صفات به طور کلی اسامی را توصیف می کنند و در انگلیسی باید قبل از اسم بیایند. بنابراین اسم day باید در انتهاي گزینه باشد. ترتیب قرار گرفتن صفات در جمله به شرح زیر است:

اسم  جنس یا کاربرد  ملیت  رنگ   سن  اندازه  کیفیت

با توجه به ترتیب صفات گزینۀ  را انتخاب می کنیم. 

آن چه که دیشب اتفاق افتاد، فهم و توضیحش سخت بود. من قویًا از آن ها پرسیدم که در ساعت هفت دیشب مشغول چه کاري بودند.  16
- زمان جملۀ اول گذشته است، پس زمان جملۀ بعد نیز باید با آن مطابقت داشته باشد. بعد از کلمات ربط وسط جمله، شکل جمله نباید حالت پرسشی داشته باشد.

ترجمۀ جمله: «براي انگلیسی ها، زبان ژاپنی سخت ترین زبان براي یادگیري است.»  17
نکتۀ مهم درسی

صفت عالی برتري یک مشخص یا چیز را نسبت به چند شخص یا چند چیز بیان می کند. اگر صفت چند بخشی باشد، قبل از آن "the most" اضافه می کنیم.

ترجمۀ جمله: «ایا کریس به تو چیزي دربارة برنده شدن مقداري پول در مسابقۀ شطرنجی که تو در آن شرکت نکردي، گفت؟»  18
نکتۀ مهم درسی

حرف تعریف 'the' زمانی به کار می رود که اسم بعد از آن شناخته شده باشد. طبق ادامۀ جمله گزینۀ  و  حذف خواهند شد. از طرفی با توجه به اصل توازي زمان ها، در جاي خالی دوم به فعل

.( کمکی زمان گذشتۀ ساده نیاز داریم (دلیل رد گزینۀ 

ترجمۀ جمله: «من مطمئنم که این آزمون سخت خواهد بود، اما بقیۀ دانش آموزان فکر می کنند که این ساده ترین [آزمون] در امسال خواهد بود.»   19
نکتۀ مهم درسی:

» نیز »). با توجه به نبودن “the” قبل از صفت عالی، گزینۀ « » و « با توجه به این که مقایسه بین این آزمون و بقیۀ آزمونهاي سال انجام شده است، به صفت برترین نیاز داریم. (رد گزینه هاي «
حذف می شود.

ترجمۀ جمله: «کریستیانو رونالدو در جهان خیلی مشهور است. همه او را به عنوان یک فوتبالیست موفق می شناسند.»  20
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