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طوفان

1  Just imagine .................. in a country where it is always warm and sunny. What will you do?

to live living lived be living

2  The topic suggested by the teacher was .................. one that attracted us all.

interesting interested an interesting an interested

3  Ali left his job because he was so tired of .................. the same job, day after day.

do doing to do doing of

4  Our neighbor's big dog is very .................. and my little girl is usually .................. when she sees it.

frightened - frightened frightened - frightening frightening - frightening frightening- frightened

5  .................. , I have no idea where I would like to vacation this summer.

I am honest Be honest To be honest Honest I am

6  Jane was not that good at learning languages, so I was surprised to learn she could ..................
speak three foreign languages very fluently.

widely actually hopefully necessarily

7  I am more on the side of people who   ..................   health above money; l believe health and
happiness have a direct relationship.

hang leave value identify

8  The money they asked for in return for the company's services was eight  ..................  dollars.

million  millions  millions of  million of 

9  Tom's parents are fully .................. the academic progress he is making at college these days.

available to  satisfied with  enjoyable to  skillful in 

10  My grandparents have been together for over 50 years and they still  .................. !

take care  get along  keep on  spare no pain 

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.

11  e

cure  identify  arrange  improve
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12  a

that founded  it founded  was founded  founded

13  b

widely  patiently  helpfully  gradually

14  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

15  d

organizes  is organized  has organized  which is organized 

16  Mr. Thomson has just received an offer for a job but he .................. what to do about it yet.

didn't decide hadn't decided hasn't decided won't decide 

17   .................. speak it fluently takes more time than I previously thought.

Able to learn a foreign language for I learn a foreign language to be able to

Learning a foreign language to be able to Learn to be able for a foreign language for me

18  If you just ..................   the great number of people who are leaving our town in search for a job
somewhere else, you may rightly conclude that our town has no future.

consider suggest suppose expect

19  A person can gain   .................. fast by adding 500 calories to a daily diet, eating 180 grams of
protein each day, and consuming high quality carbohydrates.

size weight illness blood pressure

20  A proper diet, a balanced life style, practicing sports and avoiding .................. can help us live a
healthy and long life.

fuels chemicals pleasures addictions
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 1
معنی جمله: فقط زندگی در یک کشور که همیشه گرم و آفتابی است را تصور کن. چه خواهی کرد؟

بعد از فعل imagine فعل همراه با ing به کار می رود.

با توجه به مفهوم جمله احتیاج به صفت فاعلی داریم (فعل + ing) و به دلیل اینکه topic اسم قابل شمارش می باشد و به صورت مفرد به کار رفته است، احتیاج به  2
حرف تعریف نامعین an داریم. معنی جمله: موضوعی که به وسیلۀ معلم پیشنهاد شد یک موضوع جالبی بود که همۀ ما را عالقه مند کرد.

معنی جمله: علی شغلش را رها کرد، زیرا او از انجام کار یکسان هر روز خیلی خسته بود.  3

). در ضمن job مفعول مستقیم براي doing است و پس از doing نیازي به حرف اضافۀ of نداریم. (دلیل بعد از حرف اضافه نیاز به اسم مصدر «ing + فعل» داریم (دلیل نادرستی گزینۀ  و 

(« نادرستی گزینۀ «

4  سگ بزرگ همسایۀ ما خیلی ترسناك است و دختر کوچکم هر وقت آن را می بیند معموًال می ترسد.
صفات فاعلی (شکل ing دار) ایجاد کنندة حالت هستند. و معموًال براي غیر انسان استفاده می شود, در حالی که صفات مفعولی (شکل ed دار) پذیراي حالت هستند و معموًال براي انسان استفاده می 

شوند.
ترجمۀ جمله: صادقانه بگویم، من در اینکه تابستان پیش رو، تعطیالت را در کجا بگذرانم، هیچ نظري ندارم.  5

نکتۀ مهم درسی:
به دو روش می توان به این تست جواب داد.

روش اول اینکه باید بدانیم اگر فعل ما در نقش فاعل در اول جمله بیاید، می توانیم از ساختار مصدر با to استفاده کنیم. 
روش دوم توجه به هم آیند (to be honest)، به عنوان یک اصطالح مهم به معنی "صادقانه به شما بگویم" مستقیمًا در متن کتاب یازدهم در درس اول به آن اشاره شده است.

To be honest, I enjoy using them all, but my favorite language is absolutely my mother tongue!

ترجمۀ جمله: جین در یادگیري زبان خوب نبود، در نتیجه، تعجب  کردم وقتی فهمیدم که او واقعًا می تواند بسیار سلیس و روان به سه زبان خارجی صحبت کند.  6

) لزومًا، ضرورتًا ) با امیدواري              ) واقعًا، در واقع                    ) زیاد، به طور گسترده اي                
ترجمۀ جمله: من بیشتر طرفدار افرادي هستم که براي سالمتی، بیشتر از پول ارزش قائلند؛ من معتقدم سالمتی و خوشبختی ارتباط مستقیم (باهم) دارند.  7

) شناسایی کردن، تشخیص دادن ) ارزش گذاشتن                  ) ترك کردن، رها کردن                ) آویزان کردن              

ترجمۀ جمله: «پولی که آن ها در قبال خدمات شرکت خواسته بودند، هشت میلیون دالر بود.»  8
نکتۀ مهم درسی

قبل از اسم جمع اعداد به شکل مفرد به کار می روند.
اعداد جمع با of وقتی بکار می روند که اسم همراه Noun Markers مشخص کننده ها باشد. مثال:

 millions of the workers
ترجمۀ جملۀ: «والدین تام کامال از پیشرفت اکادمیکی که این روزها در دانشگاه به دست می آورد، خوشنود هستند.»  9

) در دسترس براي گزینۀ 

) خشنود از  گزینۀ 

) لذت بخش براي  گزینۀ 

) ماهر در  گزینۀ 

ترجمۀ جمله: «والدینم به مدت بیش از  سال است که با هم بوده اند و هنوز با هم کنار می آیند.»  10

) مراقبت کردن گزینۀ 

) کنار آمدن  گزینۀ 

) ادامه دادن  گزینۀ 

) زحمتی دریغ نکردن  گزینۀ 

بنیاد حرکت براي آن به وسیله 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 بوسیله هدایاي انجمن حمایت می شود، هر پنی جمع آوري شده مستقیما براي حمایت از تحقیق سرطان به بیمارستان کودکان داده

می شود و براي تالش براي بهبود زندگی کودکان سرطانی اختصاص داده می شود.

 11

) درمان گزینۀ 

) شناسایی کردن  گزینۀ 

) مرتب کردن  گزینۀ 

) بهبود بخشیدن  گزینۀ 
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12  نکتۀ مهم درسی:
جمله در وجه مجهولی در زمان گذشتۀ ساده است.

 13

) به طور گسترده گزینۀ 

) صبورانه  گزینۀ 

) به طور مفید  گزینۀ 

) به طور تدریجی  گزینۀ 

14  نکتۀ مهم درسی:

مصدر براي بیان هدف به کار رفته و ترتیب کلمات بعد از مصدر در گزینۀ  درست است.

15  نکتۀ مهم درسی:
جمله در وجه مجهولی است؛ زیرا که مراسم برگزار نمی کند، بلکه برگزار می شود.

آقاي تامسون اخیرا یک پیشنهاد شغلی دریافت کرده است اما او .................. که در این زمینه چه کند..  16

) تصمیم نخواهد گرفت ) تصمیم نگرفته است      ) تصمیم نگرفته بود          ) تصمیم نگرفت     

روان تر صحبت کردن آن، بیشتر از مقداري که فکر می کردم به زمان نیاز دارد.  17

) توانایی براي صحبت کردن یک زبان خارجی

) من یک زبان خارجی را یاد می گیرم تا بتوانم

) یاد گرفتن یک زبان خارجی به منظور این که

) آموختن توانایی یک زبان خارجی براي من

جمله نیازمند فاعل است، چرا که فعل اصلی جمله  می باشد؛ بنابراین  بهترین فاعل است.

در صورتی که شما فقط تعداد زیاد افرادي که شهر ما را براي یافتن شغل به مقصد محل دیگري ترك می کنند .................. ، احتماال به درستی به این نتیجه  18
می رسید که شهر ما هیچ آینده اي ندارد.

) انتظار داشته باشید ) فرض کنید        ) پیشنهاد کنید           ) در نظر بگیرید         

یک فرد می تواند با اضافه کردن 500 کالري به رژیم غذایی خودش، .................. اضافه کند و به این منظور می تواند 180 گرم پروتئین در روز مصرف کند و  19
کربوهیدرات زیادي بخورد.

) فشار خون ) بیماري          ) وزن         ) سایز       

یک رژیم مناسب، یک سبک زندگی متعادل و ورزش کردن و اجتناب از .................. ، می تواند باعث شود ما زندگی سالم و طوالنی داشته باشیم.  20

) اعتیاد ) لذت          ) مواد شیمیایی      ) سوخت       
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