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1  .The modern train appeared to be going as fast as, perhaps even faster than, .................. .

a car the fastest fastest cars a car is the fastest the fastest car

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

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

3  .My friend has bought a  .................. car recently.

blue Japanese new new blue Japanese Japanese new blue new Japanese blue

4  .The meeting took  ..................  I expected.

three time as long as three time longer than 

three times as long as three times more longer than 

5  .Did you mean what you said about my dress, or were you just being  ..................  .

brave rude   polite energetic

6  .Autumn is not so cold as winter. Winter is much  .................. .

colder cold as cold colder than

7  .The whole universe and all living things are the  ..................  of God.

creation wonders heavens nature

8  .Red blood cells carry oxygen round the body and .................. carbon dioxide from body parts.

defend collect protect orbit

9  .The police were interviewing all their friends and  ..................  after the terrorist attack.

galaxies thieves neighbors donors

10  .His clothes were always  ..................  and clean.

difficult easy neat dark

11  . In my house, I have to get up  .................. because my job starts at 5 a.m.

the earlier the most earlier the earliest earliest

12  .The new cook’s .................. will make you want to come back to the restaurant again and again.

creations areas plains wonders

13  . In solar system, all planets .................. the sun in different orbits.

go around take care pay attention put out

14  . I was angry that she didn't  .................. call to say she wasn't coming.

also even  ever often

15  .Which word is different from other three?

Germany Chinese American English

16  .Choose the odd word out.

most dangerous farthest worse tallest
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17  .Camels can live ..................  water for a long time.

without with by out of

18  .Saturn planet has .................. around itself. We can see it without telescope.

rings moons rocks orbits

19  .A. “What blood  .................. do you have?”          B. “negative, I think.”

drop cell type system

20  .The soldiers that defended our country in the war were  .................. ones in the world.

braver than bravest the bravest brave than

21  .Which word is different from the other ones ?

heart drop white cells blood

22  .Leave the main road and .................. the bridge, and keep going until you see a gate on the left-hand
side.

believe succeed cross go

23  .Mina's lecture was interesting. She is a better speaker  .................. thought.

that I as I than I I 

24  .Ali is the ………………. boy in our classroom.

tallest as tall as  taller tall

25  .You can’t see the planets ..................  the earth without a telescope.

different from more similar to farther from bigger than

26  .Choose the odd word out.   

Sun  Saturn Earth Neptune

27  .Which word is different from other three?

protection destruction donation creation

28  .The situation is becoming increasingly dangerous. The exact number of people .................. the virus
is unknown.

defending killing carrying planning

29  .My sister gave me .................. on my birthday. I really love it.

two beautiful small Iranian cups an orange leather Iranian jacket 

a few nice yellow plastic rings a good brown wooden chair  

30  .The teacher drew a diagram showing how the blood flows through the .................. .

exercise oxygen fact heart

31  .The police has warned that snow and ice are making driving conditions very .................. .

boring dangerous delicious strong

32  .This exercise is  .................. the last one.

more difficult than more difficult the most difficult most difficult than
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33  .Mr. Rezaee is  .................. youngest teacher in the school.

than more the the most

34  .Bacteria and  ..................  are two important types of microbes.

cells  carbon dioxide  viruses plasma

35  .At least 20% of the money raised at Charity Racing Days must be ……………… to charities associated
with horse racing. 

donated increased defended collected

36  . If you do not learn to think positively when you are young, you .................. never learn.

must may are should

37  .They always say time changes things, but ………………… you have to change them yourself.

nationally angrily actually selfishly

38  .The man we met yesterday is a ……………… NBA basketball player than me, but I think his father was
one of ……………… ever.

good / the best better / better good / better better / the best

39  .You managed to answer the ten questions correctly? Well, you’re definitely .................. I am!

clever clever as cleverer than the most clever

40  .Lake Khazar is  ..................  one in the world. but I don't Know whether it's also  ..................  or not.

the biggest - more deeper bigger - deeper 

the biggest - the deepest a big - deep  

41  .My friend bought me a  ..................  .

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

42  .
Are Monkeys .................. learners than elephants?

fast fast as faster the fastest

43  .Ramin and Hassan are good at football, but Reza is ..................  .

best the better the best good

44  .A  .................. breakfast can give you more energy.

healthy  brave wonderful big

45  .Sam says his motorcycle is .................. than any other one he ever had and I think it's .................. .

the most dependable - better the most dependable - the best 

more dependable - better more dependable - the best 

46  . If you  .................. him with other children of his age, he’s not very tall. 

compare prepare include contact

47  . If you have to drive when you are tired, drive a little ……………… than you would normally.

slower as slow slow more slowly
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48  .My mom bought a very .................. .

some red Italian plastic chairs modern expensive golden watch 

nice old Iranian wooden table two long yellow cotton dresses

49  . I turned off the television because the show was .................. .

as boring as the most boring very boring more boring

50  .
Mr. Tyson’s sports car is not as .................. my uncle’s car.

more expensive the most expensive expensive as more expensive than
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نکتۀ مهم درسی  گزینه 4  . 1

As....as مقایسۀ یک متغیر را با متغیر دیگر نشان می دهد. بنابراین بعد از as...as متغیر دیگر اسم car است که به وسیلۀ صفت عالی توصیف شده است و ترتیب کلمات در گزینۀ  درست است. 
گزینه 2  . 2

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

صفت ملیت   صفت جنس اسم  صفت کیفیت  صفت رنگ 

ترتیب صفات در این تست به ترتیب زیر است  گزینه 2  . 3
ملیت + رنگ + سن 

بعد از ساختار زیر داریم:            گزینه 3  . 4
once / twice / three times/ ... +as + adj + as
 Three times as long as

گزینه 3  . 5
polite

چیزي که درمورد لباسم گفتی منظور واقعی تو بود، یا فقط سعی میکردي مودب باشی ؟
گزینه 1  . 6

colder
پاییز به سردي زمستان نیست. زمستان خیلی سردتر است. 

با توجه به مفهوم جمله ي اول. در ضمن اگر اسم دوم ذکر نشود نیازي به استفاده than در انتهاي جمله نیست.
گزینه 1  . 7

creation
تمامی هستی و همۀ موجودات زنده آفرینش خداوند هستند. 

) طبیعت ) بهشت ها                   ) عجایب                     ) آفرینش                  
«سلولهاي قرمز رنگ اکسیژن را در تمام بدن حمل می کنند و دي اکسیدکربن را از بخش هاي بدن جمع می کند.»  گزینه 2  . 8

) چرخیدن  ) حمایت کردن     ) جمع کردن     ) دفاع کردن    
گزینه 3  . 9

neighbors
پلیس بعد از جمله هاي تروریستی در حال مصاحبه با همه ي دوستان و همسایه هاي آن ها بود.

گزینه 3  . 10
neat

لباسهاي او همیشه تمیز و مرتب بودند.
گزینه 3  . 11

the earliest

من در خانه ام، مجبورم زودتراز همه بیدار شوم و چون کارم ساعت  صبح شروع می شود. 
دقت کنید که شخص خود را با بقیه ي اهل خانه مقایسه کند. بنابراین به صورت/ قید عالی نیاز داریم.  

ساخته هاي (غذاهاي پخته شده توسط) آشپز باعث می شوند که شما بخواهید دوباره و دوباره به رستوران برگردید.  گزینه 1  . 12

- شگفتی ها  - دشت ها         - منطقه ها         - ساخته ها، مخلوقات        
«در منظومه شمسی، تمام سیاره ها در مدارهاي مختلف به دورخورشید می چرخند.»  گزینه 1  . 13

) خاموش کردن ) توجه کردن     ) مراقبت کردن     ) چرخیدن به دور    
گزینه 2  . 14

even
من عصبانی بودم که او حتی تماس نگرفت که بگوید نمی آید.  

گزینه 1  . 15
Germany

- آمریکایی  - انگلیسی                          - چینی                     - آلمان                 
بقیه ي گزینه ها به ملیت مربوط می شوند. 

گزینه 3  . 16
worse

- بلندقد ترین  - بدتر                     - دورترین                      - خطرناك                   
بقیه ي گزینه ها صفت عالی هستند. 
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گزینه 1  . 17
without

شتر می تواند بدون آب براي مدت زیادي زندگی کند.
«سیاره زحل در اطرافش حلقه هایی دارد. ما میتوانیم آن را بدون تلسکوپ ببینیم.»  گزینه 1  . 18

) مدارها  ) سنگ ها     ) قمرها     ) حلقه ها    
گزینه 3  . 19

type
"گروه خونی شما چیست؟"       "فکر می کنم B منفی."  

گزینه 3  . 20
the bravest

سربازانی که در جنگ از کشورمان دفاع کردند شجاع ترین (سربازان) در جهان بودند. 

با توجه به معنی 
گزینه 2  . 21

) خون ) گلبول هاي سفید                  ) قطره              ) قلب              
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  . 22

معنی گزینه ها: 

) رفتن  ) عبور کردن، گذشتن            ) موفق شدن            ) باور کردن          
گزینه 3  . 23

than I thought
سخنرانی مینا جالب بود. او سخنگوي بهتر از چیزي است که فکر می کردم. 

با توجه به مفهوم جمله و وجود کلمه ي better نیاز به than در ساختار تفضیلی داریم.
گزینه 1  . 24

tallest
علی بلند قد ترین پسر در کالس ماست.  

با توجه به کلمه ي the و مفهوم جمله گزینه ي عالی صحیح است. 
گزینه 3  . 25

farther from
شما نمی توانید سیاره هاي دور تر از زمین را بدون تلسکوپ ببینید.

گزینه 1  . 26
Sun

- نپتون - زمین                  - زحل                      - خورشید                   
بقیه ي گزینه ها سیاره اند و خورشید یک ستاره. 

گزینه 2  . 27
destruction

- خلقت  - اهدا                                      - نابودي                    - محافظت                   
این اسم از لحاظ معنایی منفی است و با بقیه ي گزینه ها متفاوت است. 

وضعیت دارد به طور فزاینده اي خطرناك می شود. تعداد دقیق افراد حمل کنندة (مبتال به) ویروس مشخص نیست.  گزینه 3  . 28

) دفاع کردن 

) کشتن 

) حمل کردن 

) برنامه ریزي کردن 
خواهرم در روز تولدم به من یک صندلی چوبی قهوه اي خوب داد. من واقعًا آن را دوست دارم.  گزینه 4  . 29

توضیح: در جملۀ دوم از ضمیر it استفاده شده است، پس گزینه هاي  و  که اسم جمع دارند نادرست هستند. در ضمن در گزینۀ  ترتیب صفت ها درست نیست، در نتیجه فقط گزینۀ  درست
است. 

ترتیب قرار گرفتن صفت ها در جمله (از چپ به راست) به صورت زیر است:  
جنس + ملیت + رنگ + شکل + قدمت (سن) + اندازه + کیفیت

معلم نموداري را رسم کرد که نشان می داد خون چگونه از طریق قلب جریان پیدا می کند.  گزینه 4  . 30

- قلب  - حقیقت         - اکسیژن         - ورزش        
پلیس هشدار داده است که برف و یخ شرایط رانندگی را خیلی خطرناك ساخته است.  گزینه 2  . 31

- قوي، قدرتمند  - خوشمزه         - خطرناك         - کسل کننده        
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گزینه 1  . 32
more difficult than

این تمرین سخت تراز امتحان آخر است. 

با توجه به مقایسه ي دو تمرین صفت تفضیلی نیاز داریم.
گزینه 3  . 33

the
آقاي رضایی جوانترین معلم درمدرسه است. 

با توجه به اینکه از صفت عالی استفاده شده نیاز به the داریم. 

گزینه 3  . 34
viruses

باکتري ها و ویروس ها دو نوع مهم میکروب هستند.

گزینه 1  . 35

حداقل  از پول جمع شده در Charity Racing Days باید به مؤسسات خیریه مرتبط با اسب دوانی اهدا شود.
1) اهدا کردن

2) افزایش دادن
3) دفاع کردن

4) جمع آوري کردن

اگر یاد نگیرید هنگامی که جوان هستید مثبت فکر کنید ممکن است هرگز یاد نگیرید.  گزینه 2  . 36

) باید 

) ممکن بودن 

) هستند 

) باید 

توضیح: با توجه به معنی جمله، فقط گزینۀ  که امکان انجام کاري را بیان می کند می تواند پاسخ درست باشد. 

آن ها همیشه می گویند زمان چیزها (امور) را تغییر می دهد، اما در واقع شما باید خودتان آن ها را تغییر دهید.  گزینه 3  . 37

) از لحاظ ملی 

) با عصبانیت 

) در واقع 

) به طور خودخواهانه 

آن مردي که ما دیروز مالقات کردیم یک بازیکن NBA بهتر از من است اما فکر می کنم پدرش تا حاال بهترین (بازیکن) بوده است.  گزینه 4  . 38
توضیح: در قسمت اول جمله مقایسه بین دو نفر صورت گرفته است، پس باید از صفت تفضیلی استفاده کنیم. در قسمت دوم جمله، مقایسه در بین یک گروه (تمام بازیکنان بسکتبال) صورت گرفته

است و باید از صفت عالی استفاده کنیم.  

شما توانستید به ده سوال به درستی پاسخ بدهید؟ ُخب، شما قطعًا از من باهوش تر هستید!  گزینه 3  . 39
توضیح: در این جا مقایسه بین دو نفر صورت گرفته است، پس باید از صفت تفضیلی استفاده کنیم. 

با توجه به in the world می  دانیم که به صفت عالی اشاره می کند و ضمنًا مفهوم جاي خالی دوم هم همین صفت عالی است.   گزینه 3  . 40

» 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  . 41
گزینه 3  . 42

آیا میمون ها یادگیرنده هاي سریع تري نسبت به فیل ها هستند؟
کلمۀ than در جمله نشانۀ صفت تفضیلی است.

گزینه 3  . 43
the best

رامین و حسن در فوتبال خوب هستند. اما رضا بهترین است. 
 رضا با چند نفر مقایسه می شود. بنابراین فرم عالی صفت good یعنی the best جواب است.

گزینه 1  . 44
healthy

یک صبحانه ي سالم می تواند به شما انرژي بیشتري بدهد.

ترجمۀ جمله: سام می گوید موتورسیکلت او قابل اطمینان تر از هر موتوري است که قبًال داشته است و من فکر می کنم آن بهترین است.  گزینه 4  . 45
نکته: در قسمت اول، وجود "than" نشان می دهد به صفت تفضیلی نیاز داریم و در قسمت دوم، مقایسه بین یک وسیله با تمام موتورهاي قبلی است، بنابراین نیاز به صفت عالی داریم. 

گزینه 1 معنی جمله: اگر شما او را با بچههاي هم سنش مقایسه کنید قد او خیلی بلند نیست.   . 46

) تماس گرفتن  ) شامل شدن                  ) آماده کردن                  ) مقایسه کردن               
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گزینه 4  . 47
اگر هنگام خستگی مجبور به رانندگی هستید، کمی آرام تر از حالت عادي رانندگی کنید.

توضیح: در این جمله، فعل اصلی یعنی drive را توصیف می کنیم، پس به قید حالت نیاز داریم که به صورت تفضیلی بیان شده است، در نتیجه گزینۀ  را انتخاب می کنیم.

مامانم یک میز چوبی ایرانی خیلی قشنگ خرید.  گزینه 3  . 48

توضیح: با توجه به ترتیب قرار گرفتن صفت ها در جمله، فقط گزینۀ  درست است. دقت کنید که با توجه به وجود حرف تعریف a در جمله گزینه هاي  و  که جمع هستند نمی توانند پاسخ درست
باشند. 

ترتیب قرار گرفتن صفت ها در جمله (از چپ به راست) به صورت زیر است:  
جنس + ملیت + رنگ + شکل +قدمت (سن) + اندازه + کیفیت

من تلویزیون را خاموش کردم زیرا آن برنامه خیلی کسل کننده بود.  گزینه 3  . 49
توضیح: در این جمله هیچ گونه مقایسه اي صورت نگرفته است، بنابراین باید از خوِد صفت استفاده کنیم. 

گزینه 3  . 50
اتومبیل اسپرت آقاي تایسون به اندازة اتومبیل دایی من گران نیست.

چون قبل از نقطه چین as به کار رفته است بعد از آن باید یک صفت و یک as دیگر به کار برود.
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1  . 4

2  . 2

3  . 2

4  . 3

5  . 3

6  . 1

7  . 1

8  . 2

9  . 3
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11  . 3
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