
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



1  .Online maps make it easy to .................. almost any place in the world.

research locate experiment express

2  . I am not ashamed .................. what I did.

about for in of

3  .She .................. use the Internet. Her parents .................. let her.

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

4  .The family is seriously .................. the possibility of leaving the country.

considering entertaining respecting preparing

5  .We must finish this report .................. Tuesday.

in at from by

6  .Which word is different from the other ones?

like defend prefer choose

7  .A writer who doesn’t seem to know the most basic .................. of grammar can’t be a successful one.

books tickets hints rules

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

might must would should

9  .Should doctors always tell patients that they have .................. such as cancer?

attractions behaviors illnesses values

10  .Making your own meals during your trip, may .................. you time and money.

protect defend save increase

11  .Which sentence has a spelling error?

Iranian people are hospitable and kind to travelers and tourists.

You should go to the embasy of foreign countries to get visas.  

Learning a few words and phrases of the local language can be very useful

The firefighters went into the burning house bravely.

12  .A: “Can you finish painting the room today?”     B: “ .................. not. It may take one more day.”

Hopefully Patiently Probably Mostly

13  .The firefighters went .................. the burning house bravely.

among over into between

14  . It was .................. for us to go for a walk because it was raining .................. .

impossible / heavy impossibly / heavily impossibly / heavy impossible / heavily

15  .We got home .................. from the airport and we were all very .................. .

 late / sleepy lately / sleepily late / sleepily lately / sleepy
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16  . It’s a quick journey .................. Tehran .................. Karaj.

about / and from / to around / till from / next to

17  .Let’s divide this money .................. us.

behind beside above between

Choose the best answer to fill in the blanks. 

 When people are going  .........(A)......... , they must do many things. They must get passports and visas.
Most often, they should go to the Police to get passports. They should go to the  ..........(B)........ of foreign
countries to get visas. They should also become  ..........(C)........ with their destination before their trip.
They can do that by buying books, reading booklets, or visiting  ...........(D)....... . This may take their time.
But it can help them a lot. They may buy tickets and book hotels online. Or they may ask a travel agency
to do that for them. When everything is ready, they can leave the country  ..........(E)........  and enjoy their
trips.

18  .A

on a holiday on a vacation around abroad

19  .B

continent embassy airport agency

20  .C

suitable patient familiar nervous

21  .D

the locals the hosts websites the guests

22  .E

safely rudely politely angrily

Choose the best answer to complete the passage. 

At our swimming pool, there are lots of rules. For example, you ..........A........ run around the pool. If you
have long hair, you ..........B........ wear a swimming hat, but if your hair is short you .........C......... . 
Children have to be with a parent if they ...........D....... swim very well. When the pool is busy, you
..........E........ dive in, and you ..........F........ only swim for an hour.

23  .A

must mustn't can't can

24  .B

can might must may

25  .C

mustn't can't shouldn't don't have to 

26  .D

can't couldn't mustn't might not 
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27  .E

don't have to have to may not may

28  .F

should shouhdn't can can't

29  .My husband and I  .................. the shops, the restaurants and the post office as soon as we moved
into the town.

located started suggested attracted

30  .Shou always gets excellent grades. He  ..................  hard every night.

must study have to study might study should study 

31  .The school would like to thank all the pupils and parents who were so .................. with their
donations.

kind generous cruel rude

32  .Travel .................. often advertise package tours which include a stay at a certain hotel.

destinations agencies explanations stations

33  .Which word is different from the other ones?

host set group range

34  .Choose the odd word out.

Chinese Spanish French Germany

35  .You may need to show your .................. when you leave your country or enter other countries.

passport agent ticket booklet

36  .A person that you invite to your house or a party is your .................. .

guest host agent neighbor

37  .She sat down .................. the mirror and brushed her hair carefully.

far from next to in front of away from

38  .We must learn to .................. nature and to seek to protect it for our children.

destroy grow respect create

39  .The plane flew .................. the clouds.

in front of between above without

40  .Turn right .................. the end of the street and then it will be right .................. front of you.

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

41  .Ali .................. visit his Grandmother this week. She needs help.

must can mustn’t can’t

42  .Andrew works for the ……………… radio station, so he’s got a free pass for all the cinemas in the
area. 

domestic quiet historical local
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43  .We are going on a long trip ……………… Monday. If you are free, you ……………… join us.

at / should on / can in / should on / will

44  .That famous writer once said, “you ……………… live without a brother, but not without a friend.”

can should must are

45  .As a rule, you  .................. hunt animals in this country.

must not should not may not are not

46  .Tina agreed to help us on .................. .

Wednesday September next week the evening

47  .The teacher wrote something .................. the board.

at in on among

48  .She came and sat .................. her husband.

about between among next to

49  .You .................. buy that dress. It´s too expensive.

won’t shouldn’t will should

50  .She always gets up early .................. the morning and goes to bed late .................. night.

in / in in / at at / in at / on
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گزینه 2 نقشه هاي آنالین مکان یابی را تقریبا هر جاي دنیا آسان کرده است.   . 1
a: تحقیق            b: مکان یابی            c: آزمایش            d: بیان کردن 

من از کاري که کردم شرمنده نیستم.  گزینه 4  . 2
ashamed of :شرمنده بودن از - خجالت کشیدن از  

او نمی تواند از فضاي مجازي استفاده کند. پدر و مادرش به او اجازه نخواهند داد.   گزینه 3  . 3
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.
آن خانواده به طور جدي امکان ترك کشور را مورد توجه قرار داده است.  گزینه 1  . 4

a: مورد توجه قراردادن             b: تفریح کردن             c: احترام گذاشتن             d: آماده کردن 
ما باید این گزارش را تا سه شنبه تمام کنیم.   گزینه 4  . 5

by استفاده می کنیم و در صورتی که انجام آن لحظه اي باشد از until به معنی تا - تا + قید زمان. دقت کنید معموًال اگر فعل ما به صورتی باشد که انجام آن طول بکشد از by حرف اضافه ي زمان
استفاده می کنیم.

a: دوست داشتن              b: دفاع کردن             c: ترجیح دادن              d: انتخاب کردن گزینه 2  . 6
نویسنده اي که ظاهرا اکثر قوانین اساسی گرامر را نمی داند، نمی تواند موفق باشد.  گزینه 4  . 7

a: کتاب ها             b: بلیط ها             c: تذکرات             d: قوانین 
احتماًال ماه آینده به انگلستان برخواهم گشت. هنوز مطمئن نیستم.   گزینه 1  . 8

might احتمال انجام کار در آینده با استفاده از فعل کمکی
آیا پزشکان باید همیشه به بیماران بگویند که بیماري هایی مانند سرطان دارند؟  گزینه 3  . 9

- ارزش ها  - بیماري ها         - رفتارها         - جاذبه ها        
پختن وعده ي غذایی خود در سفر، می تواند باعث ذخیره ي زمان و پول شما شود.  گزینه 3  . 10

a: حفاظت کردن           b: دفاع کردن            c: ذخیره کردن            d: افزایش دادن 
11  . گزینه 2

امالي صحیح:
You should go to the embassy of foreign countries to get visas.  

: احتماال نه، ممکن است یک روز دیگر طول بکشد.   گزینه 3 : می توانی کار رنگ کردن اتاق را امروز به پایان برسانی؟                  . 12
a: امیدوارانه               b: صبورانه              c: احتماال              d: اکثراً 

آتش نشانان شجاعانه وارد خانه در حال سوختن شدند.  گزینه 3  . 13

: بین  : به داخل                    : باالي                    : در میان                   
پیاده روي براي ما غیر ممکن بود، زیرا به شدت باران می بارید.   گزینه 4  . 14

 (heavily) نیاز به صفت داریم. جاي خالی دوم براي توصیف فعل می رویم سراغ قید was در جاي خالی اول بعد از
ما از فرودگاه دیر به خانه رسیدیم و خیلی خواب آلود بودیم.   گزینه 1  . 15

جاي خالی اول به دلیل توصیف فعل نیاز به یک قید دارد (البته باید بدانیم شکل قیدي و صفتی late یکسان است) در جاي خالی دوم بعد از افعال to be (were) صفت می آوریم. 
از تهران تا کرج یک سفر سریع است.  گزینه 2  . 16

حرف اضافه ي مکان to و from براي بیان فاصله ي دو مکان یا بازه ي زمانی استفاده می شود. 
بیا پول را بین خودمان تقسیم کنیم.   گزینه 4  . 17

حرف اضافه ي between به معنی بین 
وقتی مردم به خارج از کشور می روند، باید کار هاي زیادي انجام دهند. آن ها باید گذرنامه و ویزا بگیرند. بیشتر اوقات براي گرفتن گذرنامه باید به پلیس مراجعه کنند. آن ها براي گرفتن ویزا باید به

سفارت کشور هاي خارجی مراجعه کنند. آن ها همچنین قبل سفرشان باید با مقصدشان آشنا شوند. این کار را می توانند از طریق خرید کتاب، خواندن دفترچه راهنما یا بازدید وبسایت انجام دهند.  
این کار ممکن است وقتشان را بگیرد ولی می تواند بسیار کمک کند. آن ها ممکن است خودشان بلیط ها را بخرند و هتل  ها را رزرو کنند یا می تواندد از آژانس هواپیمایی این کار را بخواهند. وقتی همه

چیز آماده است می توانند با امنیت کشور را ترك کنند و از سفرشان لذت ببرند.  

) خارج از کشور  ) اطراف     ) اوقات فراغت               ) در تعطیالت     گزینه 4  . 18

) آژانس ) فرودگاه     ) سفارت خانه     ) قاره     گزینه 2  . 19

) عصبی - نگران ) آشنا                    ) صبور     ) مناسب     گزینه 3  . 20

) مهمانان ) وبسایت     ) میزبانان     ) محلی ها     گزینه 3  . 21

) با عصبانیت ) مؤدبانه     ) بی ادبانه     ) با امنیت     گزینه 1  . 22

در استخر ما قوانین زیادي هست. به عنوان مثال شما نباید دور استخر بدویید. اگر موهاي بلند دارید باید کاله شنا سر کنید .لی اگر موهایتان کوتاه است لزومی ندارد. 
بچه ها اگر مهارت در شنا ندارند، باید به همراه یکی از والدین باشند.وقتی استخر شلوغ است شما نباید شیرجه بزنید و فقط می توانید براي یک ساعت شنا کنید.

گزینه ي  گزینه 2  . 23

گزینه ي  گزینه 3  . 24
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گزینه ي  گزینه 4  . 25

گزینه ي  گزینه 1  . 26

گزینه ي  گزینه 3  . 27

گزینه ي  گزینه 3  . 28

من و شوهرم به محض نقل مکان به شهر، مغازه ها، رستوران ها و ادارة پست را پیدا کردیم.  گزینه 1  . 29
1) پیدا کردن (محل) 

2) شروع کردن 
3) پیشنهاد کردن 

4) جذب کردن 

براي نتیجه گیري از چیزي با توجه به شواهد، از فعل must استفاده می کنیم.   گزینه 1  . 30

ترجمۀ جمله: مدرسه مایل است از همۀ دانش آموزان و والدین که با سخاوتمندي بسیار کمک کرده بودند، تشکر کند.  گزینه 2  . 31
معنی گزینه ها: 

) گستاخ  ) بی رحم            ) سخاوتمند             ) مهربان          

ترجمۀ جمله: آژانس هاي مسافرتی اغلب تورهایی را که شامل اقامت در یک هتل خاص هستند را تبلیغ می کنند.  گزینه 2  . 32
معنی گزینه ها: 

) جایگاه ها ) توضیحات            ) آژانس ها             ) مقاصد          

a: میزبان    b: دسته    c: گروه    d: سري، دسته   گزینه 1  . 33

a:چینی    b:اسپانیایی       c:فرانسوي    d:آلمان  گزینه 4  . 34

شما باید گذرنامه خود را هنگامی که کشور خود را ترك می کنید یا وارد کشورهاي دیگر می شوید، نشان دهید.  گزینه 1  . 35
a) گذرنامه    b) نماینده             c) بلیط    d) کتابچه 

شخصی را که شما به میهمانی یا خانه ي خود دعوت می کنید، مهمان شماست.  گزینه 1  . 36
a: مهمان    b: میزبان             c: نماینده    d: همسایه 

او روبروي آینه نشست و با دقت موهایش را شانه کرد.  گزینه 3  . 37
a: دوراز    b: کنار              c: روبروي    d: دور از 

ما باید احترام به طبیعت را بیاموزیم و به دنبال حفاظت آن براي فرزندانمان باشیم.  گزینه 3  . 38
a: نابودکردن    b: رشد کردن              c: احترام گذاشتن               d: بوجود آوردن 

هواپیما باالي ابرها پرواز می کرد.   گزینه 3  . 39
حرف اضافه ي مکان above  به معنی روي - باالي هنگامی استفاده می شود که تماسی وجود نداشته باشد. 

در انتهاي خیابان به دست راست بپیچ، سپس دقیقًا روبه روي شما خواهد بود.   گزینه 4  . 40
حرف اضافه ي at براي مکان و in جزیی از in front of به معنی روبه روي است. 

علی باید این هفته مادربزرگش را مالقات کند. او به کمک نیاز دارد.   گزینه 1  . 41
با توجه به جمله ي دوم نتیجه می گیریم که بهترین گزینه، گزینه ي اجبار یعنی must می باشد. 

گزینه 4  . 42
اندرو در ایستگاه رادیویی محلی کار می کند، بنابراین براي همۀ سینماهاي منطقه مجوز رایگان دریافت می کند.

1) اهلی، داخلی
2) ساکت

3) تاریخی
4) محلی

گزینه 2  . 43
ما روز دوشنبه به یک سفر طوالنی می رویم. اگر آزاد هستید می توانید با ما همراه شوید.

توضیح: براي رزوهاي هفته از حرف اضافۀ on استفاده می¬کینم، در ضمن در جملۀ دوم توانایی را بیان می کنیم.

گزینه 1  . 44
آن نویسندة مشهور روزي گفت: «شما می توانید بدون برادر زندگی کنید، اما بدون دوست نه.»

توضیح: با توجه به معنی جمله از فعل can (توانستن) استفاده می¬کنیم.

به عنوان یک قانون، شما نمی توانید در این کشور حیوانات را شکار کنید.  گزینه 1  . 45
براي بیان قوانین از must استفاده می کنیم. 

تینا موافقت کرد که چهارشنبه به ما کمک کند.   گزینه 1  . 46

حرف اضافه ي زمان on در انتهاي جمله براي روز به کار می رود یعنی گزینه ي 
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گزینه 3  . 47
معلم چیزي را روي تخته نوشت.  

روي سطح دو بعدي معموًال از on استفاده می کنیم.
 on the map
on the wall

on the board

او آمد کنار شوهرش نشست.  گزینه 4  . 48

: کنار  : در میان               : بین               : حدود                

بهتر است که آن لباس را نخري، بسیار گران است.   گزینه 2  . 49
فعل کمکی should به معنی باید و به مفهوم بهتر است. براي بیان نصیحت به کار می رود. 

او هر روز زود از خواب بیدار می شود و شب دیر به رخت خواب می رود.   گزینه 2  . 50
حروف اضافه ي اوقات روز in و حروف اضافه ي night همیشه at می باشد. 
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