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1  .The zookeeper wanted the .................. to stay away from dangerous animals.

firefighters goats hunters visitors

2  .Which of the following sentences is CORRECT in writing?

We are going to travel to Paris to visit the Eiffel Tower in april.

We’re reading a story about a boy called Harry Potter.

Did you know that the Taj Mahal is a famous building in northern india? 

Kim and Jane wore masks on halloween.

3  .A: “Nader is in hospital.” B: “Oh, really?! I .................. visit him tomorrow.”

will won't am going to am not going to 

4  .The .................. home of the Persian zebra is our country’s plains.

injured national natural endangered 

5  . Instead of moving the animals to the national parks, we need to keep them in their  .................. .

natural homes plains jungles museums

6  .Look at those black clouds! It .................. tonight.

is going to rain will rain rain will rains

7  .They .................. up early tomorrow morning and go fishing.

will get are going to get are going to get

8  .Excuse me, we have no coffee. would you like a cup of tea .................. ?

instead around together anymore

9  .A:"It's her birthday on Saturday."  B:"Really? I didn't know that. I  .................. her a cake tonight."

was making  will make made am going to make 

10  .The time and place for the .................. meeting will be set soon.

natural proper future clear

11  .They’re going  .................. to our country by train.

travel to travel  traveling traveled

12  .She couldn't forget the .................. things Ali had said.

living hard hurtful increasing

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

will feed fed was feeding am going to feed

14  .Are you  .................. to visit the national park?

go going to go went
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15  .A:“Will you help me with my English?”  
B:“No,  .................. .”

I won’t I will You won’t You will

16  .A: “What’s your plan for the future?”   B: “Well, I  .................. my studies.”

am continuing am going to continue will continue continue

17  .Children are expected to obey their parents at all times. This is .................. true of girls.

orally recently carefully especially 

18  . If people take care of the endangered animals, there is .................. for these beautiful ones to live.

schedule hope relative country

19  .This .................. is based on our visits to schools in two cities.

plain pain exam report

20  .Do we know any kind of animal that  .................. at night?

hears dies out hurts hunts

21  .Make sure you .................. the fire and cover it with dirt before leaving the jungle.

look out die out jump out put out

22  .  My hair color is .................. black but I color it red.

dangerously boringly naturally hopefully

23  .Vicky phoned me last night. We .................. the film tomorrow.

will see  saw are seeing are going to see

24  .Hopefully, the animals  .................. lose their natural homes and they will live longer.

are going to will won’t didn’t

25  .We’ve been able to save this land from destruction and preserve it for .................. generations.

future natural hopeful old

26  .Every computer user should seriously consider .................. their system using an anti-virus program
which can be updated weekly.

taking planning protecting endangering

27  .As far as I know, copies of the most .................. report for the year ending 31 March are in the
university library.

endangered amazed polite recent

28  .Luckily, we all had a/an .................. language, English, which meant we could communicate with each
other.

important beautiful plural common

29  .Findings include: Some 600 million people live in the areas where the average level of Sulphur
dioxide pollution  .................. their lives.

saves injures protects endangers
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31  .The patient condition is not improving as we .................. . You must prepare yourselves for the
worst.

hoped saved hunted died

32 .The city officials plan to .................. the number of public housing units.

save increase divide protect

33 .The children were found .................. and well after being missing for several days.

alive boring different natural

34 .The book which your brother hit on my desk was one of the ……………… novels written by Jack
London.

rapid clear famous interested

35 .A: Would you like me to go and collect the kids from school? 
B: No, thank you. They .................. home this afternoon.

walked are going to walk walks will walk

36 .Try to keep this a secret. If you say anything to anyone, we .................. you.

will hurt are going to hurt are hurting hurts

37 .A: Did you talk to Mr. Wilkinson?   B: On, no! I completely forgot. I .................. him right now.

will call am going to call will call to am going to call to

38 .Everyone knows some animals like owls and foxes and cats rest during the day and hunt ..................
and other small animals at night.

mice wolves feet lakes

39 .Each of the first four tournaments was played by eight teams, .................. into two groups of four.

attacked destroyed increased divided

40 .Which sentence is not correct in capitalizing?

My name is Jim.  I like Giraffes and birds.   

We are making new buildings. We have farm and wild animals.

41 .A big fire destroyed some houses, but they finally managed to ……………… it ……………… .

cut / down take / off put / out turn / off

42  .My five-year-old sister usually likes to wear bright colors and enjoys being the center of .................. .

attention future wildlife building

43 .We usually .................. by airplane, but next week we .................. a train to the city.

will travel / take travel / will take travel / are going to take 
are traveling / are going to
take

30  .They learned to try new methods, and to trust their own ideas .................. of following older ways.

anymore because instead really
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47  .My mother, who had a heart attack last week, is not well and I am taking .................. of her these
days.

attention care plan pain

48 .At lunch time, the whole family was sitting .................. the table.

among between around instead of

49 .The police found them lying on the kitchen floor. Mr. Wilkins was dead, but his wife was barely
.................. .

alive endangered natural recent

50 . I lost my job last month. I’m .................. that I will find another job, but who knows how long it will
take.

hopeful wonderful natural wild

45  . It’s my mom’s birthday next week. I’ve bought a bag for her. I .................. it to her on Friday.

going to give will give gives am going to give

4  .Look at ..................  mice. Can you see .................. ?

the / it those / them that / them this / it

44  .A: We don’t have any bread.     
B: I know. I .................. some. I took some money from your purse.

will buy am going to buy buy buying
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نگهبان باغ وحش از بازدیدکننده ها خواست که از حیوانات خطرناك دور بایستند.  گزینه 4  . 1

) بازدیدکننده ها  ) شکارچی     ) بز       ) آتش نشان       

کدام یک از جمالت زیر از لحاظ نوشتاري صحیح است؟ ما داریم داستانی در مورد پسري به نام هري پاتر می خوانیم.  گزینه 2  . 2

در گزینۀ اول "April" و در گزینۀ سوم "India" و "Northern" در گزینۀ چهارم "Halloween" باید با حروف بزرگ آغاز شوند. 
الف: نادر در بیمارستان است.  گزینه 1  . 3

ب: واي، واقعا؟! فردا به مالقاتش خواهم رفت. 

» صحیح می باشد. از معناي جمله متوجه می شویم که تصمیم آنی گرفته شده، بنابراین گزینۀ «

«خانۀ طبیعی گورخر ایرانی، دشت هاي کشورمان است.» گزینه 3  . 4

) در معرض خطر  ) طبیعی         ) ملی           ) زخمی ، مصدوم ، مجروح    

به جاي انتقال حیوانات به پارك هاي ملی، باید آن ها را در زیستگاه هاي طبیعی خودشان نگه داریم.  گزینه 1  . 5

) موزه  ) جنگل          ) دشت        ) زیستگاه طبیعی    

به آن ابرهاي سیاه نگاه کن. امشب باران می بارد.  گزینه 1  . 6

» صحیح می باشد. با توجه به شواهد موجود در مورد آینده پیش گویی می کنیم، پس گزینۀ «
آن ها قصد دارند فردا صبح زود بیدار شوند و به ماهیگیري بروند.  گزینه 2  . 7

» صحیح می باشد. این جمله دقیقًا شکل برنامه ریزي داشتن براي عملی در آینده را نشان می دهد، بنابراین گزینۀ «

«ببخشید، ما قهوه نداریم. به جاي آن، یک فنجان چاي میل دارید؟»  گزینه 1  . 8

) دیگر  ) باهم     ) در اطراف     ) به جاي ، در عوض    

الف: یکشنبه تولدش است.  ب: واقعًا؟ من نمی دانستم. امشب برایش کیک خواهم ساخت.  گزینه 2  . 9
در جواب گفته شده که من نمی دانستم و تصمیم آنی براي درست کردن کیک می گیرد که در این موارد از فعل کمکی "will" استفاده می کنیم. 

زمان و مکان جلسۀ آینده به زودي تعیین خواهد شد.  گزینه 3  . 10

) زالل  ) آینده         ) درست     ) طبیعی    

آن ها قصد دارند با قطار به کشور ما سفر کنند.  گزینه 2  . 11

» را انتخاب می کنیم و باید بدانیم که "to" متصل به فعل براي "to be going to" است نه فعل . در این سؤال گزینۀ «

او نتوانست چیزهاي دردناکی را که علی گفته بود، فراموش کند.  گزینه 3  . 12

) درحال افزایش  ) دردناك، آزار دهنده                         ) سخت                            ) زنده                     
قصد دارم به گربۀ همسایه ام وقتی که او در بیمارستان است غذا بدهم.  گزینه 4  . 13

مشخص است از قبل آمادگی ذهنی یا برنامه ریزي براي انجام این کار را داشته پس از ساختار "to be going to" استفاده می شود. 

ترجمه: آیا قصد داري از پارك ملی بازدید کنی؟  گزینه 2  . 14

» صحیح می باشد. این سؤال دربارة مبحث "to be going to" است، اما به شکل سؤالی و قسمت "going" را مورد سؤال قرار داده است. بنابراین گزینۀ «

ترجمه: الف: آیا در زبان انگلیسی به من کمک خواهی کرد؟ ب: نه، کمک نخواهم کرد.  گزینه 1  . 15

» صحیح می باشد.  براي دادن پاسخ کوتاه، از هر فعل کمکی که در ابتداي جمله آمده استفاده می کنیم. بنابراین گزینۀ «

الف: هدفت براي آینده چیست؟  گزینه 2  . 16
ب: خب، به مطالعاتم ادامه خواهم داد. 

» صحیح است. با توجه به این که شخص از برنامۀ (plan) خود براي آینده صحبت می کند، گزینۀ «
از فرزندان انتظار می رود همیشه از والدین خود اطاعت کنند. این امر به ویژه در مورد دختران درست است.  گزینه 4  . 17

) به ویژه، مخصوصاً  ) بادقت         ) اخیرًا         ) به طور شفاهی        

«اگر انسان ها از حیوانات در معرض خطر مراقبت کنند، جاي امیدواري براي زندگی این حیوانات زیبا وجود دارد.»  گزینه 2  . 18

) کشور  ) خویشاوند     ) برنامه، برنامه زمانی    2) امید، امیدواري    

این گزارش بر اساس بازدید ما از مدارس در دو شهر است.  گزینه 4  . 19

) گزارش  ) امتحان        )  درد         ) دشت    
آیا حیوانی را می شناسید که در شب شکار کند؟  گزینه 4  . 20

) شکار کردن  )  صدمه دیدن     ) منقرض شدن     ) شنیدن        

«اطمینان حاصل کنید که قبل از ترك کردن جنگل، آتش را خاموش کردید و روي آن را با خاك پوشانده اید.»  گزینه 4  . 21

) از بین رفتن، منقرض  شدن  ) جست و جو کردن       

) خاموش کردن  ) بیرون پریدن        

رنگ مو هاي من به طور طبیعی مشکی است اما آن را قرمز رنگ می کنم.  گزینه 3  . 22

) امیدوارانه  ) به   طور طبیعی                   ) به طورخسته کننده                    ) به طور خطرناك               
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ویکی دیشب به من زنگ زد. قرار است فردا آن فیلم را ببینیم.  گزینه 4  . 23
از جملۀ اول متوجه می شویم که آن ها تصمیمی براي آینده دارند که آن را با ساختار "to be going to" بیان می کنیم. 

ترجمه: امید است که حیوانات زیستگاه هاي طبیعی شان را از دست نخواهند داد و عمر طوالنی تري خواهند داشت.  گزینه 3  . 24

اول این که با توجه به معناي جمله جواب باید منفی باشد. دوم این که جمله دوم را با "will" بیان کرده، پس این سمت جمله نیز باید آینده باشد. بنابراین گزینۀ  صحیح می باشد.
ما قادر بوده ایم این سرزمین را از نابودي محافظت کنیم و آن را براي نسل هاي آینده محافظت کنیم.  گزینه 1  . 25

) قدیمی  ) امیدوار             ) طبیعی             ) آینده            
هر کاربر کامپیوتر باید با استفاده از یک برنامۀ آنتی ویروس که می تواند به صورت هفتگی به روزرسانی شود، محافظت از سیستم خود را به طور جدي در نظر بگیرد.  گزینه 3  . 26

) گرفتن، بردن 

) برنامه ریزي کردن 

) محافظت کردن 

) به خطر انداختن

تا آن جا که من می دانم، نسخه هایی از آخرین گزارش سال منتهی به  مارس در کتابخانۀ دانشگاه است.  گزینه 4  . 27

) در معرض خطر 

) شگفت زده 

) مؤدب 

) اخیر 
خوشبختانه همۀ ما یک زبان مشترك داشتیم، انگلیسی، که به این معنی بود که می توانیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم.  گزینه 4  . 28

) مهم 

) زیبا 

) جمع 

) مشترك، متداول، رایج 

یافته ها عبارتند از: حدود  میلیون نفر در مناطقی زندگی می کنند که سطح متوسط آلودگی دي اکسید گوگرد زندگی آن ها را به خطر می اندازد.  گزینه 4  . 29

) نجات دادن 

) زخمی کردن 

) محافظت کردن 

) به خطر انداختن 
آن ها آموختند که روش هاي جدیدي را امتحان کنند و به جاي پیروي از شیوه هاي قدیمی، به ایده هاي خود اعتماد کنند.  گزینه 3  . 30

) دیگر، بیش از این 

) زیرا 

) به جاي، در عوض 

) واقعاً 
وضعیت بیمار آن طور که امیدوار بودیم در حال بهبود نیست. شما باید خود را براي بدترین (شرایط) آماده کنید.  گزینه 1  . 31

) امیدوار بودن 

) نجات دادن 

) شکار کردن 

) ُمردن 
ترجمۀ جمله: مقامات شهري قصد دارند که تعداد واحدهاي مسکونی عمومی را افزایش دهند.  گزینه 2  . 32

معنی گزینه ها: 

) محافظت کردن  ) تقسیم کردن          ) افزایش دادن           ) نجات دادن، ذخیره کردن          
بچه¬ها بعد از چند روز گم شدن، زنده و سالم پیدا شدند.  گزینه 1  . 33

 زنده             کسل کننده             متفاوت             طبیعی 
گزینه 3  . 34

کتابی که برادر تو آن را روي میز من زد یکی از رمان هاي مشهور نوشتۀ جک لندن بود.

) سریع

) شفاف، زالل

) معروف، مشهور

) عالقه مند
- آیا تمایل دارید من بروم بچه ها را از مدرسه بیاورم؟  گزینه 2  . 35

- نه ممنون. آن ها امروز بعد از ظهر قصد دارند پیاده به خانه بیایند. 
توضیح: براي بیان تصمیم هایی که از قبل گرفته شده است از ساختار be going to استفاده می کنیم. 
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سعی کن این [موضوع] را مخفی نگه داري. اگر چیزي به کسی بگویی، به تو آسیب خواهیم رساند.  گزینه 1  . 36
توضیح: براي بیان تهدید از «will» استفاده می کنیم. 

- آیا با آقاي ویلکینسون صحبت کردي؟  گزینه 1  . 37
- اوه، نه! کامًال فراموش کردم. همین اآلن با او تماس خواهم گرفت. 

توضیح: براي بیان تصمیم آنی از will همراه یک فعل ساده استفاده می کنیم. دقت کنید که بعد از call حرف اضافۀ to به کار نمی رود، پس گزینۀ  نمی تواند درست باشد. 
همه می دانند که بعضی از حیوانات مانند جغد و روباه در طول روز استراحت می کنند و موش و دیگر حیوانات کوچک را در شب شکار کنند.  گزینه 1  . 38

) موش ها 

) گرگ ها 

) پاها 

) دریاچه ها 
هر چهار مسابقۀ اول توسط هشت تیم انجام شد که به دو گروه چهار نفره تقسیم شدند.  گزینه 4  . 39

) حمله کردن 

) نابود کردن 

) افزایش یافتن 

) تقسیم کردن 
گزینه 2  . 40

I like Giraffes and birds
کدام جمله از لحاظ " باحروف بزرگ آغاز کردن " صحیح نمی باشد؟  

کلمه giraffes  اسم عام است و باید با حرف کوچک آغاز شود. 
گزینه 3  . 41

آتش سوزي بزرگی چند خانه  را نابود کرد، اما سرانجام آن ها توانستند آن را خاموش کنند.

) قطع کردن

) بلند شدن (هواپیما)

) خاموش کردن (آتش)

) خاموش کردن (وسیلۀ برقی)
خواهر پنج سالۀ من معموًال دوست دارد رنگ هاي روشن بپوشد و از قرار گرفتن در مرکز توجه لذت می برد.  گزینه 1  . 42

) توجه 

) آینده 

) حیات وحش 

) ساختمان 
ما معموًال با هواپیما مسافرت می کنیم. اما هفتۀ آینده قصد داریم با قطار به شهر برویم.  گزینه 3  . 43

توضیح: کلمۀ ususally نشان می دهد جملۀ اول باید به زمان حال ساده باشد زیرا کارهاي تکراري معموًال به رمان حال ساده بیان می شوند. در ضمن براي بیان تصمیم هایی که از قبل گرفته شده است

از ساختار be going to استفاده می کنیم، پس گزینۀ  درست است. 
- هیچ نانی نداریم.  گزینه 2  . 44

- می دانم. قصد دارم مقداري بخرم. مقداري پول از کیف شما برداشتم. 
توضیح: با توجه به این که نفر B می گوید I know. (من می دانم)، نتیجه می گیریم از قبل تصمیم گرفته است. براي بیان کارهایی که از قبل برنامه ریزي شده اند باید از ساختار be going to  استفاده

کنیم. 
هفتۀ آینده تولد مادر من است. من یک کیف براي او خریده ام. قصد دارم آن را روز جمعه به او بدهم.  گزینه 4  . 45

توضیح: براي بیان کارهایی که از قبل برنامه ریزي شده اند باید از ساختار be going to  استفاده کنیم. دقت کنید که گزینۀ  نمی تواند درست باشد زیرا ناقص است. 
به آن موش ها نگاه کنید. آیا می توانید آن ها را ببینید؟  گزینه 2  . 46

توضیح: کلمۀ mice جمع mouse است و در بین گزینه ها فقط قبل از آن می توان از those یا the استفاده کرد. در ضمن باید به جاي آن ضمیر them به کار ببریم، در نتیجه فقط گزینۀ  درست
است. 

حال مادرم که هفتۀ گذشته سکتۀ قلبی کرد خوب نیست و من در حال مراقبت کردن از او هستم.  گزینه 2  . 47

) توجه 

) مراقبت 

) برنامه 

) درد 
در زمان ناهار، تمام خانواده در اطراف میز ناهارخوري نشسته بودند.  گزینه 3  . 48

) در بین 

) بین
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) دورِ 

) به جاي 

پلیس آن ها را که بر روي کف آشپزخانه افتاده بودند، پیدا کرد. آقاي ویلکینز ُمرده بود، اما همسرش به سختی زنده بود.  گزینه 1  . 49

) زنده 

) در معرض خطر 

) طبیعی 

) اخیر 

من ماه گذشته کارم را از دست دادم. امیدوارم که کار دیگري پیدا کنم، اما چه کسی می داند چه مدت طول می کشد.  گزینه 1  . 50

) امیدوار 

) شگفت انگیز 

) طبیعی 

) وحشی 
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