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1  .Amir writes  ..................  than his brother.

more beautiful more beautifully most beautiful the most beautiful

2  .Everyone was talking but stopped  .................. Mr. Smith arrived.

at that time the moment in time next time

3  .Little Johnny is not shy at all. Actually, he finds it easy to  .................. himself.

express attract prepare respect

4  .Parham and Parsa talk to .................. on the phone and ask about their lessons every day.

themselves each other together himself

5  . It is interesting to know that children learn by  .................. their parents and others.

behaving observing expressing developing

6  .Her voice was full of  .................. as she spoke in the ceremony.

creation destination suggestion emotion

7  .A: What .................. when she saw the shark?      B: She was swimming in the sea.

was she going to do did she do was she doing will she do

8  .Offer your children to .................. some of their pocket-money to buy Christmas presents.

put off look for put aside look up

9  .Finding a cure for cancer is one of the biggest challenges facing medical .................. .

translations researchers problems liquids

10  .Do you boys think you can do this  .................. ?

yourself themselves ourselves yourselves

11  .The scientists ..................  in their laboratory when they ..................  the new drug.

worked / found were working / found

worked / were finding were working / were finding

12  .These simple .................. show how the deadly disease can be passed on to humans.

observatories examples problems graves

13  .When I was young, I  .................. lots of television every day after school.

was watching should watch watched must watch

14  .When we have problems in our lives, we shouldn't feel sad. If we believe in   ..................   , we can
always be happy and successful.

her us himself ourselves 

15  .A: .................. when the incident happened? 
B: I was shopping in the market.

what was going on What were you doing 

where did you spend the holidays What was wrong 
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16  .My father used to really enjoy playing tennis, but he had to .................. it .................. after he became
ill.

pass / away look / for give / up put / out

17  .Famous scientists never felt  .................. when they were doing research.

useful weak great angry

18  .You will never  .................. in your new job if you give up hope so easily.

recite succeed research publish

19  .The children  .................. on a difficult problem when the power went out.

was working were working works worked

20  .The whole story is an .................. and I don't believe a word of it.

invention translation attention situation

21  .Many years ago, my grandfather .................. the company from nothing.

solved developed invented attended 

22  .Was your little brother  .................. the experiment himself at home?!

do does did doing

23  .Edison was famous for doing thousands of .................. to find answers to problems.

graves cradles knowledge experiments

24  .Edison is now remembered and honored as the .................. of the light bulb.

discoverer researcher inventor scientist

25  .This book is really useful. It can  .................. your speaking skill.

destroy invent express develop

26  .He wants to be a firefighter when he  .................. .

develops translates grows up gives up

27  .After his recent .................. in Tokyo and New York, Dr. Phil has come back to attend a seminar in
England.

interests successes beliefs numbers

28  .Were the young women .................. cooking the meal when the guests .................. ?

herself / arrived yourselves / arrive themselves / arrived themselves / arrive

29  . In a few minutes, one of the world’s most .................. boxers will be fighting in Britain for the first
time.

natural famous delicious sudden

30  .Don’t .................. when you still have something to give, because nothing is really over until the
moment you stop trying.

give up change into check in pass away
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31  .Somebody  ..................  her computer while she  ..................  her history class. No one  ..................  the
thief.

was stealing - was teaching - wasn't seeing stole - taught - didn't see  

was stealing - was teaching - didn't see  stole - was teaching - didn't see 

32  .Reza was not doing an experiment when the phone rang. He  .................. a math problem.

should solve solved solves was solving

33  .After she had .................. the puzzle, she sent it to the newspaper.

solved accepted performed discovered

Ibn Sina is often known by his Latin name of Avicenna, a great .........(A)......... , was born in around 980
A.D in the village of Afshana, near Bukhara now in Uzbekistan,  which is also his mother‘s home town.
Ibn Sina received his early .........(B)......... in his hometown and by the age of ten he became a Quran
Hafiz (he had memorize the Quran). He had exceptional intellectual .........(C)......... which enabled him to
overtake his teachers at the age of fourteen. During the next few years he devoted .........(D)......... to
Muslim jurisprudence, philosophy and .........(E)......... science and studied logic, Euclid, and Ptolemy’s
Almagest.

34  .A:

scientist farmer farmasist hunter

35  .B:

invention collection education explanation

36  .C:

beliefs tasks patterns skills

37  .D:

her himself herself him

38  .E:

medical regular mental natural

39  .  .................. they swimming when the phone rang?

Were Are Do Did

40  .All my family members and I have a cold, so .................. have to take care of .................. .

they / themselves ourselves / us we / yourselves we / ourselves

41  .While the boy was playing the game, his mother .................. dinner.

was cooking cooked cooks is going to cook

42  . I was trying to explain the seriousness of the situation to my father, but he .................. .

will not listen don’t listen was not listening isn’t listening

43  .While my wife, Mary, was writing a letter in the room, the children and I ………………… outside.

are playing were playing am playing was playing
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44  .Lucy  ..................  her arm last week. It  ..................  when she  ..................  her room. She  .................. 
off the ladder.

was breaking - was happening - pained - fell broke - happened - painted - fell  

broke - happened - was painting - fell  broke - was happening - was painting - was falling 

45  .A: I just finished reading a novel. 
B: I don't like such books. They bore me. 
A: I thought the same. .................. But this one is pretty good.

what a mess How depressing Cool! Believe me 

46  .Unless we do something now, hundreds of plant and animal species will .................. .

die out destroy attend protect

PASSAGE 2: 
If you think of the jobs robots could never do, you would probably put doctors and teachers at the top
of the list. It is easy to imagine robot cleaners and factory workers, but some jobs need human
connection and creativity. But are we underestimating what robots can do? In some cases, they already
perform better than doctors at diagnosing illness. Also, some patients might feel more comfortable
sharing personal information with a machine than a person. Could there be a place for robots in
education after all? 
  Education expert Anthony Seldon thinks so. And he even has date for the robot take over of the
classroom: 2027. He predicts robots will do the main job of transferring information and teachers will be
like assistants. Intelligent robots will read students' faces, movements and maybe even brain signals.
Then they will adapt the information to each student. It is not a popular opinion and it is unlikely robots
will ever have empathy and the ability to really connect with humans like another human can. 
 One thing is certain, though. A robot teacher is better than no teacher at all. In some parts of the world,
there are not enough teachers and 9-16 percent of children under the age of 14 do not go to school.
That problem could be partly solved by robots because they can teach anywhere and will not get
stressed, or tired, or move somewhere for an easier, higher-paid job.

47  .What does the passage mainly discuss?

Robots in education How robots connect with humans

Different types of robot teachers How education will change in 2027

48  .The word “diagnosing” in paragraph 1 is closest in meaning to  .................. .

avoiding warning consuming identifying

49  . It is suggested in paragraph 2 that Anthony Seldon's prediction about robots .................. .

does not seem to come true has not been explained properly

has made human teachers worried has supporters all around the world

50  .Which of the following statements is TRUE according to paragraph 3?

9-16% of children younger than 14 want to work, but not go to school.

Human teachers are not available in some parts of the world.

Robots can help human teachers feel less stressed or tired.

Most of the teachers are not paid enough money.
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«امیر زیباتر از برادرش می نویسد.» با توجه به اینکه علی در نوشتن با برادرش مقایسه می شود.  گزینه 2  . 1
از فرم تفضیلی استفاده می شود. دقت کنید چون نوشتن این دو با هم مقایسه می شود به قید نیاز داریم و نه صفت. 

گزینه 2  . 2
the moment

همه داشتند صحبت می کردند اما زمان ورود آقاي «اسمیت» همه ساکت شدند. 
the moment به معنی لحظه است. 

جانی کوچولو اصًال خجالتی نیست. در حقیقت برایش آسان است که منظور خود را بیان کند.  گزینه 1  . 3

: احترام گذاشتن  : آماده کردن                : جذب کردن               : نشان دادن- بیان کردن               

ترجمه: پرهام و پارسا هر روز پشت تلفن با هم حرف می زنند و در مورد درس هاي خود سؤال می پرسند.  گزینه 2  . 4

گزینه 2 جالب است بدانید که بچه ها با مشاهده والدین و دیگران می آموزند.   . 5

: توسعه دادن  : بیان کردن              : مشاهده کردن              : رفتار کردن             

هنگامی که در جشن صحبت می کرد، صدایش پر از احساس و عاطفه بود.  گزینه 4  . 6

: عاطفه  : پیشنهاد                : مقصد                : خلق               

وقتی کوسه را دید در حال چه کاري بود؟ جواب این سؤال به شکل گذشته استمراري داده شده، بنابراین سؤال را نیز باید با گذشته استمراري بپرسیم. در ضمن سؤال دو عمل همزمان گزینه 3  . 7
را در گذشته مورد سؤال قرار داده.  

 گذشته ي ساده+ when + گذشته ي استمراري

«به کودکان خود پیشنهاد دهید مقداري از پول جیبی خود را براي خرید هدایاي کریسمس کنار بگذارند.»  گزینه 3  . 8

) جستوجوکردن (دنبال چیزي گشتن)  ) از سر باز کردن        

) جست وجو کردن (در کتاب و ...)  ) کنارگذاشتن        

پیدا کردن درمانی براي سرطان یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که محققان پزشکی با آن مواجه هستند.  گزینه 2  . 9

- مایع ها  - مشکالت         - محققان         - ترجمه ها        

شما پسرها فکر می کنید که می توانید این کار را خودتان انجام دهید؟   گزینه 4  . 10
چون boys جمع است پس از ضمیر انعکاسی جمع نیز استفاده می کنیم. 

دانشمندان داشتند در آزمایشگاه کار می کردند که یک داروي جدید پیدا کردند.  گزینه 2  . 11
  دو جمله همزمان یکی استمراري و دیگري ساده در گذشته.

این مثال هاي ساده نشان می دهند آن بیماري کشنده چطور به انسان ها منتقل می شود.  گزینه 2  . 12

- قبرها  - مشکل ها         - مثال ها         - رصدخانه ها        

گزینه 3 باتوجه به وجود قید every day و همچنین گذشته بودن جمله اول نتیجه می گیریم که فاعل عادتی را در گذشته انجام می داده که با گذشته ي ساده بیان می شود.  . 13

گزینه 4  . 14
وقتی مشکالتی در زندگیمان داریم، نباید احساس ناراحتی داشته باشیم. اگر به خودمان (ضمیر انعکاسی) باور داشته باشیم، همیشه می توانیم خوشحال و موفق باشیم.

ترجمۀ جمله:   گزینه 2  . 15
الف) زمانی که حادثه اتفاق افتاد، تو چه کار می کردي؟ 

ب) من در فروشگاه داشتم خرید می کردم.

پدر من سابقًا از تنیس بازي کردن لذت می برد، اما بعد از این که بیمار شد مجبور شد آن را ترك کند.  گزینه 3  . 16

- خاموش کردن (آتش)  - ترك کردن         - به دنباِل ... گشتن         - از دنیا رفتن        

دانشمندان مشهور هنگام انجام تحقیق هرگز احساس ضعف نمی کنند.  گزینه 2  . 17

- عصبانی  - عالی                         - ضعف                         - مفید                        
گزینه 2  . 18

 اگر امیدت را به آسانی از دست دهی، هیچ گاه در شغل جدیدت موفق نمی شوي. 

: منتشر کردن : تحقیق کردن                  : موفق شدن                  : تالوت کردن                 

بچه ها داشتند روي یک مسئله سخت کار می کردند که برق رفت.   گزینه 2  . 19
دو عمل همزمان که یکی استمراري و دیگري ساده است البته در زمان گذشته. 

ترجمۀ جمله: تمام داستان یک ابتکار (ساختۀ ذهن) است و من حتی یک کلمه از آن را باور نمی کنم.  گزینه 1  . 20
معنی گزینه ها: 

) وضعیت  ) توجه            ) ترجمه             ) ابتکار، اختراع          

سال ها پیش، پدربزرگم آن شرکت را از هیچ توسعه داد.  گزینه 2  . 21

- حضور یافتن  - اختراع کردن         - توسعه دادن         - حل کردن        
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آیا برادر کوچک تو خودش در حال انجام دادن آن آزمایش در خانه بود؟!  گزینه 4  . 22
در زمان گذشتۀ استمراري بعد از was/were باید از فعل ingدار استفاده کنیم. دقت کنید که چون این جمله سؤالی شده است was به ابتداي جمله منتقل شده است. 

«ادیسون براي انجام هزاران آزمایش به منظور پیدا کردن پاسخ مسائل مشهور بود.»  گزینه 4  . 23

) آزمایش  ) دانش     ) گهواره ها     ) قبرها    
«از ادیسون در حال حاضر به عنوان مخترع برق یاد می شود و به او احترام گذاشته می شود.»  گزینه 3  . 24

) دانشمند  ) مخترع     ) کاشف    2) محقق    
این کتاب واقعًا سودمند است. می تواند مهارت صحبت کردن شما را افزایش دهد.  گزینه 4  . 25

: گسترش دادن – افزایش دادن  : بیان کردن                          : اختراع کردن                         : نابود کردن                        
او می خواهد وقتی بزرگ شد یک آتش نشان شود.  گزینه 3  . 26

: تسلیم شد  : بزرگ شد                          : ترجمه کرد                          : توسعه یافت                         
دکتر فیل پس از موفقیت هاي اخیر خود در توکیو و نیویورك، براي شرکت در یک سمینار به انگلیس بازگشته است.  گزینه 2  . 27

) عالقه ها 

) موفقیت ها 

) باورها 

) عددها 
آیا وقتی مهمان ها رسیدند آن زن هاي جوان خودشان در حال پختن غذا بودند؟  گزینه 3  . 28

توضیح: ضمیر تأکیدي متناسب با the young women (آن زن هاي جوان) کلمۀ themselves (خودشان) است. و چون دو جمله با کلمۀ ربط when به هم مرتبط شدند یکی به زمان گذشتۀ
استمراري (در این جا were cooking) و دیگري به زمان گذشتۀ ساده (در این جا arrived) بیان می شود. 

چند دقیقۀ دیگر یکی از معروف ترین بوکسورهاي جهان براي اولین بار در انگلیس مبارزه می کند.  گزینه 2  . 29

) طبیعی 

) معروف، مشهور 

) خوشمزه 

) ناگهانی 
وقتی هنوز چیزي براي دادن دارید، تسلیم نشوید، زیرا تا لحظه اي که دیگر تالش خود را متوقف نکنید، هیچ چیز واقعًا تمام نشده است.  گزینه 1  . 30

) تسلیم شدن 

) تبدیل شده به 

) پذیرش شدن (هتل) 

) از دنیا رفتن 
با توجه به وجود while بعد از جاي خالی و مفهوم این جمله، جاي خالی اول زمان گذشتۀ ساده و بعد از while زمان گذشتۀ استمراري و جاي خالی آخر باید همان زمان گذشتۀ ساده گزینه 4  . 31

باشد.  
ترجمۀ جمله: یک نفر کامپیوترش را دزدید، در حین اینکه او داشت کالس تاریخش را تدریس می کرد. هیچ کس دزد را ندید.  

وقتی تلفن زنگ زد رضا در حال انجام آزمایش نبود. چون می خواهد کاري را که رضا در حال انجام دادن بوده بگوید، پس قطعًا جواب گذشته ي استمراري است. او داشت یک مسئله گزینه 4  . 32
را حل می کرد.

معنی جمله: بعد از این که او معما را حل کرده بود، آن را براي روزنامه فرستاد.  گزینه 1  . 33

) کشف کردن  ) انجام دادن                        ) پذیرفتن                        ) حل کردن                       

ابن سینا معموًال توسط نام التینش آوسینا شناخته میشود؛ یک دانشمند بزرگ که حدود سال  (پس از میالد مسیح) در روستاي افشانه در نزدیکی بخارا، که اکنون در ازبکستان قرار دارد که

زادگاه مادرش بود، متولد شد. ابن سینا تحصیالت ابتدایی خود را در زادگاهش دریافت کرد و در سن  سالگی حافظ قرآن شد. او توانایی ذهنی استثنایی داشت که او را قادر ساخت تا از معلمانش

در سن  سالگی سبقت بگیرد. در چند سال بعدي او خودش را وقف علوم فقهی مسلمانان، فلسفه و علوم پزشکی کرد و منطق، اقلیدس و ریاضی بطلمیوس آموخت. 

گزینه 1   . 34

گزینه 3   . 35

گزینه 4   . 36

گزینه 2   . 37

گزینه 1   . 38

They براي فاعل were دو عمل همزمان در گذشته که جمله ي اول حالت استمرار و جمله ي دوم به شکل ساده است. البته چون جمله به شکل سؤالی بیان شده، بنابراین از فعل کمی گزینه 1  . 39
براي سؤالی استفاده می شود. 

 گذشته ي ساده +  when + گذشته ي استمراري
من و همۀ اعضاي خانواده ام سرما خورده ایم، پس ما باید از خودمان مراقبت کنیم.  گزینه 4  . 40

توضیح: با توجه به جملۀ اول، فاعل جملۀ دوم باید we (ما) باشد. در ضمن ضمیر انعکاسی متناسب با we کلمۀ ourselves (خودمان) است. 
وقتی آن پسر در حال انجام آن بازي بود، مادرش در حال پختن شام بود.  گزینه 1  . 41

توضیح: هرگاه دو جمله با کلمه هاي ربط when یا while به هم مرتبط می شوند معموًال یک جمله به زمان گذشتۀ ساده و جملۀ دیگر به زمان گذشتۀ استمراري بیان می شوند. اما در این جا چون هر دو
عمل به طور هم زمان براي مدتی طوالنی در حال انجام شدن بوده اند، هر دو را به زمان گذشتۀ استمراري بیان می کنیم. 
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من سعی داشتم تا جدیت آن موقعیت را به پدرم توضیح دهم اما او گوش نمی داد.  گزینه 3  . 42
توضیح: چون عمل اول (سعی به توضیح دادن) براي مدتی طوالنی انجام شده است، پس عمل دوم نیز که به طور هم زمان اتفاق افتاده باید براي مدتی طوالنی انجام شده باشد، پس باید آن را به «زمان

گذشتۀ استمراري» بیان کنیم. 

هنگامی که همسرم ماري در حال نوشتن نامه در اتاق بود، من و بچه ها بیرون در حال بازي کردن بودیم.  گزینه 2  . 43
توضیح: اگر دو جمله با کلمۀ ربط while به هم مرتبط شوند، معموًال یکی به زمان گذشتۀ ساده و دیگري به زمان گذشتۀ استمراري بیان می شوند. در این جمله چون هر دو عمل به طور هم زمان براي

مذتی طوالنی در حال انجام شدن بوده اند هر دو را به صورت استمراري بیان می کنیم. دقت کنید که گزینۀ  نمی تواند درست باشد زیرا فاعل جملۀ دوم یعنی the children and I جمع است و باید
بعداز آن were به کار ببریم. 

معنی جمله: هفتۀ پیش لوسی دستش را شکست. وقتی آن اتفاق افتاد که او داشت اتاقش را رنگ می زد. او از نردبان افتاد.   گزینه 3  . 44

ترجمۀ جمله:   گزینه 4  . 45
الف) من به تازگی خواندن یک رمان را تمام کردم. 

ب) من چنین کتاب هایی را دوست ندارم. آن ها من را کسل می کنند. 
الف) من هم همین فکر را می کردم. حرفم را باور کن، اما این یکی خیلی خوب است. 

ترجمۀ جمله: اگر ما االن کاري انجام ندهیم، صدها گونۀ گیاه و حیوان منقرض خواهند شد.  گزینه 1  . 46
ترجمه گزینه ها: 

) محافظت کردن  ) شرکت کردن         ) نابود کردن           ) منقرض شدن          

اگر به کارهایی فکر   کنید که ربات  ها هرگز نمی  توانند انجام دهند، احتماًال پزشک  ها و معلم  ها را در باالي لیست قرار می  دهید. تصور ربات  هاي نظافتچی و ربات  هاي کارگِر کارخانه آسان است، اما
برخی از شغل  ها نیاز به ارتباط انسانی و خالقیت دارند. اما آیا ما دست  کم می گیریم که ربات  ها چه کارهایی می  توانند انجام دهند؟ در برخی موارد، آن  ها همین االن عملکرد بهتري در تشخیص بیماري
نسبت به پزشک  ها دارند. هم چنین، برخی از بیماران ممکن است در به اشتراك گذاشتن اطالعات شخصی خود با ماشین راحت  تر از شخص (پزشک) باشند. به هر حال، آیا ممکن است جایی براي

ربات  ها در آموزش وجود داشته باشد؟ 

. او پیش  بینی می  کند ربات  ها کار اصلی انتقال اطالعات آنتونی سلدون، کارشناس آموزش، چنین عقیده  اي دارد. و او حتی تاریخی را براي تصاحب کالس توسط ربات در نظر گرفته است: سال 
را انجام م ی دهند و معلم  ها مانند دستیار خواهند بود. ربات  هاي هوشمند چهره  ها، حرکت  ها و شاید حتی سیگنال  هاي مغزي دانش  آموزان را می  خوانند (تشخیص می  دهند). سپس اطالعات را با هر

دانش  آموز تطبیق می  دهند. این یک نظر عامه  پسند نیست و بعید به نظر می رسد که ربات  ها هم دلی و توانایی ارتباط واقعی با انسان  ها را مانند انسان دیگري داشته باشند. 

هر چند، یک چیز مسلم است. یک معلِم ربات از نبود معلم بهتر است. در بعضی از قسمت  هاي جهان، معلم  کافی وجود ندارد و  تا  درصد کودکان زیر  سال به مدرسه نمی  روند. این مشکل تا
حدودي می  تواند توسط ربات  ها حل شود، زیرا آن  ها می توانند در هر جایی تدریس کنند و دچار استرس و خستگی نمی  شوند و یا براي کار راحت  تر و با حقوق باالتر به جایی دیگر منتقل نمی  شوند.

گزینه 1 این متن عمدتًا در مورد چه چیزي بحث می  کند؟   . 47

) نحوة تغییر آموزش در سال  ) انواع مختلف ربات  هاي معلم  ) نحوة ارتباط ربات  ها با انسان  ها  ) ربات  ها در آموزش 

» نزدیک ترین معنی را به «displaystyle identifying» (شناسایی کردن) دارد.  گزینه 4 کلمۀ «diagnosing» در پاراگراف «  . 48

) شناسایی کردن ) مصرف کردن  ) هشدار دادن  ) پرهیز کردن 

» بیان می  شود که پیش  بینی آنتونی سلدون در مورد ربات  ها به نظر نمی  رسد که به حقیقت بپیوندد.  گزینه 1 در پاراگراف «  . 49

) معلم  هاي انسانی را نگران کرده است 4) در سراسر جهان طرفدار دارد ) به درستی توضیح داده نشده است  ) به نظر نمی  رسد که به حقیقت بپیوندد 

» درست است؟  گزینه 2 کدام یک از جمله  هاي زیر طبق پاراگراف «  . 50
«معلم  هاي انسانی در بعضی از قسمت  هاي جهان در دسترس نیستند.» 

)  تا  درصد کودکان زیر  سال می  خواهند سر کار بروند، اما به مدرسه نروند. 

) معلم  هاي انسانی در بعضی از قسمت  هاي جهان در دسترس نیستند. 

) ربات  ها می  توانند به معلم  هاي انسانی کمک کنند تا کم تر احساس استرس یا خستگی کنند. 

) به بیش تر معلم  ها پول کافی پرداخت نمی  شود.
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