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1  .Some new species of animals have recently been discovered in the Amazon  ..................

 media  region  point  site

2  .Let us consider the fact that we can only explore the problem by  ..................  of a scientific method.

means  matter  reason result

3  .She had  ..................  when she was younger.

a long hair long hair long hairs some long hairs

4  . I don’t think it’s physically possible to put  ..................  candles on your birthday cake.

thirty-seven thirty seven thirty seventh thirty-seventh

5  . It’s a very common  ..................  among learners of English, especially beginners.

miracle mistake value serving

6  .Can you come back later? I need  ..................  to finish this letter I'm writing.

a few more time a little more time a few more times a little more times

7  .Language teachers suggest we do plenty of extra learning outside of school,  ..................  sitting in the
classroom and studying language books.

instead of including  such as besides

8  .Education and training are the most effective  ..................  of improving the nation's economy.

means  loaf  medium device

9  .When the car broke halfway through the night, they lit a fire to  .................. wild animals

 care for   keep off give up go out

10  .Our new neighbor seems very nice but she talks  ..................  .

much many a lot a lot of

11  . I don't wish to be a millionaire, but I'd like to have .................. more money in the bank.

a few few little a little 

12  .Which word is different from the other ones?

Iraqi Mandarin English Persian

13  . I  ..................  out the most popular destinations on the map before we made the journey.

graded marked pointed hanged

14  .People have a right to  ..................  how to spend their own money.

carry range receive decide

15  . I would respectfully  ..................  a different explanation for the company’s recent problems.

imagine  improve exchange suggest

16  .Development of the house so far has been very good. We are , .................. , confident that the work
will be completed on time.

therefore however  despite besides
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17  .The device is able to store and play thousands of hours of music,  ..................  its small size.

in addition to  as well as  despite however

18  .  I believe the key to their success was being open to changes and learning from  ..................

knowledge experience existence  institute

19  .They are still  .................. the missing child.

calling up pointing out searching for making up

20  .Choose the word that is different.

South America Chile Egypt Germany

21  . John was lucky enough to  ..................  from the burning car just in time.

borrow improve escape exist

22  .He  ..................  that he was having some tiny problems, but he didn’t explain.

forgot decided mentioned escaped

23  .Which word is different from the other ones?

consider erase think decide

24  .Why are you so nervous? Drink a glass of cool water to keep ..................

quiet  calm emotional recent

25  .Which of the following sentences is grammatically wrong?

I really should eat less biscuits during the day.

You really should try to bring less luggage when you go on holiday.

There are fewer trains running these days.

We are all being encouraged to eat less salt.

26  .Can I please borrow your dictionary to look up .................. words?

a few few little a little 

27  .There isn't  ..................  water in the glass.

a few many an any

28  .Which word is different from the other ones?

 confident hard-working brave rude

29  .There are four brightly lit  ..................  on our cake this year, and we can't wait to blow them out.

bottles melons loaves candles

30  .He had earlier spent several years in the Middle East and spoke .................. Arabic.

absolute frequent fluent recent

31  .To be .................. , I enjoy using all languages I know, but my favorite language is absolutely my
mother tongue!

fluent honest available believable
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32  .Which of the following sentences is grammatically correct?

My wife wants to buy more furniture always. My wife always want to buy more furniture.

My wife always wants to buy more furniture. My wife wants more furniture always to buy.

33  .The trouble is that anything you do, no matter what, will .................. always make the situation
worse.

nearly rarely quickly natively

34  . In the past twenty years, we have greatly increased our ……………… of how the brain works.

communication existence knowledge laughter

35  .We have searched through the records, but there is no .................. of the information that you are
looking for.

manner work host sign

36  .We must also pay attention to the needs of the younger members of .................. .

society communication beginning difference

37  .There is  ..................  cheese on the plate.

some many any a few

38  .Depending on the number of workers, the time spent to complete the project .................. from three
to five years.

exists hosts brings ranges

39  .The old man started to thank the woman, but a sudden ……………… behind her caught his attention.

exchange project movement development

40  .You can lose weight by following this program, .................. what your age is.

in this way furthermore no matter to be honest 

41  .We don't have  ..................    ..................  left, so we'd better hurry.

many times many time much time much times

42  . I think there’s not .................. traffic today. We can get there on time.

many a lot a few much

43  .There was a table with a bottle of water and two .................. of bread and a sausage on it.

bottles loaves glasses cans

44  .My father was walking up and down, a clear .................. that he was worried.

liquid sign point risk

45  .The course is designed to enable people to .................. effectively in speech and writing.

interview translate communicate keep off

46  . I knew I was in the right about John being older than his wife, ……………… looking younger.

among instead of besides despite
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47  .We were late getting to the airport, but fortunately our plane was delayed. The underlined word is a
synonym of ……………… .

luckily fluently actually honestly

48  .There’s a real danger that the region’s forests will .................. completely in the next 50 years.

compare measure disappear prevent

49  .According to the report, a television station which .................. 20 hours a day needs at least 7,500 to
8,000 hours of programming each year.

broadcasts explains exchanges varies

50  .Excuse me, I need  ..................  information about the trains to Moscow.

any some a few a plenty of 
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اخیرًا تعدادي گونه جدید از حیوانات در منطقه آمازون کشف شده است.   گزینه 2  . 1

) مکان، سایت  ) نکته              ) منطقه       ) رسانه        

گزینه 1 بیا این حقیقت را در نظر بگیریم که ما فقط  می توانیم این مشکل را به وسیله روش علمی بررسی کنیم.   . 2

) نتیجه ) دلیل          ) موضوع       ) وسیله       

او وقتی جوان تر بود موي بلندتري داشت.  گزینه 2  . 3

 کلمه ي hair یک اسم غیر قابل شمارش است، بنابراین تمام گزینه ها به غیر از  غلط هستند. گزینه هاي  و  را جمع بسته اند و گزینه ي  را همراه با a آورده که غلط است.

فکر نمی کنم قرار دادن  شمع روي کیک تولد از لحاظ فیزیکی (جا) ممکن باشد.   گزینه 1  . 4

براي اعداد بین  تا  استفاده از hyphen  یا همان خط ربط ضروري است. گزینه هاي  و  نیز که اعداد ترتیبی هستند و از لحاظ معنایی اشتباه می شوند.

گزینه 2 این یک اشتباه متداول در بین یادگیرندگان زبان انگلیسی، مخصوصا تازه کارها است.    . 5

)خدمت / خوراك  ) ارزش           ) اشتباه              ) معجزه             

می توانی دیرتر بیایی؟ من به یکم زمان بیشتر نیاز دارم براي تمام کردن این نامه اي که االن دارم می نویسم.  گزینه 2  . 6

 time یک کلمه ي غیر قابل شمارش است. بنابراین گزینه هاي  و  حذف می شوند. گزینه ي  نیز time را به شکل جمع نوشته که غلط است. البته یادمان باشد که اگر time به معنی دفعه یا بار
باشد می تواند به شکل جمع به کار رود.

دبیران زبان پیشنهاد می دهند که عالوه بر نشستن در کالس و مطالعه کتاب هاي زبان، باید یادگیري بیشتري را خارج از مدرسه انجام دهیم.  گزینه 4  . 7

) عالوه بر ) از قبیل         ) شامل           ) بجاي                

گزینه 1 آموزش و پرورش مؤثرترین روش پیشرفت اقتصاد ملت است.    . 8

) دستگاه ) رسانه        ) قرص نان        ) راه، روش        

هنگام شب وقتی ماشین وسط راه خراب شد، براي دور نگه داشتن حیوانات وحشی آتش روشن کردند.  گزینه 2  . 9

) بیرون رفتن ) تسلیم شدن، رها کردن      ) دور نگه داشتن       )  مراقبت از        

همسایه ي جدید ما ظاهرًا خیلی خوب است، اما خیلی زیاد صحبت می کند.   گزینه 3  . 10

صحبت کردن کم یا زیاد غیر قابل شمارش است پس گزینه ي  را حذف می کنیم. گزینه ي  جمله باید منفی باشد. گزینه ي  بعد از of  نیاز به اسم داریم. 
توجه کنید که در حالت رسمی از a lot of / lots of در جمالت مثبت و much / many در جمالت منفی و سوالی استفاده می شود.

آرزو نمی کنم که میلیونر باشم، اما دوست دارم یک کم پول بیش تري تو بانک داشته باشم. گزینه 4  . 11
money یک اسم غیر قابل شمارش است. جمله حالت مثبت دارد پس a little می آوریم.

کدام کلمه با بقیه متفاوت است.   گزینه 1  . 12

) فارسی ( زبان ) ) انگلیسی ( زبان )          ) ماندارین ( چینی - زبان )              ) عراقی ( ملیت )           

گزینه 2 قبل از شروع سفر، من محبوب ترین مقاصد را روي نقشه عالمت گذاشتم.   . 13

) آویختن ) خاطر نشان کردن        ) عالمت گذاشتن          ) نمره دار کردن( درجه بندي کردن)        

گزینه 4 مردم حق دارند تصمیم بگیرند که پول خودشان را چگونه خرج کنند.   . 14

) تصمیم گرفتن ) دریافت کردن      ) محدوده              ) حمل کردن         

گزینه 4 من با احترام توضیح متفاوتی درباره مشکالت اخیر شرکت پیشنهاد می کنم.   . 15

) پیشنهاد دادن ) تبادل کردن          ) بهبود یافتن        ) تصور کردن     

گزینه 1 تا االن پیشرفت کار خانه بسیار خوب بوده است. بنابراین، ما مطمئنیم که کار به موقع تکمیل خواهد شد.    . 16

) عالوه بر ) علی رغم          ) هر چند         ) بنابراین      

آن دستگاه، علی رغم اندازه کوچکش قادر است هزاران ساعت موسیقی را ذخیره و پخش کند.   گزینه 3  . 17

) هر چند ) علی رغم         ) به خوبی         ) عالوه بر      

گزینه 2 بر این باورم که کلید موفقیتشان در پذیرش تغییرات و یادگیري از تجربه است.     . 18

) موسسه )  وجود         )  تجربه        ) دانش        

گزینه 3  . 19
معنی جمله: آن ها هنوز در جستجوي آن بچه ي گمشده هستند. 

)  جبران کردن ) جستجو کردن                ) اشاره کردن به                ) تلفن زدن              

کلمه ي متفاوت را انتخاب کنید.  گزینه 1  . 20

) آلمان  ) مصر               )  شیلی           ) آمریکاي جنوبی            

گزینه ي یک قاره است ولی بقیه کشور هستند.

گزینه 3 "جان" خیلی خوش شانس بود که به موقع از ماشین در حال سوختن فرار کرد.  . 21

) وجود داشتن ) فرار کردن         ) بهبود یافتن            ) قرض گرفتن       
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او اشاره کرد که چند تا مشکل کوچک داشت، اما توضیح نداد.   گزینه 3  . 22

) گریخت ) اشاره کرد         ) تصمیم گرفت             ) فراموش کرد        
کدام کلمه با بقیه متفاوت است.  گزینه 2  . 23

) تصمیم گرفتن ) فکرکردن          ) پاك کردن                ) مورد توجه قرار دادن          
عبارت keep calm به معنی آرام شدن صحیح است.  گزینه 2  . 24

) اخیر ) احساسی           )  ساکت        
کدام یک از جمالت زیر از لحاظ گرامري غلط است؟   گزینه 1  . 25

کلمه ي biscuits یک اسم قابل شمارش جمع است، بنابراین نمی توان قبل از آن less آورد. 
I really should eat fewer biscuits during the day.

می توانم دیکشنري ات را قرض بگیرم تا چند تا لغت را چک کنم؟  گزینه 1  . 26

کلمه ي words یک اسم قابل شمارش است، بنابراین گزینه هاي  و  را حذف می کنیم. جمله مفهوم منفی ندارد  پس گزینه ي  هم غلط است.
هیچ آبی در لیوان وجود ندارد.  گزینه 4  . 27

 water یک اسم غیر قابل شمارش است. گزینه هاي  و  براي اسامی قابل شمارش و گزینه ي  براي اسامی مفرد قابل شمارش به کار می رود.  any هم براي قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش
در جمالت منفی است.

کدام کلمه با بقیه متفاوت است.        گزینه 4  . 28

) گستاخ ) شجاع                 ) سخت کوش                 ) مطمئن            
چهار شمع روشن درخشان روي کیک امسال وجود دارد، و ما نمی توانیم براي فوت کردنشان صبر کنیم. ( لحظه شماري می کنیم ) گزینه 4  . 29

) شمع ها ) قرص هاي نان          ) خربزه ها             ) بطري ها            
ترجمۀ جمله: او چند سال اول زندگی اش را در خاورمیانه سپري کرده بود و عربی را روان صحبت می کرد.  گزینه 3  . 30

معنی گزینه ها: 

) اخیر  ) روان            ) مکرر           ) مطلق، کامل           
«صادقانه بگویم، من از استفادة همه زبان هایی که می دانم لذت می برم، اما زبان مورد عالقه من قطعًا زبان مادري من است.»  گزینه 2  . 31

) قابل باور ) در دسترس     ) صادق     ) سالست / روانی    
کدام یک از جمالت زیر از لحاظ گرامري صحیح می  باشد؟  گزینه 3  . 32

 با توجه به ساختار جمله در انگلیسی:
subject + auxiliary verb + adverb of frequency + verb + object + adverb of manner + adverb of place + adverb of time

قیود تکرار بین فاعل و فعل – قید حالت معموًال بعد از فعل.  
قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل

مشکل این است که هر کاري انجام می دهی، مهم نیست که چه باشد، تقریبًا همیشه وضعیت را بدتر می کند.  گزینه 1  . 33

) تقریباً 

) به ندرت 

) به سرعت 

) از لحاظ بومی 
در بیست سال گذشته، ما دانش مان را در مورد این که مغز چگونه کار می کند بسیار افزایش داده ایم.  گزینه 3  . 34

) وجود  ) ارتباط                     

) خنده  ) دانش                       
ما از طریق سوابق جست وجو کرده ایم، اما هیچ نشانه اي از اطالعاتی که شما به دنبال آن هستید وجود ندارد.  گزینه 4  . 35

) رفتار  

) کار 

) میزبان 

) عالمت، نشانه 
ما باید به نیازهاي اعضاي جوان جامعه نیز توجه کنیم.  گزینه 1  . 36

- اختالف - شروع             - ارتباط             - جامعه            
مقداري پنیر روي بشقاب است.  گزینه 1  . 37

 cheese کلمه  ي غیر قابل شمارش است. گزینه هاي  و  براي اسامی قابل شمارش و گزینه ي  براي جمالت منفی به کار می روند. some  هم براي اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش به 
کار می رود.

بسته به تعداد کارگران، زمان صرف شده براي تکمیل پروژه از سه تا پنج سال متغیر است.  گزینه 4  . 38

) وجود داشتن 

) میزبانی کردن 

) آوردن 

) متغیر بودن 
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آن پیرمرد شروع به تشکر از آن خانم کرد، اما یک حرکت ناگهانی در پشت سِر او توجهش را جلب کرد.  گزینه 3  . 39

) مبادله 

) پروژه 

) حرکت 

) توسعه، پیشرفت 

ترجمۀ جمله: شما می توانید با دنبال کردن این برنامه وزن کم کنید،  فرقی نمی کند سنتان چقدر است.  گزینه 3  . 40
معنی گزینه ها: 

) صادقانه گفتن  ) اهمیت ندارد، فرقی نمی کند.            ) عالوه بر این           ) به این ترتیب           

وقت زیادي باقی نمانده، بنابراین بهتر است عجله کنیم.   گزینه 3  . 41

.( اگر  به معنی زمان باشد غیر قابل شمارش است اما اگر به معنی دفعه یا بار باشد می توان آن را جمع بست. (

من فکر می کنم امروز ترافیک زیادي نیست. می توانیم به موقع به آن جا برسیم.  گزینه 4  . 42

کلمۀ traffic اسم غیرقابل شمارش است و «مقدار» دارد، پس گزینۀ  و  حذف می شوند. در ضمن بعد از a lot نمی توان اسم به کار برد، در نتیجه فقط گزینۀ  درست است. 

یک میز بود که یک بطري آب و دو قرص نان و یک سوسیس روي آن بود.  گزینه 2  . 43

) بطري 

) قرص (نان) 

) لیوان 

) قوطی 

پدرم باال و پایین می رفت، (که) نشانۀ واضحی از نگرانی او بود.  گزینه 2  . 44

) مایع 

) نشانه، عالمت 

) نکته، نقطه 

) خطر، ریسک 

این دوره طراحی می شود تا افراد را قادر سازد از طریق سخنرانی و نویسندگی به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند.  گزینه 3  . 45

) مصاحبه کردن 

) ترجمه کردن 

) ارتباط برقرار کردن 

) دور شدن، وارد نشدن 

من می دانستم حق با من است که جان از همسرش بزرگ تر است، برخالف این که جوان تر به نظر می رسد.  گزینه 4  . 46

) به  جاي  ) در میاِن                   

) برخالِف، علی رغِم ) عالوه بر                   

ما دیر به فرودگاه رسیدیم، اما خوشبختانه هواپیماي ما تأخیر داشت. کلمه اي که زیرش خط کشیده شده مترادف luckily است.  گزینه 1  . 47

) خوشبختانه 

) به طور روان و سلیس 

) در واقع 

) صادقانه 

یک خطر واقعی وجود دارد که جنگل هاي منطقه در  سال آینده به طور کامل ناپدید شوند.  گزینه 3  . 48

) مقایسه کردن 

) اندازه گیري کردن 

) ناپدید شدن 

) پیشگیري کردن، مانع شدن 

براساس گزارش، یک ایستگاه تلویزیونی که  ساعت در روز (برنامه) پخش می کند، ساالنه حداقل به  تا  ساعت برنامه نیاز دارد.  گزینه 1  . 49

) (برنامه) پخش کردن 

) توضیح دادن 

) مبادله کردن 

) متغیر بودن 

اسم بعد از جاي خالی اسم غیرقابل شمارش است و با توجه به مفهوم جمله از some استفاده می کنیم.   گزینه 2  . 50
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