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1  . Just imagine .................. in a country where it is always warm and sunny. What will you do?

to live living lived be living

2  .Which sentence is grammatically wrong?

We ran ten kilometers without stopping. I suggest holding another meeting next week.

Swimming and gardening is my favorite hobbies. I've written the email, but I haven't sent it yet.

3  .To be honest, the only reason I even went to work was for money, otherwise I would have quit in a
.................. .

heartbeat laughter lifestyle medicine

4  . I can't go to Spain. I have  .................. booked two tickets for Italy. I booked them a few months ago.

ever just yet already

5  .Choose the word that is different.

hobby recreation mission enjoyment

6  .We are good friends. We  .................. each other for a long time.

know have known knew will know

7  .My grandfather bought an old house at the  ..................  of an ancient forest.

heart section outlet basis

8  .We all need to include vitamins and  .................. in our diets.

devices minerals melons bikes

9  . ‘How  .................. has he lived in London? ‘He has lived there for six weeks, I think.’

much often long old

10  .Working with computers and mobile phones has changed people’s habits and  .................. .

diets lifestyles exercises ways

11  .The power cut  .................. the whole computer system of the company to shut down.

helped enabled attacked caused

12  .The doctor who was worried about the patient’s irregular  .................. , measured his blood pressure
twice.

emergenci heartbeats confidence emotion 

13  .Which sentence is grammatically correct?

I don’t want you to talk to him anymore.    You can’t stop me to do what I want.

I don't enjoy to drive very much.     Chris suggested to go to the cinema.

14  .Which sentence is grammatically wrong?

We have decided to go to jog each morning. I'm not good at learning languages. 

I forgot to thank them for helping me.  Would you mind closing the door?
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15  . It’s a great movie.  I have  .................. it many times.

saw seen see seeing

16  .My mother ..................  Chinese food at home lately.

didn’t cook hasn’t cooked wasn’t cooked haven’t cooked

17  .The report of the exciting research on some anti-cancer drugs was published in a famous 
..................  journal.

cultural historical traditional medical

18  .We are going to discuss the need to  .................. our understanding of the endangered languages and
the ways to save them.

disappear dislike rethink receive 

19  .My sister was always  .................. and careful, but I would get excited and upset by almost
everything.

nervous angry calm impolite 

20  .Sadly, modern way of life has changed young people’s .................. and many of them now prefer fast
food to homemade dishes.

emotion point region taste

21  .Maryam’s worried that she’s gaining weight. That’s why she’s decided  .................. on a diet.

go to go going goes

22  .A: Would you like some more chocolate? 
B: No, thank you. I .................. two bars so far.

ate have eaten eat will eat

23  . I think he'll be back on Monday, but I can't say for  .................. .

instance example doubt sure

24  .Will you  .................. the washing machine? It’s making too much noise.

look up turn off keep on give up

25  .The  .................. of Iranian men to women in the college has changed noticeably over the years.

production proportion education combination

26  .Why didn’t you  .................. the wall before buying the new shelves?

describe experience measure explain

A lot of students are not (A)………. aware of the initial difficulties of living in a new country. When you
live in a foreign country, you do not spend your time in cafes or looking at the artistic or natural
heritage. You have to make friends. And (B) ……….. you have to speak the language. If you don’t, you find
yourself in need of help from others to do (C) ………. the simplest tasks–––post a letter, make a bank
transfer, get a work permit, pay a bill etc. It can (D) ……. at times, especially when you have to (E) ……
yourself in the simplest terms as you haven’t yet learned the language.

27  .C

as even very although 
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28  .Everyone knows that  ..................  "hello" is a nice way of starting a conversation.

to say saying says said

29  .Choose the odd word out.

watch out take care look out hurry up

30  .A team of doctors  .................. the lucky patient of a rare blood disease.

cured tried attended gained 

31  .Spending too much time playing computer games can make you depressed and  .................. .

improper impatient generous confident

32  .Eating  .................. food makes people gain weight, and increases the risk of heart attack.

junk healthy tiny balanced 

33  .Which word is different from the other ones?

a cure a drug a medicine a device 

34  .These day, people usually don’t  .................. with their neighbors as much as they did in the past.

influence measure socialize recreate 

If you’re watching your children worry about gaining weight, it’s easy to feel depressed or helpless. But
there’s ………(A)……… you can do to help your child. Diagnosing weight problems and obesity as early as
possible can reduce your child’s risk of developing serious ………(B)……… conditions as they get older.
And by ………(C)……… the whole family involved, you can break the cycle of weight problems and obesity,
boost your child’s physical and ………(D)……… health, and help them ………(E)……… food that will last a
lifetime. Whatever your child’s weight, let them know that you love them and that all you want to help
them be healthy and happy.

35  .A)

a few plenty a lot of plenty of

36  .B)

medical depressed balanced recent

37  .C)

get to get have gotten getting

38  .D)

calm careful mental harmful

39  .E)

with forming a healthy relationship form a healthy relationship with

that form a healthy relationship with a healthy relationship that forms

40  .There's a chance that frequent use of the Internet could .................. people's reading and writing
skills.

improve create arrange combine
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41  .Married people live longer and have better general .................. than the unmarried.

goal force health fortune

42  . It’s late in the day to think of a change in the plan when we .................. the material.

‘ve yet ordered ‘ve always ordered just have ordered ‘ve already ordered

43  .A: Oh, no. I can’t wait anymore. 
B: Really?! How long .................. here.

have you been were you are you you’ve been

44  .Tony’s .................. laziness became even more extreme in winter, and he would sometimes stay in
bed until midafternoon.

addictive habitual mental skillful

45  .Nowadays, many families are changing their spending ………………… because they are worried about
their jobs.

candles servings events habits

46  .The farmers wore large cotton hats to ……………… the sun, and gloves to protect their hands from
being harmed.

turn off keep off make up put out

47  .According to the plan, each member is given a special exercise routine that is .................. for his or
her age and needs.

appropriate popular patient probable

48  .For the team of university professors chaired by Lord Robbins, there was an essential link between
higher .................. and culture.

health education increase weight

49  .At that time, though, my job as a manager for an Australian phone company made it .................. for
me to leave Australia.

impossible emotional impatient incomplete

50  .Have you ..................  been to the US on holiday?

never ever since for 

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



گزینه 2  . 1
معنی جمله: فقط زندگی در یک کشور که همیشه گرم و آفتابی است را تصور کن. چه خواهی کرد؟ 

بعد از فعل imagine فعل همراه با ing به کار می رود.

کدام جمله از لحاظ گرامري غلط است؟   گزینه 3  . 2
ما دو اسم در جایگاه فاعل داریم پس فعل آن نیز باید به شکل جمع بیاید. 

Swimming and gardening are my favorite hobbies.
صادقانه بگویم، تنها دلیلی که من به سر کار رفتم پول بود، در غیر این صورت خیلی سریع منصرف می شدم.  گزینه 1  . 3

) ضربان قلب 

) خنده 

) سبک زندگی 

) دارو، پزشکی 
نکته: عبارت in a heart beat به معنی very quickly (خیلی سریع) است. 

من نمی توانم به اسپانیا بروم. قبال دو تا بلیط براي ایتالیا رزرو کرده ام. چند ماه پیش آنها را رزرو کرده ام.  گزینه 4  . 4
وجود فعل کمکی have و has به همراه فعل به شکل اسم مفعول در جمله به این معنی است که جمله حال کامل است. اگر بخواهیم نشان دهیم که فعل مورد نظر در این جمله در گذشته قبل از کار

دیگر (یا زودتر از آن)، اتفاق افتاده از قید already به معنی "قبال" قبل از فعل اصلی استفاده می کنیم. 

کلمه متفاوت را انتخاب کنید.  گزینه 3  . 5

) لذت   ) ماموریت               ) تفریح              ) سرگرمی             
ما دوستان خوبی هستیم. مدتهاست همدیگر را می شناسیم.  گزینه 2  . 6

کاري که در گذشته شروع و به زمان حال نیز مربوط باشد از زمان حال کامل براي بیان آن استفاده می شود. 

پدربزرگ من یک خانه قدیمی را در مرکز (قلب) یک جنگل باستانی خریداري کرد.  گزینه 1  . 7

) پایه / اساس   ) قالب / طرح                              ) قسمت                                 ) قلب                          

ما همه باید در رژیم غذایی خود ویتامینها و مواد معدنی را قرار دهیم.  گزینه 2  . 8

. دوچرخه  . خربزه                                   . مواد معدنی                                  . وسایل                            
'او چه مدت در لندن زندگی کرده است؟' ' فکر کنم به مدت شش هفته در آنجا زندگی کرده است.'  گزینه 3  . 9

جواب سوال مدت زمان یک فعل را نشان می دهد و سوال طول زمان "how long" به معنی "چه مدت" است. 

«کار با کامپیوترها و تلفن هاي همراه عادت هاي مردم و سبک هاي زندگی را تغییر داده است.»  گزینه 2  . 10

) راه ها ) تمرین ها     ) سبک هاي زندگی     ) رژیم هاي غذایی    

قطع برق باعث شد که کل سیستم رایانه اي شرکت خاموش شود.  گزینه 4  . 11

) باعث شد  ) حمله کرد            ) کمک کرد          ) قادر ساخت            
دکتري که نگران ضربان قلب نامنظم بیمار بود، دو بار فشار خون او را اندازه گرفت.  گزینه 2  . 12

. احساس  . اطمینان                        . ضربان قلب                       . اورژانسی                     

کدام جمله از لحاظ گرامري صحیح است؟   گزینه 1  . 13
بعد از افعال enjoy ,stop و suggest فعل به شکل اسم مصدر یا ing دار به کار می رود. 

در مورد گزینۀ  براي بیان این مفهوم معموًال از from بعد از stop استفاده می کنیم.  
You can't stop me (from) doing what I want.

کدام جمله از لحاظ گرامري غلط است؟  گزینه 1  . 14
برخی افعال در زبان انگلیسی به همراه go و به شکل اسم مفعول بکار می روند. 

We have decided to go jogging each morning.
این یک فیلم عالی است. آن را بارها دیده ام.  گزینه 2  . 15

وجود have قبل از فعل اصلی جمله نمایانگر این است که جمله حال کامل است و فعل جمله باید به شکل اسم مفعول یا قسمت سوم فعل نوشته شود. از طرفی دیگر جمله به زمان خاصی اشاره نمی 
کند.

مادرم اخیرًا در خانه غذاي چینی نپخته است.  گزینه 2  . 16
کلمۀ lately نشانۀ زمان ماضی نقلی است. در ضمن فاعل جمله یعنی My mother سوم شخص مفرد است و نمی توان بعد از آن از have استفاده کرد. 

گزارش آن تحقیق هیجان انگیز روي تعدادي از داروهاي ضد سرطان در مجله معروف پزشکی، منتشر شد.  گزینه 4  . 17

. پزشکی  . سنتی                   . تاریخی                   . فرهنگی                  
قصد داریم درباره نیاز به تجدید نظر در مورد درکمان پیرامون زبان هاي در معرض خطر و راه هاي نجات آن، بحث کنیم. گزینه 3  . 18

. دریافت کردن  . تجدید نظر کردن                   . دوست نداشتن                . محو شدن                  

خواهرم همیشه آرام و بادقت بود، اما من تقریبا با همه چیز هیجان زده و آشفته می شدم.  گزینه 3  . 19

. بی ادب  . آرام                        . خشمناك                       . عصبی                      
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متاسفانه، سبک زندگی پیشرفته سلیقه افراد جوان را تغییر داده و در حال حاضر بسیاري از آنها غذاهاي آماده را به غذاهاي خانگی ترجیح می دهند.  گزینه 4  . 20

. سلیقه  . ناحیه، منطقه                . نکته              . عاطفه             
"مریم" نگرانه که داره چاق میشه. به این دلیله که تصمیم گرفته رژیم بگیره.  گزینه 2  . 21

بعد از فعل decide فعل به شکل مصدر با to بکار می رود. 

- آیا شکالت بیش تري میل دارید؟  گزینه 2  . 22
- نه، از شما ممنونم. تاکنون دو قالب خورده ام. 

توضیح: عبارت so far (تاکنون) نشانۀ زمان حال کامل (ماضی نقلی) است. 
فکر میکنم او دوشنبه برمی گردد، اما نمی توانم قطعی بگویم.  گزینه 4  . 23

. قطعی، مطمئن   . شک                                   . مثال                                       . مثال                                   

میشه ماشین لباسشویی رو خاموش کنی؟ خیلی سرو صدا میکنه.   گزینه 2  . 24

. ترك کردن  . ادامه دادن                                   . خاموش کردن                                . مراجعه کردن                               
نسبت مردان ایرانی به زنان در دانشگاه طی سال ها به طور قابل مالحظه اي تغییر کرده است.  گزینه 2  . 25

. ترکیب  . آموزش                    . تناسب، نسبت                    . تولید                   

چرا قبل از خرید قفسه هاي جدید دیوار را اندازه نگرفتی؟   گزینه 3  . 26

. توضیح دادن  . اندازه گرفتن                      . تجربه کردن                      . توصیف کردن                     
بسیاري از دانش آموزان واقعًا از دشواري هاي اولیۀ زندگی در یک کشور دیگر آگاهی ندارند. وقتی در یک کشور بیگانه زندگی می کنید، وقت خود را در کافه ها نمی گذرانید و یا این که به دیدن آثار
باستانی و مناظر طبیعی نمی روید. باید دوست یابی کنید. براي انجام این کار، باید به زبان آن کشور صحبت کنید. در غیر این صورت، خواهید دید که براي انجام دادن حتی ساده ترین کارها مثل ارسال
نامه، حوالۀ بانکی، دریافت مجوز کار،  پرداخت قبوض و غیره نیاز به کمک دیگران دارید. این مسئله می تواند نگران کننده باشد، مخصوصا زمانی که به ساده ترین زبان می خواهید نظرات خود را بیان

کنید، حال آن که زبان را هنوز فرا نگرفته اید. 

«even» به معناي «حتی» با «ساده ترین کارها» قرابت معنایی دارد.  گزینه 2  . 27
ترجمۀ گزینه ها: 

) اگرچه  ) خیلی          ) حتی        ) چون، وقتی که      

هر کسی می داند که سالم کردن راه خوبی براي شروع یک مکالمه است.  گزینه 2  . 28
بعد از عبارت Everyone know that (هر کسی می داند که...) یک جمله تازه شروع می شود. 

در ابتداي جمله از gerund (فعل ingدار) استفاده می کنیم.

کلمه ناهماهنگ را انتخاب کنید.   گزینه 4  . 29

. عجله کن  . مراقب باش     . مراقب باش     . بپا! مراقب باش!                           
یک گروه از پزشکان، بیمار خوش شانس با بیماري خونی نادر را درمان کردند.  گزینه 1  . 30

. بدست آورد، اضافه کرد . شرکت کرد                                . تالش کرد     . درمان کرد                         

گذراندن بیش از حد زمان براي بازي هاي رایانه اي می تواند شما را افسرده و بداخالق کند.   گزینه 2  . 31

. اعتماد به نفس  . سخاوتمند     . بی صبر     . ناشایسته                               
خوردن هله و هوله باعث افزایش وزن، و افزایش خطر حمله قلبی در مردم شود.  گزینه 1  . 32

. متوازن  . بسیار کوچک     . سالم     . هله و هوله (غذاي مضر)                      

کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟  گزینه 4  . 33

. دستگاه  . دارو     . دارو                    . عالج ، شفا ، دارو               
امروزه، مردم معموال با همسایگانشان به اندازه گذشته رابطه اجتماعی ندارند.  گزینه 3  . 34

. از نو ساختن  . رابطه اجتماعی داشتن                . اندازه گرفتن                . نفوذ کردن                   

اگر می بینید که کودکان شما نگران افزایش وزن خود هستند، احساس افسردگی یا درماندگی کردن (کار) آسانی است. اما کارهاي زیادي وجود دارد که می¬توانید براي کمک به کودك خود انجام
دهید. تشخیص مشکالت وزن و چاقی در اسرع وقت می¬تواند خطر ایجاد شرایط پزشکی (ابتال به بیماري) جدي کودك را با افزایش سن کاهش دهد. و با درگیر کردن کل خانواده، می¬توانید
چرخۀ مشکالت وزن و چاقی را بشکنید، سالمت جسمی و روانی کودك خود را تقویت کنید و به آن¬ها کمک کنید تا رابطه¬اي سالم با غذا ایجاد کنند که یک عمر ادامه یابد. وزن کودك شما هر چه

باشد، به او بگویید که او را دوست دارید و تمام کاري که می¬خواهید انجام دهید این است که به او کمک کنید تا سالم و شاد باشد.

توضیح: با توجه به عبارت there’s مشخص می شود نمی توانیم از a few استفاده کنیم، پس گزینۀ  حذف می شود. در ضمن بعد از گزینه هاي  و  باید یک اسم جمع قابل شمارش گزینه 2  . 35
به کار برود، ولی در این جمله بعد از نقطه¬چین اسم به کار نرفته است، پس گزینه هاي 3 و 4 نیز نادرست هستند.

) اخیر ) متعادل   ) افسرده   ) پزشکی   گزینه 1  . 36

توضیح: بعد از حروف اضافه (در این جا by) اسم مصدر (ing + فعل) به کار می رود. گزینه 4  . 37

) مضر ) ذهنی، روانی   ) دقیق    ) خونسرد، آرام   گزینه 3  . 38

توضیح: با توجه به ساختار گزینه ها، فقط گزینۀ  می تواند جمله را کامل کند. گزینه 2  . 39

گزینه 1  . 40

( )ایجاد کردن   )بهبود بخشیدن   معنی جمله: فرصت خوبی است زیرا که استفاده مکرر از اینترنت می تواند مهارت هاي نگارش و خواندن افراد را بهبود بخشد.    

) ادغام کردن ترتیب دادن  
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گزینه 3 معنی جمله: افراد متأهل نسبت به افراد مجرد طوالنی تر زندگی می کنند و سالمتی عمومی بهتري دارند.   . 41

) ثروت- بخت و اقبال  ) سالمتی       ) نیرو - اجبار           ) هدف       

ترجمۀ جمله: دیگر دیر است که به فکر تغییر در برنامه باشیم وقتی که دیگر مصالح را سفارش داده ایم.  گزینه 4  . 42

» به دلیل استفاده از قید تکرار "always" (نشانه زمان حال » غلط است چون "yet" به معناي «هنوز: در جمالت منفی و سوالی ماضی نقلی و در آخر جمله به کار می رود. گزینۀ « توضیح: گزینۀ «

» کلمه "already" (قبًال، پیش از این) از نشانه هاي ماضی نقلی » نیز با توجه به کاربرد ناصحیح "just" قبل از فعل کمکی "have" و مفهوم جمله غلط است. در گزینۀ « ساده) نادرست است. گزینۀ «
(زمان حال کامل) بوده و به درستی در بین فعل کمکی "have" و قسمت سوم فعل اصلی قرار گرفته است. 

- اوه، نه. من دیگر نمی توانم منتظر بمانم.  گزینه 1  . 43
- واقعًا؟ براي چه مدتی این جا منتظر مانده اید؟ 

توضیح: کلمۀ پرسشی ?… How long  (براي چه مدتی ...؟) از نشانه هاي زمان حال کامل (ماضی نقلی) است. در نتیجه باید گزینۀ  را انتخاب کنیم. دقت کنید که گزینۀ  نمی تواند پاسخ درست
باشد چون شکل سؤالی ندارد. 

تنبلی به عادت تبدیل شدة تونی در زمستان شدیدتر شد و او گاهی اوقات تا بعد از ظهر در رختخواب می ماند.  گزینه 2  . 44

) اعتیادآور 

) عادتی، به عادت تبدیل شده 

) ذهنی 

) ماهر 

امروزه بسیاري از خانواده ها در حال تغییر عادت هاي خرج کردن شان هستند زیرا نگران شغل شان هستند.  گزینه 4  . 45

) شمع ها 

پُرس ها  (

) رویدادها 

) عادت ها 

کشاورزان براي جلوگیري از آفتاب از کاله هاي نخی بزرگ و دستکش براي جلوگیري از آسیب دیدن دستان خود استفاده کردند.  گزینه 2  . 46

) خاموش کردن (لوازم برقی) 

) دور کردن، جلوگیري کردن 

) تشکیل دادن 

) خاموش کردن (آتش) 

طبق برنامه، به هر عضو یک ورزش خاص روتین داده می شود که مناسب سن و نیازهاي او است.  گزینه 1  . 47

) مناسب 

) محبوب 

) صبور 

) محتمل 

براي تیم اساتید دانشگاه به ریاست لرد رابینز، یک ارتباط ضروري بین آموزش عالی و فرهنگ وجود داشت.  گزینه 2  . 48

) سالمتی  

) تحصیالت، آموزش 

) افزایش 

) وزن 
نکته: عبارت higher education به معنی «آموزش عالی» است. 

در آن زمان شغل من به عنوان مدیر یک شرکت تلفن استرالیایی، ترك استرالیا را براي من غیرممکن ساخت. گزینه 1  . 49

) غیر ممکن 

) احساسی 

) بی قرار 

) ناقص 

کاربرد ever و never با زمان حال کامل (ماضی نقلی)  گزینه 2  . 50
چون جمله باال فرم منفی دارد نمیتوان از never استفاده کرد. 

ترجمه: تا حاال تعطیالت در آمریکا بوده اید؟ 
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1  . 2

2  . 3

3  . 1

4  . 4

5  . 3

6  . 2

7  . 1

8  . 2

9  . 3

10  . 2

11  . 4

12  . 2

13  . 1
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15  . 2

16  . 2

17  . 4
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