
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



1  .The report on average   .................. across Europe found that German families earn a lot more than
the rest in the continent.

attitudes customs discounts incomes

2  .Some people read for pleasure, and others read to study. The   .................. reads to enjoy and the
latter reads to learn.

manner former potter learner

3  .Learning to  .................. cultures other than your own is the first step to appreciate them.

avoid dislike measure respect

4  .Naturally, Venice is very crowded and hotels and restaurants are expensive, but it is now a
..................  opportunity and a great time for me to experience this beautiful city.

unique sociable recent creative

5  . If the weather  .................. too bad tomorrow, we will play golf.

doesn't be won't be isn't aren't

6  .We arrived at the hotel around midnight and a polite receptionist greeted us with a  .................. smile.

worthy cheerful confused balanced 

7  .Which of the following sentences is grammatically wrong?

The plants won't grow if it doesn't rain. What do you get if you divide 20 by two?

If the sun shines through rain, it creates a rainbow. We call you if we’ll have any problems.

8  .He had no choice but to  .................. the fact that he would die if he didn't give up smoking.

greet avoid accept dislike

9  . I can't believe that you behaved so rudely. I'm  .................. of you!

proud unkind frightened ashamed

10  .He was  .................. of himself for not giving up hope despite all pressure.

ashamed tired proud afraid 

11  . I'm so sorry  .................. that your father isn't well. I hope he gets better soon.

about hear for hear to hear of hearing

12  .The famous artist sold all her valuable works and donated the money to  .................. .

society charity popularity disability 

13  .People believed the Sun moved around the Earth, but Copernicus showed that actually the 
.................. was true.

result society opposite advice

14  .Unfortunately, six people were killed in the accident,  .................. a policeman.

containing including specializing satisfying 
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15  .Members are given a  .................. card which allows up to 20% off.

discount identity greeting business  

16  .The old artist spent the rest of his life writing  .................. in his room.

photography           calligraphy  tilework pottery     

17  . If you do not see any special thing in a work of art, you  .................. appreciate its value.

can will didn’t won’t

18  .We were  .................. to hear that they were coming to see us.

excitingly excite excited exciting

19  .There are many important problems facing us, but we are taking  .................. to correct the situation.

steps tiles elements results

20  .Mary’s explanation of why she got such a poor mark didn’t  .................. the teacher.

achieve accept satisfy expect

21  . I do appreciate the way she puts the fruit  .................. in the bowl.

fortunately healthily popularly decoratively 

22  .The book is a collection of his unpublished  .................. on various traditional crafts popular in Iran.

essays metals customs elements

23  .Many homeless people are too proud to accept  .................. from others.

souvenir miracle mineral charity

24  . It is necessary for every student .................. a foreign language.

knew knowing to know know

25  .He was deeply shocked  .................. the truth about his mom’s disease.

discovering to discovering discover to discover

26  .His achievement surprised everyone, because we all expected his business   .................. within the
first few months.

fail of failing failing to fail

Choose the best choices below to fill in the blanks. 
Making and selling handicrafts are good ways to help a country’s  .........A.........  and introduce its culture
to other nations. Many people of the world  .........B.........  handicrafts and sell them to tourists. In some
Asian countries a part of the country’s  .........C.........  comes from making and selling handicrafts. 

 Iran has a five-thousand-year-old history of artistic works and handicrafts   .........D.........   pottery,
painting, calligraphy, rugs and carpets, etc. If you travel across Iran, you’ll get back home with excellent
handicrafts as  .........E.........  for your family and friends.

27  .A

economy identity charity poetry

28  .B

explain mention appreciate produce
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29  .C

discount income hobby value

30  .D

referring including relating depending

31  .E

souvenirs miracles minerals customs

32  .When she went to pay for her chosen .................. , she realized that she had forgotten to take money
with her.

items noises poems skills

33  .He said that since he had lost his job, he had become very depressed and had made a ..................
number of calls to the local job centre.

vast sociable proud quiet

34  . In Japanese and some other Asian cultures, the gesture of .................. your palms together shows
please, thank you and I'm sorry.

shaking pressing hugging bowing

35  .Mr. Larson speaks English fluently and is good at typing. He’s also .................. in communication and
team work.

moral social shocked skillful

36  . Is it possible for us .................. in this part of the river?

to swim swimming swim swam 

37  .His results in the examinations are certainly not a true  .................. of his abilities.

guidance  reflection suggestion promotion

Leonardo da Vinci was born in the town of Vinci, Italy on April 15, 1452. Not much is known about his
childhood other than his father was ………(A)……… and had a number of wives. About the age of 14 he
became an apprentice to a famous artist ………(B)……… Verrocchio. This is where he learned about art,
drawing, painting and more. Leonardo da Vinci is regarded as one of the greatest artists in history.
Leonardo excelled in many areas including drawing, painting, and sculpture. Although we ………(C)………
a lot of his paintings today, he is ………(D)……… most famous for his paintings and also gained great fame
………(E)………   due to his paintings. Two of his most famous paintings, and perhaps two of the most
famous in the world, include the Mona Lisa and The Last Supper.

38  .A

right rich simple mental

39  .B

shown meant used named

40  .C

not to have not having don’t have have not
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41  .D

probably quickly greatly totally

42  .E

that his time own during his own time when his own time after the time his own

43  . It was .................. to see them together. They were obviously still in love after thirty years of
marriage.

economical harmful sociable touching

44  . I forgot to take my camera to the museum, so I took .................. photos.

many no a few any

45  . I don’t really want a bigger house or a more expensive car – I’m completely .................. with what I’ve
got.

probable specific satisfied interested

46  . I'm almost ready  ..................  my garden. I have a lot of seeds. Maybe I have  ..................  I need. If I 
..................  more seeds than I need, I  ..................  some to my neighbor.

to plant - the most - have - will give planting - most - will have - give 

planting - more - will have - give to plant - more than - have - will give 

Making a film takes a long time and is a very hard work. Writing the story for the film may take many
weeks. Filming the story being acted - or shooting the film, as it is called - often takes at least six
months. Actors and cameramen work from very early in the morning until late at night. Each scene may
have to be acted twenty or thirty times.  
The film studio is like a large factory, and the indoor stages are very big indeed. Scenery of all kinds is
made in the studio: churches, houses, castles and forests are all built of wood and cardboard. Several
hundred people work together to make one film. Some of these people are the actors and actresses.
The director of the film, however, is the most important person in a film studio. He decides how the
scenes should be filmed and how the actors should act.  
Most people go to see a film because they know the film stars in it. Sometimes the film may be very
poor. It is best to choose a film made by a good director. Some famous directors make their films very
real. People feel that they themselves are among the people in the film.

47  .According to the passage, shooting the film often takes .................. .

less than six month at least six months 

twenty or thirty weeks from early in the morning until late at night

48  .According to the passage, all of the following should be done before making a film EXCEPT
.................. .

choosing a good director writing the story looking for actors finding a location

49  .The writer advises us to choose a film which .................. .

is made by a good director has the actors we know 

takes a long time to make ordinary directors make
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50  .Which of the following is NOT true according to the passage?

Cameramen work from very early in the morning until late at night. 

Each scene may be acted twenty or thirty times. 

Poor films are not directed by famous directors. 

Many people work together to make a film.
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گزارش میانگین درآمد در سرتاسر اروپا نشان داد که خانواده هاي آلمانی بسیار بیشتر از دیگران در این قاره پول در میاورند.  گزینه 4  . 1

. درآمد  . تخفیف         . سنت       . رفتار، نگرش       

برخی افراد براي کیف کردن می خوانند، و برخی دیگر براي درس خواندن. اولی براي لذت بردن و دومی براي یاد گرفتن می خوانند.  گزینه 2  . 2

. یادگیرنده  . کوزه گر ، سفال گر       . اولی، سابق        . رفتار      

اولین راه براي قدردانی از فرهنگ هایی به جز فرهنگ خود، یادگیري احترام به آنهاست.  گزینه 4  . 3

. احترام گذاشتن  . اندازه گیري کردن        . دوست نداشتن       . اجتناب کردن     

معموًال، ونیز خیلی شلوغ است و هتل ها و رستوران ها گران هستند، اما االن این براي من یک فرصت منحصر به فرد و یک زمان عالی جهت تجربه کردن این شهر زیبا است.  گزینه 1  . 4

- خالق، خالقانه  - اخیر             - اجتماعی         - منحصر به فرد        

کاربرد فعل be در ساختار شرطی نوع اول  گزینه 3  . 5
فعل be در جملۀ شرط، در شرطی نوع اول به صورت am ،is ،are به کار می رود. 

ترجمه: اگر آب و هوا فردا خیلی بد نباشد، ما گلف بازي خواهیم کرد.

ما حوالی نیمه شب به هتل رسیدیم و یک متصدي پذیرش مودب با لبخندي شاد به ما خوش آمد گفت.  گزینه 2  . 6

. متوازن  . گیج شده       . شاد، خوش روي      . باارزش     

کدامیک از جمالت زیر از لحاظ گرامري غلط است؟  گزینه 4  . 7
در شرطی نوع اول جمله شرط (جمله If دار) با زمان حال ساده و جواب شرط با آینده ساده بیان می شود. البته می توان جاي جمله شرط و جواب شرط را عوض کرد که در این صورت ویرگول را حذف

( می کنیم. توجه کنید که براي بیان واقعیت عمومی و یا علمی (که همیشه صحیح هستند) قبل و بعد از if می توانیم از حال ساده استفاده کنیم.(مانند گزینه هاي  و 
We will call you if we have any problems.  

او هیچ گزینه اي نداشت جز قبول این واقعیت که اگر سیگار را ترك نکند، می میرد.  گزینه 3  . 8

. دوست نداشتن    . پذیرفتن       . پرهیز کردن      . سالم و احوالپرسی کردن      

نمی توانم باور کنم که انقدر بی ادبانه رفتار کردي. به خاطر تو خجالت می کشم.  گزینه 4  . 9

. شرمنده شدن، خجالت کشیدن  . ترسیده       . نامهربان        . مغرور، مفتخر     

او به خاطر از دست ندادن امید علی رغم تمام فشارها به خودش افتخار می کرد.  گزینه 3  . 10

. ترسیده  . مفتخر، مغرور       . خسته       . شرمنده     

من واقعا متاسفم که می شنوم  حال پدرت خوب نیست. امیدوارم هر چه زودتر بهتر شود.  گزینه 3  . 11
به ساختار زیر دقت کنید: 

هر گاه این ساختار در جمله بیاید، فعل مورد نظر باید به شکل مصدر با to بکار رود. 

هنرمند مشهور تمام کارهاي باارزشش را فروخت و پول آ ن را به خیریه اهدا کرد.  گزینه 2  . 12

. ناتوانی، عجز  . شهرت      . خیریه      . جامعه     

مردم بر این باور بودند که خورشید به دور زمین می چرخد ، اما " کوپرنیک" نشان داد که در واقع عکس آن صحیح بود.  گزینه 3  . 13

. نصیحت  . عکس، ضد       . جامعه       . نتیجه     

متاسفانه، شش نفر شامل یک افسر پلیس در این تصادف کشته شدند.  گزینه 2  . 14

. راضی کننده   . تخصصی      . شامل شدن      . دربرداشتن     

به اعضا کارت تخفیف داده می شود که تا  درصد اجازه تخفیف دارد.  گزینه 1  . 15

. تجارت  . سالم و احوالپرسی      . هویت      . تخفیف     

هنرمند کهنه کار بقیه عمرش را با خطاطی در اتاقش گذراند.  گزینه 2  . 16

. سفالگري  . کاشی کاري       . خطاطی      . عکاسی      

اگر شما چیز ویژه اي در کار هنري نبینید، قدر و ارزش آن را نخواهید دانست.  گزینه 4  . 17
در شرطی نوع اول، جمله پایه(جمله If دار) به شکل حال ساده و جمله پیرو به شکل آینده ساده بیان می شود. در اینجا با توجه به معنی جمله، آینده ساده باید به شکل منفی بکار رود. شرطی نوع اول

جمله اي است واقعی که نتیجه آن در زمان آینده اتفاق می افتد. 

ما از شنیدن این که آن ها داشتند براي دیدن ما می آمدند، هیجان زده شدیم.  گزینه 3  . 18
دو نوع صفت داریم. صفت فاعلی که بوجود آورنده یک حالت است و با ing می آید و صفت مفعولی دریافت کننده یک حالت است و شکل سوم فعل به دست می آید. در این جمله آمدن آن ها

exciting است و ما که تحت تاثیر ان قرار گرفتیم excited می شویم. 

با مشکالت مهم زیادي روبرو هستیم، اما در حال برداشتن قدم هایی براي بهبود شرایط هستیم.  گزینه 1  . 19

. نتایج  . عناصر        . کاشی ها      . قدم ها      

توضیح "مري" که چرا چنین نمرة ضعیفی گرفته، معلم را قانع نکرد.  گزینه 3  . 20

. توقع داشتن  . راضی کردن، قانع کردن      . پذیرفتن       . بدست آوردن      
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من واقعا از مدلی که میوه ها را به طور زینتی در کاسه قرار داده، خوشم می آید.  گزینه 4  . 21

. به طور زینتی  . بطور عوام پسند      . به طور سالم       . خوشبختانه      
آن کتاب مجموعه اي از مقاالت چاپ نشده او از صنایع سنتی کتنوعی هستند که در ایران پر طرفدارند.  گزینه 1  . 22

. عناصر  . رسوم، سنت ها       . فلزات       . مقاالت      
تعداد زیادي از افراد بی خانمان مغرور تر از آن هستند که از دیگران صدقه قبول کنند.  گزینه 4  . 23

. صدقه، خیرات  . مواد معدنی       . معجزه       . سوغات      
گزینه 3  . 24

 براي هر دانش آموزي الزم است که یک زبان خارجی بیاموزد.

طبق الگوي زیر مصدر با to به کار می رود. 
 be + it + صفت  + (for + مفعول) + to مصدر با

او از پی بردن به این حقیقت درباره بیماري مادرش، به شدت شوکه شد. گزینه 4  . 25

بعد از بعضی صفات مانند  و ... از مصدر با to استفاده می کنیم. 
shocked / interested / interesting

چون همه ما توقع داشتیم که کسب و کار او در چند ماه اول شکست بخورد، موفقیت او همه را شگفت زده کرد.  گزینه 4  . 26
to فعل به شکل مصدر با expect می گیرد و یا به شکل ساده بکار می رود. بعد از فعل to می گیرد یا ing اگر دو فعل در یک جمله داشته باشیم، براي فعل دوم سه حالت بوجود می آید. فعل دوم یا

می آید. 
ساختن و فروختن صنایع دستی ها راه خوبی براي کمک کردن به اقتصاد کشور و معرفی فرهنگ آن به دیگر ملت ها است. بسیاري از مردم جهان صنایع دستی تولید و به گردشگران می فروشند. در

برخی کشور هاي آسیایی، بخشی از درآمد کشور از طریق ساختن و فروختن صنایع دستی حاصل می شود.  
ایران تاریخ پنج هزار سالۀ صنایع دستی شامل سفالگري، نقاشی، خوشنویسی، قالیچه و فرش بافی و غیره دارد. اگر در ایران سفر کنید با صنایع دستی فوق العاده به عنوان سوغات براي خانواده و

دوستانتان به خانه برمی گردید. 

) شاعري   ) خیریه                      ) هویت     ) اقتصاد     گزینه 1   . 27

) تولید کردن   ) قدردانی کردن     ) ذکر کردن     ) توضیح دادن     گزینه 4   . 28

) ارزش ) عادت     ) درآمد     ) تخفیف     گزینه 2   . 29

) بستگی داشتن ) مربوط بودن     ) شامل شدن     ) اشاره کردن     گزینه 2   . 30

) رسوم ) مواد معدنی     ) معجزه ها     ) سوغات     گزینه 1   . 31

وقتی او براي پرداخت (هزینۀ) کاالي انتخابی خود رفت، متوجه شد که فراموش کرده با خودش پول بردارد.  گزینه 1  . 32

) کاال، چیز، اقالم 

) صداها 

) شعرها 

) مهارت ها 
او گفت از آن جا که شغل خود را از دست داده بود، بسیار افسرده شده و تعداد زیادي تماس را با مرکز شغل یابی محلی برقرار کرده بود.  گزینه 1  . 33

) وسیع، پهناور 

) اجتماعی، خوش مشرب 

) سربلند، مفتخر 

) ساکت 
توضیح: عبارت a vast number of به معنی «تعداد زیادي ...» است. 

ترجمۀ جمله: در فرهنگ ژاپن و برخی دیگر از فرهنگ هاي آسیایی، حرکت فشار دادن کف دستتان به هم، معنی لطفًا، متشکرم و متأسفم را نشان می دهد.  گزینه 2  . 34
معنی گزینه ها: 

) تعظیم کردن  ) بغل کردن            ) فشار دادن             ) تکان دادن           
آقاي الرسون روان انگلیسی صحبت می کند و در تایپ کردن مهارت دارد. او همچنین در برقراري ارتباط و کار گروهی ماهر است.  گزینه 4  . 35

- ماهر - شوکه             - اجتماعی         - معنوي        

آیا ممکن است که ما در این قسمت رودخانه شنا کنیم؟  گزینه 1  . 36
طبق الگوي زیر مصدر با to به کار می رود. 

 it + be + صفت + (for + مفعول) + to مصدر با
گزینه 2  . 37

 معنی جمله: نتایج او در امتحانات مطمئنًا بازتاب درستی از توانایی هاي او نیست. 

) ترفیع ) پیشنهاد                   ) انعکاس - بازتاب                 ) راهنمایی              

لئوناردو داوینچی در  آوریل سال  در شهر وینچی ایتالیا متولد شد. از دوران کودکی او اطالعات زیادي در دست نیست به جز این که پدرش ثروتمند و داراي تعدادي همسر بود. او در

حدود  سالگی شاگرد یک هنرمند مشهور به نام Verrocchio شد. این جا جایی بود که او در مورد هنر، طراحی، نقاشی و موارد دیگر یاد گرفت. لئوناردو هنرمند لئوناردو داوینچی به عنوان یکی از
بزرگ ترین هنرمندان تاریخ شناخته می شود. لئوناردو در بسیاري از زمینه ها از جمله طراحی، نقاشی و مجسمه سازي سرآمد بود. اگرچه امروزه تعداد زیادي از نقاشی هاي او را نداریم، اما او احتماًال
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بیش تر به خاطر نقاشی هایش مشهور است و در زمان خودش نیز به دلیل نقاشی هایش به شهرت زیادي رسید. دو مورد از مشهورترین نقاشی هاي او و شاید دو نقاشی از مشهورترین نقاشی هاي جهان
شامل مونالیزا و شام آخر است. 

) ذهنی ) ساده             ) ثروتمند         ) درست         گزینه 2  . 38

) نامیدن ) استفاده کردن         ) معنی دادن         ) نشان دادن         گزینه 4  . 39

این جمله، منفی است و به زمان حال ساده بیان شده است، پس باید قبل از فعل آن از don’t استفاده کنیم. گزینه 3  . 40

) کامًال ) زیاد            ) به سرعت        ) احتماًال             گزینه 4  . 41

اگر هر گزینه را در نقطه چین قرار دهیم، فقط گزینۀ  می تواند با توجه به معنی و ساختار، جمله را کامل کند. گزینه 2  . 42

گزینه 4 دیدن آن ها با هم بسیار تأثیرگذار بود. آن ها پس از سی سال ازدواج مشخصًا هنوز عاشق یکدیگر بودند.   . 43

) اقتصادي 

) مضر 

) اجتماعی 

) تأثیرگذار، متأثرکننده 

من فراموش کردم دوربینم را به موزه ببرم، بنابراین هیچ عکسی نگرفتم.  گزینه 2  . 44

توضیح: با توجه به معنی جملۀ اول باید گزینۀ  را انتخاب کنیم. 

من واقعًا خانۀ بزرگ تر یا اتومبیل گران تري نمی خواهم - از آن چه به دست آورده ام کامًال راضی هستم.  گزینه 3  . 45

) محتمل 

) خاص 

) راضی، خشنود 

) عالقه مند 

بعد از ready که صفت است به مصدر با to نیاز داریم. ضمنًا در جاي خالی دوم با توجه به معنی جمله از مفهوم تفضیلی استفاده می کنیم و بخش آخر جمله هم شرطی نوع اول است.   گزینه 4  . 46

ساخت فیلم زمان زیادي طول می کشد و کار بسیار سختی است. نوشتن داستان فیلم ممکن است هفته ها طول بکشد. فیلمبرداري از داستان در حال بازي - یا به اصطالح فیلمبرداري فیلم - حداقل
شش ماه طول می کشد. بازیگران و فیلمبردارها از صبح خیلی زود تا اواخر شب کار می کنند. ممکن است هر صحنه بیست یا سی بار بازي شود. 

استودیوي فیلم مانند یک کارخانۀ بزرگ است و صحنه هاي داخلی آن واقعًا بسیار بزرگ است. انواع مختلف مناظر در استودیو ساخته می شود: کلیساها، خانه ها، قلعه ها و جنگل ها همه از چوب و مقوا
ساخته شده اند. چند صد نفر با هم همکاري می کنند تا یک فیلم بسازند. برخی از این افراد بازیگران مرد و زن هستند. اما کارگردان فیلم مهم ترین شخص در یک استودیوي فیلم است. او تصمیم

می گیرد که چطور صحنه ها فیلمبرداري شوند و بازیگران چگونه عمل کنند. 
بیشتر مردم به دیدن فیلم می روند زیرا می دانند ستاره هاي آن فیلم را می شناسند. بعضی اوقات ممکن است فیلم بسیار ضعیف باشد. بهتر این است فیلمی که توسط یک کارگردان خوب ساخته شده را

انتخاب کنید. برخی از کارگردانان مشهور فیلم هایشان را بسیار واقعی می سازند. مردم احساس می کنند که خودشان در میان افراد داخل فیلم هستند.  

طبق متن، فیلمبرداري فیلم اغلب .حداقل شش ماه طول می کشد.  گزینه 2  . 47

) کم تر از شش ماه  

) حداقل شش ماه 

) بیست یا سی هفته 

) از صبح زود تا اواخر شب 

طبق متن، همه موارد زیر به جز پیدا کردن مکان باید قبل از ساختن فیلم انجام شوند.  گزینه 4  . 48

) انتخاب یک کارگردان خوب 

) نوشتن داستان 

) جست وجوي بازیگران 

) پیدا کردن مکان 

نویسنده به ما توصیه می کند فیلمی را انتخاب کنیم که توسط یک کارگردان خوب ساخته می شود.  گزینه 1  . 49

) توسط یک کارگردان خوب ساخته می شود 

) بازیگرانی که می شناسیم را دارد 

) ساختش مدت زیادي طول می کشد 

) کارگردان هاي معمولی می سازند 

کدام یک از موارد زیر با توجه به متن درست نیست؟  گزینه 3  . 50

) فیلمبردارها از صبح خیلی زود تا اواخر شب کار می کنند. 

) هر صحنه ممکن است بیست یا سی بار بازي شود. 

) فیلم هاي ضعیف توسط کارگردانان مشهور کارگردانی نمی شوند. 

) براي ساختن فیلم تعداد زیادي از افراد با هم همکاري می کنند. 
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