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آزمــون
امتحانی

بارم

الف( با استفاده از کلمات زیر مکالمه را کامل کنید. 

148.  

]increase-their-protect-endangered-heard-take-plans-alive-is-leopard[

Mahsa: Excuse me, what is it? Is it a ...............a...............
Sara: No, it ...............b...............a cheetah.
Sara: An Iranian Cheetah. It is a )an) ...............c............... animal.
Mahsa: I know. I ...............d............... there are around 70 of them ...............e............... Yes?
Sara: Right, but the number will ...............f...............
Mahsa: Really?! How?
Sara: Well, we have some ...............g............... for example, we are going to ...............h............... their homes, teach people 
to ...............i............... more care of them and make movies about ...............j............... life.

2/5

ب( با استفاده از کلمات داده شده جمالت را کامل کنید. 

]wild-injured-Earth-went-attention-died out-natural-destroying-Plain[

149.  We live on ............... . Tiger is a(an) ............... animal.

150.  Pay ............... Don’t swim here. Moghan ............... is a nice place.

151.  They save the ............... animal. I ............... to Golestan Jungle last year.

152.  They are ............... the jungle. Tooran is the ............... home of Persian zebra. Persian lion ............... about 75 
years ago.

2/25

پ( جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید. )یک عبارت اضافی است.(

153.  

a. A few numbers of animals live ............... when their number increases.

b. If we take care of Iranian cheetahs ............... some hunters go hunting

c. People need more places for living animals ............... means, they are endangered.

they will live in the future.

0/75

ت( دیکته حروف جاافتاده را بنویسید. 

154.  I went to Golestan F - r - st last year. We are going to pr - te - t their homes.

155.  It is an end - ng - red animal. Tooran is the nat - ral home of the Pers - an zebra.

156.  Pay a - tent - on! Don’t swim here. Right, but the number will increase.

157.  Moghan Pl - in is a nice pla - e. They are de - tro - ing the jungle.

2/25

آزمون 1 )درس اول(
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درس دوم

10انگلیسـی

 ترتیب قرار گرفتن چند صفت قبل از اسم:
شمارش کیفیت  اندازه  رنگ  ملیت  جنس  اسم 

a nice large blue French cotton shirt
a nice large blue French cotton shirt

مقایسۀ صفات
2- صفت تفضیلی   3- صفت عالی صفت از نظر مقایسه، به سه دسته تقسیم می شود: 1- صفت برابری 

صفت برابری

برابری دو شخص یا دو چیز را از نظر یک صفت بیان می کند، برای ساختن صفت برابری، صفت ساده را بین دو »as« قرار می دهیم:

as + صفت ساده + as

Ali is as tall as Reza. علی هم قد رضا است.
This garden is as beautiful as that one. این باغ به  زیبایی آن باغ است.

   «Comparative» صفت تفضیلی

برتری شخصی به شخص دیگر یا چیزی به چیز دیگر را می رساند و به طریقۀ زیر ساخته می شود:

er + صفت یک بخشی

tall + er  → taller بلندتر small + er → smaller کوچک تر

more + صفت چندبخشی

more + beautiful → more beautiful زیباتر more + interesting → more interesting جالب تر

heavyصفات دوبخشی که به »y« ختم می شوند، در شکل تفضیلی »er« می گیرند: heavier
easy easier

oU¸Ã«¹w

oU·IwA

→
 →

 آقا عالمت »صفت تفضیلی« توی تست های کنکور چیه؟

 مهم ترین عالمتش »than« به معنی »از« هستش ولی از روی مفهومش هم می تونیم بفهمیم:
Ali is taller than Reza. علی بلندتر از رضا است.
This garden is more beautiful than that one. این باغ از آن باغ زیباتر است.

 »Superlative« صفت عالی

برای مقایسۀ یک شخص و یا یک چیز با کل همان مجموعه به کار می رود و طریقۀ ساختن آن به قرار زیر است:

the + صفت یک بخشی + est

the + tall + est → the tallest بلندترین  the + small + est → the smallest کوچک ترین

the most  + صفت چندبخشی

the most + beautiful → the most beautiful زیباترین  the most + interesting → the most interesting جالب ترین

heavy theheaviest
easy theeasiest

¸ÄoU¸Ã«¹w

¸ÄoU·IwA

→
 →

صفات دو بخشی که به »y« ختم می شوند، در شکل عالی »est« می گیرند:  
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آزمــون
امتحانی

آزمون 4 )نیم سال اول(

بارم

Vocabulary

الف( تصاویر را به کلمۀ مرتبطه متصل کنید. 

399.  

   
a)…………… b) …………… c) …………… d) ……………
Leopard putting out fire observatory  cutting trees

1

ب( جمالت زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید. )دو کلمه اضافی است(

]destroy / die out / goat / live[

400.  They are …………… the Jungle.

401.  The Persian lion …………… about 75 years ago.

1/5

پ( کلمات زیر را در جای مناسب بنویسید.

]relatives / defend / powerful / healthy / telescope[

402.  one of our …………… is a zookeeper in Mazandaran.

403.  white blood cells …………… body against diseases.

404.  You need a …………… microscope to see something so small.

405.  Daily exercise keeps us strong and …………… .

406.  The Hubble …………… goes around the Earth every 97 minutes.

2/5

Grammar

ت( جمالت زیر را منفی کنید. 

407.  The children will play in the yard. ……………

408.  He will go to the mountain. ……………

2

ث( با عبارت )To be going to( جمالت زیر را تکمیل کنید.

409.  Alice is free tonight. she …………… some poems. (read)

410.  I ……………football tomorrow. (play)

2
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Vocabulary� لغت Sample مثال

device / dɪˈvaɪs  / )n( ابزار، دستگاه you should use other devices.
شما باید از ابزارآالت دیگر استفاده کنید.

easy / ˈi:zi  / )adj( آسان It was an easy exam. .آن امتحان ساده بود

light / laɪt  / )n( چراغ، نور Suddenly all the lights went out. .ناگهان همءه چراغ ها خاموش شدند

take picture / teɪk ˈpɪkʧər / )v( عکس گرفتن My friend is a photographer, he takes picture of animals.
دوست من عکاس است، او از حیوانات عکس می گیرد.

light bulb / laɪt bʌlb / )n( المپ Edison is the inventor of light bulbs. .ادیسون مخترع المپ است

building / ˈbɪldɪŋ  / )n( ساختمان This new building is more beautiful than the old one.
این ساختمان جدید از آن ساختمان قدیمی زیباتر است.

laboratory / ˈlæbrəˌtɔri  / )n( آزمایشگاه These scientists work in modern laboratories.
این دانشمندان در آزمایشگاه های پیشرفته کار می کنند.

scientist / ˈsaɪəntɪst  / )n( دانشمند Mr. James who studies about the blood cells is a scientist.
آقای جیمز که در مورد سلول های خونی تحقیق می کند، دانشمند است.

airplane / ˈɛrˌpleɪn  / )n( هواپیما I like to travel by airplane. .مسافرت کردن با هواپیما را دوست دارم

camera / ˈkæmərə  / )n( دوربین عکاسی We should buy a new camera. .ما باید یک دوربین عکاسی جدید بخریم

leave / li:v  / )v( ترک کردن The airplane leaves Iran at 5:30
هواپیما ایران را در ساعت 5:30 دقیقه ترک می کند.

read / ri:d  / )v( خواندن I am going to read one of the Dickens’ novels.
قصد دارم یکی از رمان های دیکنز را بخوانیم.

When / wen / )adv( کی، وقتی که When can I see you? کی می توانم شما را ببینم؟

such / sʌʧ  / )pron( چنان، چنین I am going to write a letter, so I need pen, paper and such things.
می خواهم نامه بنویسم، بنابراین به خودکار، کاغذ و چنین چیزهایی نیاز دارم.

same / seɪm  / )adj( همان He repeated the same answer. .او همان جواب را تکرار کرد

believe / bɪˈli:v / )v( باور داشتن I didn’t believe his stories. .من داستان هایش را باور نکردم

useful / ˈju:sfəl  / )adj( مفید You have to use a useful dictionary.
باید از یک فرهنگ لغت مفید استفاده کنی.

teach / ti:ʧ  / )v( درس دادن، یاد دادن David teaches English, he is an English teacher.
دیوید انگلیسی درس می دهد، او دبیر زبان انگلیسی است.

medicine / ˈmedɪsn  / )n( پزشکی، دارو My brother studies medicine in England.
برادرم در انگلستان پزشکی می خواند.

build / bɪld  / )v( ساختن My uncle is going to build a new hotel.
دایی من می خواهد یک هتل جدید بسازد.

find / faɪnd  / )v( یافتن Unfortunately I did not find his address.
متأسفانه آدرس او را پیدا نکردم.

cool / ku:l  / )adj( چه عالی Last night I went to the cinema. Cool! how was it?
شب گذشته به سینما رفتم. چه عالی! چطور بود؟

orally / ˈɔ:rəli  / )adv( به صورت شفاهی You should answer my questions orally.
باید به سؤاالت من به صورت شفاهی پاسخ دهی.

sooner / ˈsu:nər  / )n( زودتر Who came to the school sooner, you or Petter?
چه کسی زودتر به مدرسه آمد، تو یا پیتر؟
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Cloze Tests کلوز تست ها 

Cloze 14
Victor Hugo is a famous character in literature. He was the son of a general who ……(712)……… in the armies of 
Napoleon. Hugo went to Paris with his mother at the age of ten. His first book of poetry was so ……(713)……… 
that he decided to be a writer. He became a chief ……(714)……… of the romantic movement, which was trying to 
change styles and themes of writing. He published ………(715)…… of literary works such as: novels, plays and epic 
poetry. Many of his novels and plays ……(716)……… his interest in politics. After France became a republic, Hugo 
returned to Paris as a hero. In 1878 he fell ill and died.
712.  hired  located   served  joined 
713.  successful  aware   flexible   explicit 
714.  winner   laborer   foreigner  member 
715.  any   a lot   much   a little 
716.  prepared  reacted  reflected  entered

Cloze 15
In order to give a good ……(717)………, speaker should have some characteristics. First he or she should have 
got eye ……(718)……… to help the audience feel more relaxed. Next the speaker’s ……(719)……… and body 
movement show his or her confidence. Moreover the speaker’s facial ……(720)……… help to build a warm rela-
tionship with the listeners.
717.  projection  speech  warning  ignorance
718.  contact  humor  variety  warning
719.  projection  variety  posture  nervousness
720.  anxiety  nervousness  impression  expression

Cloze 16
Long ago, in Egypt, there was a plant called papyrus. It was ……(721)……… to the people living there because 
they used it for different purposes. The Egyptians soon learned how to ………(722)…… it into thin sheets which 
were used to write on. Later on, the sheets were ……(723)……… “paper”, so the word “paper”, which is used 
today, comes from its original source “papyrus”.
721.  fashionable  flexible  friendly  familiar
722.  change  check  decide  destroy
723.  allowed  named  performed  recalled

Cloze 17
Earthquake is a shaking, rolling, or sudden shock of the earth’s surface. Most of the earthquakes ………(724)…… 
beneath the surface of the sea. Few of these cause any ………(725)…… . But earthquakes that occur near large 
cities cause a lot of loss of life, especially if the cites rest on ………(726)…… ground.
The strength of an earthquake is ………(727)…… on a scale of numbers called the Richter scale. 
724.  come over  take place  take away  get out
725.  damage  message  shortage  storage
726.  mild  fit  fresh  soft
727.  written  radiated  measured  constructed

Passages درک مطلب ها 
passage 16
Mr. Grey liked shooting very much, but he did not get much practice at shooting animals in the mountains, and he 
was not very good at it. One of his troubles was that his eyes were not very good and he had to wear glasses. When 
it rained and his glasses became wet, he could not see very well.
One day he was invited to go out shooting animals in the mountain. It was a rainy day, unfortunately and by mistake. 
Mr. Grey shot at Mr. Robinson, and he was injured in the leg.
They went to the judge about this and when he was asked, “why did you shoot at Mr. Robinson?
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آزمــون
امتحانی

آزمون  7 )نیم سال دوم(

بارم

Vocabulary

الف( جمله ها را به تصاویر مرتبط متصل کنید. 
770.  

(1) (2) (3)  (4)

a. The part inside our head that helps us to think and feel. )……………)
b. A very huge animal that lives mostly in Asia and Africa. )……………)
c. We use it to see distant planets in the space. )……………)
d.  Something that moves another thing in space. )……………)

1

ب( زیر کلمات ناهماهنگ خط بکشید. 

771.  die out / live / kill / hunt

772.  goat / cow / hen / leopard

773.  interesting / amazing / useful / wonderful

774.  find / solve / invent / attend

775.  grow up / develop / destroy / increase

776.  travel / trip / nation / journey

3

پ( با کلمات داده شده جای خالی را پر کنید. )یک کلمه اضافی است.( 
[tourist-successful-stories-passport-inventions-vacation-country-invented-gave]

777.  Everyone needs …………… to travel abroad, and visit foreign countries.

778.  Edison …………… the light bulb and many other electrical devices.

779.  My family spent their summer …………… in Shiraz and visited Persepolis.

780.  If you want to be more ……………, you must work harder.

781.  The telescope is one of the greatest …………… of human.

782.  He …………… up his job and lived in poverty.

783.  Iran is a four-season …………… and has many historical sites.

784.  Asia has many …………… attractions.

2
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مردم،    701 از  گروهی  رفتار  و  باورها  ویژه  به  مردم،  زندگی  »نحوۀ   
فرهنگ نامیده می شود.«

1( زبان/ 2( ملت/ 3( فرهنگ/ 4( جامعه

 »اگر از مکان های طبیعی مانند دریاچه ها، جنگل ها و بیابان ها دیدار    702
می کنید، باید از گیاهان و حیوانات وحشی محافظت کنید.«

1( داخلی ـ آماده/ 2( طبیعی ـ آماده/ 3( داخلی ـ حفاظت کردن/ 4( طبیعی 
ـ حفاظت کردن

 »فکر می کنم جست وجو در اینترنت روش خوبی است که دربارۀ    703
یک مقصد گردشگری )مطب( بدانیم.«

1( حفاظت کردن/ 2( جست وجوکردن/ 3( صدمه زدن/ 4( نابودکردن

 »شرکت آب ملزم است استاندارد های آب آشامیدنی را بهبود بخشد.«   704
1( الزام/ 2( مراسم/ 3( احتمال/ 4( مقصد

که    705 معلم های کودکانی  به  کاربردی می توانید  پیشنهادات  »چه   
مشکالِت یادگیری دارند، ارائه دهید؟«

1( مقصدها / 2( پیشنهادات / 3( مراسم ها - جشن ها / 4( الزامات

 »ادارۀ ما در مرکز شهر واقع شده است.«   706
1( بررسی کردن/ 2( بردن/ 3( واقع شدن/ 4( پرداخت کردن

 »برای پاسخ دادن به این سؤاالت تحت اجبار نیستید و می توانید    707
از پاسخ دادن به آن ها خودداری کنید.«

1( تعطیالت، مرخصی / 2( اجبار / 3( مقصد / 4( رفتار

 »گزارش او بر نیاز برای شرایط کاری بهتر تأکید می کند.«   708
1( تأکید / 2( ملّیت / 3( وضعّیت / 4( هوّیت

 »مقصد های گردشگری پرطرفدار )محبوب( زیادی در کشور ما    709
وجود دارد.«

1( صادق، درستکار / 2( شجاع / 3( پرطرفدار و محبوب / 4( بلند

  الف( »برای سرگرمی در این شهر چه کار می کنی؟« ب( »چیزهایی    710
مثل فیلم سینمایی، تنیس و خرید من را سرگرم می کنند.«
1( احتمال / 2( وضعیت / 3( توصیف / 4( سرگرمی

 »هنوز گزارشم را برای جلسه آماده نکرده ام، بنابراین به زمان    711
بیشتری نیاز دارم.«

1( آماده کردن / 2( رفتار کردن / 3( خاموش کردن / 4( پمپاژ کردن

کلوز تست

ترجمۀ متن14

ویکتور هوگو یک شخصیت معروف در ادبیات است. او پسر ژنرالی بود که در 
ارتش ناپلئون خدمت می کرد. هوگو در سن ده سالگی با مادرش به پاریس رفت. 
اولین کتاب شعرش آنقدر موفق بود که تصمیم گرفت نویسنده شود. او عضو 
اصلی نهضت رومانتیک شد؛ نهضتی که سعی داشت سبک و مضمون نوشته ها را 
تغییر دهد. او آثار ادبی بسیاری را مانند رمان ها، نمایشنامه ها و شعر حماسی به 
چاپ رساند. بسیاری از رمان ها و نمایشنامه های او عالقءه او را به سیاست منعکس 
می کردند. بعد از این که فرانسه تبدیل به یک حکومت جمهوری شد. هوگو به 

عنوان یک قهرمان به پاریس برگشت. او در سال 1878 بیمار شد و فوت کرد.

712    »armies« به معنی »ژنرال، تیمسار« و »general« توضیح: كلمات 
به معنی »ارتش« با فعل »serve« به معنی »خدمت کردن« تناسب دارد.

1( استخدام کردن / 2( قرار گرفتن / 3( خدمت کردن/ 4( ملحق شدن

713    »he decided to be a writer« توضیح: جملءه بعد از نقطه چین 

یعنی »او تصمیم گرفت که یک نویسنده شود« بیانگر آن است که اولین کتاب شعر 
و شاعری او موفق بوده است.

1( موفق / 2( آگاه / 3( انعطاف پذیر / 4( صریح 

714    romantic« توضیح: تنها کلمه ای که در چهار گزینه با عبارت  
movement« یعنی »نهضت رمانتیک« تناسب دارد، کلمءه member به معنی 

»عضو« می باشد.
1( برنده / 2( کارگر / 3( خارجی / 4( عضو

 توضیح: حرف اضافه ای که بعد از نقطه چین به کار رفته است،    715
تکمیل کنندۀ »a lot« می باشد.

 یادآوری: »a lot« به معنی »زیاد« هم با اسم قابل شمارش جمع و هم با اسم غیر 
قابل شمارش به کار می رود.

1( هیچ / 2( )تعداد-مقدار( زیاد / 3( مقدار زیاد/ 4( مقدار کم

کلمءه    716 با  کردن«  »منعکس  معنی  به   »reflect« کلمءه  توضیح:   
»interest« به معنی »عالقه« تناسب دارد.

1( آماده شدن / 2( بدست آوردن / 3( نشان دادن / 4( وارد شدن

ترجمۀ متن15

به منظور ارائءه یک سخنرانی، یک سخنران باید ویژگی هایی داشته باشد. اّول از 
همه او باید ارتباط خوب چشمی داشته باشد که به شنونده کمک کند تا احساس 
آرامش بیشتری کند. ِژست سخنران و حرکت بدنش اعتماد به نفس او را نشان 
می دهد. عالوه بر این حالت چهرۀ سخنران کمک می کند تا رابطءه گرمی با شنوندۀ 

خود ایجاد کند.
 1( پروژه/ 2( سخنرانی/ 3( هشدار/ 4( غفلت   717
 1( ارتباط/ 2( شوخ طبع/ 3( تنوع/ 4( هشدار   718
 1( پروژه/ 2( تنوع/ 3( ِژست/ 4( اضطراب   719
 1( اضطراب/ 2( اضطراب، عصبانیت/ 3( تأثیر/ 4( حالت   720

ترجمۀ متن16
خیلی سال پیش در مصر، گیاهی به نام پاپیروس وجود داشت. آن برای افرادی که 
آن جا زندگی می کردند آشنا بود، چون آن را برای اهداف مختلف مورد استفاده 
قرار می دادند. مصری ها به زودی یاد گرفتند که چگونه آن را به ورقه های نازکی 
که برای نوشتن مورد استفاده واقع می شدند، تغییر دهند. بعداً این ورقه ها کاغذ 
نامیده شدند. بنابراین کلمءه کاغذ که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد، از منبع 

اصلی آن یعنی »پاپیروس« می آید.
 1( ُمد/ 2(  انعطاف پذیر/ 3( دوستانه/ 4( آشنا   721
 1( تغییردادن / 2( چک کردن / 3( تصمیم گرفتن / 4( تخریب کردن   722
 1( اجازه دادن/ 2( نامیدن/ 3( اجراکردن/ 4( به یادآوردن   723

ترجمۀ متن 17
زلزله عبارت است از لرزش، غرش یا تکان ناگهانی سطح زمین، اغلب زلزله ها زیر 
سطح دریاها اتفاق می افتند. تعداد کمی از آن ها سبب صدمه و آسیب می شوند. 
اّما زلزله هایی که نزدیک شهرهای بزرگ اتفاق می افتند سبب مرگ و میر زیادی 
می شوند، به ویژه اگر این شهرها روی زمین های نرم قرار داشته باشند. قدرت یک 

زلزله براساس اعدادی به نام مقیاس ریشتر اندازه گیری می شوند.

 1( آمدن به طرف/2( اتفاق افتادن/3( دورکردن/4( بیرون رفتن   724

 1( صدمه/ 2( پیام/ 3( کمبود/ 4( ذخیره   725

 1( معتدل و مالیم/ 2( مناسب/ 3( تازه/ 4( نرم   726

 1( نوشته شده / 2( منعکس شده/ 3( اندازه گیری شده/    727
4( ساخته شده
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برایشان انجام بدهد. وقتی همه چیز آماده شد آن ها می توانند با امنیت کشور را 
ترک کنند و از سفرشان لذت ببرند.

765.  They should go to the embassy of foreign country.

766.  They can buy ticket on line or ask travel agency to do it.

767.  Yes they need them.

768  .false769  .false

آزمون 7 )نیم سال دوم(

الف( 

770.  a. 1 / b. 4 / c. 2 / d. 3

ب( 

771  .live

772  .leopard

773  .useful

774  .attend

775  .destroy

776  .nation

پ(

777  .passport

778  .invented

779  .vacation

780  .successful 

781  .inventions

782  .gave

783  .country 

784  .tourist 

ت(

785.  a. planet / b. exercise / c. successful / d. attention / e. nature 
/ f. vacation / g. sites

ث(

786.  The Great wall is famous for China.

787.  Shiraz has many historical sites and an amazing nature.

788.  Shirin was doing research when she found a new medicine.

789.  Endangered animals need protection and attention.

ج(

790  .travelled

791  .will travel

792  .better

793  .travel

چ( 

794.  a. are going to go / b. are going to go

ح(

795  .older

796  .farther

797  .good

خ(

798  .more dangerous799  .to watch

800  .saw

801  .faster

802  .the most interesting

803  .help

د(

804.  a. meeting / b. destination / c. cultures / d. attention / e. 
possible / f. attractions / g. language / h. especially

ذ(

ترجمه متن: پروین اعتصامی در سال 1907 در تبریز متولد شد. پدرش میرزا 
یوسف اعتصامی بود و او سه برادر داشت. او تبریز را به همراه خانواده اش در 
سال 1912 به مقصد تهران ترک کرد و در آن جا ساکن شد. همچنین چند سفر 
کوتاه در ایران و کشورهای خارجی به همراه خانواده اش داشت. او ادبیات فارسی 
و عرب را از پدرش آموخت. اسباب بازی هایش کتاب ها بودند. اولین شعرش را 
به سبک کالسیک زمانی که تنها 8 سال داشت سرود. او بیشتر شاعران ایرانی را 
می شناخت، زمانی که تنها یازده ساله بود. او در دانشگاه تهران به عنوان کتاب دار 

مشغول به کار شد. اولین مجموعءه اشعار او در سال 1935 به چاپ رسید.

805.  She worked as a librarian at Tehran university.

806.  She was born in Tabriz.

807  .F808  .T

آزمون 8 )نیم سال دوم(

الف( 

809  .believe

810  .healthier

811  .preparing

812  .range

813  .fortunately

814  .plans

815  .illness 

816  .quit 

ب( 

817  .zoo

818  .sun

819  .bran

820  .farmer

821  .international

822  .angry

پ(

823.  a. wildlife / b. blood / c. a laboratory / d. choice

ت(

824.  Did human destroy lake and jungle?

825.  They were trying hard to save the injured animals.

826.  Hamedan attracts a lot of tourists from other cities of Iran.

ث(

827   c گزینءه

828   b گزنیءه

829   d گزینءه

830   a گزینءه


