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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

A. Match 

1 Match the definitions with the words. (One definition is extra)

a group of people that live together mother tongue

a large or important town society

an area especially a part of a country or the world village

the first language that a person learns region

a place where people live that’s smaller than a city

 

B. Choose the best choice. 

2 Horses, camels and donkeys were only  of transportation in the past.

 1. skill  2. power  3. means  4. signs
3 Humans  knowledge, beliefs, wishes and feelings through language.

 1. exchange  2. prevent  3. enjoy  4. reflect
4 Many scientists believe that life  on other planets.

 1. exists  2. depends  3. increases  4. creates
5 I missed the plane and the next  flight doesn’t leave until tomorrow.

 1. additional  2. valuable  3. similar  4. available
 

C. Fill in the blanks with the words given in the box آOne word is extra).

 range - popular - highly - village - favorite

6 My  sport is skiing.

7 The bus stopped in every  .

8 Cars are now available in  a wide  of prices.

9 He was  with his poems.

 

D. Choose the best answer. 

10 I saw  papers on the bag.

 1. a little  2. few  3. much  4. little
11 Give me  soft drink and  pizza.

 1. a bar of / a piece of   2. a few / a loaf of

 3. a jar of / a pinch of   4. a bottle of / a piece of
12 You should eat  bread every day.

 1. a loaf of  2. a jar of  3. a bunch of  4. a can of
13 There aren’t  cakes in the box.

 1. too much  2. a little  3. any  4. a piece of

) لـــــــــنزـــــزــمز(1آ

1

1

1

1
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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

انگلیسی )2(

E. Write antonym or synonym for each word.

14 different ≠ 

15 opening ≠ 

16 like ≠ 

17 health = 

18 ability = 

19 possible = 

 

F. Put the words in order. 

20 tonight / I / some / have / to / homework / do /.

21 has / language / a / learning / second / on / mother tongue / The / effects /.

 

G. Read the following passage and answer the questions.

Mr. Johnson was the manager of a small office in London. He lived in the country, and went 
to work by train. He walked from the station to his office when it was not raining.

 One morning, when he was walking along the street, a man stopped him and said to him, “You 

may not remember me, sir, but seven years ago I came to London without any money in my 

pockets. I stopped you in this street and asked you to lend me some money, and you lent me 

some, because you said that you wanted to help a man so that he could become successful”.

Mr. Johnson thought for a few moments and then said,“Yes, I remember you. Go on with your story”.

“Well” answered the man,“Do you still want to help me?”

22 Where did Mr. Johnson work?

23 How did he usually go from the station to his office?

24 Mr. Johnson was a poor man. True False

25 Mr. Johnson had helped the man some years before. True False

26 Mr. Johnson didn’t remember the man at all. True False

27 The passage says that the man gave back Mr. Johnson’s money. True False

3

2

3
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) لـــــــــنزـــــزــمزآزآآ

انگلیسی )2(

F. Choose the best choice.

16 Reza wants to buy a  of bread.

 1) bar  2) kilos  3) cup  4) loaf
17 The vacuum cleaner makes too much noise. Please 

 1) turn off it   2) turn it off  3) turn them off  4) turn off them
18 It is 11:11 but the students  their homework yet.

 1) has finished  2) have finished  3) haven’t finished  4) hasn’t finished
19 I am so  that I can visit my old friends after years.

 1) excite   2) exciting  3) excited  4) excites

 

G. Answer the following questions.

20 What will happen if he don’t study well? (get good point)

21 have you ever played chess? (volleyball)

 

H. Complete the table.

22 Find subject, verb and additional information in the following sentence.

He usually drives very fast on highways.

subject verb additional information

 

I. Unscramble the under lined words.

23 A celanbad diet contains lots of fruits and green vegetables.

24 My teacher has a mlca manner.

25 My sister uemasrse herself every month.

26 Ontddianc to technology is a big problem.

 

J. Use gerund and infinitive forms in the blanks.

27 She became happy  her classmate after 21 years. (see)

28 They enjoy  football matches. (watch)

29 What do you think about  in a village? (live)

30 He decides  Spanish. (learn)

1

1

1

1

1
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) لـــــــــنزـــــزــمزآزآآ

K. Read the following text and answer the questions.

Once there was a prince, called Morgan, who lived in a big house in a green valley. He had a 

baby son and a dog called Gelert.

One day the prince left the house to go hunting, leaving the dog to take care of the baby. After 

some time, two hungry wolves came out of the dark jungle and ran towards a house. Gelert 

saw them and hide the baby under a bed. Then he bravely ran outside and started to fight the 

wolves. He killed them, but he was badly hurt himself. After that he was so tired that he fell 

asleep. After some time the prince returned and saw the dog covered in blood. He saw his little 

son’s bed was empty and thought Gelert had killed him. 

So he took his knife and killed the dog. Then he heard the baby cry and found him under bed. 

Through the window he saw the two dead wolves. When he understood what had happened, 

he started crying. 

31 The prince didn’t take the dog with himself because he needed someone to 

 1) fight the wolves    2) help him with hunting

 3) look after his son   4) take care of the house

32 If the prince had heard the baby cry sooner, he wouldn’t have  

 1) fought the wolves    2) killed the dog

 3) left him alone    4) understood the truth

33 The underlined word “that” refers to 

 1) being tired    2) falling sleep

 3) hurting himself   4) killing the wolves

34 Why did the dog hide the baby?

35 Why did the prince start crying?

2

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



40

انگلیسی )2(

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )1( )2( انگلییس 

1 

زبان مادری

جامعه

دهکده، روستا

ناحیه، منطقه

یکگروهازمردمکهباهمزندگیمیکنند.

یک شهر بزرگ یا مهم

یکمنطقهبهخصوصبخشیازیککشوریاجهان

اولین زبانی که هر شخص می آموزد.

یک مکانی که مردم در آن زندگی می کنند و از شهر کوچک تر است.

2 
گزینۀ )3(؛ اسب ها، شترها و االغ ها در گذشته تنها وسایل حمل و نقل بودند.

2( قدرت 1( مهارت 
4( نشانه ها 3( وسایل 

3 
وسیلۀ  به  را  احساساتشان  و  آرزوها  عقاید،  دانش،  انسان ها  )1(؛  گزینۀ 

زبان مبادله می کنند.
2( مانع شدن  1( مبادله کردن 

4( منعکس کردن 3( لذت بردن 
4 

گزینۀ )1(؛ تعدادی از دانشمندان معتقدند که زندگی در دیگر سیارات 
وجود دارد.

2( بستگی داشتن 1( وجود داشتن 
4( درست کردن 3( افزایش دادن 

5 
گزینۀ )4(؛ من هواپیما را از دست دادم )جا ماندم( و پرواِز در دسترس 

بعدی، تا فردا نمی رود.
2( با ارزش 1( اضافی 

4( در دسترس 3( مشابه 
6 

بازه، محدوده، طیفـ  معروف، مشهورـ  به شدتـ  دهکده،روستاـ  موردعالقه

favorite ورزش مورد عالقۀ من اسکی است. 
7 

village اتوبوس در هر روستا نگه داشت. 
8 

دسترس  در  قیمت  از  گسترده ای  طیف  در  حاضر  حال  در  اتومبیل ها 
Range هستند. 

9 
Popular  او با اشعارش معروف بود. 

10 

گزینۀ )2(؛  من کمی کاغذ روی کیف دیدم.
کاغذ اسم قابل شمارش است. همۀ گزینه ها برای اسامی غیرقابل شمارش  

به کار می روند به جز گزینۀ »2«.
11 

گزینۀ )4(؛ به من یک بطری نوشابه و یک تکه پیتزا بدهید.
12 

گزینۀ )1(؛ شما باید هر روز یک تکه نان بخورید.
13 

گزینۀ )3(؛ با توجه به any ،aren't گزینۀ درست است.
14 

Same یکسان، شبیه 
15 

Closing بسته شدن، بستن  
16 

Unlike برخالف، برعکس، بی شباهت 
17 

Well-being تندرستی، سالمتی 
18 

Capability توانایی، قابلیت  
19 

Probable احتماالً، محتمل، ممکن 
20 

I have to do some homework tonight.
باید بعضی از تکالیف را امشب انجام بدهم.

21 

The mother tongue has effects on learning a second language

زبان مادری در یادگیری زبان دوم مؤثر است.
22 

»آقای جانسون مدیر یک ادارۀ کوچک در لندن بود. او در حومه شهر زندگی 
می کرد و با قطار سر کار می رفت. اگر باران نمی بارید، او از ایستگاه تا اداره اش 
پیاده می رفت. یک روز صبح، وقتی داشت پیاده از کنار خیابان می گذشت، 
یک آقا، جلوی او را گرفت و به او گفت: »آقا، شما ممکن است مرا به خاطر 
لندن آمدم، هیچ پولی در جیب  به  اما هفت سال پیش که من  نیاورید، 
نداشتم. من در همین خیابان جلوی شما را گرفتم و از شما خواستم کمی پول 
به من قرض بدهید و شما این کار را کردید، زیرا گفتید می خواهید به یک نفر 
که می تواند موفق شود، کمک کنید. آقای جانسون چند دقیقه ای فکر کرد و 
سپس گفت: بله، شما را به یاد می آورم. داستان تان را ادامه دهید. مرد پاسخ 

داد: خوب،  آیا هنوز می خواهید به من کمک کنید؟«
He worked in a small office in London.

او در اداره ای کوچک در لندن کار می کرد.
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23 

He usually walked from the station to his office.
او معموالً از ایستگاه تا اداره اش را پیاده می رفت.

24 

False نادرست 
25 

True درست 
26 

False نادرست 
27 

False نادرست 

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )2( )2( انگلییس 

1 
Host میزبان 

2 
Fluently روان 

3 
Absolutely کامالً، مطلق 

4 
Honest صادقانه 

5 
Region منطقه 

6 
Popular محبوب 

7 
Mother tongue زبان مادری 

8 
Society جامعه 

9 

توانایی

با وجود اینکه

ساختن

فرق داشتن

آرام، ساکت

یکگروهبزرگازمردمکهباهمزندگیمیکنند.

قدرت فیزیکی یا ذهنی یا مهارت انجام چیزی

متفاوتبودنازیکدیگر

از یک چیز، مقدار یا تعدادی را ترکیب کردن یا ساختن

بدون در نظر گرفتن چیزی

بدون نگرانی

10 

ارتباط برقرار کردنـ  در کنارـ  کامالـً  بازه، محدودهـ  درصد

Percent بیش از 90 درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند. 
11 

Range در این مغازه بازۀ قیمت ها از یک تا ده پوند است. 
12 

استفاده  جامعه  در  یکدیگر  با  برقرارکردن  ارتباط  برای  زبان  از  مردم 
Communicate می کنند. 

13 

 او می خواهد در کنار انگلیسی و فرانسه زبان دیگری یاد بگیرد.
Besides  

14 

Moon گزینۀ )1(؛ ماه 
15 

Parking Lot گزینۀ )2(؛ محوطه پارکینگ  
16 

Europe گزینۀ )4(؛ اروپا 
17 

Fortunately گزینۀ )1(؛ خوشبختانه 
18 

There are tall trees in the garden.
درختان بلندی در باغ وجود دارند.

19 

They usually watch TV in the evening.
آن ها معموالً عصر تلویزیون تماشا می کنند.

20 

چای ـ کاغذ ـ اطالعات ـ سوپ جوجه ـ شکر ـ گوشت ـ کتاب  ـ مرد

اسامی قابل شمارش اسامی غیر قابل شمارش

man

book

chicken soup

meat

tea

paper

information

sugar

21 

گزینۀ )4(؛ آن ها می خواستند فقط برنامه های مفید را تماشا کنند.
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Lesson 1Underestanding People

در این درس کاربردهای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به همراه افعال جمع و مفرد را با هم بررسی خواهیم کرد:
به طور کلی اشیا یا قابل شمارش اند یا غیر قابل شمارش.

)Countable Nouns( اسایم قابل مشارش  

اسم های قابل شمارش اشیایی هستند که می توان آن ها را شمرد. اسم قابل شمارش می تواند هم مفرد و هم جمع باشد.
اسم قابل شمارش در حالت مفرد همراه با a یا an به کار می بریم:

 
We can’t get in without a key. .بدون کلید نمی توانیم وارد شویم

Few / a few: برای اسامی قابل شمارش به کار می رود که به همراه اسم و فعل جمع می آید و به معنای کمیـ  یه کمی است.
Few / a few تفاوت بین

Few به معنی کم، اندک، کمی است و عدم وجود چیزی یا شخصی را می رساند. )کم و کافی نبودن را بیان می کند.(

a few: به معنی چند تا است و وجود و حضور تعدادی را بیان می کند به عبارتی نشان دهنده وجود کم چیزی ولی به مقدار کافی است. )کم و کافی 
بودن را بیان می کند.(

)Uncountable Nouns( اسایم غیر قابل مشارش  

اسم های غیر قابل شمارش اشیایی هستند که ما نمی توانیم آن ها را بشماریم. مثل برنج )rice(، موسیقی )music(، آب )water(، نمک )salt( و ...
پیش از اسامی غیر قابل شمارش نمی توان ... / one / two / three به کار برد.

اسامی غیر قابل شمارش s جمع نمی  گیرند.
اسامی غیر قابل شمارش را نمی توان با a یا an به کار برد.

Little / a little: برای اسامی غیر قابل شمارش به کار می رود و به همراه اسم و فعل مفرد می آید.
Little / a little تفاوت

Little: به معنای خیلی کم و به جمله مفهوم منفی می دهد.

a little: به معنای مقدار کمی و به جمله مفهوم مثبت می دهد.
)A lot of )lots of: به معنای مقدار یا تعداد زیادی است و هم برای اسامی قابل شمارش و هم برای اسامی غیرقابل شمارش به کار برده می شود.

many: به معنی تعداد زیادی )هم معنی a lot of( و برای اسامی قابل شمارش به همراه فعل جمع به کار برده می شود.
Much and some: هر دو برای اسامی غیر قابل شمارش به کار می رود.

Tom showed Mary a few coins.  تام اندکی سکه به ماری نشان داد. 
She has few flowers in the yard. او چندتا گل در حیاط دارد. 

 He drank a little water yesterday at the garden with family. او دیروز در باغ با خانواده مقدار کمی آب نوشید. 
We didn’t have a lot of money and time. ما پول و وقت زیادی نداریم. 
I don’t know many classmates. من تعداد زیادی از هم کالسی هایم را نمی شناسم. 
Give me some money. به من مقداری پول بده. 

 سعی کنید جدول صفحه بعد را خیلی خوب و دقیق به خاطر بسپارید چون  بسیاری از سؤاالت اسامی غیر قابل شمارش )خوراکی ها( با به یاد 
داشتن این جدول به راحتی پاسخ داده می شوند. )به شدت امتحانی(

1 Lesson

Underestanding People
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انگلیسی )2(

a bottle of two, three, ... bottles of water

a cup of two, three, ... cups of tea, coffee

a glass of two, three, ... glasses of water, juice

a bag of two, three, ... bags of rice, sugar

a piece of two, three, ... pieces of cake, paper

a slice of two, three, ... slices of melon, banana

a kilo of two, three, ... kilos of meat, rice

a loaf of two, three, ... loaves of bread
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Lesson2A Healthy lifestyle

  زمان حال کامل )مایض نقیل(

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته، در یک زمان نامعین اتفاق افتاده ولی اثر و نتیجه اش هنوز تا زمان حال باقی مانده است به مثال های 
زیر توجه کنید:

His shoes are dirty.  کفش های او کثیف هستند. )زمان حال ساده( 
He is cleaning his shoes. او مشغول تمیز کردن کفش هایش است. )زمان حال استمراری( 
He has cleaned his shoes = His shoes are clean now

او کفش هایش راتمیز کرده است = کفش های او اکنون تمیز هستند.

  برای بیان طول عملی که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد می توان از زمان حال کامل استفاده کرد.
I have worked here for two years. کنون�این�جا�کار�کرده�ام.� دو�سال�تا

 طرز ساختن زمان حال کامل در زبان انگلیسی:
اسم مفعول فعل اصلی + has / have + فاعل برای ساختن زمان حال کامل از الگوی روبه رو استفاده می کنیم: 

یادآوری: در زبان انگلیسی افعال دارای سه قسمت هستند:
3- اسم مفعول 2- زمان گذشته  1- زمان حال 

افعال از نظر صرف شدن به دو دسته تقسیم می شوند: افعال با قاعده و افعال بی قاعده
 d ختم شده باشد فقط e به آخرشان اضافه می شود و اگر فعل به ed افعال با قاعده: افعال با قاعده افعالی هستند که در زمان گذشته و اسم مفعول

اضافه می شود.
افعال بی قاعده: افعالی هستند که قاعدۀ خاصی ندارند و باید آن ها را به تدریج با تکرار و تمرین در جمالت یاد گرفت.

فعل to work )کار کردن( را در زمان حال کامل صرف می کنیم:

مفردجمع

we have worked. کارکرده ایم. 

You have worked. کار کرده اید. 

They have worked. کار کرده اند. 

I have worked. کار کرده ام. 

You have worked. کار کرده ای. 

کار کرده است    
He

She

It

 Has worked

همان طور که دیدیم فعل کمکی has فقط در سوم شخص مفرد )He, She, It( به کار می رود.
طریقه منفی کردن زمان حال کامل: برای منفی کردن این زمان not را بعد از have یا has قرار می  دهیم.

Ali has not played football.   

طریق سؤالی کردن زمان حال کامل: برای سؤالی کردن این زمان have یا has را قبل از فاعل جمله قرار می دهیم.

Have you studied English?
شکل خالصه شده افعال:

He has = He’sI have = I’ve

It has = It’sYou have = You’ve

They have = They’veWe have = We’ve

Lesson2
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