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 چگونه از آینده حرف بزنیم؟
 will  عموماً انگلیسی زبان ها برای صحبت کردن دربارۀ زمان آینده از دو روش استفاده می کنند. یکی از این روش ها، استفاده از فعل کمکی

همراه با شکل سادۀ فعل و روش دیگر، استفاده از الگوی  be going to همراه با شکل سادۀ فعل است.

will کاربرد 

مثالکاربرد

 1 آنچه که احتماالً در آینده رخ می دهد.
)بر اساس نظر و عقیدۀ شخصی خودمان(

George will be famous one day.
جورج روزی معروف خواهد شد.

 2 تصمیم آنی یا یهویی )بدون برنامه ریزی قبلی( 
Ali: “It is cold.”  Hamid: “I will close the door.”

علی: »هوا سرد است.«     حمید: »در را می بندم.«

 3 قول و قرار و بیان تمایل برای انجام کاری
I will help you with your lessons.

در درس هایت کمکت می کنم.

 4 خواهش و تقاضا
Will you take me to home, please?

می شود لطفاً مرا به خانه ببری؟

هفتۀ بعد 16 ساله خواهم شد. .I will be 16 next week 5 اشاره به امور حتمی در زمان آینده

روش سؤالی کردن با will: کافیست جای فاعل و will را با هم عوض کنیم.
Will George be famous one day? آیا جورج روزی معروف خواهد شد؟ 

روش منفی کردن با will: واژۀ not را به  will اضافه می کنیم. مخفف آن هم won’t می شود. 
I will not (won’t) close the window.  .پنجره را نمی بندم

be going to کاربرد 

مثالکاربرد

 1 کاری که از قبل تصمیم گرفتیم تا در آینده انجام دهیم.

A: “Are you busy this evening?”
B: “Yes, I’m going to meet Jack at the library at seven.”

الف: »آیا امروز عصر سرت شلوغ است؟«
ب: »بله، قصد دارم جک را ساعت 7 در کتابخانه مالقات کنم.«

 2 برای انجام پیش بینی در مورد آینده براساس قرائن و 
نشانه های موجود.

Not a cloud in the sky. It’s going to be a warm day. 
در آسمان هیچ ابری نیست. روز گرمی خواهد بود.

 will از be going to کلی تر است و در واقع در موارد ذکر شده نیز می توان به جای  be going to برای اشاره به آینده از will نکته کاربرد
استفاده کرد. مثال:

According to the weather report, it will be cloudy tomorrow.

According to the weather report, it is going to be cloudy tomorrow.   .طبق گزارش هواشناسی، فردا هوا ابری خواهد بود
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 be going to روش سؤالی کردن با
Are you going to meet Jack this evening? قصد داری جک را امروز بعدازظهر مالقات کنی؟ 

 be going to روش منفی کردن با
I’m not going to have breakfast this morning.  .قصد ندارم امروز صبح صبحانه بخورم

جمالت خبری و هم چنین جمالت پرسشی که با کلمات پرسشی شروع می شوند، دارای آهنگ افتان )falling intonation( هستند. 
مثال

Where is the natural home of the Iranian Cheetah? 
How old are you? 
When are you going to travel to Spain?   
People need more places for living. 
We are going to visit the museum today.  
My car doesn’t work. 

PronunciationPronunciation

 گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.
1  A: “This letter is in French, and I don’t speak French. Can you help me?”

B: “Sure. I ............ translate it for you.”

 will  am going to 

2  A: “Do you have plans for dinner?” 

B: “Yes, I ............ meet a friend for dinner at Alice’s Restaurant. Want to join us?”

 will going to  am going to

3  A: “Hamid is a good artist. And he’s so patient with children.”

B: “He ............ be very successful as an elementary art teacher.”

 will  will be going to

4  I don’t like my job. I ............ quit when I get back from vacation.

 would  am going to

5  A: “Are you busy this evening?”

B: “Yes, I ............ meet Jack at the library at seven. We ............ study together.”

 will – will  are going to – are going to

6  It’s Maryam’s birthday next week, so we ............ buy her some flowers.

 am going to  are going to

7  A: “Can I speak to Hamid?”     

B: “Yes, just a moment, please. I ............ find him.

 will  am going to

8  Reza ............ watch TV tonight. The TV program is boring.

 will  won’t
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9  “They saved enough money.” “They ............ buy a house soon.”

 is going to  are going to

10  A: “The phone is ringing.”    B: “I ............ pick it up.”

 will  am going to

 جاهای خالی را با be going to یا will پر کنید. )در بعضی از موارد کاربرد هر دو صحیح است.(

1  A: “I don’t have the book.”     B: “I ............ buy one for you too.”

2  I think it ............ rain ــ I just felt a drop.

3  Go back! The bomb ............ explode soon.

4  I promise I ............ give it back next time.

5  A: “Why is Betty in a hurry?”

B: “Because she ............ meet her brother at the station at six.”

6  A: “There is a good movie on TV tonight.”

B: “Yes, I know. I ............ watch it.”

7  A: “What would you like to drink, sir?”

B: “I ............ have a glass of milk, please.”

8  A: “Oh, you have left the door open.”

B: “Have I? I ............ go and shut it.”

9  A: “I feel cold.” 

B: “Look at those black clouds. It ............ rain.”

10  ............ you shut the door, please? 

 شکل صحیح فعل های داخل پرانتز را در جای خالی بنویسید.

1  ............ you ............ to the cinema with me? (come)

2  “That bag looks very heavy.” “I ............ you”. (help)

3  Jackson ............ probably ............ to London next year. (go)

4  Give me all your money or you ............ . (die)

5  A: “What is the problem? There are strange noises in the lift.”

B: “I think the lift ............ . Let’s get out!” (break down)

6  A: “Why are you filling that glass of water?”

B: “I ............ some water.” (drink)

7  I am going ............ physics tonight. (study)

8  I ............ smoking! I promise you. (quit)

9  A: “I am cold.”

B: “I ............ the window.” (close)
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 گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

1  A: “I don’t know how to use this map.”      B: “It’s not hard. I ............ you.”

1) show 2) showed 3) will show 4) am going to show

2  Look! The bus ............ the blind man.

1) hits 2) hit 3) will to hit 4) is going to hit

3  We ............ to Isfahan last year.

1) went 2) go 3) are going to go 4) will go

4  There’s a good film on TV tonight. ............ ?

1) Did you watch it  2) Are you going to watch it

3) Do you watch  4) Will you to watch it

5  A: “What are those bricks for?”     B: “I ............ a wall around the garden.”

1) am going to build  2) built 

3) will to build  4) build

 اسم
به گروهی از کلمات که برای اشاره به اشیاء، اشخاص، مکان ها و مفاهیم استفاده می شوند، اسم می گوییم. کتاب شما اسم ها را به دو گروه اسم 

عام و اسم خاص تقسیم بندی کرده است:

ــم  ــا و مفاهی ــه اشــخاص، اشــیاء، مکان ه ــه ب ــد apple ،friend و school ک ــه اســم هایی مانن ــام (Common Noun): ب ــم ع اس
بــه طــور کلــی اشــاره دارنــد، اســم عــام می گوینــد.

 اســم خــاص (Proper Noun) : بــه اســم هایی ماننــد Friday ،Hamid و Italy  کــه بــه اســم، زمــان یــا مــکان معینــی اشــاره دارد 
ــا حــرف بــزرگ شــروع می شــوند. اســم خــاص می گوینــد کــه ب

 چگونگی جمع بستن اسم ها 
کثر اسم ها با اضافه کردن s جمع بسته می شوند. ا

book books

boy boys

girl girls

house houses

اسم هایی که به sh, ch, x, s ختم می شوند، با es جمع بسته می شوند.

fox foxes

church churches

dish dishes

match matches
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 ves به  حروف  این  می شوند،  ختم   fe یا   f به  که  اسم هایی  در 
تبدیل می شوند.

knife knives

wolf wolves

wife wives

leaf leaves

thief thieves

life lives

housewife housewives

بعضی از اسم ها هم بی قاعده هستند و هر کدام ساز خودشان را 
می زنند. ناچاریم حفظشان کنیم.

child children

man men

woman women

tooth teeth

foot feet

deer deer

sheep sheep

mouse mice

 شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را در جای خالی بنویسید.

1  The ............ are very crowded today. (bus)

2  My left ............ hurts. (feet)

3  I saw two ............ in the street. (postman)

4  You can see Mr. Smith’s ............ in the school. Both of them are talkative. (child)

5  Most ............ work more than ten hours a day at home. (houswife)

6  These ............ live in that house. (girl)

7  There are some ............ on the farm. (sheep)

8  ............ live in the jungles of Africa. (monkey)

9  Those ............ know how to swim. (woman)

10  We have 32 ............ in our mouth. (tooth)

 با توجه به جمع یا مفرد بودن اسم ها، گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.
1  our teacher’s tablet =  

 1 teacher and 1 tablet   some teachers and 1 tablet

2  the men’s sandwiches = 

 some men and some sandwiches  some men and 1 sandwich

3  my friend’s cars = 

 1 friend and some cars  some friends and some cars

4  my friends’ cars = 

 some friends and some cars  1 friend and some cars

5  the mice’s cage = 

 1 mouse and 1 cage   some mice and 1 cage   
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endangered /ɪnˈdeɪndʒərd/ adj. در معرض خطر

The panda is an endangered animal. .پاندا یک حیوان در معرض خطر است
A mother never does anything to endanger the lives of her children.

یک مادر هرگز کاری نمی کند که زندگی بچه هایش را در معرض خطر قرار دهد.

alive /əˈlaɪv/ adj. زنده، در قید حیات

My grandfather is still alive. .پدربزرگم هنوز زنده است
It was a bad accident. Theyʼre lucky to be alive. .تصادف بدی بود. آن ها خوش شانس هستند که زنده اند

increase /ɪnˈkri:s/ v. n. افزایش دادن، افزایش یافتن؛ افزایش، ازدیاد

The number of cheetahs will increase in future. .تعداد یوزپلنگ ها در آینده افزایش خواهد یافت
There has been an increase in road accidents. .در تصادفات جاده ایی افزایش وجود داشته است

hear /hɪr/ v. شنیدن

I heard someone laughing in the next room. .صدای کسی که در اتاق بغلی می خندید را شنیدم

protect /prəˈtekt/ v. محافظت کردن، مراقبت کردن

Parents try to protect their children from danger. .والدین تالش می کنند کودکانشان را از خطر محافظت کنند
This jacket gives good protection from rain and wind. .کت محافظت خوبی دربرابر باران و باد می دهد این ژا

nature /ˈneɪtʃər/ n. طبیعت

We enjoy the beauties of nature. .ما از زیبایی های طبیعت لذت می بریم

wildlife /ˈwaɪldlaɪf/ n. حیات وحش

Animals and plants in nature is called wildlife. .حیوانات و گیاهان در طبیعت، حیات وحش نامیده می شوند

plan /plæn/ n.v. طرح، برنامه؛ برنامه ریزی کردن

Do you have any plans for the weekend? آیا شما برای آخر هفته هیچ برنامه ایی دارید؟
Maria didn’t plan to kill Fiona. It was an accident. .ماریا قصد نداشت فیونا را بکشد. آن یک حادثه بود

take care (of) /teɪk ker/v. )مراقبت کردن )از

Take care when driving on icy roads. .هنگام رانندگی روی جاده های یخ زده مراقب باشید
Who takes care of the dog while you are away? وقتی نیستید چه کسی از سگ مراقبت می کند؟

forest /ˈfɑ:rɪst/ n. جنگل

Forest is a large area of land with a lot of trees. .جنگل ناحیۀ بزرگی از زمین با درختان زیاد است

destroy /dɪˈstrɔɪ/ v. ویران کردن، تخریب کردن

The fire destroyed the house. .آتش خانه را ویران کرد
Some companies are destroying the environment. .برخی از شرکت ها درحال ویران کردن محیط زیست هستند
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die out /daɪ aʊt/ v. منقرض شدن

The wild population of kolas is in danger of dying out. .جمعیت وحشی کواالها در خطر انقراض است

pay attention /peɪ əˈtenʃən/ v. دقت کردن، توجه کردن

She tried to pay attention to what he was saying. .او تالش می کرد به آنچه او می گوید توجه کند
If you paid more attention in class, you could actually learn something!

گر شما در کالس توجه بیشتری می کردید، شما در واقع می توانستید چیزی یاد بگیرید. ا

natural /nˈætʃərəl/ adj. طبیعی

It’s not natural for a child of his age to be so quiet. .کت باشد برای بچۀ به سن او طبیعی نیست که خیلی سا
Naturally, I get upset when things go wrong. .طبیعتاً، وقتی اوضاع بد باشد، غمگین می شوم

plain /pleɪn/ n. دشت
Humans destroy the natural homes of the animals in the forests, lakes, and plains!

انسان ها خانه های طبیعی حیوانات در جنگل ها، دریاچه ها و دشت ها را ویران می کنند.

hope /hoʊp/ v. n. امیدوار بودن، امید

We hope that more women will attend the meeting. .امیدواریم که زنان بیشتری در جلسه شرکت کنند
When I first arrived in New York, I was full of hope for the future.

هنگامی که در ابتدا به نیویورک رسیدم، پر از امید برای آینده بودم.

injured /ˈɪndʒərd/ adj. آسیب دیده

Persepolis has three injured players. .تیم[ پرسپولیس سه بازیکن مصدوم دارد[
Grandpa was badly injured in the war. .بابابزرگ بدجوری در جنگ مجروح شد

a few /ə fju:/ determiner. تعداد کمی، چند، چندتا

I read a few of her books. .من چندتا از کتاب های او را خواندم

human /ˈhju:mən/ n. انسان، بشر

Dogs can hear much better than humans. .سگ ها می توانند خیلی بهتر از انسان ها بشنوند
human body بدن انسان

instead /ɪnˈsted/ adv. در عوض، به جایش
If Jo can’t attend the meeting, I could go instead. .گر جو نتواند در جلسه شرکت کند، من می توانم به جایش بروم ا
You probably picked up my keys instead of yours. .تو احتماالً کلیدهای مرا به جای کلیدهای خودت برداشتی

future /ˈfju:tʃər/ n. آینده

What are your plans for the future? برنامه های شما برای آینده چیست؟

lake /leɪk/ n. دریاچه

Gahar lake is famous for its clear water. .دریاچۀ گهر برای آب تمیزش معروف است

recently /ˈri:səntli/ adv. اخیراً، به تازگی

I know you recently got a new job. .می دانم که اخیراً شغل جدیدی پیدا کردی
Is it a recent photo of your wife? آیا این عکسی جدید از همسرتان است؟
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hunt /hʌnt/ v. شکار کردن

Some animals hunt at night. .بعضی حیوانات در شب شکار می کنند
Hunters come to our village to hunt animals. .شکارچی ها برای شکار حیوانات به روستای ما می آیند

hopefully /ˈhoʊpfəli/ adv. امیدوارانه

“Will be there any food left over?” He asked hopefully. »او امیدوارانه پرسید، »آیا هیچ غذایی باقی خواهد ماند؟
We worked hopefully and energetically, thinking we might finish first.

کار را[ اول تمام کنیم. ما امیدوارانه و با انرژی کار کردیم، و به این فکر می کردیم که شاید ]

interested /ˈɪntrəstəd, ˈɪntrɪstəd/ adj. عالقه مند

I’m interested in music. .من به موسیقی عالقه مند هستم
She told me an interesting story. .او داستانی جالب به من گفت
Hamid showed an interest in music. .حمید به موسیقی عالقه نشان داد

wild /waɪld/ adj. وحشی

There are many wild animals in this area. .حیوانات وحشی زیادی در این ناحیه وجود دارند

schedule /ˈskedʒʊl, -dʒəl/ n. برنامه 

They had to change their schedule because the train arrived late. 

آن ها باید برنامۀ خودشان را تغییر می دادند زیرا قطار دیر رسید.
Meg’s new book is well ahead of schedule. .کتاب جدید مگ بسیار جلوتر از برنامه است

idea /aɪˈdɪə/ n. ایده، عقیده، نظر

You should talk to Ken _ he’s always full of good ideas. .شما باید با کن حرف بزنید ـ او همیشه سرشار از ایده های خوب است
I knew it was a bad idea to leave him on his own. .می دانستم که ایدۀ بدی بود که او را به حال خود رها کنیم

appropriate /əˈproʊpriɪt/ adj. مناسب، درخور

These clothes not appropriate for a job interview. .این لباس ها مناسب یک مصاحبۀ شغلی نیست
I didn’t feel that this was an appropriate time to mention the subject of money.

احساس نمی کردم که زمان مناسبی برای مطرح کردن موضوع پول باشد.

common /ˈkɑmən/ adj. رایج، متداول، عادی، معمولی، مشترک

Heart disease is one of the commonest causes of death. .بیماری قلبی یکی از رایج ترین دالیل مرگ است
Luckily we all had a common language which meant we could communicate with each other. 

خوشبختانه، همۀ ما زبان مشترکی داشتیم که به این معنا بود ]که[ ما می توانستیم با هم ارتباط برقرار کنیم.

proper /ˈprɑ:pər/ adj. درست، مناسب، درست و حسابی

Everything was in its proper place. .هر چیزی در جای مناسب خودش بود
Try to eat proper meals instead of fast-food take aways. .سعی کن به جای غذاهای آمادۀ فست فود، غذای درست و حسابی بخوری

divide /dɪˈvaɪd/ v. تقسیم کردن

Mother divided the cake into three parts. .مادر کیک را به سه قسمت تقسیم کرد
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 جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

increases – protect – alive – plan – nature – destroyed – hope – instead – recently

1  What happens if the number of wolves ............ in an area?

2  Have you seen any new film ............?

3  He had no raincoat to ............ himself from the rain.

4  I wanted to run but walked ............ .

5  He was ............ for a week without any food.

6  The atomic bomb ............ the entire city of Hiroshima.

7  No one knows yet if anyone is alive after the accident. At this point, we can only ............ .

8  When we met them at the restaurant, they said there had been a change of ............ .

 جاهای خالی را با دانش خود کامل کنید.

1  She ............ her back lifting a heavy box while she was moving into her new apartment.

2  They took the ............ woman to hospital.

3  Panda was once a(n) ............ animal. We should ............ of it in wildlife.

4  ............ to your English teacher when he is teaching grammar.

5  Some people cut trees and ............ to make roads.

 هر کلمه را به تعریف آن وصل کنید.

1   a small number of things or people

2   to stop existing 

3   a large area of land that is covered with trees

4   the time after now

5   become bigger or more

future
increase
a few
forest
die out

 کلمات درهم ریخته را مرتب کنید.

1  England / will / travel / to / you / next month / ?

2  to eat / what / are / going / you / today / ?

3  needs / the / everyone / I / plan / think / future / to / for / .

4  very / students / protecting / interested / nature / in / are / .

5  people / take / of / many / are / care / animals / nowadays / going to / .

 دور کلمۀ متفاوت خط بکشید.

1  1) bear 2) panda 3) wolf 4) cow

2  1) taste 2) hunt 3) hear 4) see

3  1) cow 2) pain 3) sea 4) table

4  1) danger 2) school 3) cinema 4) park

5  1) save 2) protect 3) care 4) destroy
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برای پاسخ دادن به تست های کلوز و ریدینگ درس اول، ابتدا درسنامۀ ضمیمه کتاب را مطالعه کنید.

Cloze

Cheetahs are the fastest ….1…. animals on Earth. They can run up to 70 miles an hour. That is as 
fast as a car may drive on a freeway! Cheetahs have great eyesight. They can see from very far away. 
A Cheetah ….2…. has many spots. The spots help cheetahs while they ….3…. Cheetahs are endan-
gered. Some people ….4…. that cheetahs will become extinct. When an animal is extinct, there are no 
more ….5…. . 

1

1  1) wild 2) serious 3) cruel 4) quiet

2  1) so 2) however 3) also 4) anymore

3  1) add 2) hunt 3) lose 4) choose

4  1) attend 2) increase 3) protect 4) worry

5  1) alive 2) different 3) natural 4) recent

Cloze

Dinosaurs were the biggest animals in the world. They lived on ….1…. and in water millions 
of years ago. There ….2…. over seven hundred different types of dinosaur. Some were taller 
than a house. Some were smaller than a dog. The tallest dinosaurs were the seismosaurus and the  
Argentinosaurus. They lived in America ….3…. 150 million years ago. The seismosaurus was over 40 
meters long from nose to tail. It had a long neck like a ….4…. . It didn’t have any horns. It walked on 
four legs. It didn’t eat meat. It ate leaves, grass and ….5…. .

2

1  1) earth 2) land 3) nature 4) zoo

2  1) has 2) was 3) be 4) were

3  1) about 2) near 3) of 4) for

4  1) tiger 2) panda 3) giraffe 4) wolf

5  1) animals 2) plants 3) hunters 4) goats

Dolphins are marine mammals that are related to whales. They live in the water. Dolphins are 
found all over the world’s seas as well as in rivers. Dolphins are meat-eaters and feed on fish or squid. 
They often swim together in groups called “pods.” They are thought to have powerful eyesight and 
hearing, but do not have a sense of smell. 

Dolphins come in different sizes. Some are smaller than the average person, but others, such as the 
Orca, can be 30 feet long, or more than five times as long as the average person. Dolphins are thought 
to be very clever and talk to each other using some sounds. All dolphins are powerful swimmers. Have 
you ever seen a dolphin? We can often see groups of dolphins bobbing in and out of waves close to 
the shoreline.

1Reading Passage
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TestsTestsTestsLessonLessonLesson 11

1  A: “Would you prefer tea or coffee?”   

B: “I ............ some coffee, please.”

1) will have 2) am going to have 3) am having 4) have

2  A: “What are your plans for the holiday?”   

B: “I ............ my parents for a few days and then travel to Egypt.”

1) will visiting 2) visit 3) am visiting 4) am going to visit

3  A: “I have a headache.”    B: “Sit down. I ............ you an aspirin.”

1) am going to get 2) get 3) will get 4) am getting

4  I have two sisters and ............ brother. My brother has a son and that makes me ............ uncle.

1) the – an 2) the – the  3) a – a  4) a – an 

5  It looks like it is going to be ............ rainy day. You should take ............ umbrella.

1) the – an 2) an – a 3) a – an 4) the – the 

6  My ............ don’t like cleaning their ............ three times a day.

1) children – teeth 2) child – tooth 3) child – teeth 4) children – tooth 

7  The ............ over there want to meet ............ sons.

1) woman – hers 2) women – their 3) women – hers 4) woman – their 

8  They are sending some ............ to fix ............ roof.

1) men – the 2) man – the 3) men – a  4) man – a 

9  A: “It’s really hot in here.”   B: “OK, I ............ the window.”

1) will open 2) am opening 3) am going to open 4) open

10  Yesterday I woke up at 10. Tomorrow I ............ at 8.

1) will waking up 2) am going to wake up 3) wake up 4) am waking up

11  A: “Are you going to go shopping tomorrow?”   B: “Yes, I ............ .”

1) go 2) will 3) am 4) can

12  My mother and father ............ breakfast at 7:00 every day.

1) are going to eat 2) will eat 3) eat 4) eats

13  Hi Tom. I’m alone. ............ to my home for dinner?

1) Are you going to come 2) Do you come

3) Will you come  4) Are you coming

14  Do you like ............? They are made in ............ .

1) that knife – Zanjan  2) those knives – the Zanjan 

3) this knife – Zanjan  4) those knives – Zanjan 
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15  I’m going to take a trip ............ .

1) last week 2) yesterday 3) next week 4) every day

16  I live in ............ house near ............ university. I need ............ hour to go there.

1) a – a – an  2) a – an – a  3) a – a – a  4) a – an – an 

17  This chair is too heavy for you to carry alone. I ............ you.

1) ’m going to help 2) ’ll help 3) was going to help 4) am helping

18  I have bought some wood because I ............ a bookcase for my apartment.

1) will built 2) build 3) am going to build 4) built

19  A: “Alex is in town for a few days.”

B: “Really? Great! I ............ him a call.”
1) give 2) am giving 3) am going to give 4) will give

20  A: “I need some fresh air. I’m going for a short walk.”

B: “I ............ with you.”
1) ’ll come 2) ’m going to come 3) come 4) ’m coming

21  A: “Why can’t you come to the party?”

B: “We ............ with my husband’s family that weekend.”
1) was 2) would be 3) are 4) are going to be

22  Excuse me. Is this ............ pen or ............ ?

1) mine – your 2) my – you 3) my – yours 4) mine – yours 

23  A: “............ those people?”

B: “I’m not sure, but I think they’re the new students from Thailand.”
1) What is 2) Who is 3) Who are 4) What is

24  My books are on my desk. ............ my books.

1) These are 2) It is 3) That is 4) That was

25  How many ............ does Mr. Miller have?

1) work 2) sheep 3) wife 4) son

26  I don’t like this food. It smells terrible. I ............ it.

1) won’t eat 2) didn’t eat 3) was eating 4) eat

27  A: “............ are you going ............ after university?”

B: “I am going to continue my research about endangered animals.”
1) Where – to go 2) What – to do 3) What – did  4) Where – playing

28  A: “................................................?”

B: “My flight is tomorrow morning.”
1) Where will you leave 2) How are you going to leave
3) When are you going to leave 4) What will you do tomorrow

29  All the ............ got good grades on the spelling test.

1) child 2) women 3) man 4) boy
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30  If you send this letter now, she will ............ it tomorrow.
1) receives 2) received 3) receiving 4) receive

31  Simon will go to ............ London next week if he gets ............ cheep flight.
1) the – ... 2) ... – a 3) ... – ... 4) the – a

32  He’s six ............ tall, with dark brown ............ .
1) foot – hair 2) feet – hairs 3) foot – hairs 4) feet – hair 

33  A: “Will she be at home tomorrow night?”
B: “No, ............ .”
1) won’t 2) she isn’t 3) she won’t 4) will not she

34  I can’t attend the party tomorrow. I ............ teach English to a few ............ .
1) would – students  2) am going to – student 
3) will – student  4) am going to – students

35  I usually ............ at my desk in the mornings. I was sitting at his desk yesterday morning.
1) will sit 2) am sitting 3) sit 4) am going to sit

36  We ............ dinner at a nice restaurant on Saturday, but we haven’t booked a table yet.
1) would have 2) will be going to have 3) are having 4) are going to have

37  Which of the following is wrong?
1) Who teaches you math every Saturday? 2) Why are you going to wear that coat?
3) When banks open in your country? 4) Where do you live nowadays?

38  A: “............ do you go to school?” 
B: “Usually by bus.”
1) Why 2) How 3) What time 4) Where

39  I take off ............ shoes before entering ............ .
1) his – the house 2) my – house 3) their – house 4) my – the house

40  Please ............ your cigarettes before entering the museum.
1) take off 2) put out 3) look at 4) put on 

41  Luckily, nobody was badly ............ when the bus ran into the school building.
1) protected 2) hurt 3) put 4) lost

42  We must try to save the life of ............ animals.
1) destroyed 2) interested 3) scheduled 4) endangered

43  There are a number of things we can do to  ............ our environment.
1) protect 2) increase 3) injure 4) identify

44  Everyone wants to start a business and ............ sales as their business grows.
1) attend 2) follow 3) inform 4) increase

45  If he took his doctor’s advice, he might still be ............ .
1) plural 2) simple 3) alive 4) extra

46  The ............ has a few of Van Gogh’s early paintings.
1) farm 2) museum 3) plain 4) zoo
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پاسخ های تشریحیپاسخ های تشریحیپاسخ های تشریحی

الف: »آیا چای را ترجیح می دهی یا قهوه را؟« ب: »کمی  قهوه می خورم، لطفاً.« 1  1
 برای تصمیم های یهویی، از زمان آیندۀ ساده استفاده می کنیم.

الف: »برنامه های شما برای تعطیالت چیست؟« ب: »من  قصد دارم چند روزی والدینم را ببینم و سپس به مصر سفر کنم.« 2  4
 برای انجام کاری در آینده که برای آن از قبل طرح و برنامه چیده ایم، از be going to استفاده می کنیم.

الف: »سردرد دارم.« ب: »بنشین. برایت آسپرین می گیرم.«  3  3
 برای تصمیم های یهویی، از زمان آیندۀ ساده استفاده می کنیم.

من دو خواهر و یک برادر دارم. برادرم یک پسر دارد و این امر مرا تبدیل به عمو می کند. 4  4
brother  مفرد و قابل شمارش است و نباید بدون حرف تعریف بیاید، بنابراین از a استفاده می کنیم. از طرفی uncle هم مفرد و 

قابل شمارش است و چون با حرف صدادار شروع شده است، از an استفاده می کنیم.
انگار قرار است یک روز بارانی باشد. شما باید یک چتر همراه داشته باشید. 5  3

day  اسم قابل شمارش و مفرد است و rainy هم با یک صدای صامت )غیرصدادار( شروع شده است. بنابراین در جای خالی اول 
از a استفاده می کنیم. umbrella هم اسم قابل شمارش و مفرد است و با یک حرف صدادار شروع شده است، بنابراین در جای خالی 

دوم از an استفاده می کنیم. 
بچه های من دوست ندارند دندان هایشان را روزی سه بار تمیز کنند. 6  1

گر doesn’t like آمده بود، در هر دو مورد   چون don’t like آمده است، در هر دو جای خالی از اسم جمع استفاده می کنیم و ا
از اسم مفرد استفاده می کردیم.

آن زنانی که آن جا هستند می خواهند پسرانشان را ببینند. 7  2
گر قرار بود از اسم مفرد   چون فعل want آمده است، فاعل باید جمع باشد و از ضمیر جمع نیز برای آن استفاده می کنیم. البته ا

استفاده کنیم، wants در جمله می آمد.
آن ها تعدادی مرد را می فرستند تا پشت بام را تعمیر کنند. 8  1

گر قرار باشد بعد از some اسم قابل شمارش بیاید، باید به صورت جمع باشد و roof  هم به خاطر معرفه بودن با حرف تعریف   ا
the همراه است.

الف: »اینجا واقعاً خیلی گرم است.« ب: »خب، پنجره را باز می کنم.« 9   1
 برای تصمیم های یهویی، از زمان آیندۀ ساده استفاده می کنیم.

دیروز ساعت 10 بیدار شدم. فردا قصد دارم ساعت 8 بیدار شوم. 10  2
 برای انجام کاری در آینده که برای آن از قبل طرح و برنامه چیده ایم، از be going to استفاده می کنیم.

الف: »آیا قصد دارید فردا به خرید بروید؟« ب: »بله، قصد دارم.« 11   3
 وقتی بخواهیم به سؤالی پاسخ کوتاه بدهیم، باید از فعل کمکی خود جملۀ سؤال استفاده کنیم.

مادر و پدرم هر روز صبحانه را ساعت 7 می خورند. 12  3
 هر وقت بخواهیم از عادت و تکرار کاری حرف بزنیم، از زمان حال ساده استفاده می کنیم.

سالم تام. من تنها هستم. آیا برای شام به منزل من می آیی؟ 13  3
 برای خواهش و تقاضا کردن، از will استفاده می کنیم.

آیا از آن چاقوها خوشت می آید؟ آن ها در زنجان درست شده اند. 14  4
 جملۀ دوم با they شروع شده است، پس حتماً به یک اسم جمع مثل knives اشاره دارد. از طرفی اسم شهر )مثل Zanjan( با 

حرف تعریف the نمی آید.
قصد دارم هفته آینده به سفر بروم. 15  3

be going to  برای زمان آینده مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین از قید زمانی استفاده می کنیم که از آینده حرف بزند.
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من در خانه ای نزدیک یک دانشگاه زندگی می کنم. برای رفتن به آن جا به یک ساعت زمان نیاز دارم. 16  1
 از آن جایی که همۀ اسم ها مفرد و قابل شمارش هستند، حتماً باید با یک حرف تعریف همراه باشند. در دو جای خالی اول از حرف 
تعریف a استفاده می کنیم چون تلفظ آن ها به صورت غیر صدادار شروع می شود. اما برای جای خالی سوم از an استفاده می کنیم 

چون h در واژۀ hour تلفظ نمی شود.
این صندلی برای شما آن قدر سنگین است که نمی توانید آن را به تنهایی حمل کنید. کمکتان می کنم. 17  2

 برای تصمیم های یهویی، از زمان آیندۀ ساده استفاده می کنیم.
من مقداری چوب خریده ام چون قصد دارم برای آپارتمانم یک قفسۀ کتاب بسازم. 18  3

 برای انجام کاری در آینده که از قبل طرح و برنامه چیده ایم، از be going to استفاده می کنیم.
الف: »الکس چند روزی در این شهر است.« ب: »واقعا؟ چه خوب! با او تماس تلفنی خواهم گرفت.« 19  4

 برای تصمیم های یهویی، از زمان آیندۀ ساده استفاده می کنیم.
الف: »به کمی  هوای تازه نیاز دارم.  قصد دارم قدمی  بزنم.« ب: »با تو می آیم.« 20  1

 برای تصمیم های یهویی، از زمان آیندۀ ساده استفاده می کنیم.
الف: »چرا شما نمی توانید به مهمانی بیایید؟« ب: »ما قرار است در آن آخر هفته با خانوادۀ شوهرم باشیم.« 21  4

 برای انجام کاری در آینده که از قبل طرح و برنامه چیده ایم، از be going to استفاده می کنیم.
ببخشید. آیا این خودکار من است یا مال شما؟ 22  3

 چون بعد از جای خالی اول اسم آمده است از صفت ملکی استفاده می کنیم و در جای خالی دوم به علت نبودن اسم، از ضمیر ملکی 
استفاده می کنیم. دقت کنید که هر چند شما تا این جا با کاربرد ضمایر ملکی آشنا نشده  اید، اما بدون آن و فقط با در نظر گرفتن جای 

خالی اول نیز می توانستید به تست جواب دهید.
الف: »آن افراد چه کسانی هستند؟« ب: »مطمئن نیستم، اما فکر کنم دانشجوهای جدید اهل تایلند باشند.« 23  3

 برای پرسش دربارۀ فاعل انسان از who استفاده می کنیم و چون people جمع است، are می آوریم.
کتاب های من روی میز هستند. این ها کتاب های من هستند. 24  1

 با توجه به جمع بودن books و این که در بین گزینه ها، فقط these are می تواند به اسم جمع اشاره کند، گزینۀ )1( صحیح است.
آقای میلر چند تا گوسفند دارد؟ 25  2

 بعد از many، اسم قابل شمارش و جمع می آید. گزینه های )1(، )3( و )4( مفرد هستند ولی گزینۀ )2( اسم جمع بی قاعده است، 
یعنی اسم مفرد و جمع آن به یک شکل می آید.

کی می دهد. آن را نمی خورم. 26 من از این غذا خوشم نمی آید. بوی وحشتنا  1
 گزینه های )3( و )2( به علت گذشته بودن، غلط هستند. گزینۀ )4( هم نمی تواند با توجه به کاربرد زمان حال ساده، از نظر معنی 

جور در بیاید. در این جمله از زمان آیندۀ ساده برای نشان دادن تمایل یا عدم تمایل استفاده می کنیم.
الف: »قصد داری بعد از دانشگاه چه کار کنی؟« ب: »قصد دارم تحقیقاتم را دربارۀ حیواناِت در معرض خطر ادامه دهم.« 27  2

 هرگاه بخواهیم دربارۀ شغل شخصی سؤال بپرسیم، از what استفاده می کنیم و با توجه به کاربرد be going to، گزینۀ )2( صحیح 
است.

الف: »قصد دارید چه زمانی بروید؟« ب: »پروازم فردا صبح است.« 28  3
 چون پاسخ دربارۀ زمان اتفاق عملی است، از when برای سؤالی کردن آن استفاده می کنیم.

همۀ خانم ها در امتحان امالء نمرات خوبی گرفتند. 29  2
 بعد از all یا اسم قابل شمارش جمع می آید یا اسم غیرقابل شمارش. در این جا تنها گزینۀ قابل شمارش جمع، گزینۀ )2( است.

گر شما این نامه را االن بفرستید، او آن را فردا دریافت خواهد کرد. 30 ا  4
 بعد از will، فعل در هر صورت به شکل ساده به کار می رود. 

گر بلیت ارزانی پیدا کند، هفتۀ بعد به لندن خواهد رفت.  31 سیمون ا  2
 قبل از اسم شهرها )مثل London( از حروف تعریف استفاده نمی شود. اما با توجه به مفرد و قابل شمارش بودن flight، قبل از 

آن، a را به کار می بریم.
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او شش فوت قد با موی قهوه ای تیره دارد. 32  4
 به خاطر عدد six قبل از جای خالی، باید از اسم جمِع feet استفاده کنیم و hair هم غیرقابل شمارش است، یعنی هرگز جمع 

بسته نمی شود.
الف: »آیا او فردا شب در منزل خواهد بود؟« ب: »نه، نخواهد بود.« 33  3

 برای پاسخ کوتاه دادن، همیشه بعد از فاعل، از فعل کمکی جملۀ پرسشی استفاده می کنیم. 
نمی توانم فردا در جشن شرکت کنم. قصد دارم به تعدادی دانش آموز انگلیسی تدریس کنم. 34  4

 برای بیان عملی که از قبل برای انجامش تصمیم گرفته ایم، از be going to استفاده می کنیم. بعد از a few همیشه اسم قابل 
شمارِش جمع می آید.

من صبح ها معموالً پشت میز خودم می نشینم. دیروز صبح پشت میز او نشستم. 35  3
 برای عملی که به صورت تکراری و از روی عادت انجام می شود، از زمان حال ساده استفاده می کنیم. در جملۀ اول، usually می تواند 

از عالئم زمان حال ساده باشد. 
ما قصد داریم شنبه در یک رستوران خوب شام بخوریم، اما هنوز میزی را رزرو نکرده ایم. 36  4

 برای انجام کاری در آینده که برای آن از قبل طرح و برنامه چیده ایم، از be going to استفاده می کنیم.
کدام یک از موارد زیر غلط است؟ 37  3

 عموماً برای پرسشی کردن جمالت با کلمات پرسشی )whدار(، ابتدا فعل کمکی و سپس فاعل و فعل می آید. گزینۀ )3( این ویژگی 
را ندارد. برای این که گزینۀ )3( درست از آب درآید باید به صورت زیر باشد:

When do banks open in your country?
دقت کنید who در گزینۀ )1( از این قاعده مستثنا است چرا که خود فعل می تواند مستقیماً بعد از آن بیاید و جمله به حالت پرسشی 

دربیاید.
الف: »شما چطور به مدرسه می روید؟« ب: »معموالً با اتوبوس.« 38  2

4( کجا 3( چه زمانی  2( چگونه  1( چرا 
من قبل از ورود به خانه، کفش هایم را در می آورم. 39  4

 با توجه به معنی جمله، کلمۀ جای خالی اول به I اشاره دارد و بنابراین در این جا از my استفاده می کنیم. در جای خالی دوم، چون 
house یک اسم قابل شمارش و مفرد است، نباید تنها بیاید. یعنی اسم های مفرد همیشه باید با یک حرف تعریف، صفت، یا صفت 

ملکی همراه باشند.
لطفاً قبل از ورود به موزه، سیگارهایتان را خاموش کنید. 40  2

4( ]لباس و غیره[ پوشیدن 3( نگاه کردن به  2( خاموش کردن  1( ]لباس و غیره[ درآوردن  
خوشبختانه، زمانی که اتوبوس به درون ساختمان مدرسه برخورد کرد، هیچ کس بدجور آسیب ندید. 41  2

4( از دست دادن 3( قرار دادن  2( آسیب رساندن  1( محافظت کردن 
ما باید برای نجات جان حیوانات در معرض خطر، تالش کنیم. 42  4

4( در معرض خطر 3( برنامه ریزی شده  2( عالقه مند  1( ویران شده 
تعدادی کار وجود دارد که می توانیم برای محافظت کردن از محیط زیست خودمان، آن ها را انجام دهیم. 43  1

4( شناسایی کردن 3( آسیب زدن  2( افزایش دادن؛ افزایش یافتن  1( محافظت کردن، مراقبت کردن 
همه می خواهند کار و کسبی را شروع کنند و وقتی کار و کسبشان رشد کند، فروش را افزایش دهند.  44  4

4( افزایش دادن 3( اطالع دادن  2( دنبال کردن، پیروی کردن  1( شرک کردن در 
گر به نصیحت دکترش گوش می داد، احتماالً هنوز زنده بود. 45 ا  3

4( اضافی 3( زنده  2( ساده   1( جمع 
موزه تعدادی از نقاشی های اولیه ونگوگ را دارد. 46  2

4( باغ وحش 3( دشت  2( موزه  1( مزرعه 


