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Grammar - See Also

4 (Pages 28 - 33)1

live /adj./  زنده
In this way, the number of live endangered plants 
will increase.
»به این ترتیب  تعداد گیاهان زندۀ در معرِض خطر افزایش خواهند یافت.«

cultural /adj./  فرهنگی
There are many cultural differences between France 
and Japan.

»تفاوت های فرهنگی بسیاری بیِن فرانسه و ژاپن وجود دارند.«

uncountable /adj./   غیرقابل شمارش، شمارش ناپذیر
There are many uncountable words for food in English.
انگلیسی  در  غذا  برای  شمارش  قابِل  غیِر  کلمه های  زیادی  »تعداِد 

وجود دارند.«

bag /n./  کیسه
His father usually buys a bag of rice every week.

کیسۀ برنج می خرد.«  هر هفته یک 
ً

»پدرش معموال

slice /n./  ]... قاچ ]میوه[، ُبِرش ]کیک، نان و 
Do you like to eat a slice of pizza?

»آیا مایلید یک ُبرش )تکه( پیتزا بخورید؟«

piece /n./  قطعه، تکه
The child ate some pieces of banana.

»آن بچه چند تکه موز را خورد.«

go shopping  به  خرید  رفتن، خرید  کردن
Don’t spend all your money when you go shopping.

»وقتی شما به خرید می روید، همۀ پولتان را خرج نکنید.«

bottle /n./  بطری، شیشه
They were thirsty and asked for three bottles of water.

کردند.«  »آن ها تشنه بودند و تقاضای سه بطری آب 

sugar /n./  ِشکر، قند
Do you take sugar in your coffee?

»آیا شما در قهوه تان شکر می ریزید؟«

loaf  /n./  واحد شمارش نان[ قرص[
His grandfather buys a loaf of bread early in the morning.

»پدربزرگش صبِح زود یک قرِص نان می خرد.«

bread /n./   نان
You are fat. You shouldn’t eat bread and rice every 
day. 

»شما چاق هستید. شما نباید هر روز نان و برنج بخورید.« 

kilo /n./  کیلو
My father is going to buy three kilos of tea.

کیلو چای بخرد.« »پدرم قصد دارد سه 

meat /n./ گوشت
If you want to be healthy, don’t eat much meat.

گوشت نخورید.« گر شما می خواهید سالم باشید، زیاد  »ا

coffee shop /n./  کافی شاپ، کافه تریا
I met my old friend in a coffee shop after years.
کردم.« کافی شاپ مالقات  »دوسِت قدیمی ام را بعد از سال ها در یک 

order /v./  سفارش دادن
The man ordered himself a cup of coffee and a sandwich.

»آن مرد برای خودش یک فنجان قهوه و یک ساندویچ سفارش داد.«

glass /n./  لیوان
Drink a glass of orange juice every day.

» هر روز یک لیوان آب پرتقال بنوشید.«

wrongly /adv./  به غلط، به اشتباه، اشتباهی، اشتباهًا
The student translated some sentences wrongly.

کرد.«  »آن دانش آموز تعدادی از جمله ها را به غلط ترجمه 

traffic /n./  ترافیک، رفت وآمد
There was a lot of traffic on the way to work this morning.
»امروز صبح در مسیِر کار، ترافیِک زیادی )سنگینی( وجود داشت.« 

soup /n./  سوپ
Her mother is cooking vegetable soup now.

»اآلن مادرش در حال پختن سوپ سبزیجات است.« 

How much ...?  چقدر ...؟، چه مقدار ...؟
How much cheese do you eat every morning?

»شما هر روز صبح چه مقدار پنیر می خورید؟«
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”Grammar“ )دستور زبان(  

1) An endangered language is a language that has very few speakers. 2) Nowadays, many languages are 

losing their native speakers. 3) When a language dies, the knowledge and culture disappear with it. 4) A 

lot of endangered languages are in Australia and South America. 5) Some of them are in Asia and Africa. 

6) The number of live languages of the world is around 7000, and many of them may not exist in the future. 

7) Many researchers are now trying to protect endangered languages. 8) This can save lots of information 

and cultural values of people all around the world.

بومی شان  از دست دادِن گویش وراِن  زبان ها در حال  از  بسیاری  امروزه  کمی دارد. 2(  گویش وراِن بسیار  که  زبانی است  زباِن در معرِض خطر،  1( یک 

که یک زبان از بین می رود، دانش و فرهنگ هم با آن ناپدید می شود. 4( تعداِد زیادی از زبان های در معرِض خطر در استرالیا و آمریکاِی  هستند. 3(هنگامی 

 7000 است و بسیاری از آن ها ممکن است در آینده 
ً

جنوبی هستند. 5( تعدادی از آن ها در آسیا و آفریقا هستند. 6( تعداِد زبان های زندۀ جهان تقریبا

کنند. 8( این می تواند مقداِر زیادی از اطالعات و  کنون درحاِل تالشند تا از زبان های درمعرِض خطر مراقبت  وجود نداشته باشند. 7( بسیاری از محققان ا

ارزش های فرهنگِی مردِم سراسِر جهان را نجات دهد. 

1) There are many uncountable words for food in English. 2) Native speakers often use words such as  

“a bag of ”, “two slices of ” or “a piece of ” with uncountable nouns. 3) This usually happens when they 

go shopping. 4) They may ask for two bottles of water, a bag of sugar, a loaf of bread, or two kilos of meat.  

5) In a coffee shop, they may order a cup of tea, a piece of cake, or a glass of juice. 6) If a foreign learner 

uses uncountable words wrongly, English speakers may not understand them well. 7) So when you learn 

English, be very careful about this important point.

کلمه های غیِرقابِل شمارش برای غذا در انگلیسی وجود دارند. 2( گویش وراِن بومی اغلب با اسم های غیرقابِل شمارش کلمه هایی از  1( تعداِد زیادی 

 هنگامی که آن ها به خرید می روند ُرخ می دهد.4(  آن ها ممکن است دو 
ً

کیسه«، »دو ُبِرش« یا »یک قطعه« را استفاده می کنند. 3( این معموال قبیِل »یک 

کافی شاپ، آن ها ممکن است یک فنجاِن چای، تکه ای کیک و  کنند. 5( در یک  گوشت را درخواست  کیسۀ شکر، یک قرِص نان یا دو  کیلو  بطرِی آب، یک 

کار ببرد، گویش وراِن انگلیسی ممکن است  کلمه های غیِرقابِل شمارش را اشتباه به  گیر )زبان( خارجی  گر یک فرا یا یک لیوان آب میوه را سفارش دهند. 6( ا

منظوِر او را به خوبی متوجه نشوند. 7( بنابراین هنگامی که شما انگلیسی را یاد می گیرید، نسبت به این نکتۀ مهم خیلی مراقب باشید. 

melon /n./  خربزه
In summer people usually eat melon.

 خربزه می خورند.« 
ً

»در تابستان مردم معموال

watermelon /n./  هندوانه
Farmers grow watermelon in this area. 

»کشاورزان در این منطقه هندوانه پرورش می دهند.«

thousand /number./  هزار
There were two thousand people over there.

»دو هزار نفر آن جا وجود داشتند.«

Canadian /n. , adj./  کانادایی، اهِل کانادا
These foreign tourists are Canadian.

گردشگراِن خارجی، کانادایی هستند.« »این 

dollar /n./  ُدالر
They will pay us in American dollars.

کرد.« »آن ها )پول را( به ما به صورِت دالِر آمریکا پرداخت خواهند 
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”Countable and Uncountable Nouns“ :اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش
“Countable Nouns” :اسم های قابل شمارش

یا   ”a“ آن ها  گر اسم مفرد باشد، قبل از  کرد، پس »تعداد« دارند. در این  صورت ا که هستند شمارش  اسم های قابل شمارش را می توان به تعدادی 
“an” به  کار می رود. 

گر حرِف اوِل اسِم قابل شمارِش مفرد یکی از حروف صدادار )a-e-i-o-u( باشد به جای “a” از “an” استفاده می شود.    ا
    He bought a ruler. »او یک خط کش خرید.«  

اسم قابل شمارش مفرد    

    The child ate an ice-cream. »آن بچه یک بستنی خورد.«  
اسم قابل شمارش مفرد  حرف صدادار  

که در  کلمه هایی  کرد هم از  که از “two” بیش تر باشند، استفاده  کار برود، قبل از آن می توان هم از اعدادی  گر اسِم قابِل شمارش به صورِت جمع به  ا
جدول زیر آمده است:

Plural Countable NounsNumbers and Quantifiers

کمیاسم های قابل شمارش جمع اعداد و صفت های 

birds, erasers, men, children, ...
languages, students, ...
newspapers, mice, ...
doctors, farmers, ...
animals, nurses, ...
friends, cars, ...
dictionaries, wolves, ...

two, three, four, five, ...
many  تعداد زیادی
some  تعدادی
a lot of / lots of  تعداد زیادی
several  چندین
a few  کمی تعداد 
few  کم تعداد بسیار 

جدول شمارۀ )1(

    We saw a lot of animals in the zoo. »ما در باغ وحش تعداِد زیادی حیوان دیدیم.«  
اسم قابل شمارش جمع    

    The teacher bought some dictionaries. »آن معلم تعدادی فرهنِگ لغت خرید.«  

کلمۀ پرسشی “How many” )چه تعداد، چند تا( کردِن جمله با  نحوۀ سؤالی 
کلمۀ پرسشی “How many” )چه تعداد، چند تا( طبِق الگوی زیر استفاده می شود: برای این که تعداِد اسِم قابل شمارش را مورد سؤال قرار دهند، از 

How many+ کمکی + اسم قابل شمارش جمع ? ... +فعل + فاعل + فعل 

    How many brothers     do     you have? »شما چند)تا( برادر دارید؟«  
کمکی  اسم قابل شمارش جمع فعل       فاعل   فعل     

    How many notebooks does she need? »او چه تعداد دفترچه نیاز دارد؟«  
که با “How many” شروع می شوند، مراحل زیر را انجام می دهیم: برای جواب دادن به سؤال هایی 

حذِف کلمۀ پرسشی “How many” و عالمت سؤاِل جملۀ داده شده 1
کمکی ماننِد  “... , can, should, are, were” حذف نمی شوند، بلکه  کمکی “do / does / did” از جمله )سایِر فعل های  حذِف فعل های  2

جایشان با فاعل عوض می شود تا جمله از حالِت سؤالی خارج شود.( 
 ”two, nine, many, a few, ...“گفته شده در جدوِل شمارۀ )1( مانند کرده و قبل از اسِم قابِل شمارش، یکی از موارد  جمله را با فاعل و فعل شروع  3

را می آوریم.
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کلمۀ داخل پرانتز جواب دهید. به سؤال های زیر با 
1. How many maps do you see on the wall? (five) 

  I  see  five   maps   on the wall. 
    اسم قابل شمارش جمع        فعل فاعل  

»چه تعداد نقشه را روی دیوار می بینید؟«
»پنج نقشه را روی دیوار می بینم.«

2. How many erasers did you lose? (some)
  I lost some erasers.

کردید؟« گم  ک کن را  »شما چه تعداد مدادپا
کردم.« ُگم  ک کن را  »من تعدادی مدادپا

”Uncountable Nouns“ :اسم های غیِرقابل شمارش
کرد، پس »مقدار« دارند. بنابراین عالمِت جمع (s , es) نمی پذیرند  همان طورکه از اسِم آن ها پیدا است، اسِم غیرقابل شمارش را نمی توان شمارش 

کنون خوانده اید، عبارتند از:  که تا  کار می روند و همراه آن ها “a / an” هم به  کار نمی رود. مهم ترین اسم های غیرقابِل شمارشی را  و به صورِت مفرد به 

 Uncountable Nouns :اسم های غیرقابل شمارش

sugar  شکرoil  روغنfun  سرگرمیair  هوا

tea  چایoxygen  کسیژن نان  breadطال  goldا

tennis  تنیسpaper  کاغذhealth  سالمتیbutter  کره

time  زمانpower  قدرت، نیروhair  موcake  کیک

traffic  ترافیکquality  کیفیتhomework  تکلیفcheese   پنیر

water  آبrain  بارانinformation  اطالعاتcoffee قهوه

wood چوبrespect  احترامjuice  آب میوهdamage  صدمه

work  کارrice  برنجknowledge  علم، دانشelectricity  برق

silver  نقرهlove  عشقenergy  انرژی

sleep  خوابmilk   شیرfat  چربی

snow  برفmoney  پولfire آتش

soup  سوپmusic  موسیقیfruit  میوه

جدول شمارۀ )2(
کار می روند: کلمه های ذکر شده در جدول )3( به  اسم های غیرقابل شمارش با 

Uncountable Nouns
اسم های غیرقابل شمارش

Quantifiers
کمی صفت های 

information, knowledge, ... مقداریsome

rice, bread, ...مقدار زیادیmuch

juice, milk,مقدار زیادیa lot of

cake, tea, ...مقدار زیادیlots of

water, cheese, ...کمی a littleمقدار 

power, traffic, ...کمی littleمقدار بسیار 

جدول شمارۀ )3(
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     We need lots of information . »ما مقدار زیادی اطالعات نیاز داریم.«  
اسم غیرقابل شمارش    

     There is a little water in the glass. »در لیوان مقداِر کمی آب وجود دارد.«  
اسم غیرقابل شمارش   

 در انتهای جمله می آید. 
ً

کار نمی رود و معموال   “ a lot” به معنای »خیلی، فراوان، زیاد« است و پس از آن اسم به 

   I love my parents a lot. »من والدینم را خیلی دوست دارم.«  

”Hint“ :تذکر
نحوۀ شمارش )اندازه گیری( اسم های غیرقابل شمارش

بعضی از اسم های غیرقابل شمارش، به جز موارِد گفته شده که بیِن همۀ  آن ها مشترک است )ماننِد ... , some, much, a little) یک سری واحدهای 
کار می روند و خوِد واحدهای  که فقط مخصوص همان اسم مورد نظر است. این واحدهای شمارش  با اعداد و “a , an” به  شمارشی اختصاصی دارند 
کنید:  که نحوۀ اندازه گیری )شمارش( اسم های غیرقابل شمارش را نشان می دهد، توجه  کار می روند. به جدول زیر  شمارش به صورت جمع هم به 

watertwo, three, ... bottles of
a bottle of
)یک بطری(

tea, coffeetwo, three, ... cups of
a cup of

)یک فنجان(

water, juicetwo, three, ... glasses of
a glass of
)یک لیوان(

rice, sugartwo, three, ... bags of
a bag of

کیسه( )یک 

cake, papertwo, three, ... pieces of
a piece of
)یک تکه(

melon,
 watermelon, 

banana
two, three, ... slices of

a slice of
)یک قاچ / برش(

meat, ricetwo, three, ... kilos of
a kilo of

کیلو( )یک 

breadtwo, three, ... loaves of
a loaf of

)یک قرص(

جدول شمارۀ )4(
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     My grandmother bought a loaf of bread. »مادربزرگم یک قرص نان خرید.«  
اسم غیرقابل شمارش     واحد شمارِش نان  

     His father buys two   kilos  of   meat   every week. گوشت می خرد.«   کیلو  »پدرش هر هفته دو 
اسم غیرقابل شمارش    واحد شمارِش گوشت  

کلمۀ پرسشی “How much” )چقدر، چه مقدار( کردِن جمله با  نحوۀ سؤالی 

کلمۀ پرسشی “How much” )چقدر، چه مقدار( استفاده می شود. الگوی سؤالی  برای این که مقداِر اسم غیرقابل شمارش را مورد سؤال قرار دهند، از 

کلمۀ پرسشی به شکِل زیر است: کردن با این 

How much+ کمکی + اسم غیر قابل شمارش  ?... +فعل + فاعل + فعل 

     How much money   did   you   spend   in Isfahan? کردید؟«   »در اصفهان چه مقدار پول خرج 
اسم غیرقابل شمارش کمکی  فعل  فعل  فاعل    

     How much time do they need? »آن ها  چه مقدار وقت نیاز دارند؟«  

کلمۀ پرسشی “How much” شروع می شوند، مراحِل زیر را انجام می دهیم: که با  برای جواب دادن به سؤال هایی 

حذِف کلمۀ پرسشی “How much” و عالمت سؤاِل جملۀ داده شده 1

کمکی ماننِد “... ,is, was, can” حذف نمی شوند، بلکه فقط جایشان  کمکی “do / does / did” از جمله )سایر فعل های  حذِف فعل های  2

با فاعل عوض می شود تا جمله از حالِت سؤالی خارج شود.

گفته شده در جدوِل شمارۀ )3( ماننِد (... , some , a little) و  کرده و قبل از اسِم غیرقابل شمارش، یکی از موارد  جمله را با فاعل و فعل شروع  3

یا جدوِل شمارۀ )4( )ماننِد  ... , kilos / slices) را می آوریم. 

کلمۀ داخِل پرانتز جواب دهید.  به سؤال های داده شده با توجه به 
1. How much milk did you drink this morning? (a glass) »امروز صبح چه مقدار شیر نوشیدید؟«

   I drank a glass of milk this morning. »امروز صبح یک لیوان شیر نوشیدم.«

2. How much meat does your friend buy every week? (two kilos)  »گوشت می خرد؟ »دوسِت شما هر هفته چه مقدار 

  My friend (He) buys two kilos of meat every week. گوشت می خرد.« کیلو  »دوسِت من )او( هر هفته دو 

کلمه های جدوِل شمارۀ )3(، واحد شمارِش آن “dollar” )دالر(،     کلمۀ “money” )پول(  اسمی غیرقابل شمارش است و عالوه بر 

که می توان آن ها را جمع بست. “Toman” )تومان(، “Euro” و ... می باشد 

 He gained $ 500 dollars. »او پانصد دالر ]پول[ به دست آورد.«

 ”How much is it?“ ”It’s  10,000 tomans.“ »قیمِت آن چند است؟« »آن 10,000 تومان است.«

See Also
”Numbers“:اعداد

  در دورۀ اوِل متوســطه بــا اعــداد آشــنا شــده اید. بــرای “a / an / one” کــه مفــرد هســتند، اســم بعــد از آن هــا هــم بایــد اســمی

 “singular countable”  )قابل شمارِش مفرد( استفاده شود. 
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Singular Countable Nouns  :اسم های قابل شمارش مفرد

car, bicycle, bird, man, chair, ...

eraser, apple, ear, umbrella, ...

a / one

an / one

که “plural countable” )قابل شمارش جمع( باشد.  کار می رود  در صورتی که عدد“two” یا بیش از آن باشد، بعد از آن ها اسمی به 

Plural Countable Nouns :اسم های قابل شمارش جمعNumbers :اعداد

horses, apples, ...

trees, bags, ...

boxes, pieces, ...

children, men, ...

students, mothers, ...

dollars, Euros, ...

two, three , ...

eleven, nineteen, ...

forty, eighty-two, ... 

one hundred, ... 

four thousand, ... 

ten billion, ...

     There are ten boxes on the table. »روی میز ده جعبه وجود دارد.«  
اسم قابل شمارش جمع  

     Did you see one thousand books in the library? کتابخانه دیدید؟«   کتاب در  »آیا شما یک هزار 
اسم قابل شمارش جمع  

کار می رود. اسم می تواند مفرد یا جمع باشد اما در انگلیسی  کار رود، صفت قبل از اسم )یا بعد از عدد( به    در صورتی که همراه اسم، صفت به 

گر اسم جمع باشد. کار می رود حتی ا صفت به صورت مفرد به 

     We watched an interesting movie. 
                       اسم مفرد      صفت )مفرد(

کردیم.« »ما یک فیلم جالب را تماشا 

     We watched ten interesting movies.
  اسم قابل شمارش جمع    صفت )مفرد(

کردیم.« »ما ده فیلم جالب را تماشا 
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11 کلمه اضافی است(.. کلمه های داده شده را در جاِی مناسب قرار دهید )دو 

glass - thousands - wrongly - slice - order - cultural
 go shopping - how much

81  I knew he did his homework ................. .
82  We should respect ................. ceremonies of other countries.
83  Please be careful not to break the ................. of water.
84  She would like to ................. ten copies of this magazine.
85  I don’t know ................. juice you need. 
86  There are about  ................. birds on the lake. 

21 کنید. . کامل  کلمۀ مناسب  با توجه به تصویرها، جای خالی را با 

87  Do you eat a loaf of ................. every morning? 88   Why don’t you eat anything? Please eat a ................. 

of watermelon.

89  The child drank a ................. of water. 90  How much is a ................. of meat?

91  The man couldn’t carry the ................. of rice, 
because it was heavy.                  

31 کنید )ممکن است بیش از یک جواب صحیح باشد(.. کامل  جای خالی را با نوشتِن کلمه ای مناسب و با معلوماِت خود 
92  Sadly, nowadays many languages are losing their ................. speakers.

93  Did you watch the ................. program on TV?

94  They ................. some sandwiches for the guests yesterday.

95  We should understand the ................. of daily exercise.
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41 کنید.. گزینه را انتخاب  مناسب ترین 
96  The words such as “money, water and juice” are ................. .

 countable  cultural  uncountable  endangered
97  Do you know the number of ................. pandas around the world? They are endangered.

 interesting  live  dead  creative
98  If you take too much ................. in your tea, you may get fat.

 cheese  butter  rice  sugar
99  The shop didn’t have the book I wanted. So I ................. it. 

 ordered  protected  existed  began
51 کلمه با بقیه متفاوت است؟. کلمه ها، کدام  گروه از  در هر 

100  man - mouse - meat - woman
101  sugar - meat - milk - bread
102  dollar - toman - pound - money
103  melon - cheese - bread - rice

61 یکی از موارد داخل پرانتز صحیح است. زیِر آن خط بکشید..
104  Mina bought (a lot - a loaf of ) bread yesterday morning.
105  Did your friend eat (a slice of - a lot ) pizza?
106  You need (many - much) money for the party.
107  Are you going to buy (a piece of - a bag ) sugar?
108  All people should drink (some - a few) milk every day.

71 کنید.. گزینه را انتخاب  مناسب ترین 
109  Did you know that there are ................. live languages around the world?

 much  many  a lot  a little
110  “Do you have a lot of English dictionaries in your library?”

“No, I have ................. .”
 lots of  a little  a few  many

111  ................. foreign languages does your teacher know?
 How much  How old  How many  How tall

112  How much ................. do they use every month?
 apple  dollar  car  fruit

81 با توجه به تصویرهای داده شده، به سؤال های زیر پاسِخ کامل دهید..

113  How many trees do you see in the picture?

 ....................................................................... .

114   How much money does your friend need to buy 

the bicycle?

 ..................................................................... .                  
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91 پاسخ های داده شده، سؤاِل مناسب . برای  به مفهوم جمله ها،  با توجه  یا  و  کشیده شده است  زیِر آن ها خط  که  کلمه هایی  یا  کلمه  به  توجه  با 

بنویسید.
115  ................................................................................................................................ ?

My mother needs some sugar to bake the cake.
116   ................................................................................................................................ ?

She translated a lot of magazines.
117   ................................................................................................................................ ?

No, they borrowed lots of money yesterday.
118   ................................................................................................................................ ?

No, the scientists spent a little time on the problem.

101 کلمه های د رهم ریختۀ زیر، یک جملۀ صحیح بسازید.. گروه از  با هر 

119   mistakes - are - your homework - there - many - in - . .................................................................. .

120   paper - does - how much - want - your friend -? .......................................................................... ?

121   in - take - how many - they - photographs - did - the forest -? ....................................................... ?

122   spent - on - money - the jurney - lots of - they - . .......................................................................... .

818 انجام 1 اشتباه  به  را  تکلیفش  او  که  می دانستم  »من   ”wrongly“
داد.«

828 احترام 1 دیگر  کشورهای  فرهنگِی  مراسِم  به  باید  »ما   ”cultural“
بگذاریم.«

838 که لیواِن آب را نشکنید.«1  مراقب باشید 
ً

“glass” »لطفا
848 که ده نسخه از این مجله را سفارش دهد.«1 “order” »او می خواهد 
858 “how much” »من نمی دانم شما چه  مقدار آب میوه نیاز دارید.«1
868  هزاران پرنده روی دریاچه وجود دارند.«1

ً
“thousands” »تقریبا

878 “bread” »آیا شما هر روز صبح یک قرِص نان می خورید؟«1
888 از 1 )ُبِرش(  قاچ  یک   

ً
لطفا نمی خورید؟  چیزی  شما  »چرا   ”slice“

هندوانه بخورید.«

898 “glass” »آن بچه یک لیواِن آب را نوشید.«1
908 گوشت چقدر است؟«1 “kilo” »قیمِت یک کیلو 
918 کند چون که سنگین 1 “bag” »آن مرد نتوانست آن کیسۀ برنج را حمل 

بود.«

928 از 1 حاِل  در  زبان ها  از  زیادی  تعداِد  امروزه،  »متأسفانه   ”native“
دست دادِن گویش وران بومی شان هستند.«

938 کردید؟«1 “live” »آیا شما برنامۀ زندۀ تلویزیون را تماشا 
948 “ordered” »آن ها دیروز برای مهمان ها تعدادی ساندویچ سفارش 1

دادند.«

958 کنیم.«1 “value” »ما باید ارزِش ورزش روزانه را درک 
968 و 1 آب  »پـــول،  ماننـــِد  »کلمه هایـــی   ”uncountable“  -  )3( گزینـــۀ 

آب میـــوه« غیرقابـــل شـــمارش هســـتند.«
2   فرهنگی  1  قابل شمارش 

4   در معرِض خطر   3   غیرقابِل شمارش 
978 گزینۀ )live“ - )2” »آیا شما تعداد پانداهای زنده در سراسِر جهان را 1

می دانید؟ آن ها در  معرِض خطر هستند.«
2   زنده  1  جالب، جذاب 

4   خالق  3   ُمرده 
988 گر شما شکر خیلی زیادی در چایتان بریزید، 1 گزینۀ )sugar“ - )4” »ا

شما ممکن است چاق شوید.«
2   کره  1  پنیر 

4   شکر   3   برنج 
998 که می خواستم، نداشت. 1 کتابی را  گزینۀ )ordered“ - )1” »آن مغازه 

بنابراین آن را سفارش دادم.«
کردن 2   از ... محافظت   1  سفارش دادن 

کردن  4   شروع   3   وجود داشتن 
1008 کلمه ها قابل شمارش 1 کلمه غیرقابل شمارش و سایر  »این   ”meat“

هستند.«
1018 مادۀ 1 کلمه ها  سایر  است.  مایع  کی  خورا مادۀ  کلمه  »این   ”milk“

کی جامد هستند.« خورا
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1028 گزینه ها واحد 1 به معنای »پول« است. سایر  کلمه  »این   ”money“
شمارِش پول هستند.«

1038 کِی 1 کلمه ها مواد خورا کلمه )خربزه( میوه است. سایر  “melon” »این 
غیر میوه هستند.«

1048 “ a loaf of” »مینا دیروز صبح یک قرِص نان خرید.«1
واحد شمارش “bread” )نان( “ loaf” است.

1058 کلمۀ 1  ”pizza“ از  ُبرش«  »یک  شمارِش  »واحِد   ”a slice of “
“slice” است.«

کار نمی رود. بعد از “a lot” )خیلی، زیاد( اسم به 

1068 “much” »شما برای مهمانی پول زیادی نیاز دارید.«1
 ”much“ پول( اسمی غیرقابل شمارش است و همراه( ”money“

)مقدار زیادی( می تواند به  کار رود. 

1078 “a bag” »آیا شما قصد دارید یک کیسه شکر بخرید؟«1
یکی از واحدهای شمارش “sugar” کلمۀ “bag” است.

1088 “some” »همۀ افراد باید هر روز مقداری شیر بنوشند.«1
  ”some“همــراه کــه  اســت  شــمارش  غیرقابــل  اســمی   ”milk“

مــی رود.  بــه  کار  )مقــداری( 

کمی( مخصوِص اسم های قابل شمارش است.  “a few” )تعداد 
1098 که تعداد زیادی زباِن زنده در 1 گزینۀ )many“- )2” »آیا می دانستید 

سراسِر جهان وجود دارد؟«

“languages” کلمه ای قابل شمارش و جمع است. گزینه های )1( 
گزینۀ )3(  و )4( مخصوص اسم های غیرقابل شمارش است و بعد از 

کار نمی رود. اسم به 

1108 گزینۀ )a few“- )3” »آیا شما تعداد زیادی فرهنِگ لغت انگلیسی 1

کمی دارم.« کتابخانه تان دارید؟« »نه، من تعداد  در 

از مخالِف  باید  شروع شده،   ”No“ با  این که جملۀ دوم  به  توجه  با 

کمی( در  )تعداد   ”a few“ زیادی( یعنی )تعداد   ”many“ کلمۀ 

کرد. جواب استفاده 

1118 گزینۀ )How many“- )3” »معلِم شما چه تعداد زباِن خارجی می داند؟«1

پرسشی  کلمۀ   ،”languages“ کلمۀ  بودِن  جمع  به  توجه  با 

“How many” )چه تعداد( کامل کنندۀ جمله است. صفت قبل از 
کار می رود.  اسم )در این جمله “foreign”( همیشه به صورِت مفرد به 

1128 گزینۀ )fruit“- )4” »آن ها هر ماه چه مقدار میوه مصرف می کنند؟«1

اسامی  با  مقدار(  چه  )چقدر،   ”How much“ این که  به  توجه  با 

کار می رود، گزینه های )1( و )2( و )3( همگی قابل  غیرقابل شمارش به 

گزینۀ )4( غیرقابل شمارش است.  شمارش هستند اما 

1138 1
I (we) see many (a lot of / lots of ) trees in the picture.

»شما چه تعداد درخت در این تصویر می بینید؟«

»من )ما( تعداد زیادی درخت در این تصویر می بینم )می بینیم(.«

1148 1

My friend (He) needs $ 100 to buy the bicycle.
دارد؟«  نیاز  دوچرخه  آن  خریدن  برای  پول  مقدار  چه  شما  »دوسِت 

»دوسِت من )او( 100 دالر برای خریدِن آن دوچرخه نیاز دارد.«

1158 1
How much sugar does your mother need to bake 
the cake?

»مادر شما به چه مقدار شکر برای پختِن کیک نیاز دارد؟« »مادِر من 

کیک نیاز دارد.« به مقداری شکر برای پختن 

1168 1
How many magazines did she translate?
»او چه تعداد مجله را ترجمه کرد؟« »او تعداِد زیادی مجله را ترجمه کرد.«

1178 1
Did they borrow a little money yesterday?

پوِل  دیروز،  آن ها  »نه  کردند؟«  قرض  را  کمی  پوِل  دیروز  آن ها  »آیا 
کردند.« زیادی را قرض 

1188 1

Did the scientists spend a lot of (lots of / much) 
time on the problem?

کردند؟« »نه،  »آیا آن دانشمندان وقِت زیادی را صرِف آن مسأله 
کردند.« آن دانشمندان وقِت کمی را صرِف آن مسأله 

1198 1
There are many mistakes in your homework.

»تعداد زیادی اشتباه در تکلیِف شما وجود دارند.«

1208 1
How much paper does your friend want?

کاغذ می خواهد؟« »دوست شما چه مقدار 

1218 1

How many photographs did they take in the forest?

گرفتند؟« »آن ها در جنگل چه تعداد عکس 

1228 1
They spent lots of money on the jurney.

کردند.« »آن ها در سفر مقداِر زیادی پول خرج 
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candle /n./  شمع
I’m looking for some birthday candles.

»من دنباِل تعدادی شمِع تولد می گردم.« 

over there  آن جا، همان جا
A: Where is my jacket?
B: It’s over there.

کجاست؟« »همان جاست.« »ُکِت من 

eraser /n./ مدادپاک کن
Be careful about your eraser. Don’t lose it again.

ُگم نکنی.« ک ُکنت باش. دوباره آن را  »مراقِب پا

pencil-sharpener /n./ مدادتراش
I can’t find my pencil-sharpener. Can you help me find it?
کنید آن  کمکم  کنم. شما می توانید  »من نمی توانم مدادتراشم را پیدا 

کنم؟« را پیدا 

ruler /n./  خط  کش
It is necessary for students to have rulers in math 
classes.
کالس های ریاضی خط کش  که در  »برای دانش آموزان ضروری است 

داشته باشند.«

notebook /n./  دفتر، دفترچه، دفتر یادداشت
Notebook is a small book where you write things 
that you want to remember.
که می خواهید  که مطالبی را  کوچک است  »دفتِر یادداشت، کتابچه ای 

به یاد آورید، روی آن می نویسید.«

sing /v./  آواز خواندن
The birds were singing in the jungle.

»پرندگان در جنگل در حاِل آواز خواندن بودند.«

first /adj./  اول، اولین، نخستین
January is the first month of the year.

»ژانویه اولین ماه سال است.«

second /adj./ دوم، دومین
The famous scientist was the second guest to arrive.

که رسید.« »آن دانشمنِد مشهور دومین مهمانی بود 

third /adj./  سوم، سومین
It is the third time I am in Art Museum.

که در موزۀ هنر هستم )آمدم(.« »سومین دفعه است 

fourth /adj./  چهارم، چهارمین
Do you know what the fourth sentence is about?

»آیا می دانید جملۀ چهارم دربارۀ چیست؟«

smart /adj./ باهوش، با ذکاوت
The smart student can solve hard math problems.
»این دانش آموز باهوش می تواند مسأله های سخِت ریاضی را حل کند. «

borrow /v./  قرض کردن، قرض گرفتن
You can borrow up to ten books from the library at 
any one time.

کتابخانه قرض بگیرید.« کتاب را از  »شما می توانید در هر دفعه، تا ده 

turn on /phr. v/  روشن کردن
The room is dark. Could you turn on the light?

کنید؟« »اتاق تاریک است. امکان دارد المپ را روشن 

song /n./ آهنگ، ترانه
The man told the story through song.

گفت.« »آن مرد داستان را با آهنگ 
get a grade   ُنمره گرفتن، نمره کسب کردن
Jessy got good grades on her exams.

گرفت.« »ِجسی در امتحان هایش نمرات خوبی 

take a photograph   عکس گرفتن، عکس انداختن
I took beautiful photographs of the amazing nature 
in Goleston Forest.

»من از طبیعِت شگفت انگیِز جنگل گلستان عکس های زیبایی گرفتم.«

Listening and Speaking - Pronunciation- Writing - 
What You Learned

5 (Pages 34 - 47)1
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pick /v./  انتخاب کردن، برگزیدن، دست چین کردن
You can pick a number from one to twenty.

کنید.« »شما می توانید یک عدد از یک تا بیست را انتخاب 

explanation /n./ توضیح، شرح
The book opens with an explanation of why some 
languages are endangered.
که چرا برخی از زبان ها در معرِض  »کتاب با این توضیح آغاز می شود 

خطر هستند.«

honestly /adv./  ]صادقانه، حقیقتًا، راستش ]را بخواهید
I can’t believe he got that money honestly.

که او آن پول را صادقانه به دست آورد.« کنم  »من نمی توانم باور 

somewhere /adv./  جایی، یک جایی
”Did she go to Spain last year?“
”No, I think she went somewhere else.“
»آیا او ساِل گذشته به اسپانیا رفت؟« »نه، فکر کنم به جایی دیگر رفت.«

at last   سرانجام، نهایتًا، باالخره
She waited all week, and at last the letter arrived.

»او تمام هفته را منتظر ماند و سرانجام نامه رسید.«

واژگـاِن كـتاب كارواژگـاِن كـتاب كار
Belgium /n./    بلژیک
His brother studies medicine in Belgium.

»برادرش در بلژیک پزشکی می خواند.«

hint /n./    توصیه، نکته، تذکر
Her mother gave her helpful hints on taking care 
of the baby.

»مادرش به او نکته هاِی مفیدی دربارۀ مراقبت از نوزاد ارائه داد.«

suggest /v./    توصیه کردن، پیشنهاد کردن
They suggest that the children should take their 
exams early.
که بچه ها باید امتحان هایشان را زود بدهند.« »آن ها توصیه می کنند 

plenty of فراون، زیاد، خیلی     
They always gave us plenty of food to eat.

»آن ها همیشه به ما غذای فراوانی برای خوردن، می دادند.«

extra /adj./    اضافه، اضافی
The man asked for extra help for single parents.

کرد.« کمک اضافی  »آن مرد برای والدین مجرد، تقاضای 

consider /v./    مالحظه کردن، مورد توجه قرار دادن
We are considering buying a new apartment.

»ما خرید یک آپارتماِن جدید را مورد توجه قرار می دهیم.«

add /v./    1 ـ اضافه کردن، 2 ـ ]اعداد[ جمع بستن
1. I will add your name to the list.

کرد.« »من اسِم شما را به لیست اضافه خواهم 
2. The little boy could add the numbers easily.

»آن پسِر کوچک می توانست اعداد را به سادگی جمع ببندد.«

day-to-day      روزانه،  هر روز، روزمره
If you add a few of these ideas to your day-to-day 
language learning, you will improve.
زبانتان  روزمرۀ  یادگیری  به  را  نظرها  این  از  کم[  [ تعدادی  شما  گر  »ا

کرد.« بگنجانید، پیشرفت خواهید 

certainly /adv./  حتمًا، مطمئنًا
I’m certainly never going there again.

 هرگز دوباره آن جا نخواهم رفت.«
ً

»من مطمئنا

improvement /n./    پیشرفت، بهبود
We like to see further improvement over the next year.
»ما دوست داریم ] که[ در تمام ساِل آینده پیشرفِت بیش تری را ببینیم.«

label /n.,v./    1 ـ برچسب، اتیکت، 2 ـ به... برچسب زدن
1. He will only wear clothes with a designer label.

کرد.« »او فقط لباس هایی با برچسِب طراح را به تن خواهد 
2. They labelled each box of the fruit with the 
farm’s name.

»آن ها روی هر جعبۀ میوه را با نام مزرعه برچسب زدند.«

pack /n., v./    1 ـ بسته، 2 ـ بسته بندی کردن
1. My friend bought a pack of three T-shirts. 

»دوسِت من یک بسته از سه تی شرت را خرید.«
2. Jane packed her things before breakfast. 

کرد.« »جین وسایلش را قبل از صبحانه بسته بندی 
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item /n./    مورد، َقَلم، َفَقره
The man is rich enough to pay for all the items.

که پول همۀ اقالم را بپردازد.« »آن مرد به قدِر کافی ثروتمند است 

beginner /n./    مبتدی 
A person who is starting to do or learn something 
is a beginner.
است،  مطلبی  یادگیری  یا  کار  انجام  شروع  حال  در  که  »شخصی 

مبتدی است.«

make sure      مطمئن شدن، اطمینان داشتن
You should make sure that no one finds out about 
this.
کس این موضوع را متوجه نشود.« که هیچ  »شما باید مطمئن شوید 

escape /v./  فرار کردن
They went to the mountains to escape the summer heat.

کنند.« گرماِی تابستان فرار  کوهستان رفتند تا از  »آن ها به 

grammar /n./  دستور زبان، گرامر
First of all, you should check your spelling and 
grammar.

کنید.« »اول از همه، شما باید امال و دستور زبانتان را بررسی 

program /n./    برنامه 
The TV program on education attracted many students.
از  بســیاری  )تحصیــالت(  آمــوزش  دربــارۀ  تلویزیونــی  برنامــۀ  »ایــن 

کــرد.« جــذب  را  دانش آمــوزان 

decide /v./  تصمیم گرفتن
They decided that four hospitals should close.
»آن ها تصمیم گرفتند که باید چهار بیمارستان را  ببندند )بسته شوند(.«

be afraid   ترسیدن،  نگران شدن

Don’t be afraid to ask if you don’t understand.
گر شما متوجه نمی شوید، از پرسیدن نترسید.« »ا

make a mistake   اشتباه کردن
The girl made a mistake in cooking rice.

کرد.« »این دختر در پختن برنج ]یک[ اشتباه 

confident /adj./  مطمئن، با اعتماِد به نفس
The company is confident of success.

»این شرکت از موفقیت، مطمئن است.«
mention /v./  ]ذکر کردن، ذکر شدن، اشاره کردن ]که
You mentioned in your e-mail that you might travel 
abroad.
»شما در ُپسِت الکترونیکی تان اشاره کردید که ممکن است به خارج سفر کنید.«
appear /v./  آشکار شدن، نمایان شدن
This problem first appeared in small cities.

کوچک نمایان شد.« »این مسأله ابتدا در شهرهای 

artist /n./  هنرمند
Some of the artists donate their blood to those who need it.
دارند،  نیاز  آن  به  که  آن هایی  به  را  خونشان  هنرمندان  از  »تعدادی 

اهدا می کنند.«
quite /adj./  1 ـ تا حدودی، نسبتًا، 2 ـ کاماًل، به کّلی
1. The food in the restaurant is usually quite good.

 تا حدودی خوب است.«
ً

»غذا در این رستوران معموال
2. What she is suggesting is quite impossible.

کاماًل غیرممکن است.« که او توصیه می کند  »آن چه 

access /n., v./  1 ـ دسترسی، 2 ـ دسترسی داشتن
1.The police gained access through a window.

کرد.« »پلیس از طریق پنجره، دسترسی پیدا 
2.Users can access their voice mail easily.
دسترسی  الکترونیکی شان  صدای  به  سادگی  به  می توانند  »کاربران 

داشته باشند.«
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”Pronunciation“  :تلفظ 

” Stress“ :فشاِر صوتی
که دو بخش )syllable( یا بیش از دو بخش دارند، یکی از بخش های  کلمه هایی  که  A: منظور از “stress” در زبان، فشاِر صوتی است. به این معنا 
یا  بخش  آن  روی   ،)stress( صوتی  فشاِر  که  می شود  گفته  موارد  این  در  می شود.  تلفظ  بیش تری  صوتی  فشاِر  با  بخش ها  سایِر  به  نسبت   آن ها 
که به صورِت َده َدهی هستند، این فشاِر صوتی روی بخش یا “ syllabe ” اول  است. یعنی بخش اول  “syllabe” خاص است. در مورِد اعدادی 

که در زیر به صورِت دایرۀ بزرگ تر توُپر نشان داده شده اند.  این اعداد با فشار صوتی بیش تری تلفظ می شوند 

    
twenty sixty
thirty seventy
forty eighty
fifty ninety

We see ninety students in the yard.
»ما نود دانش آموز را در حیاط می بینیم.«

که به “teen” ختم می شوند، “stress” آن ها روی بخش (syllable) دوم یا همان“teen” است. یعنی “teen” با فشار صوتی  B: اعدادی 
که در زیر به صورت دایرۀ بزرگ تر توُپر نشان داده شده اند. بیش تری تلفظ می شود 

thirteen seventeen
fourteen eighteen
f ifteen nineteen
sixteen

There are seventeen oranges on the tree.
»هفده پرتقال روی درخت وجود دارند« 

Writing

”Simple Sentences“ :جمله های ساده

کــرد. چنیــن جملــه ای جملــۀ ســاده   در انگلیســی بــرای ســاختِن هــر جملــه، بایــد حداقــل از یــک فاعــل (subject) و یــک فعــل (verb) اســتفاده 

(simple sentence)  نامیده می شود. 

” Subject“ :فاعل 1

کار است.     کنندۀ 
ً

 در ابتدای جملۀ خبری می آید و جمله دربارۀ آن توضیح می دهد. فاعل عمدتا
ً

که معموال کسی یا چیزی است  فاعل 

... ,Ali, Mr. Amini, The nurse, The farmers : فاعل به صورِت شخص
... , Iran, Tehran, The library, The house, The observatory : فاعل به صورِت مکان
... ,A tiger, Lions, Cheetahs : فاعل به صورِت حیوان
... ,A car, A computer, A telescope : فاعل به صورِت شیء
I, You, He, She, It, We , They : فاعل به صورِت فاعلی
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”Hint“ :تذکر
کار می رود. ضمیرهای فاعلی به جای اسم  فاعل جمله می تواند یک اسم  باشد. این اسم به صورِت شخص، مکان، حیوان، شیء یا ضمیِر فاعلی به 

کنند.   به کار می روند تا از تکرار آن جلوگیری 

” Verb“ :فعل 2
که فعل بیاِن انجاِم کار یا روی دادِن حالتی است و فعل ها به دو دستۀ  گذشته خواندید  که جمله، دربارۀ فاعل بیان می کند فعل است. سال  آن چه 

 ”go, come, play, swim , ...“ کار می روند. کلمه هایی ماننِد فعل های حرکتی (Action Verbs) و فعل های بیاِن حالت (State Verbs) به 

کلمه هایی از قبیِل “... , like, love, have, feel ” فعل های بیاِن حالت هستند.  از جمله فعل های حرکتی و 

   The man fell down. فتاد )به زمین خورد.(« 
ُ
»آن مرد ا

فعل    فاعل )اسم(    

   The house is old. »آن خانه قدیمی است.« 
فاعل )اسم(      فعل 

”Hint“ :تذکر
کلمۀ جمله با “capital letter” )حرف بزرگ( نوشته می شود و در انتهای جملۀ خبری، نقطه می آید. که حرِف اوِل اولین   توجه داشته باشیم 

   Lions and tingers are dangerous. ک هستند.«  »شیرها و ببرها خطرنا
فاعل )اسم(  فعل   

   This computer works very well. کار می کند.«  کامپیوتر خیلی خوب  »این 
فاعل  فعل   

   They left early. »آن ها زود رفتند.« 
فاعل          فعل 

که به این دو  کسی (who) یا چه چیزی (what) صحبت می کند. جوابی  که جمله دربارۀ چه  کردِن فاعِل جمله از خود بپرسید     برای پیدا 
کار می رود.  کلمۀ پرسشی می دهید، فاعِل جمله است. “Who” برای حذِف فاعِل انسان و “What” برای حذِف فاعِل غیرانسان به 

 Your father left.
Who left?       جواب ⇒ Your father.

                                                                                    فاعل

»پدِر شما رفت.«
کسی رفت؟« »پدر شما.« »چه 

 The bird is singing.
What is singing?     جواب ⇒ The bird.

                                                                    فاعل          

»آن پرنده در حال آواز خواندن است.«
»چه چیزی در حاِل آواز خواندن است؟« »آن پرنده.«

که می تواند  که به این سؤال می دهید فعل است  کردِن فعِل جمله، از خود بپرسید، جمله دربارۀ فاعل چه چیزی می گوید. جوابی     برای پیدا 
فعِل (state verb) یا (action verb) باشد. 

 My father is sleeping.
     What does the sentence say about my father?
     My father is sleeping.

                                                                                                                               فعل

»پدرم در حال خواب است.«
»این جمله دربارۀ پدرم چه چیزی می گوید؟«

»پدرم در حاِل خواب است.«

 Some languages may die.
     What does the sentence say about languages? 
    Some languages may die.

                                                                                                      فعل

»بعضی از زبان ها ممکن است از بین بروند.«
»این جملۀ دربارۀ بعضی زبان ها چه چیزی می گوید؟«

»بعضی از زبان ها ممکن است از بین بروند.«
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” Object“ :مفعول 3
یک جملۀ ساده (simple sentence) می تواند داراِی مفعول (object) هم باشد. مفعول اسم یا ضمیر )مفعولی( است که عملی روی آن واقع می شود. 

جای مفعول بعد از فعل است.

themusitherhimyoumeضمیرهای مفعولی 

آن را ـــ به آن  ما را ـــ به ماآن ها را ـــ به آن ها
)شیء، حیوان(

او را ـــ به او 
)مؤنث(

او را ـــ به او 
)مذکر(

تو )شما( را ـــ به تو 
معنیمرا ـــ به من)به شما(

    The teacher is explaining the lesson. »معلم در حال توضیح دادِن درس است.« 
مفعول )اسم(   

    I didn’t see them. »من آن ها را ندیدم.« 
مفعول )ضمیر مفعولی(  

”Hint“ :تذکر
گر   ا

ً
که عمل (verb) روی آن اثر می گذارد. معموال کسی (who) یا چه چیزی (what) است  کردِن مفعوِل جمله، از خودتان بپرسید چه  برای پیدا 

که به این سؤال می دهید، مفعوِل جمله است.  کنید، جوابی  کسی را« یا »چه چیزی را« سؤالی  جمله را با »چه 
    Mary was helping the old woman. کمک به آن خانِم پیر بود.«  »ِمری در حال 
    Who was Mary helping? ”The old woman.“ کسی در حاِل کمک بود؟ »آن خانِم پیر.«  »ِمری به چه 

مفعول   

    Arnold is translating the magazine. »آرنولد در حاِل ترجمۀ آن مجله است.« 
    What is he (Arnold) translating? ”The magazine.“ »او )آرنولد( در حال ترجمۀ چه چیزی است؟ »آن مجله.« 

مفعول  

گر   شامِل قیدهای تکرار، حالت، زمان و مکان می باشند. بنابراین ا
ً

که عمدتا  یک جملۀ ساده می تواند دارای بخش های دیگری هم باشد 
همۀاجزای جمله را به دنباِل هم قرار دهیم الگوی زیر برای جمله های ساده به دست می آید:

 adverb of
time

 adverb of
place

 adverb of
manner

objectverb
 adverb of
frequency

 auxilary
verb

subject

کمکیقید تکرارفعلمفعولقید حالتقید مکانقید زمان فاعلفعل 

every week.in the storecarefullyfruitbuyalways__I

__in the street.quickly__driveusuallydon’tYou

every 
summer.

to Iran____travel__can’tThe doctor

yesterday.
in the 

laboratory
__the mansaw____My friends

now.____foodeating__areThe animals

__in this street.________isThe library

______many 
students.

attracted____The 
dictionary
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11 کلمه اضافی است(.. کلمه های داده شده را در جای مناسب قرار دهید )دو 

over - smarter - first - somewhere - picked - borrowed - notebook - something

123  Your friend ................. a bad time to talk to me.

124  I was the ................. to arrive at the party.

125  Do your homework in your ................. . I’ll check it.

126  He ................. $ 20 from his friend.

127  The girl is ................. than his brother.

128  I think I saw them ................. before.

21 کنید و حرف مربوطه را داخِل پرانتز  بنویسید )در ستون B دو جواب اضافی است(.. کلمه ها یا عبارت های  ستون )A( را با ستون )B( جور 

 A  B

129  get good .................  (    ) a  last

130  take .................  (    ) b  from

131  turn ................. the light  (    ) c  grades

132  at .................  (    ) d  on

133  pencil .................  (    ) e  -sharpener

 f  one

 g  photographs

    I usually  watch  TV  carefully  at home  every day.  
قید تکرار    فاعل   مفعول  فعل  قید حالت  قید مکان  قید زمان   هر روز در خانه تلویزیون را به دقت تماشا می کنم.« 

ً
»من معموال

بنابه ضرورِت گوینده، جمله می تواند فقط شامِل چند بخش از قسمت های فوق باشد. به عنواِن مثال جمله می تواند بدوِن قید تکرار، قید مکان و یا ... به 
کار رود. 

 He fixed the car last night. کرد.«  »او دیشب ماشین را تعمیر 
فاعل   فعل  مفعول  قید زمان    

کید بر قیِد زماِن جمله می توان، آن را در ابتدای جمله هم نوشت.  برای تأ

 This summer, we will travel to Kashan. کرد.«  کاشان سفر خواهیم  »امسال تابستان، ما به 

   »قید حالت« به حالت و چگونگی انجاِم فعل )verb(، »قید مکان« به مکاِن انجاِم فعل و »قید زمان« به زماِن انجاِم فعل اشاره می کند. 

 They use the computers easily in the office every day.
               قید زمان                    قید مکان          قید حالت                                                فعل

کامپیوترها به آسانی استفاده می کنند.« »آن ها هر روز در اداره از 
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31 کنید.. گزینه را انتخاب  مناسب ترین 
134  People usually use beautiful birthday ................. in their parties.

 cradles  erasers  rulers  candles
135  You should try to answer his questions ................. .

 honestly  rudely  impolitely  probably
136  What ................. did they give for being late?

 translation  invention  explanation  communication
137  The man gains a lot of money from his job. He is very ................. .

 slow  smart  tall  lazy
41 کنید.. کامل  باتوجه به تصویرهای داده شده جدوِل زیر را 

 

   

138

                                  
3

2 4

1

51 کنید.. کامل  کلمه ای مناسب و با دانِش خود  جای خالی را با 

139  The passengers waited a long time and at ................. the bus arrived.
140  The little child sang a ................. nicely in the party.
141  When I got over there, nobody was present. I was the ................. one.

61 برای جمله های زیر یک“subject” )فاعل( مناسب در جای خالی بنویسید..
142  ................. were doing their homework last night.

143  A lot of ................. in the zoo are wild.

144  Tomorrow morning ................. will visit Isfahan’s historical sites.

145  ................. should keep their rooms neat.

(1) (2) (3) (4)
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71 برای جمله های زیر  یک “verb” )فعل( مناسب در جای خالی بنویسید..
146  I ................. German in that language institute.
147  Kind people ................. their blood to people who need it.
148  Smart students always ................. good grades.
149  My friend ................. me to his birthday party last week.

81 برای جمله های زیر  یک “object” )مفعول( مناسب در جای خالی بنویسید..
150  The students should drink some ................. every day.
151  My father is going to build a new ................. next year.
152  At night we turn on the ................. because it is dark.
153  When people heard about Edison’s new ................. they got surprised.

91 کنید.. کدام یــک از مــوارِد زیــر  یــک جملــه هســتند. در صورتی کــه جملــه هســتند آن هــا را مجــددًا بــه شــکِل صحیــح )از نظِر نگارشــی و امالیی( بازنویســی 

154  is necessary for children  ...............................................................................
155  crying in his cradle   .......................................................................................
156  the passengers left the airport late  ...............................................................
157  they picked Dave as their captain  ................................................................
158  the name of this flower  ..................................................................................
159  I can’t find my glasses ...................................................................................

101 کنید و زیِر آن ها خط بکشید و هر  مورد را بنویسید.. در جمله های زیر، اجزای مختلف جمله مثِل فاعل، فعل، مفعول و ... را پیدا 
160  The children were playing in the park between 8 and 10.
161  Tomorrow morning the scientists will open the new observatory.
162  Last month we took a lot of photographs of animals.
163  Monkeys usually carry their babies through jungles.

111 کلمه های درهم ریختۀ زیر، یک جملۀ صحیح بنویسید.. گروه از  با هر 
164  through - with - communicate - each other - languages - people - .

....................................................................................................... .
165  do - on - how many - the wall - see - pictures - you -?

....................................................................................................... ?
166  respect - the languages - we - all - cultures - should - and - .

....................................................................................................... .

121 کنید.. گزینه را انتخاب  بر اساِس ترتیِب اجزای جمله، مناسب ترین 
167  

 Good drivers drive well always on roads.
 Always drive well on roads good drivers.
 Good drivers always drive well on roads.
 The roads always well drive good drivers.

168  
 Their friend such as Russain and Japanese some languages learned.
 Their friend learned Japanese and some Russian such as languages.
 Some languages such as learned their friend Japanese and Russian.
 Their friend learned some languages such as Russian and Japanese.
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1238 کردن با من 1 “ picked ” »دوسِت شما زماِن بدی را برای صحبت 
کرد.« انتخاب 

1248 که به مهمانی رسیدم.«1 “ first ” »من اولین نفری بودم 
1258 “ notebook ” »تکلیفت را در دفترچه ات انجام بده. آن را بررسی 1

کرد.« خواهم 
1268 کرد.«1 “ borrowed ” »او 20 دالر از دوستش قرض 
1278 “ smarter ” »این دختر از برادرش باهوش تر است.«1
1288 کنم آن ها را قباًل جایی دیدم.«1 “ somewhere ” »فکر 

1298 گرفتن1 “ get good grades ” نمره های خوبی  ( )c

1308 گرفتن1 “ take photographs ” عکس  ( )g

1318 کردِن المپ1 “ turn on the light ” روشن  ( )d

1328 “ at last ” سرانجام، باالخره1 ( )a

1338 “ pencil-sharpener ” مدادتراش1 ( )e
1348  در جشن های تولدشان از 1

ً
گزینۀ )candles “ - )4 ” »مردم معموال

شمع های تولد استفاده می کنند.«
ک کن ها 2   مدادپا  1  گهواره ها 

4   شمع ها  3   خط کش ها 

1358 صادقانه 1 او  سؤال های  به  باید  »شما   ”  honestly  “  -  )1( گزینۀ 
جواب دهید.«

2   گستاخانه  1  صادقانه، با صداقت 
ً

4   احتماال  3   بی ادبانه 

1368 گزینۀ )explanation “ -  )3 ” »آن ها برای دیر کردن چه توضیحی دادند؟«1
2   اختراع، ابداع  1  ترجمه 

4   ارتباط  3   توضیح 

1378 شغلش 1 طریِق  از  را  زیادی  پوِل  مرد  »این   ”  smart  “  -  )2( گزینۀ 
به دست می آورد. او خیلی باهوش است.«

2   باهوش، با ذکاوت  1  آرام، آهسته 
4   تنبل  3   قدبلند 

13881

1398 سرانجام 1 و  شدند  منتظر  طوالنی  مدتی  برای  »مسافران   ”  last  “
اتوبوس رسید.«

“ at last ” به معنای »سرانجام، باالخره« می باشد.

1408 کوچک در مهمانی به زیبایی ترانه ای را خواند.«1 “ song ” »آن بچۀ 

1418 اولین 1 نبود. من  به آن جا رسیدم، هیچ کس حاضر  »وقتی   ”  first  “

نفر بودم.«
توجه: پاسخ ها از شمارۀ 142 تا شمارۀ 153 پیشنهادی هستند.

1428 انجام 1 حاِل  در  دیشب  »دانش آموزان   ”  The studednts  “

تکلیف شان بودند.«

1438 وحش، 1 باغ  داخِل  حیوان های  از  زیادی  »تعداد   ”  animals  “

وحشی هستند.«

1448 تاریخی 1 مکان های  از  گردشگران  صبح  »فردا   ”the tourists  “

کرد.« اصفهان دیدن خواهند 

1458 “ Everybody” »همه باید اتاق هایشان را مرتب نگه دارند.«1

1468 گرفتم.«1 “ learned ” »من آلمانی را در آن آموزشگاه زبان یاد 

1478 که به آن نیاز دارند 1 “ donate ” »مردم مهربان خونشان را به افرادی 

اهدا می کنند.«
1488 “ get ” »دانش آموزان باهوش همیشه نمره های خوبی می گیرند.«1

1498 دعوت 1 تولدش  جشِن  به  مرا  دوستم  گذشته  »هفتۀ   ”  invited  “

کرد.«
1508 “ milk ” »دانش آموزان باید هر روز مقداری شیر بنوشند.«1

1518 “ house ” »پدرم قصد دارد ساِل آینده یک خانۀ جدید بسازد.«1

1528 هوا 1 چون که  می کنیم،  روشن  را  المپ ها  شب  »هنگام   ”  lights  “

تاریک می شود.«

1538 “ invention ” »هنگامی که مردم دربارۀ اختراِع جدید »ادیسون« 1

باخبر شدند، آن ها متعجب شدند.«

1548 جمله نیست.1

1558 جمله نیست.1

1568 1The passengers left the airport late.
کردند.« »مسافران فرودگاه را دیر ترک 

1578 1They picked Dave as their captain.

کردند.« »آن ها »ِدیو« را به  عنوان فرمانده شان انتخاب 

1588 جمله نیست.1

1598 1 I can’t find my glasses.

کنم.« »من نمی توانم عینکم را پیدا 
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1608 1
The children were playing in the park between 8 

کمکی  فاعل                         قید زمان                 قید مکان                 فعل       فعل 

and 10.
   

»بچه ها بین ساعت 8 تا 10 در پارک در حاِل بازی بودند.«

1618 1
Tomorrow morning the scientists will open

قید زمان فاعل  کمکی   فعل  فعل   

the new observatory.
مفعول     

کرد.« »فردا صبح، دانشمندان رصدخانۀ جدید را افتتاح خواهند 

1628 1

Last month we took a lot of photographs of animals.
                                     مفعول        فعل     فاعل          قید زمان

گرفتیم.« گذشته، ما از حیوان ها عکس های زیادی  »ماه 

1638 1
Monkeys usually carry their babies 

                          مفعول                    فعل          قید تکرار            فاعل

through jungles.
قید مکان   

 در میان جنگل ها، بچه هایشان را حمل می کنند.«
ً

»میمون ها معموال

1648 1
People communicate with each other through 
languages.

»مردم از طریِق زبان ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.«

1658 1
How many pictures do you see on the wall?

»شما چند تصویر روی دیوار می بینید؟«

1668 1
We should respect all the languages and cultures.

»ما باید به همۀ زبان ها و فرهنگ ها احترام بگذاریم.«
1678  گزینۀ )3( 1

Good drivers always drive well on roads.
»رانندگاِن خوب همیشه در جاده ها به خوبی رانندگی می کنند.«

1688  گزینۀ )4(1
Their friend learned some languages such as 
Russian and Japanese.

گرفت.« »دوسِت آن ها تعدادی زبان از قبیِل روسی و ژاپنی را یاد 
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VOCABULARYواژگان

با توجه به تصویرها، جای خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید.   -1
1. This is a  loaf  of ................. .

2. I learned two ................. in an institute. 

3. My friend picked some beautiful ................. for his birthday.

4. What days do you usually go ................. ? 

تصویرهای زیر را با جمله های داده شده جور کنید )دو جمله اضافی است(.   -2
a) Do you believe that life exists on Mars?
b) The man is really strong.
c) How much meat do you eat every week?
d) How many foreign languages do you speak?
e) You can’t carry the heavy bag of rice.
f) People communicate with each other through languages.
g) The beautiful lake in the jungle attracts many tourists.
h) The students sang a beautiful song.
i) I closed my eyes and imagined I was flying a plane.
j) They may f ly in the sky.

  

5. (............)

9. (............)

6. (............)

10. (............)

7. (............)

11. (............)

8. (............)

12. (............)
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کلمه های داده شده را در جاِی مناسب به کار ببرید )دو کلمه اضافی است(.   -3

greatly - surprising - despite - improvement - vary - turn on

 f luently - impossible - make up - took

13. It is necessary for you to speak English .................  .

14. Oxygen and hydrogen ................. water.

15. They enjoyed their trip ................. the bad weather.

16. It is ................. what you do to get good grades.

17. This tourist ................. many photographs of the amazing nature in Iran.

18. I was ................. sad to lose my money. 

19. Unfortunately the house was ................. to find.

20. There has been a big ................. in the children’s behaviour.

مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.   -4

21. The physical or mental power or skill for doing something is ................. .

 society   communication  ability    exercise 

22. These beautiful shirts ................. in price from $ 25 to $ 50.

 communicate   vary  exist    imagine 

23. Germany ................. the games as well as possible.

 hosted   invited  rang    built 

24. He ................. he had some problems, but he didn’t explain.

 packed   borrowed  increased    mentioned

جای خالی را با نوشتِن کلمه ای مناسب و با معلوماِت خود کامل کنید.     -5

25. I made the ................. of giving him my address.

26. Around 88 ................. of the people who work here are men.

27. Can money meet the ................. of all people?

در هر گروه از کلمه ها، کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است؟   -6

28. some - a lot of - many - lots of

29. speaker - learner - ruler - thinker

30. so - around - nearly - about

31. information - mouse - power - knowledge

جدول زیر را کامل کنید.     -7

32. 
country Greece ............. ............. India .............

nationality ............. ............. English ............. Japanese

language ............. Mandarian ............. ............. .............
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VOCABULARY DEVELOPMENT توسعۀ واژگان
هم معنِی )synonym( کلمه های ستون )A( را که زیرِ آن ها خط کشیده شده است، از ستون )B( پیدا کنید و حرف مربوطه را داخل پرانتز بنویسید )در    -8

ستون )B( دو جواب اضافی است( .
A               B

33. You should seek help.  (    )  a  begin 

34. His grandfather is around 80. (    )  b  think of

35. I start work at 8 o’clock.  (    )  c  picks

36. China makes up 18% of the world’s population.  (    )  d  search for

37. Can you imagine the world without electricity?  (    )  e  forms

  f  largely

  g  nearly

CONVERSATIONمکالمه  

پاسِخ سؤاالت ستون )A( را از ستون )B( پیدا کنید و حرف مربوطه را داخل پرانتز بنویسید )در ستون )B( دو جواب اضافی است(.     -9

 A           B

38. What’s your mother tongue?   (    )  a  Written and spoken words.
39. How many languages do you speak?   (    )  b  We write English.
40. What does language use as a system of communication?  (    )  c  Many years ago.
41. When did you learn this language?   (    )  d  Portuguese.
42. How much time do you need?   (    )  e  Yes, I’m looking for a shirt.
43. May I help you?  (    ) f  My mother is a translator.
   g  I speak three languages.
   h  About two hours.

GRAMMARدستور زبان  
مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.    -10

44. He couldn’t buy that car, because he didn’t have ................. money. 

 many   a little   much   several
45. “How much tea do you drink every morning?”  “................. .”

 Some   Few   Many   Three
46. How many ................. were eating cheese?

 man   woman   child   mice
47. The little girl ate some ................. of banana.

 slices   pieces   loaves   bags
48. My friend bought ................. last week.

 interesting three magazines   magazines three interesting 
 three interesting magazines   interesting magazines three

یکی از کلمه های داخل پرانتز صحیح است. زیِر آن خط بکشید.    -11

49. My little brother brought me (a piece of - a few - two loaves of ) apples. 

50. People drink the milk that cows and (a lot - some - a little) other animals make. 

51. Do you like another (piece - five - lot) of cake? 

52. There are (much - lot of - many) wild animals in the jungles.
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با توجه به تصویرها به سؤال های زیر جواِب کامل دهید.    -12

53. How many rulers does she have?

............................................................................... . 

54. How much fruit did your mother buy yesterday?

............................................................................... . 

با توجه به کلمه ای که زیِر آن خط کشیده شده است و یا با توجه به مفهوم جملۀ داده شده، برای پاسخ های زیر، سؤاِل مناسب بسازید.    -13
55. ............................................................................... ?

No, he translated a few magazines and books.

56. ............................................................................... ? 

They eat a lot of meat every week.

WRITINGنگارش

برای جمله های زیر در جای خالی یک فاعِل )subject( مناسب بنویسید )بیش از یک جواب صحیح وجود دارد(.    -14
57. Do ................. want something to eat? 

58. ................. die if they don’t have water. 

59. ................. doesn’t need his coat. It’s not cold.

برای جمله های زیر در جای خالی یک فعل )verb( مناسب بنویسید )ممکن است بیش از یک جواب صحیح وجود داشته باشد(.    -15
60. May I ................. some money from you?

61. That word doesn’t ................. in the English language.

62. Tehran ................. 15% of Iran’s population.

برای جمله های زیر یک مفعوِل )object( مناسب بنویسید )بیش از یک جواب صحیح وجود دارد(.    -16
63. I see my ................. at school every day.

64. We should eat ................. and ................. instead of meat and junk food.

65. The dentist is going to save his ................. in a bank. 

با هر گروه از کلمه های درهم ریختۀ زیر یک جملۀ صحیح بسازید.    -17
66. lots of - in - saw - cars - the street - we - .

............................................................................... . 
67. know - endangered - you - the number - do - languages - of - ?

........................................................................................................?  

68. the researcher - information - does - how much - need - the project - for - ?

............................................................................................................... ?  

در جمله های زیر، اجزای مختلِف جمله )فاعل، فعل و ...( را مشخص کرده، زیِر آن ها خط بکشید و هر مورد را بنویسید.  -18

69. Next moth, the students will visit the new observatory. 

70. These girls usually study English in the library on Wednesdays. 

71. Yesterday morning, our teacher explained the important points carefully.
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CLOZE TEST “Cloze” متن 
متِن زیر را به دقت بخوانید و جاِی خالی را با مناسب ترین گزینه کامل کنید.    -19

Language is the ................. (72) to get and use the systems of ................. (73). Questions related to the philosophy 
of ................. (74) such as “Can words show ................. (75)”? attracted many ................. (76) like Plato in 
Ancient Greece. Thinkers such as Rousseau said that emotions and logic ................. (77) languages.
72.  difference   ability   century   number
73.  choice   entertainment   medicine   communication
74.  language   knowledge   wonder   sense
75.  invention   light   experience   hearning
76.  tourists   scientists   passengers   agents
77.  turn on   die out   put aside   make up

READING COMPREHENSION درک مطلب
متن زیر را به  دقت بخوانید و به سؤال های آن به صورت خواسته شده پاسخ دهید.   -20

1) Persian language, also called Farsi, is the member of the Iranian group of the Indo-Iranian language 
family. 2) It is the common language of Iran and two countries known as Dari and Tajik in Afghanistan and  
Tajikistan. 3) Modern Persian is most related to Middle and old Persian. 4) It is also called Farsi by native 
speakers. 5) Written in Arabic, modern Persian has also many words. 

1) Old Persian, was spoken until around the third century B.C. shows that it was spoken at time of Darius 
I at Bistun in Iran. 2) The written form of Persian  Language lets us know that it was in three forms: in old 
Persian, Elamite, and Akkadian. 

1) Middle Persian was spoken from the third century B.C. to the ninth century A.D. 2) Sasanian kings ordered  
people to write in Middle Persian. 3) Pahlavi was the name of the Middle Persian language of the Sasanian empire.

1) Modern Persian grammar is in many ways much simpler than its old forms. 2) Verbs got a set of 
personal endings related to those of other Indo-European languages.

 با توجه به متن و با تکنیِک”Scanning“ موارِد داده شده را با جمله ها جور کنید و حرف مربوطه را داخل پرانتز بنویسید )دو جواب اضافی است(.
78. Middle Persian spoken during this time (........... )
79. The end of the time middle Persian was spoken (........... )
80. Old Persian spoken until around this time (........... )

a) the second century B.C. 
b) the ninth century A.D.
c) from the third century B.C. to the ninth century A.D.
d) the third century B.C.
e) the second and third centuries B.C.

 اسم های خاص )proper nouns( را از متن استخراج کنید. 
81. The language spoken in Tajikistan: .................
82. The language spoken in Afghanistan: .................
83. Old Persian was spoken at his time at Bistun in Iran: .................

 به سؤال های زیر با تکنیک ”Scanning“ و فقط با یک یا دو کلمه پاسخ دهید . 
84. How many written forms of Persian language do we know? .................

85. Which part of modern Persian language is much easier than its old form? .................

86. What was the name of the Middle Persian language of the Sasanian empire? .................
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True / False” “ بودِن جمله های زیر را مشخص کنید. در صورت غلط بودن جمله، آن را اصالح کنید. 
87. Modern Persian is most related to middle and old Persian. (True / False) 
88. Sasanian kings wanted people to write in old Persian. (True / False) 
89. Adverbs got a set of personal endings. (True / False) 
90. Farsi is the member of Indo-Iranian language family. (True / False) 

11 ”bread“ »این یک قرص نان است.« .
21 گرفتم.« . ”languages“ »من در یک آموزشگاه دو زبان یاد 
31 ”candles“ »دوسِت من تعدادی شمع زیبا برای تولدش انتخاب کرد.« .
41  چه روزهایی به خرید می روید؟« .

ً
”shopping“ »شما معموال

51 گردشگرها را )به خود( . ”g“ »دریاچۀ زیبا در جنگل، تعداد زیادی از 
جذب می کند.« 

61 کنید.« . کیسۀ سنگیِن برنج را حمل  ”e“ »شما نمی توانید 
71 که با هواپیما در حال پرواز . کردم  ”i“ »من چشم هایم را بستم و تصور 

کردن بودم.« 
81 که روِی مریخ، زندگی وجود دارد؟«  . ”a“ »آیا شما اعتقاد دارید 
91 گوشت مصرف می کنید )می خورید(؟« . ”c“ »شما هر هفته چه مقدار 

101 ” f“ »مردم از طریِق زبان ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.« .
111 ”h“ »این دانش آموزان سرود )آهنِگ( زیبایی را خواندند.« .
121  قدرتمند است.« .

ً
”b“ »این مرد واقعا

131 روان . را  انگلیسی  زباِن  که  است  ضروری  شما  »برای   “f luently”
کنید.«  صحبت 

141 کسیژن و هیدروژن آب را تشکیل می دهند.« . ”make up“ »ا
151 ”despite“ »آن ها بر خالِف هوای بد، از سفرشان لذت بردند.« .
161 کسب نمره های خوب انجام . که شما برای  ”surprising“ »آن چه 

می دهید شگفت انگیز است.« 
171 گردشگر تصویرهای زیادی از طبیعِت شگفت انگیز در . ”took“ »این 

گرفت.« ایران 
گرفتن« است. ”take photographs“ به معنای »عکس   

181  )خیلی( ناراحت بودم.« .
ً

کردم واقعا گم  ”greatly“ »از این که پولم را 
191 کردِن آن خانه غیرممکن بود.« . ”impossible“ »متأسفانه پیدا 
201 ”improvement“ »در رفتار بچه ها پیشرفِت بزرگی به وجود آمده .

است.« 
211 انجاِم . مهارِت  یا  فکری  یا  جسمی  »قدرِت   “ability”  -  )3( گزینۀ 

کاری توانایی است.« 
4  تمرین، ورزش 3  توانایی   2  ارتباط   1  جامعه    

221 گزینۀ )varry” - )2“ »قیمِت این پیراهن های زیبا از 25 تا 50 دالر متغیر .
است.« 

2  متغیر بودن  کردن   1  ارتباط برقرار   
کردن 4  تصور  3  وجود داشتن    

231 کرد.« . گزینۀ )hosted” - )1“ »آلمان بازی ها را هر چه بهتر میزبانی 
کردن  2  دعوت  کردن   1  میزبانی   

4  ساختن 3  زنگ / تلفن زدن    
241 مشکالتی . که  )گفت(  کرد  ذکر  »او   “mentioned”  -  )4( گزینۀ 

داشت اما توضیح نداد.« 
کردن 2  قرض  کردن   1   بسته بندی   

گفتن کردن،  4  ذکر  3  افزایش یافتن    
251 کردم.« . ”mistake“  »من در دادن نشانیم )آدرسم( به او اشتباه 
261 کار می کنند، مرد . که این جا  درصِد افرادی   88 

ً
”percent“ »تقریبا

هستند.« 
271 کند؟«. ”needs“ »آیا پول می تواند نیازهای همۀ مردم را برطرف 
281 کلمه به معنای »تعداد زیادی« می باشد و مخصوِص . ”many“ این 

قابل  اسامی  با  دیگر  کلمۀ  سه  است.  جمع  شمارش  قابل  اسم هاِی 
کار می روند.  شمارش و غیرقابل شمارش به 

291 سه . اما  است،  لوازم التحریر  جملۀ  از  )خط کش(  کلمه  این   “ruler”
کاربرد دارند. کلمۀ دیگر برای انسان 

301 کلمۀ دیگر هم معنی . کلمه به معناِی »بنابراین« می باشد اما سه  ”so“ این 
« می باشد. 

ً
، حدودا

ً
(synonym) هستند و معنای آن ها »تقریبا

311 کلمه ها . سایِر  است.  شمارش  قابل  اسمی  کلمه،  »این   “mouse”
غیرقابل شمارش هستند. 

321 .
کشور ملیت زبان

Greece Greek Greek

China Chinese Mandarian

England English English

India Indian Hindi

Japan Japanese Japanese

331 کمک باشید.« . ”search for” “d“ »شما باید دنبال 
341  80 سال دارد.« .

ً
”nearly” “g“ »پدربزرگش تقریبا

351 کار را رأِس ساعت 8 شروع می کنم.« . ”begin” “a“ »من 
361 ”forms” “e“ »چین 18% جمعیِت دنیا را تشکیل می دهد.« .
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371 کنید؟« . ”think of ” “b“ »آیا شما می توانید دنیا را بدون برق تصور 
381 “d” »زباِن مادریتان چیست؟« »پرتغالی.« .
391 ”g“ »شما به چند زبان صحبت می کنید؟« »من به سه زبان صحبت .

می کنم.«
401 استفاده . چیزی  چه  از  ارتباطی  سیستِم  یک  عنواِن  به  »زبان   “a”

گفتاری.«  می کند؟« »کلمه های نوشتاری و 
411 گرفتید؟« »خیلی سال ها پیش.«. ”c“ »شما چه زمانی این زبان را یاد 
421  دو ساعت.«.

ً
”h“ »شما به چه مقدار زمان نیاز دارید؟« »تقریبا

431 پیراهن . یک  دنباِل  »بله،  کنم؟«  کمک  شما  به  دارد  »امکان   “e”
می گردم.«

441 پول . او  زیرا  بخرد  را  اتومبیل  آن  نتوانست  »او   “much”- )3( گزینۀ
زیادی نداشت.« 

گزینه های )1( و )4(  اسم ”money“ )پول( غیرقابل شمارش است. 
 )plural countable( جمع  شمارش  قابل  اسم های  مخصوِص 

گزینۀ )2( با مفهوِم جمله تناسب ندارد. هستند. 
451 گزینۀ )Some” - )1“ »شما هر روز صبح چه مقدار چای می نوشید؟« .

»مقداری.«
گزینه ها مخصوص  اسِم ”tea“ )چای( غیرقابل شمارش است. سایر 
قابل  اسامی  همراه  به   )1( گزینۀ  اما  است.  شمارش  قابل  اسم های 

کاربرد دارد. شمارش و غیرقابل شمارش 
461 گزینۀ )mice” - )4“ »چه تعداد موش در حاِل خوردن پنیر بودند؟« .

پس  که  کنید  توجه  هستند.  شمارش  قابل  اسم های  گزینه ها  همۀ 
قابل  اسِم  تعداد(  تا، چه  )چند   “How many” کلمۀ پرسشی  از 

گزینه ها مفرد هستند.  کار می رود. سایِر  شمارش جمع به 
471 گزینۀ )1( - ”slices“ »آن دختِر کوچک تعدادی قاچ )برِش( موز خورد.« .

کلمۀ ”slice“ است. واحِد شمارش، قاچ )برش( از میوه 
481 ”three interesting magazines“ »دوسِت من . گزینۀ )3( - 

گذشته سه مجلۀ جالب خرید.« هفتۀ 
کار رود، ابتدا عدد، سپس  در صورتی که قبل از اسم، عدد و صفت به 

صفت و پس از آن اسم قرار می گیرد.
491 کمی سیب آورد.« . ”a few“ »برادرم برای من تعداِد 

 (plural countable)جمع و  شمارش  قابل  )اسمی   “apples”
غیرقابل  خاِص  اسم های  واحد  دیگر  شمارِش  واحِد  دو  است. 

شمارِش مفرد می باشد. 
501 دیگر . حیوان های  از  تعدادی  و  گاوها  که  را  شیری  »مردم   “some”

تولید می کنند را می نوشند.« 
”animals“ اسمی قابل شمارش و جمع است. ”a little“ )مقداِر 
 “a lot” کمی( مخصوِص اسم هاِی غیرقابِل شمارش است و بعد از

کار نمی رود. اسم به 
511 کیک میل دارید؟« . ”piece“ »آیا شما تکۀ دیگری از 

کلمــۀ   “cake” شــمارش  غیرقابــل  اســِم  از  تکــه ای  شــمارِش  واحــد 
کــه بــا اســم های قابــل  ”piece“ می باشــد. ”five“ عــددی اســت 
”lot“ هــم کامــِل  کار مــی رود. شــکِل صحیــح و  بــه    شــمارش جمــع 

” a lot of“ است.

521 ”many“ »تعداِد زیادی حیوان های وحشی در جنگل ها وجود دارند.« .
”animals“ اسم قابل شمارش جمع است و با ”much“ )مقدار 
نمی رود.  کار  به  است  شمارش  غیرقابل  اسم های  ویژۀ  که  زیادی( 

 .“lots of ” یا “a lot of ” می شود “lot of” شکِل صحیح
531 .She has three rulers.  

»او چه تعداد خط کش دارد؟« »او سه خط کش دارد.«
541 .My mother (She) bought three kilos of fruit yesterday.

کیلو  »مادر شما دیروز چه مقدار میوه خرید؟« »مادرم )او( دیروز سه 
میوه خرید.«

551 .Did she translate many / lots of / a lot of magazines 
and books?

کمی  کرد؟« »نه او تعداِد  کتاب را ترجمه  »آیا او تعداِد زیادی مجله و 
کرد.« کتاب را ترجمه  مجله و 

561 .How much meat do they eat every week?  
گوشت می خورند؟« »آن ها هر هفته مقداِر  »آن ها هر هفته چه  مقدار 

گوشت می خورند.« زیادی 
توجه: جواب های این قسمت پیشنهادی هستند.

571 ”you“ »آیا شما چیزی برای خوردن می خواهید؟«.
581 گر آب ننوشند.«. ”People“ »مردم می میرند ا
591 ”My father“ »پدرم به پالتویش نیاز ندارد. هوا سرد نیست.«.

توجه: جواب های این قسمت پیشنهادی هستند.
601 کنم؟«. ”borrow“ »امکان دارد از شما مقداری پول قرض 
611 کلمه در زباِن انگلیسی وجود ندارد.«. ”exist“ »آن 
621 ”makes up“ »تهران 15% جمعیِت ایران را تشکیل می دهد.«.

توجه: جواب های این قسمت پیشنهادی هستند.
631 »من هر روز هم کالسی هایم را در مدرسه می بینم.«.  “classmates”
641 غذای . و  گوشت  جای  به  باید  »ما   “fruit” - “vegetables”  

کم ارزش )هله هوله( میوه و سبزیجات بخوریم.«
651 ”money“ »آن دندانپزشک قصد دارد پولش را در بانک پس انداز کند.«.
661 .We saw lots of cars in the street.  

»ما در خیابان تعداِد زیادی اتومبیل دیدیم.«
671 . 

Do you know the number of endangered languages?
»آیا شما تعداِد زبان های در معرِض خطر را می دانید؟«

681 .
How much information does the researcher need 
for the project?

»آن محقق به چه مقدار اطالعات برای آن طرح نیاز دارد؟«
691 .  Next month ,  the students  will  visit 

کمکی           فاعل  قید زمان      فعل     فعل 

     the   new   observatory. 
اسم                       صفت   حرف تعریف  
     

        مفعول
کرد.« »ماه آینده، دانش آموزان از رصدخانۀ جدید دیدن خواهند 
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701 .  
 These girls usually study English in the library. 

قید مکان                 مفعول                 فعل              قید تکرار               فاعل   
on Wednesdays.

      قید زمان
مطالعه  انگلیسی  کتابخانه،  در  چهارشنبه ها   

ً
معموال دخترها  »این 

می کنند.«
711 .  

 Yesterday morning,  our teacher explained 

قید زمان فاعل   فعل    
     the  important  points  carefully.
قید حالت               اسم                   صفت       حرف تعریف  
     

        مفعول

»دیروز صبح، معلِم ما نکته های مهم را به دقت توضیح داد.«
721 .“ability” - )2( گزینۀ

2  توانایی   1  اختالف، تفاوت    
4  شماره، عدد 3  قرن    

731 . “communication” - )4( گزینۀ
2  سرگرمی 1  انتخاب 

4  ارتباطی، ارتباطات 3  1- دارو، 2- پزشکی 
741 .  “language” - )1( گزینۀ

2  علم، دانش  1  زبان    
4  حس 3  شگفتی     

751 .  “experience” - )3( گزینۀ
2  1- نور، 2- المپ 1  اختراع    

4  شنوایی 3  تجربه    
761 .  “scientists” - )2( گزینۀ

2  دانشمندان گردشگرها    1  
4  نمایندگان، عامالن 3  مسافران    

771 .  “make up” - )4( گزینۀ
2  منقرض شدن کردن  1  روشن   
4  تشکیل دادن گذاشتن  کنار    3  

ترجمۀ متن
است.  ارتباطی  نظام های  از  استفاده  و  کسب  توانایی  زبان 
کلمه ها  »آیا  مانند:  می شوند،  مربوط  زبان  فلسفۀ  به  که  سؤال هایی 
تجربه را نشان می دهند؟« بسیاری از دانشمندان ماننِد افالطون را در 
کرد. متفکرانی ماننِد »روسو« می گفتند  یوناِن باستان )به خود( جذب 

که عواطف و منطق زبان ها را تشکیل می دهند. 
781 »از قرن . )زبان( فارسی میانه در طی این دوره صحبت می شد:   (c)

سوم قبل از میالد تا قرِن نهم بعد از میالد«
791 که فارسی میانه صحبت می شد: »قرن نهم بعد از . پایاِن زمانی   (b)

میالد« 
801  تا این زمان صحبت می شد: »قرن .

ً
)زباِن( فارسی قدیم، تقریبا  (d)

سوم قبل از میالد« 

811 که در تاجیکستان صحبت می شود: »تاجیکی« . ”Tajik“ زبانی 
821 که در افغانستان صحبت می شود: »َدری« . ”Dari“ زبانی 
831 ”Darius I“ زباِن فارسی قدیم در زماِن او در بیستوِن ایران صحبت .

می شد: »داریوِش اول« 
841 را . فارسی  زبان  از  نوشتاری  ُفرِم  تعداد  چه   “Three forms”

می شناسیم؟ »سه فرم« 
851 از . فارسی جدید، خیلی ساده تر  زباِن  کدام قسمِت   “Grammar”

شکِل قدیمی آن است؟ »دستور زبان« 
861 ”Pahlavi“ »ناِم زباِن فارسِی میانه در زماِن امپراطوری ساسانی چه .

بود؟ »پهلوی« 
871 ”True“ »)زباِن( فارسی جدید بیش تر با فارسی میانه و قدیمی در .

ارتباط است.«
881 فارسی . به  که  می خواستند  مردم  از  ساسانی  »پادشاهاِن   “False”

قدیمی بنویسند.«
جملۀ صحیح به شکِل زیر است:

Sasanian kings wanted people to write in Middle 
Persian.

891 پیــدا . )شناســه(  شــخصی  پایانــِی  بخش هــای  »قیدهــا،   “False”
کردنــد.«

جملۀ صحیح به شکِل زیر است:

Verbs got a set of personal endings.
901 ـــ . هندو  زبان های  خانوادۀ  از  عضو  یک  فارسی  »)زباِن(   “True”

ایرانی است.«
“Cloze” ترجمۀ متن

گروه  از  عضو  یک  می شود،  نامیده  هم  فارسی  که  ایرانی  زباِن   )1
ایرانِی خانوادۀ زبان های هندو ـــ ایرانی است. 2( آن زباِن رایِج ایران و 
که در تاجیکستان به »تاجیکی« و در افغانستان  کشور دیگر است  دو 
به »َدری« شناخته می شود. 3( فارسِی جدید بیش تر با فارسِی میانه 
گویش وراِن بومی، فارسی هم  و قدیمی در ارتباط است. 4( آن توسِط 
که به زبان عربی نوشته می شود هم  نامیده می شود. 5( فارسِی جدید 

کلمه های زیادی دارد.
 تا قرِن سوم قبل از میالد صحبت می شد، 

ً
که تقریبا 1( فارسی قدیم 

که در ایران تا زماِن داریوِش اول در بیستون، صحبت  نشان می دهد 
که  می دهد  امکان  ما  به  فارسی  زبان  نوشتارِی  شکِل   )2 می شد. 

کد(.
َ
کاد )ا بدانیم آن دارای سه شکل بود: فارسی قدیم، ایالمی و آ

بعد  نهِم  قرِن  تا  میالد  از  قبل  سوم  قرِن  از  میانه  فارسی  )زباِن(   )1
دستور  مردم  به  ساسانی  پادشاهان   )2 می شد.  صحبت  میالد  از 
میانه،  فارسِی  زباِن  ناِم   )3 بنویسند.  میانه  فارسی  به  که  می دادند 

وی بود. 
َ
هنگاِم امپراطورِی ساسانی، َپهل

ساده تر  خیلی  جهات  بسیاری  از  جدید  فارسِی  زباِن  دستور   )1
زبان های دیگر  با  ارتباط  در  فعل ها   )2 است.  آن  قدیمی  اشکاِل   از 
ـ    اروپایی، یک سری بخش های پایانِی شخصی )شناسه( پیدا کردند.  هندوـ ـ
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