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 RMS_English@آدرس کانال تلگرام:                                                                                     وحید رضوان پورتنظیم: 

 

PART A: Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. 

Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

1. Despite the fact that Gross Domestic Product (GDP) has increased substantially in the 

industrialized West, the levels of human contentment have remained ------------. 
           1) apposite 2) interwoven 3) static  4) implicit 

2. Immigration -------------- from the Latin word migration and means the act of a 

foreigner entering a country in the aim of obtaining the right of permanent residence. 
           1) gathers 2) obtains 3) arises 4) derives 

3. Not speaking the same language as your customers can lead to communication -------. 
           1) breakdown 2) brevity 3) gesture 4) imitation 

4. The factory’s workforce has ------------- from over 4,000 to a few hundred. 
           1) withdrawn 2) dwindled 3) undercut 4) forecasted 

5. The police came up empty-handed despite an ------------ exploration of the suspect’s 

home. 
           1) exhaustive 2) inescapable 3) ephemeral 4) inevitable 

6. When the old man married a woman in her thirties, all everyone talked about was the 

----------- in the couple’s ages. 
           1) diversity 2) disparity 3) longevity 4) extension 

7. One local factory will ------------ the town’s job shortage by providing 250 more jobs. 
           1) overlook 2) adjust 3) displace 4) alleviate 

 
 

 

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits 

each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 
One commentator argues that the success of private schools is not in their money, 

(8) ….……. their organization. State schools fail their pupils because, under 

government control, they lack options. But if head teachers at state schools (9) 

………. given the same freedom as those at private schools, namely (10) ………. 

poor teachers and pay more to good ones, parents would not need to send their 

children to private schools any more. 
 

8. 1) that is 2) it is in 3) but in 4) is 

9. 1) had 2) were 3) to be 4) be 

10. 1) by sacking 2) sacking 3) sacked 4) to sack 



 RMS_English@ وحید رضوان پورکانال زبان   

 سختسطح  -صحیح است «  3» گزینۀ  (1
 

 «ت.مانده اس ثابتانسان  تیاست، سطح رضا افتهی شیافزا یدر غرب صنعت ی( به طور قابل توجهGDP) یناخالص داخل دیکه تول تیواقع نیا رغمیعل»
 

1) apposite (106درس ) مناسب، متناسب 

2) interwoven ( از کلمۀ در هم تنیده، در هم بافتهweave  بافتن، تنیدن"میاد، به معنای") 

3) static استاتیکثابت، ، ایستا، ساکن 

4) implicit (44درس ) میرمستقیمطلق، غ ،یضمن 

 
 مشکل نبود. اونقدرها هم ،استفاده میکنیم. جواب دادن به این تستاین کلمه رو ما تو فارسی 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  4» گزینۀ  (2
 

کشور به منظور اخذ  یک ورود به یبرا یخارج کیاقدام  یو به معنا گرفته شده است migration نیاز کلمه الت (mmigrationi) مهاجرت» 

 « حق اقامت دائم است.
 

1) gather (100درس ) دنیجمع شدن، جمع کردن، فهم 

2) obtain (94درس ) بدست آوردن، وجود داشتن 

3) arise (99درس ) برخاستن، رخ دادن، شروع کردن 

4) derive (76درس ) گرفتن، مشتق گرفتن جهینت 

 

 

 سختسطح  -صحیح است «  1» گزینۀ  (3
 

 « .شود در ارتباط اختاللتواند منجر به یشما م انیصحبت نکردن به زبان مشتر» 
 

1) breakdown 
از کار افتادن، "حالت فعلش رو داشتیم. به معنای  ،122درس فروپاشی، خرابی، شکست )

 ("زدن هیگر ریخراب شدن، شکستن، ز

2) brevity کوتاهی، اختصار، ایجاز 

3) gesture (131درس ) اشاره، حرکت، ژست 

4) imitation (98درس ) یکپ د،یتقل 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (4
 

 « .است افتهیکاهش نفر به چند صد نفر  4000از  شیکارخانه از ب نیکار ا یروین» 
 

1) withdraw (37درس ) پس گرفتن دن،یخارج کردنِ پول از حساب، کنار کش 

2) dwindle (93درس ) افتنیکاهش  جیبه تدر 

3) undercut  ،قیمت کاهش دادنتخفیف دادن 

4) forecast (85درس ) کردن ینیب شیپ 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ  (5
 

 « .آمد یدر خانه مظنون، دست خال کامل جستجویبا وجود  سیپل» 
 

1) exhaustive (69درس ) جامع و کامل 

2) inescapable 
و پسوند  ."فرار کردن، در رفتن"به معنای  escape، کلمۀ 91درس ) ریناگز ر،یاجتناب ناپذ
 (ده بود.در بخش ساخت واژگان کتاب آم نیز inو پیشوند منفی ساز  able–صفت ساز 

3) ephemeral (152درس ) دوامیب دار،یناپا 

4) inevitable (41درس ) ریناگز ر،یاجتناب ناپذ 
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 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (6
 

 « زوج بود. نیا یسن اختالفها درباره و چند ساله ازدواج کرد، همه صحبت یس یبا زن رمردیپ یوقت» 
 

1) diversity (40درس ) تنوع 

2) disparity (104درس ) اختالف، تفاوت 

3) longevity (54درس ) یطول عمر، عمر طوالن 

4) extension 

به معنای  extend، حالت فعل و حالت صفتش رو آورده بودم. کلمۀ 53درس تمدید، توسعه، بسط )

گسترده "به معنای  extensiveو کلمۀ  ."تمدید کردن، طول کشیدن، گسترش و توسعه دادن"
 (است. آمدهنیز در بخش ساخت واژگان  sion–و پسوند اسم ساز  ."وسیعو 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  4» گزینۀ  (7
 

 « .کاهش خواهد دادکمبود شغل در شهر را  گر،یشغل د 250 جادیبا ا یلکارخانه مح کی» 
 

1) overlook (44درس ) گرفتن، مشرف بودن بر دهیکردن، ناد یچشم پوش 

2) adjust (83درس ) کردن، سازگار شدن دایکردن، وفق پ میتنظ 

3) displace (46درس ) جابجا کردن، آواره کردن 

4) alleviate (37درس ) دادن، کاهش دادن، سبک کردن نیتسک 

 

 ترجمه متن:
آموزان خود را دانش یدولت مدارس آنهاست.بلکه در سازمان  ست،یپول آنها ن در یمدارس خصوص تیکند که موفقیاستدالل م مفسر کی

شد که در مدارس  یداده م یهمان آزاد مدیران مدارس دولتی به اگر اما .هستند دچار کمبود گزینهتحت کنترل دولت،  رایز ،کنندناامید می
ود به خبه فرستادن فرزندان  یازین گرید نیبه معلمان خوب، والد شتریب پول و پرداخت فیاخراج معلمان ضع یعنی ،شودداده می یخصوص

 نداشتند. یمدارس خصوص

 

 سطح متوسط -است صحیح «  3» گزینۀ  (8
 

One commentator argues that the success of private schools is not in their money, ----------- 

their organization. 
 « .آنهاستسازمان  بلکه در ست،یپول آنها ن در یمدارس خصوص تیکند که موفقیاستدالل م مفسر کی» 

 
 . پس قانون توازن برقرار است.(that) 1، تعداد ربط دهنده:  (argues, is) 2قانون توازن رو بررسی میکنیم. تعداد فعل: 

 تعداد ربط دهندش باشه.ش برابر با انتخاب بشه که تعداد فعل ای بایدیعنی گزینه
 

 هم همینطور. 4رد میشه، جون فعل داره اما ربط دهنده نداره. گزینۀ  2گزینۀ 

 با توجه به معنی هم مشخصه که غلطه. شروع بشه. thatرد میشه چونکه قبل از جای خالی ویرگول اومده و جای خالی نمیتونه با  1گزینۀ 
 

 .هم بدهد بلکهمیتواند معنی  butده بودیم که در کتاب گرامر صفر تا صد خوان

 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (9
 

But if head teachers at state schools (9) ----------- given the same freedom as those at private 

schools, namely (10) ----------- poor teachers and pay more to good ones, parents would not 

need to send their children to private schools any more. 
به  شتریب پول و پرداخت فیاخراج معلمان ضع یعنی ،شودداده می یکه در مدارس خصوص شدیمداده  یهمان آزاد مدیران مدارس دولتی به اگر اما» 

 « .نداشتند یخود به مدارس خصوصبه فرستادن فرزندان  یازین گرید نیمعلمان خوب، والد
 

 باشید، انواع جمالت شرطی رو بهتون معرفی کردیم:اگه بخش جمالت شرطی رو از کتاب گرامر صفر تا صد خونده 
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 (Second Conditionalجمالت شرطی نوع دوم )
 
 

 هایی برای زمان حال یا آینده استفاده می شود، که ما یک چیز غیرمحتمل یا غیرممکن را تصور می کنیم. در موقعیت
 
 

 (main clause) نتیجۀ شرط (if-clause) شرط 

If simple past would/ could/ might + infinitive 
 

 مثال:
 

If I had a garden, we could have a cat.  ،ه ندارم()اما متاسفانه، باغچ میتونستیم یه گربه داشته باشیم.اگر یک باغچه داشتم 

If she was prime minister, she would invest more money in schools. 

 اگر او نخست وزیر بود، پول بیشتری در مدارس سرمایه گذاری می کرد. )اما او اکنون نخست وزیر نیست(
 

 در این سوال هم داریم:
 

if head teachers at state schools (9) ………. given the same freedom as those at private schools, parents 

would not need to 
و در نتیجه، در قسمت شرط باید از  سر و کار داریم جملۀ شرطی نوع دوم با ، مشخصه که(would not needیعنی با توجه به ساختار نتیجۀ شرط، )

 باشد.می، که در اینجا جمله مجهول استفاده کنیم (were given) گذشتۀ ساده
 

 متوسطسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ  (10
 

But if head teachers at state schools were given the same freedom as those at private schools, 

namely ----------- poor teachers and pay more to good ones, parents would not need to send 

their children to private schools any more. 
به  شتریب پول و پرداخت فیمعلمان ضع اخراج یعنی ،شودداده می یشد که در مدارس خصوص یداده م یهمان آزاد مدیران مدارس دولتی به اگر اما» 

 « .نداشتند یخود به مدارس خصوصبه فرستادن فرزندان  یازین گرید نیمعلمان خوب، والد
 

 استفاده کرده، باید ساختار موازی رعایت بشه: andهمانطور که در بخش حروف ربط خواندیم، چون از 
 

to sack poor teachers and to pay more 
 

 هاستفاد toبه جای مصدر با  toرا انتخاب میکنیم. گاهی برای سادگی از مصدر بدون  to، مصدر بدون ها نیستدر گزینه toبا توجه به اینکه مصدر با 
 شود.می
 

 
 

 مرجع لغات زبان عمومیترین کامل

 با تدریس صوتیو کتاب صفر تا صد گرامر، 
 

 زیر: تلگرامیدر کانال  رایگانبه صورت 
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 وحید رضوان پور تهیه و تنظیم:


