


 

 

 

 (3شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را بنویسید )نمره انتحان نهایی 
 

 1نکات درس 

  به بعضی از اسامی آنها را تبدیل به صفت کنیم: Fulو  yتوانیم با اضافه کردن دو پسوند ما می

  اسم  صفت 

 باران rainy Rain بارانی

 رنگ colorful Color رنگارنگ

 آب watery Water آبکی

 قدرت powerful Power قدرتمند

 خورشید sunny Sun آفتابی

 ابر cloudy Could ابری

 حیرت wonderful wonder  عجیب

رود: جاهایی که اسم به کار می 
 ـ بعد از صفت 1

 مالکیت ofـ دو طرف  2

 Theو  anو  a  ـ بعد از حروف تعریف 3

 رودجاهایی که صفت به کار می : 
 ـ قبل از اسم  1

 ـ بعد از افعال ربطی 2

 

  2نکات درس 
 به بعضی از صفات، آنها را تبدیل به قید کنیم. lyتوانیم با اضافه کردن ما می

 رود:جاهایی که قید به کار می

 ـ قبل از فعل اصلی 1

 جملهـ انتهای  2

 ـ بعد از فعل اصلی 3

  صفت  قید

 آرام slowly slow به آرامی

 نهایی finally Final سرانجام

 سریع rapidly rapid به سرعت

 آسان easily easy به آسانی

  3نکات درس 
 اسم کنیم:ها را تبدیل به به بعضی از افعال آن tion – ence – anceتوانیم با اضافه کردن سه پسوند ما می

  فعل اسم  

 راهنمایی کردن  guidance  guide راهنمایی

 وجود داشتن existence   exist وجود

 دعوت کردن invitation   invite دعوت

 شرح دادن  explanation  Explain شرح

 مهاجرت کردن  migration   migrate مهاجرت

 

 



 

 

 

 رود:جاهایی که فعل به کار می 

 رود.به کار می بعد از فاعل، فعل زماندارـ  1

 رود.ـ بعد از افعال کمکی، فعل ساده به کار می 2

 رود.مصدری، فعل ساده به کار می toـ بعد از  3

 

  4نکات درس: 
 به نحوة تبدیل بعضی از صفات به اسم دقت کنید.

 : صفاتlongـ )طویل(  wideـ )پهن(  highـ )مرتفع(  deepـ )عمیق(  hot)داغ( 

 : اسم lengthـ )طول(  widthـ )عرض(   heightـ )ارتفاع(  depthـ )عمق(  heatگرما 

 

  6نکات درس: 

 درس قبل می باشد 5این درس جمع بندی نکات 
 صفت صفت             

 care دقت  carful دقیق

 use استفاده  useful مفید

 happiness شادی  happy شاد

1 . The old woman walked ………. along the street. (slow) 

 باشد.می slowlyرود پس جواب بعد از فعل، همیشه قید به کار می
2 . you must be ………. The fire may burn your hand. (care) 

  carefulرود: صفت به کار می tobeبعد از افعال 
3. The ……… of the lake was so great that we couldn’t see the bottom. (deep) 

 depthرود: مالکیت اسم به کار می of، دو طرف theبعد از حرف تعریف 

4 . I am sure the weather will be ……… tomorrow (sun) 
 Sunnyرود. صفت به کار می (being, been, be, were, was, are, is, am)بعد از افعال 

5. They ………… some of their fiends for dinner last night (invite)  

 استفاده کرد.  invitedرود، و چون زمان جمله گذشته است باید از بعد از فاعل به فعل به کار می
6 . Do you ………. Love going to the cinema so much? (real) 

 reallyشود قبل از فعل اصلی از قید استفاده می

7. I can’t do that puzzle. It is very……….. (canfuse) 

 confusingشود از صفت فاعلی باید استفاده کرد صحبت می (puzzle)شود و چون در مورد غیرانسان از صفت استفاده می tobeبعداز افعال 

  



 

 

 

  زبان  1جمالت مهم درسII 

1 . For families with children, a big problem is getting the children away from T.V 

 ها از تلویزیون است. نگه داشتن بچه ردار، یک مشکل بزرگ و دوهای بچهبرای خانواده

2 . Dinner times were more relaxed without the pressure of T.V 

 راحتتر بودند. های شام بدون فشار تلویزیون زمان

3. At the end of experiment most of them wanted to have a television back their horse.  

 خواستند تلویزیون داشته باشند.در آخر آزمایش، اغلب آنها می

4 . can watching T.V have a bad effect on your eyes.  
 دارد. آیا تماشای تلویزیون اثر بدن روی چشمان شما

5 . which shirt do you want to buy? All of them are nice, it is difficult to choose one.  

 خواهی بخری؟ همة آنها زیبا هستند، سخت است که یکی از آنها را انتخاب کرد.کدام پیراهن را می

6. people should know the harmful effects of smoking.  

 مضر سیگار کشیدن را بدانند. مردم باید اثرات

7. the study of the life of animals and plants called biology.  

 شود. شناسی نامیده میمطالعه زندگی حیوانات و گیاهان زیست

8 . The average viewer watches television for about two hours a day. 

 (viewerکنند )بیننده روز تلویزیون تماشا میبه طور متوسط افراد در حدود دو ساعت در 

9. what did your father do last Friday? He stayed at home and relax 

 پدرشما، جمه گذشته چه کاری انجام داد؟ او در خانه ماند و استراحت کرد.

10 . How can i improve my average? You should study more.  

 م را بهبود بخشم؟ تو باید بیشتر مطالعه کنی.توانم معدلچطور می

  



 

 

 

  زبان  2جمالت درسII 

1. people with university degrees refuse to do low work.  

 کنند.مردم با مدارک دانشگاهی از انجام کارهای پست )سطح پائین( امنتناع می 

2. the government spends a lot of money on education children.  

 کند. ها میچهدولت پول زیادی را صرف آموزش ب

3 . it has been fashionable that by free education for all, one can solve all the problems of the society and 

build a perfect nation.  

 تواند تمام مشکالت جامع را حل کرده و یک ملت کامل بسازد. شخص میان برای همه، ایگآموزش ررایج شده است که با 

4. some students do silly thing in the classroom but they are never ashamed of what they do. 

 دهند شرمنده نیستند. ز کاری انجام میدهد اما هرگز اآموزان( کارهای احمقانه دور کردن انجام میها )دانشبعضی از بچه

5 . when I got home, I realized that I had lost my keys.  

 کرده بودم.  وقتی به خانه رسیدم، من فهمیدم که کلیدهایم را گم

6 . we should know that smoking is forbidden in the buses.  

 ا ممنوع است.بدانیم که سیگار کشیدن در اتوبوسهباید ما 

7. you should educate your children to behave well.  

 خوب رفتار کنند. هایت آموزش بدهی که اید به بچهتو ب

8 . she is going to write a composition about  the value of education.  

 او قصد دارد انشایی در مورد ارزش آموزش بنویسد. 

9. After a long discussion, we decided to go to the seaside for our holiday. 

 بعد از یک بحث طوالنی ما تصمیم گرفتیم که برای تعطیالت به ساحل دریا برویم. 

10 . Does he love to help people? Yes helping people is his end in life.  

 به دیگران )مردم( هدف او در زندگی است.آیا او دوست دارد که به مردم کند؟ بله کمک کردن 

  



 

 

 

  زبان  3جمالت مهم درسIII 

1. she can’t remember the foreigner’s name it doesn’t stick in her mind.  

 ماند( چسبد )نمیتواند اسمهای خارجی را به خاطر بیاورد. آن در ذهنش نمیاو نمی

2. The loss of large areas of memory occurs in some mental and physical illness . 

 دهد. از دست دادن نواحی بزرگی از حافظه در بعضی از بیماریهای ذهنی و جمسی رخ می

3. psychologists have been searching for the chemical basis of memory in it. 

 ی راههایی شیمیای حافظه درآن هستند.روانشناسان در جستجو

4. psychologist believes that forgetting  doesn’t take place at an even pace.  

 دهد. روانشناسان اعتقاد دارند که فراموشی با یک سرعت یکسان رخ نمی

5. He has lost his memory completely he doesn’t remember anything.  

 آورد.اش را به طور کامل از دست داده است او هیچ چیز را به خاطر نمیاو حافظه

6. please give me  more details about the jobs.  

 لطفاً اطالعات )جزئیات( بیشتری در مورد شغل از من بدهید. 

7. our ability to think and speak separates us from other animals.  

 کند. کر کردن وضعیت کردن ما را از حیوانات دیگر مجزا میتوانایی ما برای ف

8. The school arranges social activities for. Students on the weekends.  

 آموزان در تعطیالت آخر هفته ترتیب داده است. مدرسه فعالیتهای اجتماعی را برای دانش

9. what can the brain do? It can store a large amount of information.  

 تواند مقداری زیادی از اطالعات را ذخیره کند. تواند انجام بدهد؟ آن میمغز چه کاری می

10. Do you know all the details about the accident? Yes, he explained everything to me.  

 را برای من شرح داده است.  دانی؟ بله، او همه چیزآیا تو تمام جزئیات را دربارة تصادف می

  



 

 

 

  زبان  4جمالت مهم درسIII 

1. Thousands of men and woman take part in the competitions and millions of viewer follow their countries 

Fortunes on T.V. 

 کنند. کشورهایشان را در تلویزیون دنبال می هایکنند و میلیونها بیننده شانسها شرکت میهزاران زن و مردن در این رقابت

2 . The Olympics were basically religious celebration.  

 های مذهبی بودند. ها اساساً جشنالمپیک

3. The olympics bring many people from different nation together.  
 آورد. های مختلف کنار هم میالمپیک مردمان زیادی را از ملت

4. she didn’t take part in the discussion, because she didn’t know much about computers.  

 دانست. ادی در مورد کامپیوتر نمییها شرکت نکرد چون او چیزی زاو در بحث

5. The winter Olympic games are held in countries with snow covered mountain.  

 شود. ای پوشیده از برف برگزار میهلمپیک زمستان در کشورهایی با کوهبازیهای ا

6 . Tell me the truth what’s really happened to you?  

 حقیقت را به من بگو، واقعاً چه اتفاقی برای تو افتاده است. 

7. He is afraid of making such a big mistake in his exam. 

 ترسد. اشتباه بزرگی در امتحانش میاو از انجام چنین 

8. In the olympic games Our teams were in competition with the best swimmers in the world.  

 . در بازهای المپیک، تیمهای ما در رقابت با بهترین شناگرهای جهان هستند 

9. when are you going to have your party? It will be held next day.  
 برگزار خواهد شد.  ات را برگزار کنی، آن فردچه وقت قصد داری مهمانی

10 . Do you know who. Controls and organizes the Olympic games?  

 دهد.دانی چه کسی کنترل و سازماندهی بازهای المپیک را انجام میآیا می

  



 

 

 

  زبان  5جمالت مهم درسIII 

1. Egypt, men learned how to make sheets of paper from papyrus.  

 پاپیروس بسازند.  از های کاغذ راها یاد گرفتند که چطور برگهدر مصر، انسان

2. Every one thought that the new invention was wonderFul.  

 کردند که اختارع جدید جالب بوده است. همه فکر می

3. They break their fast when they eat their morning meal.  

 شکنند. خورند، میهای غذای صبح را میآنها روزة خود را وقتی که وعده

4. My younger brother lives in England . In Fact we live far apart.  

 کنیم. هم زندگی می کند ـ در حقیقت ما دور ازبرادر جوانتر من درانگلستان زندگی می

5. After Graham Bell invented the telephone people could talk to each other even when they were far apart.  

 وقتی که دور از هم هستند با یکدیگر صحبت کنند. بعد از اینکه گراهام بل تلفن را اختراع کرد.مردم توانستند 

6. Don’t tell the news to any body, it must be kept as a secret.  

 اخبار را به هیچ کس نکو، آن باید به عنوان یک راز نگه داشته شود. 

7. Moslems fast during the month of Ramadan all over the world.  

 گیرند. مسلمانان سراسر جهان در طی ماه رمضان روزه می

8. Reza fell of his bicycle yesterday. His legs are painful now.  

 اش افتاد. پایش حاال دردناک است. رضا دیروز از دوچرخه

9. when I saw your son in the deep part of the sea, I shouted for help. 

 وقتی من پسر شما را در بخش عمیق درا دیدم من برای کمک فریاد زدم. 

10 . I like to invent something new that can make life easier for people.  

 تر کند. من دوست دارم چیزی جدید اختراع کنم که زندگی را برای مردم ساده

  



 

 

 

  زبان  6جمالت مهم درسIII 

1. All spacecraft orbiting through space are controlled by computers.  

 شوند. ترها کنترل میوچرخند به وسیلة کامیپا میضها که در فتمام سفینه

2. computers can help in most field of human endeavor.  

 توانند کمک کنند. ی میشرهای تالش بترها در تمام رشتهکامیپیو

3. A computer is given instructions, called programs, which tell it exactly what to do.  

 گوید که چه کاری انجام دهد. شود به نام برنامه، که دقیقاً به آن میهای داده میبه کامپیوتر دستورالعمل

4. Computers can help chemists For drugs and disabled people to learn skills.  

 هایی را یاد بگیرند. ها کمک کنند برای داروها و به مردم معلول تا اینکه مهارتتوانند به شیمیدانکامپیوترها می

5. In addition to helping us to work better computers work with superhuman speed.  

 کنند. رعت مافوق بشری کار میعالوه بر کمک به ما تا بهتر کار کنیم، کامپیوترها با س

6 . computer can have influence on all parts of our daily activities.  

 های فعالیتهای روزانه ما تأثیر داشته باشند. توانند روی تمام بخشکامپیوترها می

7. The tower of London attracts a lot of tourist every year.  

 کند. زیادی توریست را هر سال جذب میبرج لندن، تعداد 

8. one of the most important uses of computers is in the field of medicine. 

 باشد.های کامپیوتر در رشته پزشکی مییکی از مهمترین استفاده

9. They switched the conversation to a different topic when I come in. 

 مکالمه را وقتی من وارد شدم عوض کردند.آنها موضوع 

10 – Nobody can deny the influence and importance of computers in all fields of activity.  

 های فعالیت انکار کند. تواند تأثیر و اهمیت کامپیوتر را در همة رشتههیچکس نمی

  



 

 

 

    زبان  1درسIII 

:با دانش خود کامل کنید 

1. A person whose job is to fill, clean, or take out bad teeth is called an/a …………..            dentist. 
 شود. نامیده می دندانپزشکشخصی که کارش پر کردن تمیز کردن یا بیرون کشیدن دندانهای بد است 

2. The study of the nature of God and of religious beliefs is called ……….                          Theology. 

 شود. مطالعه ذات خداوند و اعتقادات مذهبی، تعلیمات دینی نامیده می

.end                                           .              3. He always talk about money money is an ……… for him 

 باشد. گیرد پول یک هدف برای او میاو همیشه درباره پول سخت می

4. Some students are clever, some are stupid, but a large number them are ………. .            average . 

 هستند.  متوسطآموزان باهوش هستند و بعضی گیج هستند. اما تعداد زیادی از آنها بعضی دانش

5. A woman who has a husband, but doesn’t work of is called:                                            a housewife. 

 شود. دار نامیده میخانهکند زنزنی که همسر دارد ولی بیرون از خانه کار نمی

6 . The study of lines and shapes in Mathematics is called ……..                                          geometry.  

 شود.نامیده میهندسه ها در ریاضیات مطالعه خطوط و شکل

7. our television didn’t work so we bought a new television……….                                        Set. 

 کند بنابراین ما یک دستگاه تلویزیون جدید خریدیم. تلویزیون ما کار نمی

8 . we should choose a good ……… of education that can prepare children for life               systems.  

 ها را برای زندگی آماده کند. ما باید یک سیستم خوب آموزشی را انتخاب کنیم که بتواند بچه

9. A person who watches  television  programs is called a T.V……….                                     viewer.  

 شود. کند یک بیننده تلویزیونی نامیده میهای تلویزیونی را تماشا میشخصی که برنامه

10 . watching  too much T.V may have a bad …….. on children.                                               effect. 

 ها دارد.تماشای زیاد تلویزیون اثر بدی رو بچه

11.please  turn on the T.V There is a good film on ……. Four.                                             channel.  

 وجود دارد.  4لطفاً تلویزیون را روشن کن، فیلم خوبی در کانال 
  



 

 

 

   زبان  2درسIII 

.بادانش خود کامل کنید 
1. Anything that you take away from your house because it isn’t useful is called ………... 

rubbish 
 شود. آشغال نامیده میبری چون آن مفید نیست ات بیرون میهر چیزی که از خانه

2. she works in a hospital, but she isn’t a doctor, she looks after the sick. She is a(n)……….. 
nurse 

 کند او یک پرستار است. ها مراقبت میکند او یک دکتر نیست، او از مریضاو در یک بیمارستان کار می
3. some one who is traveling by bus, taxi, ship or plane is called a ………. .  
Passenger 

 کند یک مسافر است.شخصی که به وسیلةی اتوبوس، تاکسی، کشتی یا هواپیما سفر می
4. A…………. is a place where students continue their education after Finishing high school.  

university 
 دهند. آموزان پس از تمام کردن دبیرستان به مطالعاتشان ادامه میگاه مکانی است که دانشدانش

5. A person who is not able of see is called a(n) ……….. person. 

blind 
 شود. شخصی که قادر نیست ببینید یک شخص نابینا نامیده می

6. The ……… of education is to fit children for life. 
purpose 

 ها برای زندگی است. هدف از آموزش، آماده کردن بچه

7. In Tehran, people should put their …….. away from their houses at nine.  

rubbish 
 هایشان بگذارند. بیرون از خانه 9هایشان را در ساعت در تهران، مردن باید آشغال

8. Education is not an end, but a …….. to an end. 
means 

 ای برای رسیدن هدف است.آموزش یک هدف نیست بلکه وسیله 
9. I. stay at home and relax in my ……… time.  
Free 

 کنم. مانم و در اوقات فراغتم استراحت میمن در خانه می
  



 

 

 

 زبان  3درسIII 

  کنید.با دانش خود کامل 
1. The brain’s ability to remember things is called ……….. . 

memory 
 شود. نامیده می حافظهتوانایی مغز برای به خاطر آوردن چیزها، 

2. saying  something over and over is called……….. . 

Overlearning 

 شود. زیاد نامیده می یادگیری گفتن چیزی بارها و بارها،
3. Saying something over and over makes it……… in the mind. 

Stick 

 .بماندشود که آن در ذهن گفتن چیزی بارها و بارها باعث می
4. A person who isn’t from our country is called  a(n)……….. . 

Forigner. 

 شود. نامیده می خارجیشخصی که اهل کشور ما نیست یک 
5. My mother is very …….. she  cries whenever she see an Indian film.  

emotional 

 کند.کند گریه میاست، او هر گاه یک فیلم هندی نگاه می احساساتیمادر من خیلی 
6 . Memory is the …….. ability  to keep a record of past events.  

brain  

 گذشته است.حوادث  برای نگه داشتن یک ثبتی از مغزحافظه توانایی 
7. you  should  type letter a gain it is …….. of  mistakes.  

Full of 

 تو باید نامه را دوباره تایپ کنی آن پر از اشتباه است.
8. A……… a person who studies the mind and it’s work.  

Psychologist.  

 کند. میروانشناس کسی است که ذهن و کارکرد آن را مطالعه 
9. Her name is very difficult it doesn’t …….. in my mind. 

Stick. 

 ماند. اسمش خیلی سخت است آن در ذهن من نمی

 
10. somethings that you enjoy doing in your free time is called your………. . 

Habby. 

 شود. نامیده میبری سرگرمی چیزی که تو از انجام آن در اوقات فراغت لذت می
  



 

 

 

 زبان  4درسIII 

 .با دانش خود کامل کنید 
1. the 15th of shaban is a religious ………… . 

celebration  

 باشد. پانزدهم شعبان یک جشن مذهبی می
2. A person who is good at running, swimming or wrestling is called a ……….. . 

athlete 

 شود. نامیده می ورزشکارشخصی که در دویدن، شنا و یا کشتی خوب است یک 
3. A gold medal is awarded to the ……… of every competition. 
winner 

 شود. مدال طالبه برنده هر رقابت اهدا می
4. The ………of the lake was so great that we couldn’t see the bottom.  

Depth 

 توانیم کف آن را ببینیم. دریاچه آنقدر زیاد است که ما نمیعمق 
5. it is given to the individual who places. Third in an – athletic competition. It’s a ……… medal.  

bronze 

 گیرد آن یک مدال برنز است. شود که شخصی که در جای سوم در یک رقابت ورزشی قرار میآن اهدا می
6. The ……… Olympics games are always held in countries with snow covered mountain. 

Winter. 

 شود. همیشه در کشورهایی با کوهستانهای پوشیده از برف برگزار می زمستانهبازیهای المپیک 
7. it is a place in which films are shown it is a(n)…………..  

Cinema. 

 است.سینما  شود آن یککه در آن فیلم نمایش داده میآن مکانی است 
8. The Everest it the highest ……… in the world.  

Mountain. 

 اورست بلندترین رشته کوه در جهان است. 
9. The hottest season of the year is called ………… . 

Summer. 

 شود.گرمترین فصل سال تابستان نامیده می
  



 

 

 

 زبان  5درسIII 

 .با دانش خود کامل کنید 
1. you can break your fast as soon as the ………. Set. 

Sun 

 کند.غروب می خورشیدات را بکشنی به محض اینکه توانی روزهتو می

2. Most people say ……. When they pick up the telephone. 
hello 

 دارند.تلفن را بر می گویند وقتی که آنهااغلب مردم سالم می
3. Moslems don’t eat on certain  days. In Fact, they ……….. . 

Fast 

 هستند. روزه خورند. در حقیقت آنهامسلمانان در روزهای خاصی چیزی نمی
4. A person who believes in Islam is called a(n)……… . 

muslems 

 شود. نامیده مییک شخصی که به اسالم اعتقاد دارد، مسلمان 
5. the big, round, yellow thing in the sky shining during the day and giving off light and heat is called 

the………  

Sun 

6. you go to this place to borrow a book. it is a ……….. . 

Library 

 روی تا یک کتاب قرض بگیری، آن یک کتابخانه است. تو به این مکان می
7. Don’t tell that news to anybody it is a (n)………. . 

secret 
 است. رازآن اخبار را به کسی نگو، آن یک 

8. The world …….. comes from the name of plant called papyrus. 

Papar 

 آید. لغت کاغذ از اسم یک گیاه به نام پاپیروس می
9. The first ………… of the day is called breakfast.  

Meal 

 شود. اولین وعده غذایی روز، صبحانه نامیده می
10. The moon orbits round the Earth and the Earth orbits round the ……… . 

Sun 

 چرخد. چرخد و زمین دور خورشید میماه به دور زمین می

  



 

 

 

  زبان  6درسIII 

.با دانش خود کامل کنید 

1. computer are able to …….. so many different task.  

Perform 

 . انجام بدهندکامپیوترها قادر هستند تا کارهای متفاوت زیادی را 

2. A machine that can do a series of actions an the information which is given to it, is called a(n)………. . 

Computer. 

 شود. نامیده می کامپیوتر ماشینی که باز است یک سری اعمال را رور اطالعاتی که به آن داده شده انجام دهد

3. The instruction that can be given to a computer, which tell it exactly what to do are called the 

computer………… . 

Program 

 شود. نامیده می برنامهگوید که چه کاری را انجام دهد شود که به آن دقیقاً میکامپیوتر داده میدستورالعملی که به 

4. Some people cannot use some parts of their body properly these people are ……….. . 

disabled  

 هستند.  معلولتوانند از بعضی بخشهای بدنشان به طور درست استفاده کنند. این مردم بعضی از مردم نمی

5. something which is made in sheet and is used for writing is called ………. . 

Paper 

 شود. نامیده می کاغذشود چیزی که به صورت ورقه ساخته شده و برای نوشتن استفاده می

6. A……… perform a lot of tasks by means of processing information.  

computer 

 دهند. کارهای زیادی را به وسیلة پردازش اطالعات انجام می کامپیوتر

7. The word ……. comes from the name of a plant called papyrus.  

Paper 

 آید. شود میس نامیده میاز اسم گیاهی که پاپیرو کاغذلغت 

  


