
نام و نام خانوادگی:

vision three/grammar test :نام آزمون

تاریخ آزمون:

زمان برگزاري:

کالس: دوازدهم

1 - Jane believes that her team members easily won the game because they are familiar with
teamwork,  .................. ?

aren't they  didn't they  didn't she  doesn't she 

2 - The design of the new house is similar to those that  ..................  , so they prefer to look for modern
ones. 

have already built had already built had already been built  have already been built 

3 - Alexander Selkirk   .................. to be a model for Robinson Crusoe, but his story was very different
from the famous novel.

believed has believed is believed was believing

4 - China is the country  ..................  paper, silk and gunpowder were first produced in.

in that  in where  in there  that 

5 - I am not going to give up my job until I am told that my services ..................

no longer needed needed any longer are no longer needed to be needed no longer

6 - This hospital has lots of distinguished doctors and many people .................. operations on are grateful
to  them.

on whom its surgeons performed successful on that its surgeons successful performed

whom its surgeons performed successful its successful surgeons who performed

7 - The prime minister insisted last week that a railroad line between the two cities ..................

was built be built to be built was building

8 - Always appreciate God for blessings that he sent for you, .................. ?

will you do you won't you don't you

9 - Behind a house .................. he lives, there are a lot of orange trees.

that which in which in there

10 -
After breaking his leg in the skiing accident,  ..................  to cut short his vacation and go back home.

forced he forced that forced he was forced
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11 - My dear Gabrielle is among my few friends .................. we can rely for the organization of our school
trip.

who on whom that which

12 - What ................. if you .................. the competition?

do you would – won’t would you do – won’t do you would – won would you do – won

13 - Mary: This watch is for your birthday, Pam.
Pam: Thank you, but this watch looks cheap, so l don't know if I'm going to wear it. Pam' mother: 
..................

The early bird catches the worm Actions speak louder than words

Don't look a gift horse in the mouth Don't count your chickens before they hatch

14 -   I see no point in getting off the main topic again and again. Let’s focus on the important things,
.................. ?

won’t you will you don’t we shall we

15 - So he assured you that without your help, those two can't get the job done, .................. ?

don't you can't they can't you didn't he

16 - We would travel more if we didn’t .................. pets.

had to have have have to

17 - It is crystal clear; if we went on singing loudly in such a careless way we were doing then, I’m sure
that our neighbors, particularly those living in the next door, .................. happy.

would be not were not will not be wouldn’t be

18 - If you spoke less and listened more, you   ..................   more aware of how your friends really felt
toward your opinions and actions.

will be had been would be were

19 - When Jack bought a BMW X7, he decided to check the functions  .................. different from what the
company said.

which he found in which he found from which he found that he found it

20 - Fortunately, the children .................. in the school yard when a big earthquake shook and destroyed
the building.

playing were playing are playing played

21 - Gabriel said that the new semester starts on March 4, .................. ?

didn’t Gabriel doesn’t she doesn’t it isn’t it
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22 - Few people thought he would win the game, ..................   when he got the gold medal, it was a big
surprise.

and or but yet

23 - A snack bar is a place .................. you can get a drink or a meal.

that where who which

24 - The students .................. I teach are very clever.

whom where who A & C

25 - I invited my new classmate, Sara, to the party, but she apologized for not being able to attend, It
seemed she .................. to do something else.

had arranged has arranged was being arranged had been arranged

26 - If you want to pass your exams successfully, you  .................. concentrate on studying, ..................

could - not singing could - not to sing should - not singing should - not to sing

27 - If you would like to know what .................. in the project so far, you can find the full report at our
website.

will be completed completed was completed has been completed

28 - How long .................. in this neighborhood? I think you are the oldest one living here.

have you lived did you live you are living you have lived

29 - My daughter is so happy because she … a lot of presents on her birthday party last night.

is given were given gave was given

30 - People .................. enough money send their children to work.

who earn who doesn’t who not earning who don’t earn

31 - They went up to the top of the mountain ................. the amazing view which they had been told
about.

saw which saw and saw if would see

32 - If I .................. English better, I’d travel around the US.

speak  will speak spoke would speak

33 - .................. you stop working if you were rich?

Would Will Do What would

34 - If they .................. enough money, they .................. a new car.

’d have – bought had – ’d buy d – would bought would have – bought
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35 - Do you remember that painfully thin man  .................. burst into tears for the picture of his late dad
.................. was shown to him?

whom / that who / whom who / that which / that

36 - I .................. to save the man if I knew how to swim.

tried will try would try had tried

37 -   Choose the sentence with the best word order for each of the following series.

In the middle of the fifteenth century in Germany and northern Italy originated engraving and grew out of the
goldsmith's art.

Engraving, it grew out of the goldsmith's art, in Germany and northern Italy originated in the middle of the fifteenth
century.

In Germany and northern Italy in the middle of the fifteenth century, engraving originated, which grew out of the
goldsmith's art.

Engraving, which grew out of the goldsmith's art, originated in Germany and northern Italy in the middle of the
fifteenth century.

38 -   Choose the sentence with the best word order for each of the following series.

The low latitudes of the Earth, are the areas near the equator, so receive more heat than the latitudes near the poles.

The low latitudes of the Earth, the areas near the equator, more than the latitudes near the poles they receive heal.

The areas near the equator are the low latitudes of the Earth receive more heat than the latitudes near the poles.

The low latitudes of the Earth, the areas near the equator, receive more heat than the latitudes near the Poles.

39 - Try to speak slowly when you give your speech. If you don't, some of your words  ..................  .

must misunderstand may be misunderstood should be misunderstood will misunderstand

40 - I failed to meet the professor simply because I arrived minutes after he ..................

would leave was leaving has left had left 
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ترجمۀ جمله: «جین معتقد است که اعضاي تیمش به راحتی بازي را بردند؛ زیرا که آن ها با کار تیمی آشنا هستند، اینطور نیست؟ (نبردند)» گزینه 2 - 1

در جمالت مرکب براي درست کردن سوال کوتاه از جمله پایه استفاده می کنند. پس از جمله ي وابستۀ because سوال کوتاه نمی سازند. به عالوه جمله داراي that clause نیز است. در این

شرایط از جملۀ that سوال کوتاه را می سازند.

ترجمۀ جمله: «طراحی خانۀ جدید مشابه طراحی خانه هایی است که قبًال ساخته شده اند، در نتیجه آن ها ترجیح می دهند دنبال خانه هاي جدید باشند.» گزینه 4 - 2

نکتۀ مهم درسی

با توجه به مفهوم جمله که بیانگر وجه مجهول است و با در نظر گرفتن مطابقت زمان ها، حال کامل در مطابقت با حال ساده و گذشتۀ ساده در مطابقت با ماضی بعید، حال کامل مجهول پاسخ صحیح

است.

این باور وجود دارد که الکساندر سلکیرك یک الگو براي رابینسون کروزوئه است، اما داستان او از رمان معروف خیلی متفاوت بود. گزینه 3 - 3

- فعل "believe" متعدي است و بعد آن به مفعول نیاز داریم اما بعد جاي خالی مفعول نیامده است، پس جمله مجهول است.

مجهول زمان حال ساده مدنظر است.

ترجمۀ جمله: «چین کشوري است که در آن کاغذ، ابریشم و پودر تفنگ اولین بار تولید شد.» گزینه 4 - 4

نکتۀ مهم درسی

قبل از ضمیر موصولی that و where حرف اضافه به کار نمی رود . گزینۀ ضمیر موصولی نیست و در این تست کاربردي ندارد.

جمله به شکل مجهول است و با توجه به زمان آن گزینۀ  صحیح است. گزینه 3 - 5

ترجمۀ جمله: «این بیمارستان پزشکان برجستۀ زیادي دارد و بسیاري از مردم که جراحانش روي آن ها عمل هاي جراحی موفقیت آمیز انجام داده اند، سپاسگزارشان هستند.» گزینه 3 - 6

نکتۀ مهم درسی

در این سؤال ضمیر موصولی "whom" همراه حرف اضافۀ "on" به کار رفته است و حرف اضافه در آخر جملۀ وصفی بعد از کلمۀ "operations" در خود سؤال قرار دارد و نباید قبل از ضمیر

» به درستی رعایت شده است. موصولی دوباره تکرار شود. در ضمن با توجه به معناي جمله، ترتیب اجزاي جمله در گزینۀ «

با توجه به ساختار subject + insist + that + person (thing) + be + pp گزینۀ  درست است. گزینه 2 - 7

می دانیم که ساختار باال مربوط به مجهول است. 

همیشه از خداوند براي نعمت هایی که برایت فرستاده قدردانی کن، لطف می کنی؟ گزینه 1 - 8

توضیح: پرسش تأییدي یا "Tag Question" جمالت امري اعم از منفی یا مثبت به صورت "will you" خواهد بود. (رد سایر گزینه ها)

در مورد مکان صحبت می کنیم، پس باید where یا in which به کار ببریم. گزینه 3 - 9

در صورت استفاده از that جمله به صورت زیر است: 

Behind a house that he lives in, there are a lot of orange trees 

ترجمۀ جمله: بعد از شکستن پایش در حادثۀ اسکی، او مجبور شد تعطیالتش را کوتاه کند و به خانه برگردد. گزینه 4 - 10

نکتۀ مهم درسی:

این تست در مورد مبحث مجهول گذشتۀ ساده است و تنها گزینۀ مجهول گزینۀ  می باشد. قابل ذکر است بعد ویرگول یک جملۀ مستقل داریم که بایستی فاعل و فعل داشته باشد.

گابریل عزیزم جزو معدود دوستانم است که می توانیم براي سازماندهی اردوي مدرسه به او متکی باشیم. گزینه 2 - 11

- کاربرد ضمایر موصولی در نقش مفعولی. توجه به کاربرد حروف اضافه قبل از ضمایر موصولی.

ساختار گزینه هاي  و  که غلط است. گزینه 4 - 12

دقت کنید گزینۀ  اگر می خواست won را منفی کند باید آن را به صورت didn’t win می نوشت!!

ترجمۀ جمله: «مري: این ساعت براي تولد شماست، پام.» گزینه 3 - 13

«پام: متشکرم، اما این ساعت به نظرم ارزان است. پس من نمی دانم که آن را قصد دارم استفاده کنم.»

«مادر پام: دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند.»

ترجمۀ جمله: «دلیلی در انحراف از موضوع اصلی به صورت مکرر نمی بینم. بیایید روي چیزهاي مهم متمرکز شویم، باشد؟» گزینه 4 - 14

نکتۀ مهم درسی

وقتی جمله با "Let's" یا "Let us" شروع شود، دنبالۀ سؤالی مناسب آن به صورت "shall we" خواهد بود.
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با tag question مواجهیم که فعل اصلی آن assured است. گزینه 4 - 15

با توجه به اینکه شرطی نوع دوم داریم، بنابراین در قسمت جمله شرط باید از گذشته ساده استفاده کنیم. دقت کنید که بعد از didn’t فعل به صورت ساده می آید. گزینه 3 - 16

کامًال واضح هست: اگر ما با صداي بلند به آواز خواندن ادامه می دادیم، به چنان روش بی دقتی که داشتیم آن موقع انجام می دادیم، مطمئن هستم که همسایه هاي ما، به ویژه آن هایی گزینه 4 - 17

که در خانۀ بغلی زندگی می کنند، خوشحال نمی بودند.

- شرطی نوع دوم هدف این تست است. در جمله شرط زمان (گذشته ساده) است و زمان جواب شرط باید (آینده در گذشته) باشد.

اگر کمتر حرف می زدي و بیشتر گوش می دادي، از این که دوستانت واقعاً چه احساسی نسبت به عقاید و اعمالت داشتند آگاهی بیشتري پیدا می کردي. گزینه 3 - 18

- شرطی نوع دوم هدف این تست است. در جملۀ شرط زمان (گذشته ساده) است و زمان جواب شرط باید (آینده در گذشته) باشد.

ترجمۀ جمله: «وقتی جک یک بی .ام .وي و مدل  خرید، تصمیم گرفت عملکرد هایی را که از آن چه شرکت می گفت متفاوت یافت، بررسی کند.» گزینه 1 - 19

نکتۀ مهم درسی

"in which" (که در آن جا) و "from which" (که از آن جا) با توجه به معناي جمله، قابل استفاده نیستند (دلیل رد گزینه هاي 2 و 3). در گزینۀ 4 نیز ضمیر 'it' باید بیاید (اسمی که مورد توصیف
واقع شده، نباید به شکل ضمیر در جملۀ وصفی آورده شود.)

خوشبختانه، بچه ها داشتند در حیاط مدرسه بازي می کردند که یک زلزلۀ عظیم، ساختمان (مدرسه) را لرزاند و ویران کرد. گزینه 2 - 20

- کاربرد زمان گذشته استمراري - وجود حرف ربط (when) و زمان فعل هاي بعد آن

گابریل گفت ترم جدید  مارس آغاز می شود، درسته؟ گزینه 3 - 21

(the new semester) را انتخاب کنیم و براي فاعل (does) داشتیم، باید با توجه به فعل این جمله واژة (that clause) در این تست دنباله سوالی مورد نیاز است. اگر بعد از فعل اصلی یک -

ضمیر it مناسب است.

ترجمۀ جمله: «افراد کمی فکر می کردند که او در بازي برنده شود، و وقتی که او مدال طال را گرفت، غافلگیري بزرگی بود.» گزینه 1 - 22

نکتۀ مهم درسی:

» می تواند پاسخ صحیح باشد. کلمۀ ربط «and» می تواند براي همپایه کردن دو جملۀ مستقل به کار رود. از طرفی با توجه به معناي جمله، تنها گزینۀ «

باز هم کلمۀ place قبل از جاي خالی و where که باید براي توضیح جا و مکانی بیاید. گزینه 2 - 23

 .whom صحیح است و هم who چون عبارت قبل از جاي خالی انسان است و جمله حالت مفعولی دارد هم گزینه 4 - 24

ترجمۀ جمله: «من همکالسی جدیدم، سارا، را به مهمانی دعوت کردم، ولی او به خاطر اینکه قادر نبود در مهمانی شرکت کند، عذر خواهی کرد. به نظر می رسید که برنامه ریزي کرده گزینه 1 - 25

بود کار دیگري انجام دهد.»

نکتۀ مهم درسی:

با توجه به معنی جمله، استنباط می شود که فعل "arrange" به معنی «مرتب کردن و برنامه ریزي کردن» یک زمان قبل از گذشته انجام شده است. از طرفی ضمیر "she" فاعل جمله است و وجه جمله

معلوم است.

ترجمۀ جمله: «اگر می خواهی امتحاناتت را با موفقیت قبول شوي، باید بر درس خواندن تمرکز کنی، نه آوازخواندن.» گزینه 3 - 26

نکتۀ مهم درسی

فعل وجهی "should" براي بیان پیشنهاد به کار می رود. از طرفی در جاي خالی دوم با توجه به اصل توازي شکل و زمان افعال، چون قبل از جاي خالی اسم مصدر داریم در جاي خالی نیز از اسم مصدر

(در این جا باتوجه به معنی جمله، از شکل منفی اسم مصدر) استفاده می کنیم.

اگر می خواهید بدانید که تاکنون چه مقدار از پروژه تکمیل شده است، می توانید گزارش کامل را از وب سایت ما پیدا کنید. گزینه 4 - 27

مجهول - زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) 

قید so far  به معنی ( تاکنون ) یکی از نشانه هاي زمان ماضی نقلی است. 

چه مدت در این محل زندگی کرده اید؟ فکر کنم شما قدیمی ترین آدمی هستید که در این جا زندگی می کنید. گزینه 1 - 28

- زمان حال کامل: زندگی کردن از گذشته شروع شده و تا االن ادامه دارد.

ترجمۀ جمله: «دختر من بسیار خوشحال است، زیرا دیشب در جشن تولدش به او هدایاي زیادي داده شد.» گزینه 4 - 29

نکتۀ مهم درسی

to" باید از "she" از فعل مجهول در زمان گذشتۀ ساده استفاده می کنیم. با توجه به ضمیر مفرد "last night" در آن مشخص نیست. با توجه به قید "give" این جمله مجهول است، چون فاعل فعل

be" مناسب با آن استفاده کنیم.

با توجه به معنی جمله باید فعل ما منفی باشد. گزینه 4 - 30

People جمع است، پس باید فعل آن هم جمع باشد، پس گزینۀ  غلط است.

گزینۀ  چون زمانش با زمان جمله مطابقت ندارد و قبل از not از are استفاده نکرده است غلط است.
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کافی است فقط جمله را یک بار کامل معنی کنید. متوجه خواهید شد که هیچ احتیاجی به ضمایر موصولی نیست. ضمناً جمله فوق شرطی نیست. گزینه 3 - 31

گزینۀ  یک معنی کامل به تست نمی دهد.

شرطی نوع دوم: گزینه 3 - 32

با توجه به اینکه جواب شرط ساختار would  base form دارد باید در جمله شرط از فعل گذشته ساده استفاده کنیم.

با نگاه به قسمت جمله شرط می فهمیم که شرطی نوع دوم است. پس در قسمت جواب شرط ساختار would  base form می خواهیم که چون ساختار جمله سوالی است جاي گزینه 1 - 33

would و فاعل عوض می شود.

ساختار جمله شرط: گذشتۀ ساده گزینه 2 - 34

would  base form :ساختار جمله جواب شرط

این ساختار فقط در گزینۀ  رعایت شده است.

آیا آن مرد بسیار نحیف را به خاطر می آوري که به خاطر عکسی که به او از پدر فوت شده اش نشان داده شد، زد زیر گریه؟ گزینه 3 - 35

- قبل جاي خالی اول اسم انسان (man) داریم با توجه به گزینه ها  باید از who استفاده کنیم.

- در جاي خالی دوم با توجه به اسم غیر انسان picture باید از ضمیر موصولی which یا that استفاده کنیم.

ترجمۀ جمله: اگر شنا بلد بودم، تالش می کردم آن مرد را نجات دهم. گزینه 3 - 36

نکتۀ مهم درسی:

در این تست جملۀ شرط در زمان گذشتۀ ساده است؛ در نتیجه جملۀ جواب شرط باید در زمان آینده در گذشته باشد که از ساختار شرطی نوع دوم یعنی (شکل سادة فعل + 

) استفاده می کنیم.

گزینه 4 براي هر کدام از سري سواالت زیر جمله اي که بهترین ترتیب کلمات را دارد انتخاب کنید. - 37

) حکاکی کردن که از هنر زرگري نشآت گرفت، در آلمان و شمال ایتالیا در نیمۀ قرن پانزدهم متولد شد.

گزینه 4  براي هر کدام از سري سواالت زیر جمله اي که بهترین ترتیب کلمات را دارد انتخاب کنید. - 38

)  قسمت هایی با عرض جغرافیایی کمتر در زمین، نزدیک به خط استوا، گرماي بیشتري نسبت به مناطق با عرض جغرافیایی نزدیک به قطب ها دریافت می کنند.

سعی کن وقتی سخنرانی ات را ارائه می کنی آرام صحبت کنی. اگر این کار را انجام ندهی، بعضی از کلماتت ممکن است درست فهمیده نشوند. گزینه 2 - 39

(may+ be+ p.p) کاربرد زمان مجهول افعال وجهی با ساختار -

ترجمۀ جمله: من به سادگی جلسۀ مالقات با استاد را از دست دادم؛ زیرا من چند دقیقه بعد از اینکه او رفته بود، رسیدم. گزینه 4 - 40
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1 - 2

2 - 4

3 - 3

4 - 4

5 - 3

6 - 3

7 - 2

8 - 1

9 - 3

10 - 4

11 - 2

12 - 4

13 - 3

14 - 4

15 - 4

16 - 3

17 - 4

18 - 3

19 - 1

20 - 2

21 - 3

22 - 1

23 - 2

24 - 4

25 - 1

26 - 3

27 - 4

28 - 1

29 - 4

30 - 4

31 - 3

32 - 3

33 - 1

34 - 2

35 - 3

36 - 3

37 - 4

38 - 4

39 - 2

40 - 4
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