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 کتاب یازدهم مراجعه شود. 33باشد، به صفحه . این سوال مربوط به اعداد شمارشی می67

رد می شوند و با توجه به ادامه جمله گزینه « 2»و « 1». با توجه به ساختار صفات برتر، گزینه 66

 درست است.« 3»

 دوباره تکرار شود. ”that“که در آخر جمله آمده است، نباید قبل از  ”in“. با توجه به حرف اضافه 67

 ”tag question“مثبت آمده است،  ”believes“است و فعل  ”Jane“. از آن جایی که فاعل جمله 67

 است.« 4» مناسب برای آن گزینه

، فراموش کردن اشتباهات والدینمان است؛ نهایتا هیچ توانیم انجام دهیم. تمام کاری که ما کودکان می78

 کس کامل نیست.

. عرضه کاال پایین تر)کمتر( از تقاضای موجود برای آن است، به همین دلیل است که قیمت ها بسیار 71

 باالست.

 والدین تام از پیشرفت تحصیلی ای که این روزها در کالج دارد بسیار خشنودند.. 72

بع صورت افزایشی به تلویزیون وابسته اند)وابستگی مردم به تلویزیون در حال . امروزه مردم 73

 بینند.افزایش است(. در واقع آن ها بیشتر تحت تاثیر چیزی هستند که در آن می

 . آن ها امیدوارند که کارگاه آموزشی خود را به یک مرکز آموزشی بزرگ تبدیل کنند.74

 که همه افراد خانواده حال خوبی دارند یک برکت است. ما باید قدردان . ما همیشه به یاد نداریم که این78

 آن باشیم.

 سال با هم بوده اند و آن ها همچنان روابط خوبی دارند. 88. پدربزرگ و مادربزرگم بیش از 77

. از زمانی که نقل مکان کرده ام، هیچ کدام از دوستان قدیمی ام با من در ارتباط نبوده اند. آن ها 76

 اند.« از دل برود هر آن که از دیده رود»مصداق 

 . به فعل مجهول نیاز داریم.77

 . تدریجاً )افزایش سایز)تعداد( از زمان تاسیس تا کنون(77

 درست است.« 1». ترتیب اجزای جمله در گزینه 78

 . به فعل مجهول نیاز داریم.71

72 .“improve” .به معنای بهبود یافتن است 
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 د نوعی جدید از ضایعات است.. متن در مور73

74 .“electromagnetic tether” .در خط اول و دوم پاراگراف دو توضیح داده شده است 

وسیله ساخته شده توسط دو کشور از لحاظ کاربرد و هدف یکسان اند اما دو وسیله متفاوت با ظاهر . 78

 متفاوت اند.

 اشاره دارد. ”electromagnetic tether“به وسیله ساخته شده توسط ژاپن،  ”one“. کلمه 77

 . هدف اصلی متن معرفی نوع خاصی از جاندار است.76

 مراجعه شود. 2پاراگراف  8. به خط 77

77 .“which”  در توضیح اضافه برای“mitochondria”  که از اکسیژن برای ساخت انرژی استفاه

 می کند آمده است.

 نشده است.داده  . مراحل هیچ فرایندی در متن شرح188




