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(ًظام جذیذ) 1398سَاالت گراهرزتاى تخصصی سال   

 

 4گسیٌِ ی  ( 1سَال 

تٌْا هیتَاًذ ًقص هفعَلی داضتِ تاضذ ٍ از آًجا کِ  (توعٌای آب دادى)  water ترای فعل  flowerدقت کٌیذ کِ کلوِ ی 

flower  قثل از فعل water  ایي ساختار تٌْا .  تاضذهجَْلآهذُ است پس تٌْا راُ ترای هعٌاکردى جولِ ایٌست کِ از ساختار

.   تذرستی استفادُ ضذُ است4در گسیٌِ ی 

 2گسیٌِ ی  (2سَال 

هطخصا جولِ ی تعذی تایذ در راتغِ تا زهاى آیٌذُ صحثت  (یک ثاًیِ صثر کي )  wait a secondتا تَجِ تِ هعٌای جولِ ی 

.  هی تاضذ2تٌْا گسیٌِ ی هرتَط تِ آیٌذُ گسیٌِ ی . کٌذ

  2 ( 3سَال 

کلوِ ی .  را هٌتقل کٌذ" علی رغن ایٌکِ" جولِ ای کِ قرار است تْن ٍصل ضًَذ جای خالی تایذهعٌای 2تا تَجِ تِ هعٌای 

though  هعادلی ترای although از سَی دیگر کلوِ ی.  هیثاضذdespite  ًیس دقیقا ّویي هعٌا را دارد اها تیاد داضتِ تاضیذ 

حال . دار ing یا اسن تکار هیرٍد یا فعل  despite  ٍ in spite of جولِ کاهل هی آیذ اها تعذ از  although  ٍ thoughکِ تعذ از 

.  هی تاضذ2 تٌْا گسیٌِ ی درست تلحاػ هعٌایی ٍ گراهری گسیٌِ ی .…he may appearتا تَجِ تِ جولِ ی کاهل 

 1گسیٌِ ی  ( 4سَال 

یعٌی در اصل ایي جولِ یک  ساختار .  را هٌتقل کٌذ"اگر"تا تَجِ تِ هعٌای دٍ جولِ، کلوِ ی رتظ دٌّذُ ی آًْا تایذ هعٌای 

. ضرعی از ًَع اٍل هی تاضذ

          حال سادُ if     آیٌذُ ی سادُ 

  4گسیٌِ ی  ( 5سَال 

 question  در اتتذای جولِ  از ّویي ساختار تعٌَاى هالک ترای ساخت  it is common knowledgeتا تَجِ تِ ساختار 

tag ّواًغَر کِ هیذاًین اگر افعال .  استفادُ هیکٌین  ٍ تاقی جولِ را ًادیذُ هیگیرینto be  در جولِ تاضٌذ تایذ آًْا را 

 : است isn’t itپس  دًثالِ ی سَالی هٌاسة ایي جولِ . تعٌَاى فعل کوکی در ساخت دًثالِ ی سَالی تکار تثرین

It is common knowledge……………………., isn’t it? 
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 3گسیٌِ ی  (6سَال 

رد  ) است در ًتیجِ ًیازتِ ی جولِ ٍارُ ی ٍصفی دارین " کِ"تا دقت در ساختار جولِ هتَجِ هیطَین جای خالی تیاًگر یک 

از سَیی .  هی تاضٌذ who   ٍ that ترای اًساى تکار هیرٍد درًتیجِ ضوایر هَصَلی هٌاسة  poetکلوِ ی . ( 2 ٍ 1گسیٌِ ی 

(. 4رد گسیٌِ ی ) ترای جولِ ٍارُ فاعلی است ًثایذ تعذ از ضویر هَصَلی فاعل داضتِ تاضین  poetچَى ًقص 

 1گسیٌِ ی  ( 7سَال 

 هطخص است کِ ًَع هقایسِ تصَرت  anyone else in the whole class قثل از جا خالی ٍ ساختار  Iتا تَجِ تِ ضویر فاعلی 

.  چٌیي ساختاری را دارا هی تاضذ1تٌْا گسیٌِ ی . است (تفضیلی)صفت ترتری 

 3گسیٌِ ی  ( 8سَال 

ترای تیاى خَدش ها در زتاى اًگلیسی .  قصذ کارّای ًجاری خاًِ را هیخَاّذ اًجام دّذخَدشهعٌای جولِ ًطاى هیذّذ کِ اٍ 

.  است himself ضویر  heضویر اًعکاسی هٌاسة ترای . از ضوایر اًعکاسی استفادُ هیکٌن کِ تیاًگر ًَعی تاکیذ هی تاضٌذ

 2گسیٌِ ی  ( 9سَال 

هلکی است  attempts  ٍ  Richard Thomsonاز آًجا کِ راتغِ ی . در جای خالی ًیازهٌذ یک جولِ ٍارُ ی هَصَلی ّستین

.   استفادُ کٌین whoseپس تایذ از ضویر هَصَلی 

 4 ( 10سَال 

.  هی تاضذ at فقظ ٍ فقظ  midnightحرف اضافِ ی هٌاسة 




