
  گرامر نظام جديد

 ٢ گزينه .١٠١
  one processمتعدی است و چون مفعول آن يعنی   knowفعل : نکته مھم درسی 

  وجه جمله مجھول است.   قبل از آن قرار گرفته است،
  
 ١ گزينه .١٠٢

ند ھا از مرکز محوطه کالج ميگذر به معنی جمله دقت کنيد: اتوبوس: نکته مھم درسی 
 محوطه کالجکه ھای مجاور  راهبرخی  انشگاه عبور ميکنند و از طريقاز ساختمان د

در واقع يک  surrounding the collegeرا احاطه کرده. در اين جمله عبارت 
  که کوتاه شده است. جمله موصولی معلوم بوده 

 

 ۴ گزينه .١٠٣
ار به ک  toفعل دوم به صورت مصدر با  allow: بعد از فعل نکته مھم درسی 

  دقت کنيد.  to keep something affordableميرود. به عبارت 

 

 ۴ گزينه .١٠۴
که ھمپايه ساز است عينا عبارت قبل از   andبعد از حرف ربط : نکته مھم درسی 

  آن بايد تکرار شود. 
 

 ٣ گزينه .١٠۵
نھاد  the best way: به ترتيب اجزای جمله و معنی آن دقت کنيد. نکته مھم درسی 

برای بيان ھدف استفاده می   to). از مصدر با ۴و  ١(رد  است و نياز به فعل دارد
  کنيم. 

 

 ١ گزينه .١٠۶
 ريشۀ فعل، التزامی وجه: در اين سوال يک جمله التزامی داريم. نکته مھم درسی 

 در اغلب و خاص اسامی و صفات افعال، از بعد که است) to بدون مصدر( فعل
 استفاده التزامی وجه از افعال برخی از بعد .شود می استفاده وابسته ھای واره جمله
  :کند می پيروی زير ساختار از اينصورت در که شود می
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  آور الزام فعل+  that + to بدون مصدر

  است.   proposeيکی از اين افعال 

 

 ١ گزينه .١٠٧
به  : به وجه شرطی جمله دقت کنيد: اگر جلوی او گرفته نشود،نکته مھم درسی 

  خودش آسيب خواھد زد .... 
 

 ٢ گزينه .١٠٨
نياز  ساده ذشتهبا توجه به خط زمانی جمله به يک فعل در زمان گ: نکته مھم درسی 

  بايد از فعل استفاده کنيم. whichبعد از ضمير موصولی داريم. 

 

 ٢ گزينه .١٠٩
و  ١مفعول بايد قرار بگيرد. رد   use: در جای خالی بعد از فعل نکته مھم درسی 

  دقت کنيد.  unplugging reduces جمله به . ٣

 

 ٣ گزينه .١١٠
 معنای به و درو می کار به ھدف بيان برایso that : حرف ربط نکته مھم درسی

 so that از بعداست.  اينکه تا ،  اينکه برای ، اينکه منظور به ، که طوری به
  . آيد می فعل يک و فاعل يک بلکه آيد نمی مصدر

  

   


