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1-76
صفت برابری بین دو  asقرار می گیرد.





2-77

«برای بسیاری از مردم مطالعه تاریخ خیلی با

برای بیان احتمال از  mayاستفاده می کنیم و

ارزش است و باید برای آموزشی کامل ضروری در

بعدش هم از شکل ساده فعل استفاده می کنیم.

نظر گرفته شود».

ir

بررسی گزینه های دیگر:

در جمله فاعل داریم بنابراین ضمیر  theyبی

n-

جهت تکرار شده است.



یکنفر باید در منزل باشد تا تحویل بسته ای که

an
oo

جمله نیازی به ضمیر موصولی  whoندارد.
(حذف گزینه )1

سفارش داده بودند را قبول کند».



1-78

1-82
«وحشت ذهن تمام مسافران به خارج از کشور در

بعد از فاعل به فعل نیاز داریم

هواپیمای درحال سقوط را پر کرده بود».

w
-k

Those need….
حواسمان باشد که جمله موصولی



Who plan to get married
نباید گولمان بزند.

«لیال چون هیچکس به او توجه نمیکرد و چنان با

بررسی گزینه های دیگر:

او رفتار می کردند که انگار آنجا نبود ،احساس

هیچگاه فعل اصلی جمله به صورت مصدر با to

نامرئی بودن کرد».

ضمیر

they

بی

جهت

تکرار

شد.



(حذف گزینه )3
جمله

در

حالت

3-83

2-84

w
w

نخواهد بود( .حذف گزینه )2

«چون نویسنده بیش از  2000شعر را نگارش
مجهول

نمی

باشد.

کرده بود ،برای ناشر مدتی طول کشید تا اشعار را

(حذف گزینه )4


1-81
« او یک تماس تلفنی داشت که به او گفته شد که

(حذف گزینه های  2و )3



2-80

جمع آوری کند که یک کتاب شود».

3-79



4-85

با توجه به وجود  Willدر جمله جواب شرط متوجه

«تعداد زیادی واژه انگلیسی وجود دارد که ریشه

می شویم که شرطی نوع اول است و در جمله شرط

آنها به زبان یونانی برمیگردد».

باید از زمان حال ساده استفاده کنیم.
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4-86

3-92

«مدخل یک فرهنگ لغت ،مجموعه اطالعاتی است

)1تولید کردن

)2ترک کردن

که یک لغت یا عبارت را توصیف می کند».

)3تخریب کردن

)4گسترش دادن

3-87
«سیستم کامپیوتری جدید آنچنان پیچیده است
که هیچکس در اداره قادر نیست به درستی از آن



استفاده کند».

«طبق متن ،اختالف بین سالمندان و جوانان

n-

ir

داستان جدیدی در زندگی بشر نیست».


«همانطور که در پاراگراف یک توضیح داده شد،
واکنش والدین نسبت به تغییر تعادل قدرت همه

با توجه به مفهوم جمله به زمان حال کامل احتیاج

وارد زیر را دربر میگیرد بجز اضطراب».

داریم .ترکیب "قید زمان گذشته "in+نشانه
زمان حال کامل می باشد.


3-94

an
oo



1-88

1-93



2-95

)1تعمیر کردن،ثابت کردن

نزدیکترین معنی را با واژه " "leaveبه معنای

w
-k

2-89

«واژه " "relinquishدر پاراگراف یک
ترک کردن دارد».

)2ایجاد شدن،باث شدن
)3اجتناب کردن



)4به خطر انداختن

4-96

«کدامیک از چهار گزینه زیر بهترین عملکرد



w
w



عبارت " "This is not to sayدر پاراگراف

4-90
)1عامل

)2ریشه

دو را توصیف می کند؟»

)3توانایی

)4کاهش

«جلوگیری کردن از سوتفاهم احتمالی»

1-91
درون جای خالی به اسم نیاز داریم که این اسم با
صفت همراه است Living .در نقش صفت قبل از
اسم بکار رفته است.
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2-97
«کدامیک از موارد زیر بطور ضمنی در متن راجع
به ایده نویسنده درباره کالس های آنالین بحث
می کند؟»
«آنها دستگاه های مفیدی را برای آموزش و
یادگیری بکار می برند».



4-98
«کلمه " "itدر متن ارجاع داده می شود به
یادگرفتن».



1-99
«چرا نویسنده نزدیک به آخر متن به

"a book, newspaper, television, radio, a
"letter or e-mail.
اشاره کرد؟»
«تا ادعایی که توسط  Dreyfusمطرح شد را زیر سوال
ببرد».


3-100
«به اندازه کافی اطالعات در متن وجود دارد که
کدامیک از سواالت زیر را پاسخ دهد؟»
محمد سهرابی
سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه
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