
 23ی کوییز شمارهپاسخ 

 زبان

 استاد فرید     

 

 بخش اول: گرامر

  4 يگزينه پاسخ. 1

oil  و هشمارش غیرقابل the بشه  مثال ،بشه تعريف اينکه مگر ،گیرهنمی oil of، وقت اونthe  .میگیره 

 .شود می نفت انباشت به منجر دريا بستر در میکروسکوپی حیوانات ي تجزيه* 

 1 يگزينه پاسخ -2

اد. کال هر نمی جمله هي اول wholly واقع در. بشه استفاده( عموما معناي به) as a whole از( کامال معناي به) wholly جاي به بايستی

 مگه هولی؟ جاي تو که اول جمله نیست! Whollyبزرگ اول جمله ديدين بگین:  Wرو با  Whollyوقت 

 دهش جايگزين هستند، بیشتري محصوالت امیدبخش و کنند می محافظت زمین از که جديد، هاي تکنیک با گاوآهن با زدن شخم عموما* 

  .است

 1 يگزينه پاسخ -3

 are از is جاي به بايستی ،هجمع variables که اونجا از. باشد داشته مطابقت هااين از بعد اسم با بايد here و there از بعد فعل

 بشه. استفاده

 عنوان به اندتو می خود نارضايتی پذيرش که دلیل اين به و دارد وجود زيادي متغییرهاي که چرا نیستند اتکا قابل شغلی رضايت مطالعات* 

 .گردد تلقی فردي شکست يک

 بخش دوم: واژه

   3ي گزينه پاسخ -4

دادن راي خودداري کند )راي ممتنع  ازپیشنهاد خوانده شد، و از کمیته خواسته شد که در مورد آن مسئله راي بدهند؛ کانِر تصمیم گرفت 

 .داد(

 به چیزي تظاهر کردن( 2 به عهده گرفته، از عهده برآمدن / تکل کردن( 1

 تظاهر کردن به چیزي( 4 خودداري کردن / راي ممتنع دادن(  3

 1ي گزينه پاسخ -5

 در مورد دست از کار کشیدن کرد. فکر کردن ي خود خسته و بیزار شده بود، شروع به کنندهسِسیلیا که از شغل کسل

 رها کردن، خالص کردن( 2 فکر کردن، در ذهن سبک سنگین کردن( 1

 ترک کردن، چشم پوشیدن )از حق خود(( 4 ( نفی کردن/ خنثی کردن3

Quotation: 

The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential... these are the 

keys that will unlock the door to personal excellence.  Confucius 

 . نمیا andساز بدون دقت کنین که بعضی وقتا کاماهای همپایه 

 


