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 بخش اول: گرامر

 3 ي گزينه پاسخ. 1

. معموال اين بعد از کاماست تا ترکیبِیايد، صاحب اين توضیحات اولین کلمه قبل از کاما توضیحاتی بدون فعل ب فرار از ساختار معلق! وقتی

 کاما از بعد ترکیب يا کلمه اولین اگر. شوند دار، يا قسمت سوم فعل شروع میingدار، حرف اضافه به همراه فعل ingتوضیحات با فعل 

 :بگويیم اينکه جاي به مثال. است اشتباه که شد، خواهد)آويزون!(  معلق ساختار نباشد، کاما از قبل توضیحاتِ صاحب

Having finished the assignment, Jill turned on the TV. (TRUE) 

 :بگويیم اشتباه به

Having finished the assignment, the TV was turned on. (FALSE) 

 يا به جاي 

Relieved of your responsibilities at your job, you should be able to relax at home. (TRUE) 

 به اشتباه بگويیم:

Relieved of your responsibilities at your job, your home should be a place to relax. (FALSE) 

 دقت کنید که کلید تشخیص اينگونه سوال ها توجه به تنوع نهاد در گزينه هاست.

 بسیاري از افراد، بعد از اينکه فیلمی بر اساس يک رمان را می بینند، می خواهند آن رمان را بخوانند. * 

 3 ي گزينه پاسخ -2

در کنار  byدر انتهاي جمله وجود نداشت، آمدن  aloneبعد از حرف اضافه ضمیر مفعولی می آيد. البته در نظر داشته باشید، اگر واژه ي 

بسیار مناسب بود، اما همانطور که مشاهده می کنید، اگر در  "به تنهايی"به معناي  by herselfو تشکیل ترکیب  herselfضمیر انعکاسی 

 را انتخاب کنیم، حشو خواهیم داشت.  byاين جمله 

 ايی انجام شد.* هرچند مارگارت مید در پژوهش هاي طوالنی در ساموا چند دستیار داشت، قسمت عمده ي پژوهش ها توسط او به تنه

 3ي  گزينه پاسخ -3

 سببی در حالت معلوم فعل ساده می آيد. haveبعد از 

 * ژنرال گرانت از ژنرال لی خواست که او را جهت تسلیم رسمی نیروهاي متفق )متفقین( در اَپِمَتِکس مالقات کند.

 بخش دوم: واژه

 1 ي گزينه پاسخ -4

 رو توبیخ کرد. وقت نشناس و تنبلاستاد دانشجوي 

 مزاحم/ خسته کننده( 4) بی ادب( 3) خواب آلود( 2) ( وقت نشناس، ديرآمده1)

 1ي  گزينه پاسخ -5

 حرکت می کنند. کُندبه خاطر فشار شديد زير آب، غواص ها اغلب 

 ( نگران4) با دقت( 3) ( مصدوم، زيان ديده2) کند( 1)

 


