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 گرامر: بخش اول

  3 يگزينه پاسخ -1

راستی يادتون باشه براي اينکه بگیم يه کار  د.بیا کامل يجمله هي بايستی هم ناو از قبل ،اومده کامل يجمله يه before از بعد اينکه به توجه با

 استفاده کنیم. takeتونیم از چقدر طول میکشه می

 .کند رکتح اشالنه در اينچ شش حتی لک لک جوجه يک تا کشدمی طول ماه پنج از بیش چیزي* 

 3 يگزينه پاسخ -2

has never been determined چیزي چه که کنه مشخص که داريم نهادي به نیاز بنابراين است، جمله بودن مجهول ي دهندهنشان 

 در ترجمه خیلی دقت کنید.  "اينکه"ي به استفاده از واژه(. داريم الزم ور who يعنی) است نشده مشخص هنوز

 .است نشده مشخص هرگز اند ساخته را هِنج اِستون به معروف سنگی ي دايره کسانی چه اينکه* 

 3 يگزينه پاسخ -3

 living in به توجه با و. باشیم فعل و نهاد دنبال به بايد پس ،هبا جمله اصلی فعل تونه نمی wrote فعل موصولی that وجود به توجه با

Birmingham قید از while باشد داشته شبیه اين ساختاري بايد صحیح پاسخ پس. کنیممی استفاده : 

 زا بعد بالفاصله بیاد کرديم،می استفاده دو يگزينه ترکیب از اگه ضمن در. شهمی 3 يگزينه صحیح پاسخ پس ؛while قید+  فعل+  نهاد

England, يعنی جمله، نهاد the American writer Washington Irving به حضور  نیومده. که آمد، میthat شدت که تو پاسخگويی به

 تاثیر گذاره هم دقت کنین. 

پ ون ي* در دوران زندگی در بیرمنگام انگلستان بود که نويسنده ي آمريکايی، واشنگتون ايروينگ کتاب ريپ ون رينکل را نگاشت. )ر

 (شه.رو میبهدن با دنیايی کامال متفاوت روبیدار ش موقعو  هر، که بیست سال به خواب میرينکل شخصیت اصلی اين کتابه

 بخش دوم: واژه

 2 يگزينه پاسخ -4

 .بود مردد ممنوعیت ي اليحه فرمان لغو براي کنگره

  متمايل( 4  فرض قرار،( 3  مردد تمايل، بی( 2 متمايل( 1

   3 يگزينه پاسخ -5

 همعامل ها کشور ساير با خاص زمانی يبازه يک در کشبور يک که دارد اشباره کاري و کسبب خالص ينتیجه به المللیبین هايپرداخت تراز

 .کندمی

  کردن گري میانجی( 4  کردن معامله( 3  دادن/ غصب کردن تخصیص( 2 کردن لغو( 1

 ها رو خوب ياد بگیرين. کنم معناي همه ي گزينهتوصیه می

 

وقتی فردي با ؛ در واقع "چه غلطی"کنیم و بار دوم ترجمه می "روي زمین" باررو يه  on earthقول دقت کنین که عبارت در بخش نقل

 جمله انجام میشه. ون متناسب با ي امیشه استفاده کرد و ترجمهاز اين عبارت عصبانیت مطلبی رو میگه 


