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 بخش اول: گرامر

 3 يگزينه پاسخ -1

الزمه(. نگاه دوم: توضیحات  althoughي کامل هست، و جمله براي بیان تضاد بیان شده )پس نگاه اول: عبارت بعد از جاي خالی يه جمله

 ( براش مناسبه. foundedباشه،که ساختاري مثل قسمت سوم )ي بعد از کاما بايد قبل از کاما در مورد اولین واژه

 سال قبل از میالد مسیح تاسیس شده بود، تا آن زمان معروف ومهم نشده بود.  0222شهر الکسور، هر چند قرن هاي زيادي پیش از * 

  4 يگزينه پاسخ -0

 ي سه هم باگزينه. تو نداره فعل يک يگزينه! میکنه مصرف رو جمله فعل جمله تو that که چرا باشه داشته فعل بايد انتخابی ي گزينه

 لهجم معنی به توجه با ي جديد بايد باشیم )که نداريم(.و اومدن ترکیب اسمی بعد از اون، منتظر يه کاما و يه جمله whenبه وجود  توجه

  تو اين ساختار خیلی دقت کنین. that. در ضمن به وجود داريم الزم رو هم as ي اضافه حرف

 

 دوره در یعیطب تاريخ تحصیلی ي رشته به را خود مشارکت و کمک بیشترين فرُهاک دابلیو اِف که بود ها پروانه تصويرگر يک عنوان به* 

 .کرد ويکتورين ي

 0 يگزينه پاسخ -3

 همخوانی was فعل با که بشه انتخاب بايستی اي گزينه و میشه صحبت گذشته مورد در مشخصا هاگزينه يمقايسه و was فعل به توجه با

(، باعث میشه متن =1-میده )که "که"که معنی  whoseشه که فعل گذشته داره. در ضمن وجود می 0 يگزينه صحیح پاسخ پس. باشه داشته

 سوال بدون فعل بمونه. 

 . بود کرده ايجاد مختلف هاياندازه با هايیدهانه اثرشان که گرفته شکل هايیسنگ شهاب توسط ماه يکره سطح*  

 بخش دوم: واژه

   3 يگزينه پاسخ -4

 .باشند دور شهري زندگی سروصداي و شلوغی از که يابندمی آرامش وقتی افراد از برخی

 خاطر رضايت و آرامش( 4 آرامش( 3 تفريح سرگرمی،( 0 امنیت( 1

 4 ي گزينه پاسخ -5

 .دشوننمی جدا و باز هم از سادگی به که است اقتصادي و فرهنگی، اجتماعی، نیروهاي از ايپیچیدهدرهم يمجموعه يبرگیرنده در تاريخ

 جدا( 4 اعتنا بی( 3 شده داده توضیح مصور،( 0 متراکم( 1
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