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 بخش اول: گرامر

 4 يگزينه پاسخ -1

 کنیم.استفاده می amongبا توجه به معنی از 

 سازه هاي بزرگ جهان باشد.  در میان* ديوار بزرگ چین شايد شگفت انگیزترين سازه، 

 3 يگزينه پاسخ -2

)و يا تضاد  محسوب میشن. even thoughمجوز استفاده از  oftenمقابل در alsoي ن کاما، و وجود واژهاوجمله بعد از  مدن يهاوجمله، و  تووجود کاما 

 .(و برسونهکه تضاد ر هراهنماي استفاده از واژه اي ،رامش و تنهايیآا ها ببین شلوغی جشن

ها هايی باشند که در آنتوانند به عنوان مکانها و جشن هاي عمومی هستند، همچنین میهاي شهر اغلب مکان هايی براي سرگرمیهر چند پارک* 

 افراد به دنبال آرامش و خلوت هستند. 

 

 2 يگزينه پاسخ -3

 رامرگ اول قانون که چرا نیست، فعل دو يگزينه فقط! فعل بشمـــــــــار پس، ؛هباش داشته فعل نبايد صحیح ي گزينه پس ،(faced) هدار فعل جمله

ingمده، ساز اوز همپايهچون فعل بالفاصله بعد اي سه گزينه مون باشه که توحواسالبته . )دارن فعل هاگزينه ساير اما. هگیرنمی نظر در فعل ور دار

العاده اصال تشخیص زباله تو اين جمله فوق .(اي براش نداريم که انتخابش کنیمارزش فعلی نداره. بنابراين بر اساس ارزش فعلی مناسبه، اما همپايه

 ن: موي زبالهآسون بود. اين هم کیسه

 

 هاکردند که در نقشهحرکت می درياهايی در اوقات گاهی که ،(کردندمی دريانوردي دور هاي زمان در که دريانوردانی) اولیه دريانوردان*  کشتی هاي 

 . شدندمی مواجه مقصدشان به رسیدن راه در زيادي خطرات با مشخص نشده بودند،

 می باشد. 3ي  گزينه پاسخ. 222

 بخش دوم: واژه

  3ي گزينه پاسخ -4

 ( ترجمه4 ( تعیین، تخصیص3 ( کمک هزينه / مقرري 2 ( انتقال1

 باشد. هاي پشتیبانی موثر میوردن سیستمآمناسب منابع و فراهم تخصیصمديريت شامل 

  3 يگزينه پاسخ -5

 . داد نسبت گفتار يا رفتار در اجتناب غیرقابل اشتباهات به توان می را مختلف هاي فرهنگ بین ارتباط مشکالت از بسیاري

 نامطلوب( 4 اجتناب غیرقابل( 3 غیرمحتمل( 2 نشده تضمین( 1

Quotation: 

Change begets change as much as repetition reinforces repetition.                   Bill Drayton                                                    

beget = bring about = cause                        reinforce = strengthen 

 

Even though + subject 


