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 بخش اول: گرامر

  1ي گزينه پاسخ.  -1

 ونجا. از اهفعل دار .( پس گزينه ي صحیح يهفعل نیاز داريم ؛ يعنی به يهه، پس سوال فعل ندارفعله مثبت يه wasفعل و  منفی يه that) هفعل ندار جمله

 کنیم.رو انتخاب میي يک گزينهيعنی ، هاي که فعل دارگزينه تنهااريم، فعل به حساب نمی ور toکه فعل با 

 * همه ي طرح هاي پیشنهادي مناسب نبودند.

 4 يگزينه پاسخ -2

 سوال.يعنی ريخت سوالی اما بدون عالمت . شهمی are، و thereباعث جابه جايی  که اول جمله اومده Not until ي منفیعبارت تاکید

 ايجاد نکرده بود، هیچ محافظتی در برابر اين بیماري وحشتناک وجود نداشت.  1971* تا زمانی که ادوارد جِنِر اولین سرم ضد آبله را در سال 

  3 يگزينه پاسخ -3

ن نهاد بعد از و اومد  whenبا توجه به حضور  يک يگزينه! هکن می مصرف رو جمله فعل جمله تو that که چرا باشد داشته فعل بايد انتخابی يگزينه

ي گزينه، thatو وجود  (عنوانِبه معنی به) asو با توجه به  جمله معنی به توجه با. (که نیومده جمله بیادفعل تو چرا که يا بايد دو اون نمیتونه جواب باشه )

 It was as … that سه.ي گزينهصحیح میشه 

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

 .کرد

 بخش دوم: واژه

 1 يگزينه پاسخ -4

 بر مبنی خود درخواست/استیناف( تاثیر) تا کرد استفاده بود، کرده پیدا تسلط ها آن بر وکیل يک عنوان به که خود سخنرانی هاي مهارت از وِبستر دَنیل

 . بخشد شدت را داري برده پايان بخشیدن به

 کردن مشهور و معروف( 4 يافتن باز( 3 کردن منتقل رساندن،( 2 بخشیدن شدت( 1

  1ي گزينه پاسخ -5

 .منتقل کردمدير فروشگاه نارضايتی خود را به صورت مستقیم به کارکنانش 

 حل کرد( 4 دادگسترش داد، رواج ( 3 ارتقا داد( 2 منتقل کرد( 1

Quotation: 
Once you have mastered time, you will understand how true it is that most people overestimate what they can 

accomplish in a year, and underestimate what they can achieve in a decade!  Tony Robbins 

Once = When 

overestimate ≠ underestimate 

accomplish = achieve = do = attain 

+ second, minute, hour, day, week, fortnight (two weeks), month, season, year, decade, century, 

millennium (ten centuries)                                                                                       

 


