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 بخش اول: گرامر

  3 يگزينه پاسخ. 1

 هايينجا اصال کاما نداريم، پس گزينها اي بیاد، اماهي ديگبعد از کاما جمله شن کهجمله باعث میبه همراه نهاد تو اول  Thoughو  Although نگاه اول:

پَر نشده، يعنی نهاد اين جمله  که ايگزينه اوني يک هم پَر. پس جواب ( پس گزينهis)دو تا  اريمي يک فعل اضافه میدو و چهار پَر! با انتخاب گزينه

 (.ههمخوانی دار مابا فعل مفرد  همشمارش از لحاظ شمار ادِ غیرقابل)که اين نه

 بارندگی کافی براي زندگی گیاهی در آبگیر آمازون ضروري است. * 

 4 يگزينه پاسخ -2

 چیزي به منجر يمعنا به ،چهارمه يگزينه صحیح پاسخ پس. است شدن،( بدي چیز معموال) چیزي به منجر معناي ،به come to sth صحیح ترکیب

 داشتن.ندر بر اي نتیجه=  نشدن

 .داشت نخواهد بردر اينتیجه جلسه آن که شد متوجه جلسه رئیس اول يدقیقه ده همان در* 

  4 يگزينه پاسخ -3

 لهجم اين به ايهديگ اطالعات صرفا جمله يبقیه و هنداراي ديگه چیز به نیاز جمله و نشد آورده( فعل و نهاد) جمله ارکان پس هکامل جمله اول قسمت

 يگزينه. دهمی توضیح رو انگلستان تو ناپلئون موقعیت as a dethroned exile و ،هکنمی وصل هم به رو جمله اين قسمت دو but only. کنهاضافه می

 ترکیب يا but also يا but نیازمند not only يعنی دو يگزينه. هندار کاربردي تنهايی به جمله اين تو ،"جز به" معنی به يا ،"اما" معنی به "but " يک

but … as well ساختار داشتنبا  هم سه يگزينه. شهمی حذف پس است، جمله تو ingبدون هم اون نهاد، و کاما از بايد قبل دار but، مورد در توضیح به 

 not only تو گرامر کنین اگه از همون اول با اين فرض که قتدخیلی. باشه صحیح پاسخ تونهنمی هم خالی جاي جايگاه به توجه با اينجا و ،هبپرداز نهاد

  همراه بشه. onlyتونه با می "اما"به معناي  butکارها نکنین، چون  به بعد از اين رو حذف کرده بوديد، ديگه از اين 4ي گزينه but onlyداريم نه 

 . شده عزل تبعیدي يک عنوان به فقط اما آمد انگلستان به سرانجام سوم ناپلئون* 

 بخش دوم: واژه

  1ي گزينه پاسخ -4

 از بخش اداري )دولتی( است.  دقیقاي او نماينده

 اتفاقی، تصادفی( 4 برجسته، قابل توجه( 3 قابل توجه( 2 وظیفه شناس، دقیق/با وجدان( 1

 2ي گزينه پاسخ -5

 . شودشامل میطرح مديريتی او تمامی جنبه هاي علم رايانه را 

 تحريک می کند( 4 باز می گرداند( 3 شامل می شود( 2 به دست می آورد( 1

Quotation: 
Desire is the key to motivation, but it is determination and commitment to an unrelenting pursuit of 

your goal, a commitment to excellence, that will enable you to attain the success you seek.   

                                                                                                                                    Mario Andretti 

unrelenting = insistent = inexorable  

 


