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 بخش اول: گرامر

  4 يگزينه پاسخ. 1

 جمله به اضافی فعل که ايه گزينه صحیح، يگزينه میشه. پس مصرف that  توسط is سوال متن تو(. stands up) داره فعل جمله! فعل بشمــــــــــــــار

 اين با کنه،می مصرف that رو realize! )دارههم  فعل iي وه درگیر خود با دو يگزينه. میشه حذف پس ،(realize) داره فعل يک يگزينه. نکنه تحمیل

تونست انتخاب میو البته به شرط وجود کاما ي کامل بعد از جاي خالی به شرط اومدن يه جمله سه يگزينه. حذف هم دو يگزينه پس ،(فعله is ،حال

 (.میشه مصرف what توسط که هم realize شمريم،نمی رو  don’t که چرا) نداره فعل عزيز چهار يگزينه امابشه.  

 . ايستهمی کنه، تخم میخود که وقتی مرغيه  که اينه نمیشن متوجهش افراد از خیلی که چیزي* 

 1 يگزينه پاسخ -2

هاي ي يک فعل داره، در حالی که گزينهاصــش شــکل م هول نداره، چرا که فعلی ناگذره. گزينه liveگزينه ي ســه که از همون اول حذف میشــه، چرا که 

 .(کنهفعل رو مصرف می "که"ي چهار زينهتو گ) ديگه، يعنی سه و چهار فعل ندارن

 سال اول عمرِ خود را در روستاي استیوين تِن واقع در هَمپشِر زندگی کرد. 22* رمان نويس، جِین آستِن، 

 

  4 يگزينه پاسخ -3

 کنه می تحمیل جمله به ايهديگ فعل 1 يگزينهانتخاب . نمیخواد ايديگه فعل پس اومده. ،has يعنی ن،او فعل: نکنی نگاه جمله به اول! است ساده خیلی

 يگزينه! پَر هم دو يگزينه پس ،هندار همخوانی مارشُ لحاظ از has با و همعجَ که دو يگزينه! پَر يک ي گزينه پس بیاريم، اضافه فعل شه،می باعث که

 . پَر هم سه يگزينه پس ،کنهمی مصرف رو جمله فعلتنها  ،بشه انتخاب اگه که هدار اضافی that يه وقاحت نهايت با سه

 تلويزيون در خشونت مخالف که ملی ائتشف مانند هايی گروه انتقاد مورد دارد وجود محور جنگ موضوعات با هايی کارتون سمت به که روندي* 

 .است گرفته قرار د،نباشمی

 بخش دوم: واژه

  1ي گزينه پاسخ -4

 مسیرشغلی او در دانشگاه بود. اوجي نقطهي نشاندهنده MBAانتشار کتاب وي در مورد 

 ( عیب، کاستی، نقص4 اسکله، پايه( 3 جنبه( 2 اوج( 1

 1ي گزينه پاسخ -5

 بود. توجیه ناپذير/ بی اراننده احساس می کرد آن جريمه بابت نقص مقررات رانندگی 

 ناپسند، زشت/ غیرجذاب( 4 اهمیتبی( 3 غیرقابل قبول( 2 توجیه ناپذير، ناحق، بی جهت( 1

 


