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 زبان

 استاد فرید     

 

 بخش اول: گرامر

  1 يگزينه پاسخ. 1

 دقت کنین. ofي به حرف اضافه

 جمع سیرايت توسط که) "سیرايت" اروپايیِ هنرمندان توسط میانه خاور از نقاشی و طراحی هزار شش حدود( ي مجموعه) کلکسیون* 

 . دهدمی پوشش را گذشته قرن دو طول در شده انجام آثار( است شده آوري

 2 يگزينه پاسخ -2

 کانادا کِبِک از که اَِپلِیچِن کوه ارتفاع يا و چیه،  Trail of Tears يا کردن، چیکار يا بودن، کی ها چروکی که نیست اين مهم اينجا در ما براي

 فعل جمله پس است، جمله فعل were بدونیم که اينه داره اهمیت ما براي اون چیزي که اينجا! چقدره داره، ادامه متحده اياالت تو آلباما تا

 يا بوده مجهول جمله اصل يعنی. دارing يا بیاد سوم قسمت ببینیم بايد حاال! پَــــــــــــــر چهار و سه هاي گزينه پس. نمیخواد ايديگه

بوده(. پاسخ میشه  who were forced واقع در) بوده مجهول جمله پس نیومده، مفعول forced فعل از بعد که اونجا از خوب. معلوم

 . 2ي گزينه

 اَِپلِیچِن هاي کوه اهل اصالتا شدند، رانده غرب سمت به بار، اشک هاي جاده در ،1381 ي دهه اواخر در که ،(ها چروکی) آمريکا بومیان* 

 . بودند

(Trail of Tears )د،بگذارن سر پشت آمريکا دولت جانب از شده تحمیل اجباري کوچ براي بودند مجبور بومیان اين که بود سفري نام 

 .  باختند جان چروکی هزار 3 تا 4 بین آن در که سفري

  2 يگزينه پاسخ -8

  و ،where،  which اما داره، تمرکز -ها کفش بند بستن يعنی_ مشخص کار همون بر what. بشه شروع مناسب يکلمه با بايستی عبارت

when استفاده میشن زمان و گزينه، مکان، به اشاره براي ترتیب به . 

  .بیاموزد بتواند -را ها کفش بند بستن يعنی – آموزد می روز چند در کودک يک که را چیزي که است نساخته ماشینی هنوز علم* 

 بخش دوم: واژه

  8ي گزينه پاسخ -4

 .بود خطرناک بسیار اطلس اقیانوس فراز بر لیندبِرگ پرواز

 موثر( 4 خطرناک( 8  پرهزينه( 2 کننده خسته( 1

 2ي گزينه پاسخ -5

، و با اجرا )پیاده سازي( برنامه ي بودجه از طريق به کارگیري کنترل هاي بودجه اي شروع می می شـودبیشـتر کارکردهاي مديريتی  شـاملبودجه بندي 

 شود. 
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