
 26ی کوییز شمارهپاسخ 

 زبان

 استاد فرید     

 

 بخش اول: گرامر

  2 يگزينه پاسخ -1

، with مثل هايی، بعد بین دو کاما با واژه يا ترکیببشه! در واقع وقتی نام کسی يا چیزي برده همراهان داخل دو کاما همراه نیستن

accompanied by و ،along with با  تو اين سوال. پس "شننمی"د، اين ها جزئی از نهاد محسوب بیااي هديگ اسامی افراد يا چیزهاي

 . بشهاستفاده  wereبه جاي  wasاز فعل مفرد  بايدتوجه به نهاد مفرد، 

ا سلطه ي پرتغال بر آفريق واسکو دا گاما، به همراه مجموعه ي زيادي از خدمه و ناوگانی با بیست کشتی، در قرن شانزدهم تالش می کرد* 

 و هند را ايجاد کند. 

 

 4 يگزينه پاسخ -2

می ثابت )و الزم نیست مانند حقايق علبا توجه به اينکه جمله در مورد گذشته است، و اينکه نادرست بودن حقیقت علمی بیان شده ثابت شده 

 استفاده کنیم. wasاز  isبه جاي  بايد( بشهشده از زمان حال ساده استفاده 

 * در زمان قديم و در دوران قرون وسطی بسیاري بر اين باور بودند که زمین بی حرکت است.

 2 يگزينه پاسخ -3 

 beganاز  begunبايد به جاي  بنابراين،فعل نیست.  شماريفعلکه بر اساس قانون ده د، ولی اينجا قسمت سوم فعل اومخواجمله فعل می

 .بشهاستفاده 

  موتسارت )موتزارت( با راهنمايی پدرش شروع به نواختن کیبورد )پیانو( در سه سالگی و تصنیف و آهنگسازي در پنج سالگی کرد. * 

 بخش دوم: واژه

   4ي گزينه پاسخ -4

 .عصبانی و ناراحت کردندجويان با عدم تحويل به موقع تکالیفشان معلم را آموزان/دانشدانش

 ( خشمگین کردند4 ( تبعید کردند3 کن کردند /قطع کردندريشه( 2 کردندپاکسازي/ويرايش ( 1

 1ي گزينه پاسخ -5

 .  متنفر هستندبیشتر دانشجويان از آزمون هاي طوالنی در انتهاي ترم 

 نفی می کنند، خنثی می کنند( 4 لغو می کنند، باطل می کنند( 3 حسرت می خورند( 2 ( متنفر هستند1

Quotation: 

“A failure is not always a mistake. It may simply be the best one can do under the 

circumstances. The real mistake is to stop trying.” 

                                                                                                                    B. F. Skinner 

simply = only  /  circumstances = conditions 

 


