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 بخش اول: گرامر

  4 يگزينه پاسخ -1

not longer نداريم؛ بايد بگیم no longer. 

د * درخت  اا  ا  درخی  به درخ  ديگر با  م  رود  و به ردتتتد خدد ادامه م  د د و خدد را می  م  حند می  ودی  درخی  حه روي را درار دار

 (no longerبادد. )در ارجمه: ديگر + ا = ن نده  ديگر

 1 يگزينه پاسخ -2

محسدب  can يعضد خانداده حه  م can. هدار ing چدا نیس   فعل حه resulting جمله  اين . ادريمبشم ور جمله اين  ايفعل دبیاي

  م stimulated و  محسدب میشه when بخش دروع دده با فعل حه  م is  ا  بین میره that با حه  م carry میشه و فعل اصل  نیس .

 .شهمی درس  جمله حنیم  اسییاده results ا  resulting جاي به جمله اين اد اگر. هندار فعل جمله اين پسه. سدم دسم  حه

 جمله فعل میخداد حه اينجا نداريم!بیاد بیاد  دبلش بايد يه جله باده و  whenار:  ر چ  میخداد بعد ا  به  بدا ساده

 . بادد دده احريک اندح  فقط حند منیقل را درد پیغام اداند م  حه عصب يک حه د د م  رخ  نگام  خارش* 

 2 يگزينه پاسخ -3 

in the house اد م domestic  مشد داره.ددا با  م اومدامحسدب میشه و  

 .اس  حاغذ برگ يک پذيري انعاف و نا ح  به در خانهخانگ   لدا م جديد بااري* 

 بخش دوم: واژه

   3ي گزينه پاسخ -4

 .اس  بشر ادسط ار دمند منبع اين ي اممقانه گرفین ناديده مسیقیم ي نییجه اسیداي   اي جنگل رفین بین ا 

 مزامم( 4 اممقانه( 3 امن نا میزلزل ( 2 واگیردار/ پراحنده و منظم نا( 1

 4ي گزينه پاسخ -5

   .ددد م  ایره مخیلف انداع ا  ابر اي  ا   پیچیده  م در  اي   يه اب رسماا  د ند  م  رخ برق و رعد با  مراه گسیرده  اي  طدفاا ودی 

 گسیرده( 4 ددي( 3 خطرنا ( 2 دديد( 1

 

 

Quotation: 

“The purpose of learning is growth, and our minds, unlike our bodies, can continue growing 

as long as we live.” 

                                                                                                                    Mortimer Adler 

 


