
گزینه 3 به دلیل وجود guess در جمله و قاطع نبودن در بیان جمله از will استفاده می شود.  1

خلیج فارس یک دریاي بسیار مهم بین ایران و چند کشور عربی است. گزینه 4  2

) بین ) اطراف         ) داخل         ) درباره        

هیچ بارشی در فصل خشک در کشورمان اتفاق نمی افتد. گزینه 4  3

) خشک  ) اضافی         ) خسته کننده     ) متفاوت        

زمان خوبی براي خریدن رایانه است، چون قیمت ها پایین است.   گزینه 3  4

) کافی ) پایین         ) متداول     ) بریدن        

این طبیعی است که شما احساس نگرانی داشته باشید وقتی براي بار اول کشورتان را ترك می کنید.  گزینه 2  5

) بی احتیاط )خود خواه                     )طبیعی                     ) خوشایند                   

گزینه 2  6
decrease

دکتر گفت: خوشبختانه، گزارش ها کاهشى در تعداد مرگ ناشى از بیمارى قلبى در 5 سال گذشته را نشان می دهند.

) ناباورى ) باور                            ) کاهش                          ) افزایش                     

او به زادگاهش بازگشت، به امید پیدا کردن دوستان قدیمی . گزینه 4  7

- امید - سوال     - توجه     - اطالعات   

ترجمۀ جمله: «شیوة تفکر دیوید در مورد امتحان زبان دادن در ایران براي سال ها پیش مناسب بود، اما نه براي سال هاي اخیر.» گزینه 4  8

) در معرض خطر گزینۀ 

) صادق گزینۀ 

) کامل، مطلق گزینۀ 

) مناسب گزینۀ 

ترجمۀ جمله: «برخی از مردم فکر می کنند وقتی که بسیاري از مردم فقیرند، این اشتباه است که دولت این همه پول براي محافظت از حیوانات در معرض خطر گزینه 3  9
انقراض خرج کند، اما من این طور فکر نمی کنم.»

) غم خوار، مراقب

) خطرناك

) در معرض خطر

) دقیق، بادقت

ترجمۀ جمله: «الف: شما در آن جا قصد انجام چه کاري دارید؟» گزینه 3  10

) کم - بز       ) کامًال - بز           «ب: من قصد دارم گزارش کامًال خاصی در مورد موزة طبیعت و حیات وحش بنویسم، ما می توانیم حیوانات دریایی مثل ماهی ها و وال ها را هم آنجا ببینیم.»

) کم - وال (نهنگ) ) کامًال - وال (نهنگ)              
نکتۀ مهم درسی:

واژة "plain" اگر به عنوان اسم استفاده شود، به معناي «دشت» است و در جایگاه صفت معانی متفاوتی مانند «ساده، زشت، شفاف، واضح، کامًال و ...» دارد که در این جا معناي «مطلق و کامل» که
براي تأکید به کار می رود، مد نظر است.
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