
گزینه 1  1
drops

من کمی نگران شدم وقتی چند قطره خون روي لباسش دیدم.

گزینه 3  2
 orbit

گردش ماه دور زمین کمتر از یک ماه طول می کشد.

گزینه 2  3
sky

او به باال آسمان نگاه کرد و شروع کرد به شمردن ستاره ها.

من فکر می کنم که عجیب است که دیوید از مدرسه غایب است. او ممکن است مریض باشد. گزینه 2  4
باتوجه به معنی

) خطرناك ) متفاوت                       ) عجیب                    ) سالم                         

برادر من در دانشگاه تهران عکاسی می خواند. او همیشه هر جا که می رود، یک دوربین با خودش حمل می کند.  گزینه 3  5
باتوجه به معنی

) توصیف می کند. ) حمل می کند.                ) اهدا می کند                  ) نیاز دارد                   

گزینه 3  6
less expensive

متاسفانه، قیمتها دارند هر روز افزایش پیدا میکنند به همین دلیل است که بسیاري از بازدید کنندگان دارند دنبال گزینه هاي ارزان تر (کم هزینه تر) می گردند.

با توجه به فهوم جمله ي اول گزینه هاي  و  نمی توانند صحیح باشند در ضمن گزینه ي یک هم به علت نداشتن the از لحاظ گرامري اشکال دارند.

گزینه 4  7
fatty

همه این واقعیت را می دانند که خوردن زیاد غذاهاي چرب براي قلب بد است.

هیچ کس شک ندارد که اصفهان یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگري در ایران است. تابستان گذشته براي دیدن گوشه و کنار اصفهان یک هفته را در آنجا گزینه 3  8
گذراندیم.

با توجه به ساختار جمله گزینه دو کامال غلط است، گزینه  نیز the ندارد و گزینه  نیز کلمه destination باید به شکل جمع به کار رود. بنابراین گزینۀ  صحیح می باشد.

امروزه بسیاري از جوانان می خواهند اعضاي بدنشان را براي نجات جان آنهایی که در انتهاي خط امید هستند، اهدا کنند. گزینه 3  9

. متن . عضو بدن            . عضو             . سلول            

ترجمۀ جمله: «الف: کدام خودرو را از بین این جدیدترین مدل هاي موجود در نمایشگاه ترجیح می دهید؟»  گزینه 4  10
«ب: مایلم خودروي قابل اعتماد تري نسبت به آن که دارم داشته باشم. آن [خودرویی » که دارم] مدام خراب می شود.»

نکتۀ مهم درسی 

» مقایسه اي صورت گرفته که برتري خودروي تازه بر خودروي قدیمی را   در جملۀ «
"more" در جمله باید بفهمید صفت تفضیلی الزم است و گزینه اي که "than" را ندانید، اما با دیدن "reliable" بیان می کند. در این صورت صفت تفضیلی به کار می رود. ممکن است معناي

دارد را انتخاب کنید.
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