
گزینه 3  1
امالي صحیح دیگر گزینه ها:

a. take medicine                     b. attend an interview
c. translate a poem                    d. seek knowledge

امالي صحیح دیگر گزینه ها: گزینه 4  2
a. do research                     b. salve problems
c. become successful                    d. give up trying

در تعطیالت ما «رم» را دیدیم و چند روزي را در ساحل گذراندیم. وقتی and بین دو جمله می آید، آن ها را از یکدیگر تفکیک می کند. بنابراین این جمله دو عمل گزینه 3  3
همزمان محسوب نمی شود. بلکه دو جمله مجزا در زمان گذشته هستند. 

"وقتی برق رفت داشتند چکار می کردند؟"      "داشتند شام می خوردند."  گزینه 2  4
فعل مستمر را با گذشته استمراري و فعل ساده را با گذشته ساده بیان می کنیم.

پنج دقیقه قبل از اینکه به ایستگاه برسم، قطار آنجا را ترك کرد.  گزینه 2  5
فعل ترك کردن در گذشته مورد سؤال قرار گرفته که به شکل ساده بیان می شود.

«برایان» دیروز ساعت  در حال دادن یک امتحان سخت بود.  گزینه 4  6
در بازه ي زمانی مشخصی در جمله ي فعلی در حال انجام شدن بوده، بنابراین از گذشته ي استمراري براي بیان آن استفاده می کنیم.

مري کوري خودش (ضمیر تاکیدي) اورانیوم را یافت. اما شوهرش «پِیر» در یافتن عناصر دیگر به او کمک کرد. گزینه 1  7

من نهایت تالشم را کردم نخندم، وقتی برادر بزرگ ترم از دوچرخه افتاد. گزینه 2  8

: براي من : بدترین                   : نهایت - بهترین                   : خودم                  

حدود دو هفته پیش تصادف شدیدي اتفاق افتاد. خوشبختانه هیچکس صدمه اي ندید. گزینه 1  9

: سرانجام : امیدوارانه           : به طور واضح           : خوشبختانه          

الف: «چه کسی ماشین را براي شما تعمیر کرد؟»  ب: «هیچکس، من خودم آن را تعمیر کردم.» گزینه 2  10
در این جمله از ضمیر تأکیدي myself به همراه مفعولی که براي فعل repair آمده استفاده می کنیم.

10

1234

1234

1


