
1 گزینه 1 
امالي صحیح:

domestic flight

او نمی تواند از فضاي مجازي استفاده کند. پدر و مادرش به او اجازه نخواهند داد.  گزینه 3  2
یکی دیگر از کاربردهاي فعل کمکی can زمانی است که اجازه ي انجام کار یا حق انجام کار را داشته باشیم.

You can't park here it is a no parking zone.

داره برف می باره. شما باید کتتان را بپوشید.  گزینه 1  3
اگر منظور از باید حالت نصیحت داشته باشد، باید از فعل کمکی should استفاده کرد. 

آنا کجاست؟ نمی دانم. شاید در مدرسه یا پارك باشد.  گزینه 2  4
یکی دیگر از کاربردهاي could بیان احتمال ضعیف در زمان حال می باشد.

نوجوانان نباید تنها در خانه بمانند.  گزینه 2  5
هرگاه باید در جمله حالت نصیحت به معنی بهتر است باشد از should استفاده می کنیم.

آن فیلم براساس رمانی از جان گریشام است. گزینه 1  6
On حرف اضافه ي ثابت base و by به معنی از یا توسط براي بیان نام کننده ي کار است.

be based on

او آن دوره را به راحتی که فکر می کرد، پاس نکرد.  گزینه 2  7
اگر مقایسه براي فعل (pass) باشد از قید استفاده می کنیم.

اگر می خواهی درسی را به خوبی یاد بگیري باید با دقت بیش تري گوش کنی.  گزینه 2  8
براي توصیف فعل درجاي خالی اول (listen) و در جاي خالی دوم (learn) باید از قید استفاده کنیم. صفت good یک استثنا است که قید آن well می شود.

کدام جمله از لحاظ گرامري غلط است؟ گزینه 2  9
He went to a new school in London.

او آمد کنار شوهرش نشست. گزینه 4  10

: کنار : در میان               : بین               : حدود                

دفتر گردشگري در حال انتشار کتابچه هایی است تا اطالعات بیشتري را در مورد مکان هاي مورد عالقه (جذاب) منطقه به گردشگران دهد.  گزینه 3  11
a:بلیط ها         b:رمان ها         c:کتابچه ها             d:نامه ها

در انتهاي سفرم به اروپا، ماکت برج ایفل را به عنوان سوغاتی از پاریس خریدم. گزینه 2  12
a:تاریخ        b:سوغاتی        c:فرهنگ        d:سیستم

براي درك بیشتر موضوع، شما می توانید این دفترچه ي اطالعات را مطالعه کنید. گزینه 3  13
 a: الگو                  b: دستگاه                   c: دفترچه                  d: دانش

ترجمۀ جمله: «چیزي که شما می خرید یا نگه می دارید تا این که یک تعطیلی یا رخداد خاص را به خاطر داشته باشید سوغات نامیده می شود.» گزینه 3  14

) رصدخانه ) سوغات           ) خشکسالی           ) جشن          
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