
گزینه 2 می تونی تصور کنی از دست دادن شغلت بعد از  سال چطور است؟   1

) دریافت کردن ) تبادل کردن          ) تصور کردن        ) تجربه کردن      

گزینه 2 راستش رو بخواهید، توضیحات روي بسته دارو را متوجه نشدم ، بنابراین تصمیم گرفتم تا لغات آن را در فرهنگ لغت گوشی همراهم چک کنم.  2

) تحصیل ) پیشنهاد         ) توضیحات            ) جمعیت       

او عربی روان و سلیس صحبت می کرد، چون چندین سال را در خاورمیانه گذرانده بود. گزینه 1  3

) مناسب ) اخیر             ) اجتماعی              ) روان و سلیس        

گزینه 1 ظاهرا تعداد کمی از افراد جوانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند، به طور کلی براي این کار مناسب  به نظر می رسیدند.  4

) توسعه ) مشاهده          ) متعجب             ) مصاحبه            

شیر زیادي در بطري بچه است. گزینه 2  5

  و  هر دو شکل غیر رسمی دارند، البته  غیر رسمی تر به حساب می آید که هر دو می توانند با اسامی قابل شمارش جمع و اسامی غیر قابل شمارش به کار روند.

با پیتزا یک قوطی نوشابه به من بدهید.  گزینه 1  6
واحد شمارش coke کلمۀ can می باشد.

بر این باورم که آثار هنري «لئورناردو داوینچی» از همه بهتر(معروف تر) است. گزینه 4  7
کلمه ي work در این مفهوم قابل شمارش است و می تواند به شکل جمع به کار رود بنابراین فعل مورد نظر نیز باید به شکل جمع به کار رود.

کدام یک از جمالت زیر از لحاظ گرامري غلط است؟  گزینه 4  8
با توجه به ساختار جمله در انگلیسی:

subject + auxiliary verb + adverb of frequency + verb + object + adverb of manner + adverb of place + adverb of time
There are a lot of windows in our classroom.

وقتی پدربزرگم به این کشور رسید، خیلی انگلیسی صحبت نمی کرد. گزینه 2  9

 انگلیسی به معنی زبان یک اسم غیر قابل شمارش است بنابراین گزینه هاي  و  را حذف می کنیم. چون جمله منفی است much گزینه ي بهتري است.
توجه کنید که در حالت رسمی از a lot of / lots of  در جمالت مثبت و much / many در جمالت منفی و سوالی استفاده می شود.

همیشه جالب است که نقطه نظر دیگران را هم بشنویم. اطالعات عمومی ما را افزایش می دهد. گزینه 3  10

) متنوع ) جالب                    ) منطقه اي                  ) بومی              
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