
کدام جمله از لحاظ گرامري صحیح است؟ گزینه 4  1

در گزینه  بعد از حرف اضافه about باید فعل ing بگیرد. در گزینه  جمله حال کامل است و فعل باید به شکل اسم مفعول بیاید. در گزینه  بعد از mind فعل باید به شکل اسم مصدر
بکار رود.

هرم غذایی هفته اي شش تا یازده پرس برنج را پیشنهاد می دهد. گزینه 2  2

. سریال . سري                    . پرس                    . خدمات                   

متخصصان می گویند که زمانی که  والدین با بچه هایشان می گذرانند در حال کاهش است، از آنجائیکه هر دو گروه خیلی زیاد  به فنناوري هاي جدید معتاد شده اند. گزینه 1  3

. پر انرژي  . آشنا                      . شبیه                     . معتاد                    

راننده ماشین گفت که او تمام تالشش را براي اجتناب از تصادف کرد، اما خیلی دیر شده بود. گزینه 4  4

. اجتناب کردن . عالمت گذاشتن              . از نظر گذراندن               . درمان کردن                 

عادات خواب او به نحوي براي من عجیب است. یک لحظه ظاهرا خواب است، سپس کامال بیدار است. گزینه 4  5

. بیدار، هوشیار . مستقیم                   . صبور                   . اجتماعی                  

حتی در پیشرفته ترین جوامع، از مادران انتظار می رود که نیازهاي عاطفی فرزندانشان را برآورده کنند. گزینه 4  6

) عاطفی ) علمی               ) اضافی               ) خوش شانس              

ترجمۀ جمله: «آن مرد فقیر پیر براي مدت زیادي از دیابت رنج می برد. در نهایت، امروز بر اثر یک حملۀ قلبی ناگهانی فوت شد.» گزینه 2  7

) فشار گزینۀ 

) حملۀ قلبی گزینۀ 

) ضربان قلب گزینۀ 

) اضطراب، نگرانی گزینۀ 

ترجمۀ جمله: «گرمن: من خانوادة غیرمعمولی دارم. خواهر کوچک من هر شب رأس ساعت   به رخت خواب می رود. این عادت همیشگی اوست.» گزینه 3  8
«نیُکالس: فکر می کنم ما وضعیت مشابهی داریم. چند روز پیش، پدر من یک ِبه بزرگ را با یک سیب زرد اشتباه گرفت. بامزه نیست؟»

) برنامه - پیاز ) تکرار – سیب زمینی          

) اعتیاد – پرتقال ) عادت - ِبه                       
نکتۀ مهم درسی

عبارت “being a creature of habit” به معنی «عادتی را بدون وقفه و به یک شکل دنبال کردن یا کاري را همیشه به یک شیوه انجام دادن» است.

گزینه 4 ترجمۀ جمله: «من شخصًا بر این باورم که یک عادت می تواند به سادگی تبدیل به یک اعتیاد شود.»  9

) خنده گزینۀ 

) عاطفه گزینۀ 

) تأثیر گزینۀ 

) اعتیاد گزینۀ 

گزینه 2 ترجمۀ جمله: «آقاي پیترسن راننده است. به عنوان کسی که شغل معینی را به مدت طوالنی ادامه داده است؛ عمدة تمرکزش فقط بر روي جاده هاست و هیچ برنامه اي  10
براي زندگی اش پس از بازنشستگی ندارد.»

) پیشرفت گزینۀ 

) بازنشستگی گزینۀ 

) توافق، موافقت گزینۀ 

) اندازه گیري گزینۀ 
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