
'به خاطر بسپار! اگر زود نیایند، منتظرشان نخواهم ماند.' گزینه 1  1
کلمه If به معنی "اگر" در جمالت شرطی بکار می رود. جمله شرطی شامل دو قسمت جمله شرط(جمله If دار) و جواب شرط می باشد که آن ها را با یک ویرگول از یکدیگر جدا می کنیم. 

تفاوت when و if: درجمالت مرکب براي اشاره به زمان مشخض که یک فعل حتمًا اتفاق می افتد از when استفاده می کنیم. اما اگر انجام فعلی قطعی نباشد و مشروط به انجام فعلی دیگر
باشد از if استفاده می کنیم.

ما از شنیدن این که آن ها داشتند براي دیدن ما می آمدند، هیجان زده شدیم. گزینه 3  2
دو نوع صفت داریم. صفت فاعلی که بوجود آورنده یک حالت است و با ing می آید و صفت مفعولی دریافت کننده یک حالت است و شکل سوم فعل به دست می آید. در این جمله آمدن آن ها

exciting است و ما که تحت تاثیر ان قرار گرفتیم excited می شویم.

فکر می کنم که تو واقعا خوش شانسی که در یکی از زیباترین شهرهاي کشور زندگی می کنی. گزینه 1  3
بعد از بعضی صفات مانند Fortunate به معنی خوش شانس مصدر با to می آید.

Fortunate to do something. 
I’ve been fortunate to find a job that I love. 

پدرم سعی میکرد با تکرار اعداد، آن ها را فراموش نکند. گزینه 4  4
بعد از فعل try (به معنی تالش کردن) باید از مصدر با  استفاده کنیم. در ضمن هرگاه در جمله دو فعل اصلی داشته باشیم، براي منفی کردن فعل دوم کافیست یک not به آن اضافه کنیم.

یادمان باشد که مهم نیست فعل مورد نظر مصدر با to یا اسم مصدر باشد.

تمام جاده ها شبیه هم به نظر می رسیدند و او کامال گیج شده بود. گزینه 3  5

. راضی . گیج شده        . سرگرم شده      . شگفت زده      

در دوران، بیماریم آموختم به چیزهایی که قبال هرگز اهمیت نمی دادم، ارزش قائل شوم. گزینه 4  6

. ارزش قائل شدن . فرق کردن       . نصیحت کردن       . تصمیم گرفتن     

مردم بر این باور بودند که خورشید به دور زمین می چرخد ، اما " کوپرنیک" نشان داد که در واقع عکس آن صحیح بود. گزینه 3  7

. نصیحت . عکس، ضد       . جامعه       . نتیجه     

برخی افراد براي کیف کردن می خوانند، و برخی دیگر براي درس خواندن. اولی براي لذت بردن و دومی براي یاد گرفتن می خوانند. گزینه 2  8

. یادگیرنده . کوزه گر ، سفال گر       . اولی، سابق        . رفتار      

مرد داخل ماشین آن قدر وحشتناك سوخته بود که شناختن .................. او کامًال غیر ممکن بود و پلیس گفت که این کار باید در آزمایشگاه با آزمایش DNA انجام گزینه 1  9
شود.

) هویت گزینۀ 

) توازن، تعادل  گزینۀ 

) محصول گزینۀ 

) مأموریت گزینۀ 

ما در ایران فرهنگی عالی و غنی داریم. به عنوان اعضاي این جامعه؛ باید قدر فرهنگ خود را بدانیم و نهایت تالش خود را بکنیم تا آن را به مردم دیگر سرتاسر دنیا گزینه 2  10
معرفی کنیم.

) بستگی داشتن گزینۀ 

) قدردانی کردن گزینۀ 

) تولید کردن گزینۀ 

) گفتگو کردن گزینۀ 
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