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1  .A: Dr. Gharib was a dedicated physician who was very friendly and helpful to poor families. 
B:  .................. ! I didn't know such a great man.

It's a pity Well done I hope not Not surprisingly

2  .When I got there, I found that everyone else .................. home for tea, .................. I had to run around
the sports ground for two hours. 

had gone - but should be - so were went - or has gone - for

3  . I was .................. warned not to work so hard.

repeatedly poorly peacefully successfully

4  .Because she wanted to increase her muscle, she began .................. training at the gym.

wellness mental strength reference

5  .We all know how parents .................. for their children for every little thing.

generated cared spared donated

6  .A: Did you enjoy last night's concert? 
B: Yes, although Beethoven's Fifth Symphony ……………… rather poorly.

has been played was playing had played was played

7  .She could do a lot worse than Davis, but marriage wasn't a .................. to her problems.

attitude solution effect fact 

8  .Koalas and humans are the only animals with unique fingerprints and, in fact, koala prints cannot be
.................. from human fingerprints.

distinguished replaced informed discovered

9  .She was   .................. good at covering emotions she didn't want to show, but he read them all and
threw them back in her face.

carefully seriously normally wisely

Make no mistake, when true disrespect is directed toward a specific parent or sibling and it’s rude, it
has to be dealt with immediately. If your child doesn’t see where that line between disrespect and mild
rebelliousness is, sit down with them when things are going well and say, “Listen, if you want to stomp
up the stairs because you’re disappointed and you think things aren’t fair, that’s okay with me. But if
you start calling people names and being rude to family members, you’re going to be held accountable
for that behavior. So, don’t go too far.” 
If you’ve noticed that your child has already crossed the line and is behaving in an increasingly
disrespectful manner, you can say, “Look, there’s a line that I think you’re crossing when you talk to us”.
If you want to roll your eyes and say, “Whatever, that’s fine with me. I don’t want to fight with you about
that. But name calling, and shouting are not acceptable. You are responsible not to do those things.”
Always put these ideas together for your kids: responsibility, accountability, and consequences. What
that looks like is, “You’re responsible to behave a certain way. I’m going to hold you accountable for that
behavior, and there will be consequences if you don’t take responsibility for it.” Just complete that circle

 50 نمونه سوال زبان انگلیسى  دوازدهم درس1  
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for your child so they can see the relationship between these three important ideas.

10  .What is the best title for the passage?

Make No Mistake Rude parents

Disrespectful Child Behavior how to have a flawless child.

11  .Which of the following is mentioned in the passage as three important ideas?

responsibility, accountability, and consequences power , relationship , and responsibility

accountability, communication and peace connection, consequences and responsibility

12  .The word "accountable" in the first paragraph is closest in meaning to ..................  .

calm responsible depressed negative

13  . It can be inferred from the article that ..................  .

disrespect is the most important problem for some families

parents should not ignore their child's inappropriate behavior

parents should punish rude children

some children are rude and disappointed

14  .Do the lights on this small radio have any useful .................. or are they just for show?

diary memory kindness func�on

15  . I think she would like to put her two soft arms around your neck and .................. you.

improve prefer hug prevent

16  .She got the best .................. in her painting test.

society still score scientist

17  .He is the kind of student who always try to stay .................., even under pressure.

terrible close surprised calm

18  .Life .................. different in a hundred years' time, Won't it?

will be will not be would be will not

19  . If Eduardo didn't enjoy air travel, I would ........... him to choose a holiday destination which is close
to home.

burst appreciate advise collect

20  .The pyramids ..................  in Egypt about 5,000 years ago.

built were building were built have been built

21  . I would be most .................. if you would send me the book immediately.

hopeful dedicated grateful responsible

22  .Hafez's poems are part of our national .................. .

principal moral heritage tool

23  .The technician .................. the DVD recorder yet.

did not repair has not been repaired has not repaired will not repair
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24  .……………… nineteenth-century physicians working with cancer patients had none of the
sophisticated instruments and devices we have today.

 Defensive Dedicated Personal Domestic

25  .There are many things to do and to see in this ancient city for those who truly ……………… the beauty
of nature.

introduce attract suggest appreciate

26  .The old house .................. in the forest, not far from the river. I'm sure you will find it.

are located was locate is located will located

27  .The questions .................. carefully by the students.

was replying were replied replied is replying 

28  .Friends tell me that these days it is cheaper to buy a new ………………… than to repair my old one.

park page pause sofa

29  . In their senseless killing of innocent individuals, the terrorists have displayed their lack of
.................. for human life.

demand radiation respect combination

30  .The Eiffel Tower .................. by the French engineer, Alexander-Gustave Eiffel.

built is built is being built was built

31  .A: Can you repeat what you just said again? 
B: ..................

How can I help you? How wonderful! Are you hard of hearing? Actually you are right. 

32  . I should thank all the teachers who visit our places of work in their free time to ensure that
everything is running according to the .................. .

care plan report idea

33  .The hurricane produced .................. winds in all of the surrounding areas.

heavy big strong fast

34  .Last week I went for an interview. I .................. a wide range of questions.

asked was asked have been asked have asked

35  .You've taken a great deal off my shoulders, and I deeply .................. it.

forgive confirm appreciate lower

36  .The images can be printed on ………………… paper.

calm dedicated countless ordinary

37  .
Because a standard IQ .................. is usually a good measure, it efficiently tells us something important.

func�on strength diploma score

38  .Mothers are often the ones who ……………… emotional support for the family.

consider provide defend observe
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Cloze Test: 
When you are going to give a book talk, you need to prepare it carefully. First, you should choose a book
that you enjoyed .........(A)......... well. You will give a better talk if you feel .........(B)......... talking about it.
After you .........(C)......... on the book, make notes about what you want to say. Use small note cards or
pieces of paper. Then practice talking from the notes until you can talk without reading the notes and
without many .........(D)......... . At this point, you should time yourself to make sure your talk is not too
long or .........(E)......... . If necessary, adjust your talk so that it takes the right amount of time. Finally,
practice your talk with a friend or record it so you can listen to it.

39  .A

because you understood and that you understood 

or you should understand which you should understand 

40  .D

definitions reasons pauses tips

41  .E

too short as short shorter than the shortest 

42  .Sara hopes that her professional life will be mostly back to normal a year from now - no more
Covid19ــ patients; no more masks which slow communication with customers who may be confused or 
..................  of hearing.

lazy poor weak hard

43  .The child may ..................  into tears if an unknown person hugs him or if left even momentarily in
the care of an unfamiliar person.

figure burst convert measure 

44  .Parents and teachers .................. plan and decorate children's rooms even before they arrive.

sadly lovingly orally rudely

45  .For example, if you lose or forget your ATM card, you can prove your ……………… by showing the
teller a driver’s license.

identity income economy handicraft

46  . I’m sorry. I accidentally dropped the vase. I didn’t want it ………………… .

be damaged have been damaged to get damaged to damage

47  .The new manager’s son whom you talked to last week has an expensive Italian car, ..................?

hasn’t he didn’t you doesn’t he isn’t he

48  .The firm has employed a .................. team consisting of an Information Technology engineer, an
aerologist, a nutrient expert, and a geographic information systems analyst.

kinetic dedicated visible meaningful

49  .My sister was always .................. and careful whereas I would get excited and upset by the slightest
things.

respectful dedicated calm polite
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50  .Some Scientists believe that there are many secrets in space which have not been discovered
yet, .................. ?

have they aren't there don't they isn't it
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الف) دکتر قریب یک پزشک متعهد بود که نسبت به خانواده هاي فقیر بسیار دوستانه و خیرخواه بود.  گزینه 1  . 1
ب) .....! من این مرد بزرگ را نمی شناختم! 

) تعجبی ندارد که ) امیدوارم که اینگونه نباشد          ) بسیار عالی!              ) افسوس!                

وقتی آنجا بودم، متوجه شدم که دیگر افراد براي چاي به خانه شان رفته بودند، اما من مجبور شدم به مدت دو ساعت در اطراف زمین ورزش بچرخم (بروم). گزینه 1  . 2

مکررًا به من اخطار شده بود که سخت کار نکنم.  گزینه 1  . 3

: مکررًا، به طور پی در پی  گزینۀ 

: به طور فقیرانه  گزینۀ 

: به طور صلح آمیز  گزینۀ 

: به طور موفقیت آمیز گزینۀ 

از آنجا که او می خواست عضله خود را رشد دهد، تمرین قدرت را در ورزشگاه آغاز کرد.  گزینه 3  . 4

-سالمتی 

- ذهنی  

- مرجع   

«همه ما می دانیم که والدین چگونه براي هر چیز کوچکی از فرزندانشان مراقبت کردند.»  گزینه 2  . 5

) مراقبت کردن ) تولید کردن                       

) اهدا کردن  ) دریغ داشتن - ذخیره کردن    

الف: از کنسرت دیشب لذت بردید؟  گزینه 4  . 6
ب: بله، هر چند سمفونی پنجم بتهوون نسبتًا ضعیف اجرا شد. 

.(was/were + P.P) باید از شکل مجهول گذشتۀ ساده استفاده کرد (last night) نکته: جملۀ دوم در حالت مجهولی قرار دارد و با توجه به قید زمان در جملۀ اول

او می تواند خیلی بدتر از دیویس باشد، اما ازدواج راه حلی  براي مشکالتش نیست.  گزینه 2  . 7

- رفتار، منش 

- تاثیر

- حقیقت

کواالها و انسان ها تنها حیواناتی هستند که داراي اثر انگشت منحصر به فرد می باشند در واقع اثر انگشت کواالها را نمی توان از اثر انگشت انسان ها تشخیص داد.   گزینه 1  . 8
بررسی سایر گزینه ها: 

: کشف کردن : اطالع دادن                   گزینۀ  : جایگزین کردن                  گزینۀ  گزینۀ 

او (مؤنث) در پنهان کردن احساساتی که تمایل به بروز آن نداشت بسیار ماهر بود، اما او (مذکر) احساسات وي را تمامًا خواند و آن ها را به صورت او بازگرداند.  گزینه 2  . 9
«seriously» در این جا به عنوان قید تشدید کننده به معناي «very» استفاده شده است. 

ترجمۀ گزینه ها: 

) با جدیت، بسیار  ) با احتیاط، به دقت                  

) عاقالنه  ) معموًال                                

اشتباه نکنید، زمانی که بی احترامی واقعی نسبت به یک والد خاص یا برادر و خواهر انجام می شود و آن بی احترامی گستاخانه باشد، باید فورًا به آن رسیدگی شود. اگر فرزند شما تشخیص نمی دهد که
مرز بین بی احترامی و سرکشی خفیف کجاست، وقتی که همه چیز به خوبی پیش می رود، در کنار آن ها بنشینید و بگویید، "گوش کن، اگر چون ناامید هستی می خواهی با پایکوبی از پله ها باال بروي و
فکر می کنی همه چیز ناعادالنه است، از نظر من مشکلی ندارد. اما اگر شروع به صدا زدن اسم افراد بکنی و نسبت به اعضاي خانواده بی احترامی کنی، باید براي این رفتارت پاسخگو باشی. بنابراین،

زیاده روي نکن." 
اگر متوجه شده اید که فرزند شما قبًال از مرز عبور کرده و به طور فزاینده اي ناشایست رفتار می کند، می توانید بگویید: "نگاه کن, یک مرز وجود دارد که فکر می کنم هنگامی که با ما صحبت می کنی از
آن عبور کرده اي." اگر می خواهید چشمانتان را بچرخانید و بگویید "هرچند، از نظر من مشکلی نیست. من نمی خواهم با تو در این مورد مبارزه کنم. اما صدا زدن به اسم کوچک و فریاد زدن قابل
قبول نیست. تو مسئول هستی که این کارها را انجام ندهی". همیشه این ایده ها را با هم براي بچه هایتان مطرح کنید: مسئولیت، پاسخگویی و پیامدها. چیزي که به نظر می رسد این است که: " شما
مسئول رفتار خاصی هستید. از نظر من شما براي این رفتار پاسخگو هستید و اگر مسئولیت آن را نپذیرفتید، پیامد هایی وجود خواهد داشت. " فقط این حلقه را براي فرزندتان تکمیل کنید تا آن ها

بتوانند رابطۀ بین این سه ایدة مهم را مشاهده کنند.  

بهترین عنوان براي این متن چیست؟  گزینه 3  . 10

- رفتار ناشایست بچه ها 

کدام یک از موارد زیر به عنوان سه ایدة مهم در متن ذکر شده است؟  گزینه 1  . 11
مسئولیت، پاسخگویی، و پیامدها 

لغت"accountable" در پاراگراف نخست نزدیک ترین معنی را به .................. دارد.  گزینه 2  . 12

- پاسخگو ، مسئول 

از این مقاله می توان نتیجه گرفت که .................. .  گزینه 2  . 13
والدین نباید رفتار ناشایست فرزندشان را نادیده بگیرند. 
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گزینه 4  . 14
آیا چراغ هاي روي این رادیوي کوچک هیچ عملکرد مفیدي دارند یا فقط نمایشی هستند؟

- عملکرد، نقش - مهربانی   - حافظه    - دفتر خاطرات  
به گمانم او دوست دارد دو بازوي نرمش را دور گردنتان قرار دهد و شما را در آغوش بگیرد.  گزینه 3  . 15

- بهتر کردن 

- ترجیح دادن   

- جلوگیري کردن  
او بهترین نمره را در آزمون نقاشی اش گرفت.  گزینه 3  . 16

: جامعه  گزینۀ 

: هنوز  گزینۀ 

: امتیاز  گزینۀ 

: دانشمند  گزینۀ 
او از آن دسته دانش آموزانی است که همیشه سعی می کند آرام بماند، حتی (زمانی که) زیر فشار (است.)  گزینه 4  . 17

: افتضاح، خیلی بد  گزینۀ 

: صمیمی، نزدیک  گزینۀ 

: متعّجب  گزینۀ 

: آرام گزینۀ 
زندگی در یک دورة صد سال، متفاوت خواهد بود، این طور نیست؟  گزینه 1  . 18

«اگر ادواردو از سفر هوایی لذت نمی برد، من به او توصیه می کنم که مقصدي را که نزدیک به خانه است، براي تعطیالت انتخاب کند.»  گزینه 3  . 19

) جمع آوري کردن  ) توصیه کردن     ) قدردانی کردن     ) منفجر کردن    

 .« با توجه به معناي جمله، پاسخ مورد نظر باید به صورت مجهول به کار رود؛ یعنی فقط گزینه هاي « و  گزینه 3  . 20

» صحیح است.   با توجه به عبارت about 5000 years ago که زمان مشخصی را بیان می کند، گزینۀ «

ترجمه: اهرام مصر حدود  سال قبل در این کشور ساخته شدند. 
اگر بالفاصله کتاب را به من برسانید از شما بسیار سپاسگزارم.  گزینه 3  . 21

بررسی سایر گزینه ها: 

: معتبر    : اختصاصی                  گزینۀ  : امیدوار                 گزینۀ  گزینۀ 
شعر هاي حافظ بخشی از میراث ملی ما است.  گزینه 3  . 22

: اصل، قاعده  گزینۀ 

: اخالق  گزینۀ 

: میراث  گزینۀ 

: ابزار  گزینۀ 
آن تکنسین هنوز دستگاه ضبط دي وي دي را تعمیر نکرده است. گزینه 3  . 23

کلمۀ yet در انتهاي جمله، نشانۀ زمان ماضی نقلی (حال کامل) است، پس یکی از گزینه هاي  یا  درست هستند. در ضمن جمله، معلوم است زیرا هم فاعل دارد (The technician) و هم مفعول

(the DVD recorder)، پس ساختار فعل آن نمی تواند گزینۀ  باشد و گزینۀ  پاسخ درست است.
پزشکان متعهد قرن نوزدهم که به بیماران سرطانی رسیدگی می کردند، هیچ یک از ابزار و وسایل پیچیده امروزي را نداشتند.  گزینه 2  . 24

) اهلی ) شخصی                     ) متعهد                ) دفاعی        
گزینه 4  . 25

در این شهر باستانی چیزهاي زیادي براي دیدن و انجام دادن براي آنهایی که واقعا زیبایی طبیعت را تحسین می کنند وجود دارد.

) تحسین کردن ) پیشنهاد دادن              ) جذب کردن    )  معرفی کردن                   
خانۀ قدیمی که در جنگل واقع شده، از رودخانه خیلی دور نیست. من مطمئن هستم شما می توانید آن را پیدا کنید.  گزینه 3  . 26

مجهول - زمان حال ساده 

اسم ما یعنی old house مفرد است پس آوردن فعل کمکی جمع are  یعنی گزینۀ  اشتباه است.  
سؤال ها با دقت توسط دانش آموزان پاسخ داده شدند.  گزینه 2  . 27

 ( توضیح: جمله مجهول است و باید از ساختار "قسمت سوم فعل + to be" تبعیت کند. (رد گزینه  و  و 
دوستان به من می گویند این روزها خرید کاناپۀ جدید ارزان تر از تعمیر مبل قدیمی ام است.  گزینه 4  . 28

) صفحه  ) پارك               

) کاناپه، مبل  ) مکث                
ترجمه: تروریست ها در قتل احمقانه افراد بی گناه، عدم احترام خود را نسبت به زندگی بشر نشان داده اند.  گزینه 3  . 29
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. احترام، توجه 

. ترکیب 
کلمه “respect” عالوه بر نقش فعلی نقش دیگري مثل نقش اسمی نیز دارد. 

با توجه به مفهوم جمله و موارد زیر، این تست مجهول است.  گزینه 4  . 30

) فعل built یک فعل گذرا است، ولی بعد از جاي خالی، مفعولی نیامده است. 

) بعد از جاي خالی بالفاصله حرف اضافه (by) آمده است. 

» مجهول هستند؛ ولی با توجه به اینکه برج ایفل قبًال ساخته شده است، باید از مجهول گذشته ساده استفاده شود.  ،  و  سه گزینۀ «

» مجهول گذشته ساده است.  » مجهول حال استمراري و گزینۀ « » مجهول حال ساده، گزینۀ « » فعل گذشته ساده، گزینۀ « گزینۀ «
ترجمه: برج ایفل توسط مهندس فرانسوي به نام الکساندر گوستاو ایفل ساخته شد. 

الف: می شود چیزي که اآلن گفتی را دوباره تکرار کنی؟  گزینه 3  . 31
ب: گوش هایت سنگین شده؟ 

) چه جالب!  ) چه کمکی از دستم برمی آید؟                        

) در واقع حق با شماست.  ) گوش هایت سنگین شده؟                            

من باید از همۀ معلم هایی که در زمان آزادشان از مکان هاي کاري ما دیدن کردند تا مطمئن شوند همه چیز بر طبق برنامه پیش می رود، تشکر کنم.  گزینه 2  . 32

) اهمیت، مراقبت 

) برنامه  

) گزارش  

) ایده، عقیده 

ترجمۀ جمله: طوفان بادهاي قوي در همۀ نواحی اطراف تولید می کرد.  گزینه 3  . 33
معنی گزینه ها: 

) سریع ) قوي                ) بزرگ                ) سنگین               
در این تست با یک فعل دو مفعولی مواجه هستیم و اگر به مفهوم جملۀ قبل دقت کنید، «من هفتۀ پیش براي یک مصاحبه رفتم.» پس "از «من» سوال پرسیده شد"، مجهول است که با گزینه 2  . 34

توجه به قید «last week» گزینۀ  را انتخاب می کنیم. 
ترجمۀ جمله: هفتۀ پیش من براي یک مصاحبه رفتم، از من حجم سواالت زیادي پرسیده شد.

تو بار بزرگی را از دوش من برداشته اي، و من عمیقًا قدردان آن هستم.  گزینه 3  . 35

) پایین آوردن ) قدردان بودن         ) تأیید کردن       ) بخشیدن            
آن تصویرها می توانند روي کاغذ معمولی پرینت شوند.  گزینه 4  . 36

- بی شمار        4- معمولی  - متعهد، فداکار         - خونسرد        
گزینه 4  . 37

از آن جایی که معموًال نمرة آي کیو یک معیار خوب است، به طور مؤثر چیزي مهم را به ما می گوید.

- نمره، امتیاز - مدرك، دیپلم   - قدرت، توان   - عملکرد، نقش  

غالبا این مادران هستند که فراهم کننده حمایت عاطفی براي خانواده هستند.  گزینه 2  . 38

) مشاهده کردن ) دفاع کردن   ) فراهم کردن    ) لحاظ کردن  
وقتی می خواهید یک سخنرانی در مورد یک کتاب ارائه دهید، باید با دقت آن (سخنرانی تان) را آماده کنید. ابتدا باید کتابی را انتخاب کنید که از آن لذت بردید و به خوبی آن را درك کردید. اگر
احساس راحتی در صحبت کردن از آن داشته باشید، سخنرانی بهتري خواهید داشت. بعد از این که دربارة کتاب تصمیم گرفتید، در مورد آنچه می خواهید بگویید یادداشت بردارید. از کارت هاي
یادداشت کوچک یا تکه هاي کاغذ استفاده کنید. سپس با صحبت کردن از روي یادداشت ها تمرین کنید تا جایی که بتوانید بدون خواندن یادداشت ها و بدون مکِث زیاد صحبت کنید. در این مرحله،
باید وقت بگیرید تا مطمئن شوید که صحبت شما خیلی طوالنی یا خیلی کوتاه نیست. در صورت لزوم، صحبت خود را طوري تنظیم کنید تا در زمان مناسب انجام شود. در آخر، سخنرانی خود را در

حضور یک دوست تمرین کنید یا آن را ضبط کنید تا بتوانید به آن گوش دهید.

» نمی تواند درست باشد. توضیح: این جمله به بیان اطالعات بیشتر می پردازد، پس از «and» استفاده می کنیم. در ضمن، در این جمله به ضمیر موصولی نیازي نیست، پس گزینۀ « گزینه 2  . 39

» به ضمیر موصولی «it» نیاز دارند.  » و « ساختارهاي موجود در گزینه هاي «

) نکته  ) مکث         ) دلیل          ) تعریف         گزینه 3  . 40

» است، زیرا «or» حرف ربط هم پایه ساز است و ساختار هاي موجود در دو طرف آن باید یکسان باشد.  توضیح: با توجه به مفهوم جمله و عبارت قبل از «or»، بهترین پاسخ گزینۀ « گزینه 1  . 41

سارا امیدوار است که زندگی حرفه اي او تا یک سال دیگر تقریبًا به حالت عادي برگردد - دیگر هیچ بیمار کووید- وجود نداشته باشد؛ دیگر هیچ ماسکی وجود نداشته باشد که گزینه 4  . 42
باعث کندي ارتباط با مشتریانی شود که ممکن است سردرگم یا کم شنوا باشند. 

1) تنبل            2) فقیر            3) ضعیف        4) سخت 
توضیح: عبارت «hard of hearing» به معنی «کم شنوا» یک صفت است که در درس اول سال دوازدهم آمده است.

اگر فرد غریبه آن کودك را در آغوش بگیرد یا حتی اگر [کودك] براي لحظه اي تحت مراقبت یک شخص ناآشنا قرار بگیرد، ممکن است ناگهان شروع به گریه کند.  گزینه 2  . 43

) اندازه¬ گیري کردن  ) تبدیل کردن        ) ترکیدن       ) تجسم کردن        
توضیح: عبارت burst into tears به معنی «ناگهان شروع به گریه کردن» را به خاطر بسپارید. 
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ترجمۀ سوال: والدین و معلمان حتی قبل از ورود بچه ها، اتاق آنها را با عشق تزئین می کنند.  گزینه 2  . 44
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: با ناراحتی، متأسفانه  گزینۀ «

»: با عشق، با محبت  گزینۀ «

»: به طور شفاهی  گزینۀ «

»: با بی رحمی گزینۀ «

به عنوان مثال اگر شما کارت دستگاه خودپرداز خود را گم کنید یا فراموش کنید می توانید هویت خود را با نشان دادن گواهی نامۀ رانندگی تان به کارمند بانک ثابت کنید.  گزینه 1  . 45

) درآمد  ) هویت              

) صنایع دستی  ) اقتصاد                 

متأسفم. من آن گلدان را به طور تصادفی انداختم. نمی خواستم خسارت ببیند.  گزینه 3  . 46
to به همراه قسمت سوم فعل اصلی باشد. در این جمله به جاي to be به کار می رود. ضمن این که این جمله، مجهول است و فعل آن باید شکلی از to نیز فعل به صورت مصدر با want توضیح: بعد از

be از فعل get استفاده شده است. 

پسر مدیر جدید که هفتۀ گذشته با او صحبت کردید، یک اتومبیل گران قیمت ایتالیایی دارد، این طور نیست؟  گزینه 3  . 47
توضیح: عبارت whom you talked to last week یک توضیح اضافی در این جمله است و می تواند حذف شود، به عبارت دیگر جملۀ مورد نظر در اصل به صورت زیر بوده است: 

The new manager’s son has an expensive Italian car, .................. ?

he بعد از does (به معنی «داشتن») فعل اصلی جمله است، باید از شکل منفی has را قرار دهیم و چون he ضمیر فاعلی The new manager’s son باید به جاي Tag Question پس براي نوشتن
استفاده کنیم. 

ترجمه: این شرکت یک تیم متعهد متشکل از یک مهندس فناوري اطالعات، یک متخصص هواشناسی، یک متخصص مواد غذایی و یک تحلیلگر سیستم هاي اطالعات جغرافیایی را به گزینه 2  . 48
کار گرفته است. 

. جنبشی 

. متعهد، دلسوز 

. قابل مشاهده 

. معنی دار

ترجمۀ جمله: خواهر من همیشه آرام و با دقت بود، درحالی که من با کوچک ترین چیزها هیجان زده و ناراحت می شدم.  گزینه 3  . 49
معنی گزینه ها: 

) مؤدب ) آرام                  ) فداکار                  ) محترم                 

در جمله هاي مرکب با توجه به جمله واره پایه ضمیر پرسشی را می نویسیم.   گزینه 3  . 50
ترجمۀ جمله: برخی دانشمندان فکر می کنند که رازهاي زیادي در فضا وجود دارند که هنوز کشف نشده اند.
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