
گزینۀ  داراي سه تشبیه است و دیگر گزینه ها دو تشبیه دارند.   1

) تشبیه «رخ» به «شمع»، «شاعر» به «پروانه» 

) تشبیه «دل» به «مرغ»، «سینه» به «قفس»، «ساز» به «بلبل» 

) تشبیه «جنون» به «داغ»، «سر» به «آفتاب» 

) تشبیه «وصل» به «چمن»، «طبع» به «بلبل» 

 ( : در یک نقش تکرار شده است (خود = بدل در گزینۀ  لطف در گزینۀ   2

در گزینۀ  همه = بدل 

پیام مشترك بیت سؤال و گزینۀ  «عاشق هیچ گاه از معشوق دست بر نمی دارد.» (وفاداري عاشق)  3

» به «تنهایی و بی کسی» اشاره دارد  اما سایر گزینه ها توصیه به نرمی با زیر دستان و مردم و رعایت حال دیگران دارند.  مفهوم بیت گزینۀ «  4
همان – هر – آن   5

گزینۀ  ) دو وابستۀ پیشین: همین – چند 

گزینۀ  ) بعضی – چنین 

گزینۀ  ) سیّد – آن
در این بیت یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی آمده است. آن زمان: ترکیب وصفی و سر حجله: ترکیب اضافی   6

بررسی سایر گزینه ها: 

»: وصفی: این بستان                     اضافی: گل بستان - وقت توانایی  گزینۀ «

»: وصفی: این نکته - آن شاهد- شاهد هرجایی      اضافی: -  گزینۀ «

»: وصفی: بوي خوش                       اضافی: شب هجران- بوي وصل- شادیت - عاشق شیدایی  گزینۀ «
«مجاب» یعنی کسی که جواب خود را گرفته و متقاعد شده  است.   7

معنی «َمِلک» پادشاه است و جمع آن ملوك. ارتفاع والیات (درآمدهاي مملکت) تناسب محکمی با مِلک و پادشاه دارد. 
َحَشم، حشمت (صاحب قدرت و َحشم بودن)، احتشام (هم معنی حشمت) و محتشم (صاحب خَدم و حشم) از یک خانواده هستند. 

ثواب: پاداش – صواب: درست / القا: فهماندن – الغا: لغو کردن / جذر: ریشۀ دوم اعداد / جزر: پایین آمدن آب دریا   8

گزینۀ  ) برگزاري هم آوا ندارد (علم: رایت- الم: درد / مقلوب: برعکس- مغلوب: شکست خورده) 

گزینۀ  ) حمیّت هم آوا ندارد (قدیر: توانا- غدیر: آبگیر / قوي: نیرومند – َغوي: گمراه / نواهی: نهی شده ها- نواحی: ناحیه ها) 

گزینۀ  ) افراط و طرد هم آوا ندارند. (َاَمل: آرزو / َعَمل:کار) 

» به معنی «روح و جان» است و در سایر گزینه ها به معناي «جاري و رونده» آمده است. «روان» در گزینۀ «  9
تشّرع: شریعت، مقابل عرفان و طریقت است.   10

تشّرع یعنی به ظاهر و پوستۀ دین توّجه کردن و از باطن دور بودن امّا عرفان به باطن دین توّجه کردن است.
وي با «آینه هاي ناگهان» جایگاه خویش را تثبیت کرد.  11

بررسی گزینه ها:   12

»:«تازه» صفت مفعولی نیست صفت بیانی است و در اینجا مسنِد جمله است.  گزینۀ «

»: «پژمردن» ناگذر است، پس «پژمرده شود» فعل مجهول نیست، بلکه «پژمرده» مسند و «شود» فعل اصلی (گذرا به مسند) است.  گزینۀ «

»:«کشتن» گذرا به مفعول است  کشته آمدند (کشته شدند) فعل مجهول است.   گزینۀ «

»:«شکفتن» نیز ناگذر است، پس ......  گزینۀ «

مفهوم بیت سؤال شکایت از همرهان سست اراده است. شاعر آرزومند همراهانی است که چون شیر خدا و رستم دستان کارآزموده باشند. نظیر این مضمون در  13

گزینۀ  یافت می شود.
ضمیر «م» در «سرشتم» نقش مضاف الیهی دارد (سرشِت من).  14

در سایر گزینه ها «م» نقش مفعولی دارد:

): مرا از این عاشق تر کن. ): مرا عیب کنند         گزینۀ ( ): مرا به غایتی برسان               گزینۀ ( گزینۀ (
* «م» در «هستم» شناسه است.

- قسمت مرکزي سپاه و لشکر  - عضو بدن  ایهام: قلب   15
واج آرایی: تکرار صامِت / ش /  

- خانم شیرین که قابل قبول نیست ولی با خسرو تناسب دارد. - مزة شیرین (در شیرین دهان) که قابل قبول است.  ایهام تناسب: شیرین 
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*بیت سؤال به داستان خسرو و شیرین نظامی هم «تلمیح» و اشاره می کند.

معنی شد در مصراع دوم در هر دو (گشت) و اسنادي است. «ویران» و «بی در» ، مسند هستند.   16
بررسی سایر گزینه ها: 

»: معنی شد در مصراع اول (رفت) در مصراع دوم (گشت) و «منزل» مسند آن است.   گزینۀ «

»: معنی شد در مصراع اول (گشت) در مصراع دوم (گذشت) و «مخمور» مسند آن است.  گزینۀ «

»: معنی شد در مصراع اول به ترتیب (گذشت) و (گشت) که «سیر» مسند آن است.  گزینۀ «
مسرت به معناي شادي و خوشی با این امال درست است. «محن» که مفهوم متضاد این کلمه است در بیت آمده و ذهن را به سمت معناي واژه هدایت می کند.    17

شکل درست واژگان امالیی در سایر گزینه ها:   18

): نخاست  نخواست (خواهش نکرد، تقاضا نکرد)  گزینۀ (

): نقض  نغز (خوش و دلکش)  گزینۀ (

): حالل  هالل (ِهالل یک شبه: ماه نو، باریک و هاللی شکل را گویند.) گزینۀ (

«عدم وابستگی به مادیات دنیا» مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  است.   19

این بیت سرودة رهی معیري است .    20

 ( ) / باشد: کان (رد گزینه هاي  و  نداي دلت:  نداء قلبک (رد سایر گزینه ها) / فقط:  فقط (رد سایر گزینه ها) / همه چیز: کّل شیٍء (رد گزینه هاي  و   21

22  «الُیقاُل» فعل متعدي مجهول، و استثناء در اینجا از نوع ُمفرَّغ است و چون اسم بعد از إلّا در واقع نائب فاعل جمله است، باید مرفوع و به صورت «ألحقُّ » باشد.

«أفَْضل» اسم تفضیل است و مضاف واقع شده معنی صفت عالی [=ترین] می دهد که به غلط تفضیلی[=تر] ترجمه شده است.   23

» مضاف و «النِّاس» مضاف الیه است و در درسنامه گفته شده که اگر اسم تفضیل مضاف واقع شود غالبًا معنی صفت » به «النِّاس» اضافه شده، که در این صورت «شرُّ «َشرُّ  24
عالی[=ترین] می دهد.

معنی آیۀ شریفۀ :«اى کسانى که ایمان آورده  اید، از بسیارى از گمان ها بپرهیزید» این آیه مؤمنان را از بدگمانی و سوء ظن نهی می کند.  25

زیرا «ال َینَْتِهی» فعل الزم است و فاعلش قبل ِالّا نیامده و به بعد از الّا رفته است، «َمْن» مستثناي مفّرغ در نقش فاعل.   26

تصحیح گزینه هاي دیگر:   27

: مزایا: فایده ها، سودها  گزینۀ 

: تصفّح: ورق زدن / مکرَّرة: تکراري  گزینۀ 

: تکمیل: کامل کردن  گزینۀ 

در این گزینه (ِإّال) ادات استثناء یا حصر نیست بلکه معنی (مگر اینکه) می دهد.    28

»: به دفتر کارم خواهم رفت مگر اینکه بخواهی در خانه بمانم.  ترجمۀ گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

»: قیمت همۀ میوه ها کم می شود جز موز.  گزینۀ «
«إّال»: ادات استثناء، «ِسْعُر»: مستثنی منه، «ِسعَر»:مستثنی 

»: همگی به حل مسائل ریاضی پرداختیم جز دو مسأله را.  گزینۀ «
«إّال»: ادات استثناء، «الَمسائل»: مستثنی منه، «َمسألَتین»: مستثنی  

»: محصوالت را چیدند جز پرتقال را زیرا هنوز زمان چیدن فرا نرسیده است.  گزینۀ «
«ِإّال»: ادات استثناء، «الَمحاصیل»: مستثنی منه، «البرتقال»: مستثنی 

ترجمه و بررسی گزینۀ درست: «َعقّاد» تنها بر خودش اعتماد کرد.   29
إلّا در این جمله که با نفی شروع شده نشانۀ حصر و اختصاص است. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: مدیر همۀ پرونده ها را جز پروندة امور مالی به من داد.  گزینۀ 

: همۀ کتاب هایی که در این هفته از کتابخانه گرفته بودم خواندم جز دو کتاب.  گزینۀ 

: حیوانات را در باغ وحش دیدم جز دو نوع.  گزینۀ 
در هر سه عبارت اسلوب استثناء به کار رفته است. 

صورت سؤال کلمات صحیح را براي جاهاي خالی می خواهد.   30
قیمت هاي کاالها باال رفته (افزایش یافتند) و مردم از حکومت خواستند که آن ها را کم کند. 

» کامًال صحیح است.  بنابراین گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

: فعل یزداد که مفرد مذکر است  براي قیمۀ که مفرد مونث است نامناسب می باشد.  در گزینۀ 

:  ثمن مذکر و فعل کثرت مونث است و مطابقت ندارد.  در گزینۀ 

: نقود جمع غیر عاقل است که با آن مانند مفرد مونت رفتار میکنیم پس فعل یرتفع نامناسب می باشد. در گزینۀ 

بررسی سایر گزینه ها:   31

»: «وعاٌء» نادرست است چون مضاف الیه کسره می گیرد (وعاٍء) گزینۀ «
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»: «ُیضیُق» نادرست است چون فعل معلوم با فتحه شروع می شود.(َیضیُق)  گزینۀ «

»: «َجَعَل» نادرست است چون با توجه به معنی مجهول است و باید «ُجِعَل» باشد.  گزینۀ «

(أصلَح) فعل مزید است و اسم فاعل آن از روي مضارع با حذف (یـ) و آوردن (ُم) و کسره دادن به عین الفعل ساخته می شود (ُیصِلُح  ُمصِلح) نه این که سه حرف  32
اصلی آن را در بیاوریم و بر وزن فاعل بگذاریم!!! 

(الیونسکو + مسجداالمام + قّبۀ قابوس: همگی معرفه به علم).   33

بررسی نکره در سایر گزینه ها:  (ُسیاحا + جّنۀ ٌ+ بارٌد)  نکره هستند.  

(الناُس": فاعل) مستثنی منه است. (مردم موفق نمی شوند مگر متعهدان به کارهاي خیر.)   34
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در أمراً : مستثنی منه: مفعول)  گزینۀ «

»: مستثنی منه وجود ندارد.  گزینۀ «

»: مستثنی منه در جمله وجود ندارد. گزینۀ «

در این گزینه (َمن) به معناي (کسی که) و موصول است نه ادات شرط.   35
ترجمه: کسی که خطاکار است گمان می کند که روباه دینی دارد. 

نکته: (من) شرط معناي (هر کس) می دهد.

«کبائر» به معناي (بزرگان) و مفرد آن (کبیر) است که اسم تفضیل محسوب نمی شود.  36

در این گزینه مستثنی منه نیامده است بنابراین «إّال» به معنی فقط خواهد بود یعنی اسلوب حصر وجود دارد.    37
ترجمۀ گزینه: قدرت پرواز با سرعت در شب را فقط خفّاش ها بهره مند هستند. 

در سایر گزینه ها أسلوب ِإستثناء وجود دارد بنابراین «إّال» به معنی فقط نخواهد بود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ «1»: دوستانم آن لباس ها را از اصفهان نخریدند به جز یکی از آن ها را 
گزینۀ «3»: اي دانش آموزانم در زندگی چیزي به جز شناخت خودم را نمی خواهم. 

گزینۀ«4»: در امتحانان آخر سال کسی موفق نشد به جز دو دانش آموز.

» یَُؤلَُّف غلط است به شکل مجهول آمده است.  در گزینه ي «  38
در حالی که جمله حالت معلوم را دارد زیرا ُکُتبًا مفعول به است؛ بنابراین یُؤلُِّف صحیح است؛ التربیَّۀ باید به شکل التربیِّۀ باشد زیرا مضاف الیه است. 

» صحیح است. ترجمۀ عبارت: دانه هاي درخت نفت شامل مقداري از روغن هاست که سوختن آن باعث خروج هیچ یک از با توجه به مفهوم عبارت گزینۀ «  39
گازهاي آلوده کننده  نمی گردد.

براي اینکه (ال) معناي (این، آن) داشته باشد ابتدا باید یک اسم نکره در جمله بیاید و همان اسم در قسمت بعدي جمله به شکل (ال)دار بیاید و قبل از آن هم اسم  40
اشاره نیاید. 

در این گزینه قبل از (الحفلۀ) (هذه) آمده است و (ال) معناي اسم اشاره ندارد. 
سایر گزینه  ها: (الشیء / الّرسول / المصباح) اینگونه ترجمه می شوند. 

با توجه به آیۀ تبلیغ، کسانی که از فرمان خدا سرپیچی کنند و والیت حضرت علی (ع) را نپذیرند از هدایت بی نصیب می شوند این جملۀ پیامبر که از مردم پرسید:  41
«من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم» زمینه ساز اجراي حدیث غدیر شد. 

خداوند در این آیه بیان می کند ایمان پنداران گمان می کنند که به وحی الهی ایمان دارند ولی با این حال در احکام اجتماعی به طاغوت مراجعه می کنند و گمراهی  42
دور و دراز نتیجۀ مراجعۀ آنان به طاغوت است. 

با توجه به آیۀ  «افال یتدبرون القرآن...»  اگر قرآن الهی نبود تعارض و ناسازگاري فراوان در آن وجود داشت: «اختالفًا کثیراً» و درك این حقیقت که قرآن تعارض و  43
ناسازگاري ندارد، نتیجۀ تدبر در قرآن است. 

پیامبران به این دلیل دچار خطا و گناه نمی شوند که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده می کنند و عبارت  «اهللا اعلم حدیث یجعل رساله» اشاره به این موضوع دارد که  44
تشخیص عسمت پیامبران برعهدة خداوند است. 

آیه به صورت زیر است:   45

  ( ِحیُم» (زمر -  نُوَب َجِمیًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ   «ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َالَتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اِهللا ِإنَّ اَهللا َیْغِفُر الذُّ

اِلَحاِت ُأوَلِئَک ُهْم َخْیُر اْلَبِریَِّۀ»   این آیه همراه با سخن شریف پیامبر (ص) که فرمود: «سوگند به خدایی که جانم در دست اوست ...»، 46  «ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
نازل گردیده است. 

حدود  سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند براي پیامبر (ص) آمد: «خویشان نزدیک خود را انذار کن». پیامبر براي اجراي این فرمان  نفر  47
از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارة اسالم با آنان سخن گفت و آنان را دعوت به اسالم کرد. همۀ مهمانان سکوت کردند و در میان سکوت آنان علی (ع) فرمود: «من یار و یاور تو خواهم

بود اي رسول خدا» پیامبر دست آن حضرت را گرفت، بیعت ایشان را پذیرفت و به مهمانان فرمود: «همانا این برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود». 
نکته: این جریان به یوم االنذار یا یوم الدار معروف شد. چون خطاب خداوند با آیۀ شریفۀ انذار بود و در این جریان دربارة اخوت، وصایت و خالفت، صحبت شد و علی (ع) این بیعت را پذیرفت

(اولین جلسۀ علنی پیامبر براي انتخاب جانشین)

قرآن کریم می فرماید: «خداوند از دین همان را برایتان بیان نمود که نوح را بدان سفارش نمود و آنچه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم، موسی و عیسی توصیه  48
نمودیم، این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.» علت این دستور خدا، یکسان بودن دین الهی است. 
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اگر مردم در حضور پیامبر (ص) دربارة آخرت حرف می زدند با آنان همراهی می کرد و اگر در مورد سایر امور روزمره سخن می گفتند، براي اظهار مهربانی با  49
آنان هم سخن می شد و اگر کارهاي حرامی چون غیبت کردن از آنان سر می زد، در این موارد بود که آنان را از ادامۀ بحث باز می داشت.

با ورود اسالم به سرزمین هاي دیگري مانند ایران و عراق و مصر و شام نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و در واقع بشر آمادگی براي دریافت برنامۀ کامل  50
زندگی خود را به دست آورد. 

خداوند در این آیه بیان می کند؛ «چرا در قرآن تفکر نمی کنید که اگر قرآن از جانب غیر خدا بود قطعًا ناسازگاري و اختالف زیادي در آن یافت می شد.» این آیه  51
ِ َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا َکِثیًرا»  به وجود «انسجام درونی و در عین نزول تدریجی قرآن» اشاره می کند. به این معنا که میان آیات آن تعارض و ناسازگاري و اختالف نیست. «َلْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهللاَّ

آیۀ اطاعت طرح و برنامۀ خداوند را براي جامعۀ اسالمی پس از رسول خدا بیان می کند؛ در این آیه امامت را تداوم رسالت انبیا می داند.  52

53  دو آیۀ «ابالغ» و «اطاعت» مقدم بر حدیث غدیر و حدیث جابر بر پیامبر (ص) نازل شده اند.

این آیه بیانگر عصمت اهل بیت (ع) می باشد و مفهوم جانشینی ائمه (ع) و اطاعت از ایشان یعنی اولی االمر از آیه اطاعت قابل برداشت است.   54

اگر کسی با زبان «استغفراهللا» بگوید اما در قلبش پشیمان نباشد، چنین کسی توبه نکرده است و آیۀ شریفۀ «آنگاه که  مرگ یکی از آن ها فرا رسد می گوید:  55
پروردگارا! مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم.»» نیز مؤید یکی از مصادیق مردود بودن توبه است.

نتیجۀ مراجعه به طاغوت، گمراهی دور و درازي است که شیطان آن را می خواهد: «ضالًال بعیداً»و هدف ارسال رسوالن با دالیل روشن و کتاب آسمانی و میزان این  56
است که مردم به اقامۀ عدل و داد برخیزند:  «لیقوم الناس بالقسط»".  

مطابق معنی آیۀ «والَعصر...» یکی از واجبات معرفی شده، سفارش به حق است و اگر ایمان و عمل صالح با سفارش به حق و صبر همراه شوند، انسان در زمرة  57
زیانکاران قرار نمی گیرد.

گزینه 4 مربوط به سخن امام خمینی (ره) دربارة تقویت وحدت مسلمانان می باشد ولی در صورت تست، به برنامه هاي کلی تقویت وحدت مسلمانان اشاره کرده  58
است (سخن امام خمینی توصیه است ولی برنامه کلی نیست.)

فرشتگان الهی درخواست جهنمیان را رد می کنند و آمدن پیامبران را عاملی براي عدم بهانه جویی آنان مطرح می کنند. در آیۀ گزینۀ 1 نیز خداوند ارسال پیامبران  59
را عاملی براي اتمام حجت خداوند بر مردم براي جلوگیري از بهانه جویی دانسته است. 

قرآن کریم براي درك انسجام درونی و عدم تعارض و ناسازگاري بین آیات قرآن، انسان ها را به تدبر در این آیات دعوت می کند: «افال یتدبّرون القرآن و لوکان  60
من عند غیراهللا لوجدوا فیه اختالفًا کثیرًا : آیا دربارة قرآن نمی اندیشند؟ اگر از نزد غیرخدا می بود در آن ناسازگاري بسیار می یافتند.» دعوت خداوند به تدبر و تفکر در قرآن کریم، بیانگر

تأثیرناپذیري این کتاب از عقاید دوران جاهلیت است. 

 61

 معنی جمله: او سریع می دوید، به همین دلیل است که اکنون به سختی نفس میکشد.  

) به طورمناسب ) به طور خاص           ) به شدت           ) به سختی          

و حاال قبل از رفتن، دو نکته کلیدي  وجود دارد که تمایل دارم درباره آن ها صحبت کنم.    62

) تذکرات )  نمرات،نشانه ها       ) نکات              ) درجات        

63  به دلیل وجود تعداد زیادي کار در این ناحیه، کارگران زیادي به این منطقه از کشور سفر می کنند.  

) مهمان پذیر ) احتمالی          ) موجود             ) راحت            

حقیقتًا این اطراف براي من کارهاي مناسب کم تري وجود دارد. بنابراین من پول کم و دوستان کمی دارم.   64
دو کلمه ي jobs و friends دو اسم قابل شمارش جمع و money یک اسم غیرقابل شمارش است. پول کم و دوست کم مفهوم منفی جمله هستند.

از زمانی که آن تصادف را کردم ماشین نرانده ام.   65
از فعل جمله متوجه می شویم که جمله زمان حال کامل است. در قسمت قید زمان جمله به همراه since شروع زمان را با یک قید زمان به شکل گذشته بیان می کنیم. اما اگر جمله باشد باید آن

جمله را به شکل گذشته ساده بیان کرد. 
جملۀ گذشته + Since + حال کامل 

قید زمان + Since + حال کامل 

این واقعا نادرست است که بگوییم تماشاي فیلم روي افراد جوان تاثیر نمی گذارد.   66

. نادرست، اشتباه  . بی ادب                   . سخاوتمند                   . خالقانه                  

. بشر از کالم بعنوان روشی براي ارتباطات از خیلی پیش از اینکه نوشتار اختراع شود استفاده می کرده است.   67

. لغت 

. عبارت 

. ضرب المثل 

. کالم 

با توجه به معنی جمله متوجه می شویم که جمله به واژه توانستن احتیاجی ندارد، پس گزینه هاي  و  رد می شوند.   68
دقت کنید کلمۀ seen گذشته نیست، بلکه p.p است! 

طبق تحقیقات کودکانی که والدینشان جدا می شوند احتمال بیشتري دارد که ترك تحصیل کنند.   69
توضیح: در جمله واره وصفی در هنگام بیان مالکیت از ضمیر موصولی (whose) استفاده می شود. 
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الف: او چند زبان بلد است؟ ب: او تک زبانه است. فقط در ژاپنی روان است و خودش را ژاپنی تلقی می کند.  70

) سه زبانه ) دو زبانه                 ) تک زبانه                  ) بومی         

ترجمۀ جمله: «نور هدیه اي گرانبهاست که به ما داده شده و ما می توانیم نه تنها از طریق المپ ها و وسایل الکترونیکی بلکه توسط یک شمع ساده نیز آن را داشته  71
باشیم.» 

) شانه  گزینۀ 

) شمع  گزینۀ 

) شهر  گزینۀ 

) مراسم  گزینۀ 

ترجمۀ جمله: «شگفت انگیز است که بدانید اگر چه زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی در سراسر جهان محبوب و معروف است، صحبت کنندگان بومی  72
کم تري نسبت به زبان چینی دارد.» 

) کوچک  گزینۀ 

) خاص  گزینۀ 

) بومی، محلی  گزینۀ 

) متفاوت  گزینۀ 

«من از این متنفر هستم که برادرم از کنترل تلویزیون براي گشتن کانال ها بدون توقف استفاده می کند.»   73

) ترجمه کردن ) گشتن، جست وجو کردن     ) توانمندسازي     ) ارزیابی کردن    

الف) چه کسی به مهمانی می آید؟   74
ب) زنی را که شب گذشته مالقات کردي به مهمانی می آید. 

) که (کلمه ي woman در جمله واره ي وصفی داراي نقش مفعولی است بنابراین ضمیر موصولی مفعولی انسان whom به کار برده می شود). 

) چه 

) که (ضمیر موصولی مالکیت) 

) که (ضمیر موصولی غیر انسان) 

قدم زدن در پارك در صبح و شنا کردن حال من را بهتر می کند.   75
هرگاه دو کلمه یا عبارت با حرف ربط and به هم مرتبط شوند باید از یک جنس و به یک شکل باشند. در این جمله Walking اسم مصدر است پس باید بعد از آن swimming را انتخاب کنیم.

در ضمن walking و swimming دو چیز هستند و فعل آن ها نباید s سوم شخص مفرد بگیرد. با این توضیحات گزینۀ  درست است. 

won't در جمله واره جواب شرطی نشانۀ شرطی نوع اول است، پس بعد از if زمان حال ساده انتخاب می کنیم.   76

ترجمۀ جمله: اگر فیلم بیشتر از  ساعت طول بکشد، من نمی توانم تا انتهاي آن بنشینم.

من نمی دانم این گزارش ها از کجا می آیند، اما طبق اطالعات من، مطمئنًا چیزي در آن ها نیست.   77

) عالوه بر این 

) به طور روان و سلیس 

) زیاد 

) مطمئنًا، قطعاً 

یافتن کتاب هاي خاص در کتابخانه تا زمانی که آن ها را توسط نام خانوادگی نویسنده ها الفبایی کنیم تقریبًا غیرممکن بود.   78

) ساده 

) خوش شانس 

) متعادل 

) خاص 

اگر آن مکانیکی که من او را خوب می شناسم این جا بود، اتومبیل شما به محض امکان تعمیر می شد.   79
توضیح: این جمله، شرطی نوع دوم است و جملۀ نتیجۀ شرط آن مجهول است پس باید فعل جملۀ نتیجۀ شرط شامل would be به همراه قسمت سوم فعل باشد. 

- استیو، براي مهمانی چه مقدار میوه الزم داري؟   80
- تعداد کمی پرتقال و یک آناناس الزم داریم.  

pineapple (چه مقدار) استفاده می کنیم. در نتیجه گزینه هاي  و  حذف می شوند. از طرفی در این جمله how much اسم غیرقابل شمارش است و براي آن از کلمۀ پرسشی fruit توضیح: کلمۀ
مفرد است و نمی توان قبل از آن از many (تعداد زیادي) استفاده کرد، پس گزینۀ 3 نیز حذف می شود. 
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