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Lesson 2

Look it Up

Grammar
1. They ............. to Spain on holiday if they liked hot weather.

1) go 2) will go 3) went 4) would go

2. If I ............. a movie star, I’d marry someone famous.
1) were 2) was 3) be 4) would be 

3. If he trained every day, he ............. his country.
1) could represent  2) will represent
3) may represent  4) would be represented

4. They would have more money ............. they bought so many clothes.
1) if 2) unless 3) whether 4) since

5. My brother met a woman ............. I used to work with in California about 5 
years ago.

1) whom 2) which 3) whose 4) where

6. Which sentence is grammatically CORRECT?
1) Give this ID card to the man whom you already know him.
2) Did you find the book which you were looking for it?
3) I saw the man who he is famous for inventing plastic.
4) We visit the building which is famous for its unusual design.

7. July is the month in ............. the weather is usually the hottest.
1) when 2) which 3) where 4) that

8. Did I tell you about the car salesman ............. tried to sell me a defective truck?
1) whose 2) who’s 3) which 4) who

9. The children ............. the Smiths adopted are from three different countries.
1) whose 2) whom 3) which 4) who’s

10. The people ............. I call most often on my cell phone are my mother and sister.
1) whose 2) who’s 3) which 4) who

11. William is not looking for a job .............. has a long commute.
1) that 2) whom 3) who 4) whose
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12. The art school .............. Lori applied to is very demanding.
1) whose 2) who’s 3) which 4) who

13. I still remember the man .............. taught me to play guitar when I was a boy.
1) which 2) whom 3) who 4) whose

14. People .............. estimate that 45,000 people worldwide die from starvation.
1) who works in the hunger program 2) who’s working in the hunger program
3) who work in the hunger program 4) whose working in the hunger program

15. The woman .............. talking about suddenly walked into the room.
1) whom I was 2) whom was 3) who was 4) who 

16. Mrs. North teaches a class .............. native language is not English.
1) who 2) whom 3) who’s 4) whose

17. I live in a dormitory ............. come from various countries.
1) where 2) who 3) which residents 4) whose residents

18. The man ............... beard caught on fire when he lit a cigarette poured a glass 
of water on his face.

1) who 2) whom 3) which 4) whose

19. 1357 is the year ............. the Islamic revolution took place. 
1) what 2) where 3) when 4) which

20. 1357 is the year in ............. the Islamic revolution took place. 
1) what 2) where 3) when 4) which

21. If he ............. a degree from Tehran University, he would get a good job.
1) has 2) doesn’t have 3) had 4) didn’t have

22. The miser hid his money in a place ............. it was safe from robbers.
1) where 2) when 3) which 4) who

23. The house in ............. I was born and grew up was destroyed in an earthquake 
ten years ago.

1) where 2) which 3) that 4) who

24. If he ............. taller, he would be a good basketball player.
1) would be 2) were 3) will be 4) is

25. If my apartment ............. larger, I would not have to move.
1) be 2) were 3) would be 4) is

26. If she ............... the money in time, she’ll go to California on her next vacation.
1) will get 2) get 3) would get 4) gets
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27. If .............., the university would accept him this semester.
1) applies by August 15 2) applied by August 15 
3) he applies by August 15 4) he applied by August 15 

28. If Dorothy ............... badly hurt in a car accident, she would ............... in last 
month’s marathon.

1) were - participate  2) weren’t - participated
3) were - participated 4) weren’t - participate

29. If I ............... earlier for the appointment, I .............. glad to have some coffee 
with you.

1) would be - were 2) would be - was 3) were - would be 4) was - was

30. If Jackie and Mary were in better physical condition, they ..............
1) would enjoying the hike more 2) might enjoying the hike more
3) would enjoyed the hike more 4) might enjoy the hike more

31. Dr. Lacey was the kind of administrator ................ tried to maintain high morale 
among his staff by encouraging open.

1) which 2) who 3) whose 4) whom

32. If water is heated to 212 degrees F. , ................ as steam.
1) it will boil and escape 2) it boils and escapes
3) it is boiling and escaping 4) it would boil and escape

33. The students asked her professor if he would go on the space ship .............. .
1) if he knows 2) if he knew 3) he knows 4) he knew

34. If cauliflowers are not protected from extreme temperatures, .............. .
1) the heads will get discolored. 2) the heads would get discolored. 
3) the heads get discolored 4) the heads get discolored.

35. One of ................ exciting sections of New York City is Greenwich Village, 
................ is located on the lower West Side.

1) the most -which  2) more -which
3) the most - whose  4) more - whose

36. Greenwich Village is a place ................ attracts the young especially, as well as 
those who are young in spirit.

1) which 2) who 3) whose 4) whom

37. Greenwich Village is a place .............. the genuine and the false exist side by side.
1) where 2) when 3) whose 4) who
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38. The chairs ............ were in bad condition ............ out to be repaired and refinished.
1) that - sent 2) which - sent 3) that - was sent 4) which - were sent

39. The bank ............ he keeps his money now is a very old and reliable one.
1) whom 2) when 3) whose 4) where

40. A heaven body ............ revolves around the sun ............ a planet.
1) that - called  2) which - is being calling
3) that - was called  4) which - is called

41. The queen .............. serves as a symbol of nobility and dignity ............ by her 
people.

1) whom - loved  2) who - loved 
3) whom - is called  4) who - is loved

42. A cook ............ his culinary art in France ............ to be very good.
1) whom he has studied - expected 2) whom he has studied - is expected 
3) who has studied - expected 4) who has studied - is expected

43. A man ............ may be disappointed.
1) who has too great expectation from his son
2) whom has too great expectation from his son
3) whom he has too great expectation from his son
4) whose great expectation has from his son

44. An air conditioner ............ quite expensive.
1) that has all later improvements is
2) whose improvements are all the latest 
3) that has all the latest improvements are
4) which has all the latest improvements is

45. If a hypothesis .............. testing, we .............. that it is true, but we ............ it.
1) withstand - may not conclude - would retain
2) withstands - may not conclude - may retain
3) will withstand - won’t conclude - may retain
4) withstood - won’t conclude - would retain 

46. The musicians ............ arrived very late because of traffic jam.
1) whom had hired for the office party
2) whose the company had hired for the office party
3) whom the company had hired for the office party
4) which the company had hired for the office party
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47. The rains ............... came too late to save the crops.
1) which the farmers were expected
2) which the farmers were expecting
3) whom the farmers expecting
4) which the farmers were expecting

48. Abstract art .............. aesthetic form rather than with graphic representation.
1) that many people do not understand concerned with
2) which many people do not understand is concerned with
3) that many people do not understand concerned with
4) which many people do not understand are concerned with

49. The car ................ by the cheering crowds.
1) which the president was riding was continually being robbed
2) where the president was riding was continually robbing
3) which the president was riding continually being robbed
4) in which the president was riding was continually being robbed

50. The man .............. was reluctant to report the theft to the police.
1) whose money had stolen 2) whose money had been stolen
3) which money had stolen 4) which money had been stolen

51. The office workers ............... by the company.
1) whom had gone on strike for higher pay were dismissed
2) whom they had gone on strike for higher pay dismissed
3) who had gone on strike for higher pay were dismissed
4) who had gone on strike for higher pay dismissed

52. Tennis ................ by two or four players offers a pleasant means of recreation 
for young people.

1) which can play  2) that can be playing
3) that are played  4) which can be played

53. This television program .............. is very popular with young children.
1) whom some educators are producing
2) whom some educators were producing
3) which some educators are producing
4) which some educators were producing

54. Some people do not like modern art ............... only a random splashing of paint 
on canvas.

1) which was 2) which were 3) that is 4) that are
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55. Cannibal ................
1) was a human being which eats the flesh of its own kind.
2) was a human being which ate the flesh of its own kind.
3) is a human being who eats the flesh of its own kind.
4) is a human being who is eating the flesh of its own kind.

56. Demagogue is a leader .............., false claims and promises in order to gain power.
1) which make use of popular prejudices
2) which makes use of popular prejudices
3) who makes use of popular prejudices
4) who makes use of popular prejudices

57. Peninsula is a piece of land ................ a larger body by an isthmus.
1) which nearly surrounded by water and connected with
2) that is nearly surrounded by water and connected with
3) which nearly surrounded by water and connected to
4) that is nearly surrounded by water and connected to

58. ..............., we would go fishing to have peace and quiet.
1) If it was raining cats and dogs
2) When it was raining cats and dogs
3) Unless it were raining cats and dogs
4) Unless it wasn’t raining cats and dogs

59. .............. he would be astonished at all the new building that have gone up here.
1) If he wasn’t alive today 2) If he were alive today
3) Unless he wasn’t alive today 4) Unless he were alive today

60. ............... so stubborn, he ............... our new chairman.
1) If he weren’t - were 2) If he weren’t - would be
3) Unless he weren’t - were 4) Unless he weren’t - would be

61. He .............. dead now if ............... him right away.
1) were - the doctor didn’t operate
2) was - the doctor didn’t operate on
3) would be - the doctor wasn’t operated
4) would be - the doctor didn’t operate on

62. I would wear my red dress ............... a stain in the front.
1) if it had  2) if it didn’t have
3) unless it didn’t have 4) unless it weren’t
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63. .............. the consequences of their action, they wouldn’t do such a silly thing.
1) If they didn’t realize 2) If they realized
3) Unless they didn’t realize 4) Unless they were realized

64. We .............. your order immediately if we have some more cameras in stock. 
1) will fill 2) would fill 3) fill 4) filled

65. He .............. the door for me if the superintendent had a master key.
1) will unlock 2) would unlock 3) unlock 4) unlocked

66. The newspaper article was about a man .............. died two weeks ago of a rare 
tropical disease.

1) whose 2) in which 3) who’s 4) who

67. If the oxygen supply in the atmosphere .............., it would soon be exhausted.
1) did not replenish by planet 2) was not replenished by planet
3) has not replenished by planet 4) were not replenished by planet

68. If the ozone of the atmosphere ............... out the ultraviolet rays of the sun, life 
as we know it ................ on earth.

1) didn’t filter - wouldn’t evolve 2) wasn’t filtered - didn’t evolve
3) weren’t filtered - wouldn’t evolve 4) doesn’t filter - won’t evolve

69. If biennials ................ this year, they ................ likely to bloom next year.
1) planted- would be  2) were planted - would be 
3) were plant - will be 4) planted - will be

70. If humans .............. of sleep, they ............... hallucinations, anxiety, coma and 
eventually, death.

1) totally deprived - experienced
2) were totally deprived - experienced
3) totally deprived - would experience
4) were totally deprived - would experience

71. If a live sponge ............... into pieces, each piece will turn into a new sponge 
like the original one.

1) breaks 2) broke 3) was broken 4) is broken

72. If the cerebellum of a pigeon .............. 
1) destroyed, the bird would be able to fly.
2) destroyed, the bird would not be able to fly.
3) was destroyed, the bird would be able to fly.
4) was destroyed, the bird would not be able to fly. 
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73. .............. the environment better, there .............. adequate supplies of natural 
resources for future generations.

1) If we manage - won’t be 2) Unless we manage - won’t be 
3) Unless we manage - aren’t 4) If we don’t manage - will be 

74. If it ............... more humid in the desert of the southwest, the hot temperatures 
would be unbearable.

1) be 2) was 3) is 4) were
75. If the food we eat lacks minerals, then the body ................ from its bones for 

more urgent needs. 
1) could use the store 2) can use the stores 
3) uses the store  4) used the store 

76. If a ruby’s heated, it .............. .
1) temporarily lose its color 2) will temporarily lose its color
3) temporarily lost its color 4) would temporarily lose its color

77. ............... him regularly, he wouldn’t work for you at all.
1) Unless you paid 2) Unless you pay 3) If you paid 4) If you hadn’t paid

78. Which sentence is grammatically CORRECT? 
1) Toys which contains lead paint are unsafe for children.
2) People who live in glass houses shouldn’t throw stones.
3) The rice which had for dinner last night was very good.
4) Did you hear about the man whom rowed a boat across the Atlantic Ocean?

79. Which sentence is grammatically CORRECT? 
1) Tea which made from herbs is called herbal tea.
2) A river that polluted is not safe for swimming.
3) We enjoyed the city which spend our vacation.
4) One of the elephants which we have seen at the zoo has only one tusk.

80. Which sentence is grammatically CORRECT?
1) The company didn’t want to hire a man who experience was so limited.
2) The company didn’t want to hire a man that his experience was so limited.
3) The company didn’t want to hire a man whom experience was so limited.
4) The company didn’t want to hire a man whose experience was so limited.

81. Which sentence is grammatically CORRECT?
1) She wore a dress what everyone considered extravagant.
2) She wore a dress whose everyone considered extravagant.
3) She wore a dress which everyone considered extravagant.
4) She wore a dress who everyone considered extravagant.
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82. Which sentence is grammatically CORRECT?
1) John didn’t want to do business with a man which had been in prison.
2) There was a story in the paper about the man that his car was stolen.
3) Take your car back to the man whom sold it to you.
4) The ship that we boarded in Rio was bound for Marseilles.

83. Which sentence is grammatically CORRECT?
1) The woman that her photograph was in the paper is making a speech at the town 
hall tonight.
2) The woman whose her photograph was in the paper is making a speech at the 
town hall tonight.
3) The woman that photograph was in the paper is making a speech at the town hall tonight.
4) The woman whose photograph was in the paper is making a speech at the town 
hall tonight.

84. Which sentence is grammatically INCORRECT?
The sunglasses which I was looking for were under the sofa.
The sunglasses that I was looking for were under the sofa.
The sunglasses I was looking for were under the sofa.
The sunglasses I was looking were under the sofa.

85. Which sentence is grammatically INCORRECT?
1) The health care workers who I spoke to were really helpful.
2) The health care workers who I spoke to them were really helpful.
3) The health care workers to whom I spoke were really helpful.
4) The health care workers that I spoke to were really helpful.

Vocabulary
86. Besides listing goals, the site has .......... a file to explain rules and procedures.

1) connected 2) compiled 3) combined 4) contained

87. She is ............... more relaxed now that she has been in the job for a while.
1) immediately 2) definitely 3) suddenly 4) quickly

88. The plan was .............. rejected by management at this morning’s meeting 
without any chance to be voted again.

1) carefully 2) essentially 3) relatively 4) decisively 

89. Analysts predict the company will ................ over 100 full-time and permanent 
jobs in the region.

1) relate 2) provide 3) correct 4) define
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پاسخ نامه تشریحی

Lesson 1

Sense of Appreciation

Grammar

11  گزینه 3.

درسنامه 1: جمالت مجهول""

بایکفاعلویکفعلشروعمیشود. جملهمعمواًلً
IWork 

گاهیاوقاتدرجمله،یکمفعولنیزداریم؛البتهاگرفعلجمله،گذرا)متعدی(باشد:
TheysawParham »آنهاپرهامرادیدند.«

بهاینجمالت،جمالتمعلومگفتهمیشود.
گاهـیاوقات،فاعلجملٔهمامشـخصنیسـت.دراینحالتمفعولبهابتدایجملـهمیآید،زیرامیخواهیمدر

موردمفعولجملهصحبتکنیم:
Parhamwasseen »پرهامدیدهشد.»

گاهیاوقات،فاعلجملٔهمااهمیتینداردودرواقعمفعولجملهنسـبتبهفاعلاهمیتبیشـتریدارد.دراین
حالت،مفعولبهابتدایجملهمیآیدوفاعلجملههمراهباحرفاضافٔهbyدرانتهایجملهبهکارمیرود.

Iالبتهاگرفاعلجملهبهصورتضمیرفاعلیبود؛ابتداآنرابهضمیرمفعولیتبدیلمیکنیم،سپسبعداز

حرفاضافٔهbyدرانتهایجملهبهکارمیبریم.
Parhamwasseenbythem »پرهامتوسطآنهادیدهشد.«

بهاینجمالت،جمالتمجهولگفتهمیشود.
بنابراینجملٔهمجهول،جملهایاستکهفاعلشغایباست.

فعل فاعل

فاعل فعل مفعول

مفعول فعلمجهول

مفعول فعلمجهول فاعلجملٔهمعلومکه
بهصورتضمیرفاعلیدرآمده
byوبعدازحرفاضافٔه
درانتهایجملهآمدهاست.
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.Theysignedthecontractمثال: Thecontractwassigned.

قراردادامضاشد.آنهاقراردادراامضاکردند. 
طخزمیتختمجمالتم جهول:

1(ابتداسهقسمتفاعل،فعلومفعولرادرنظرمیگیریم.
2(مفعولجملٔهمعلوم،درابتدایجملهبهجایفاعلآمدهوفاعلحذفمیشود.

I.اسمیاستکهبعدازفعلبهکارمیرود مفعولدرجملهمعمواًلً

Iاگرمفعولدرجملٔهمعلومبهصورتضمیرمفعولیبودآنرابهضمیرفاعلیتبدیلنمودهوسپسدرابتدای
جملهمیآوریم.برایمثالmeبهIویاherبهSheتبدیلمیشودویا....

)me,you,him,her,it,us,you,them(ضمیرمفعولی
)I,You,He,She,It,We,You,They(ضمیرفاعلی

3(فعلجملٔهمعلومبهشکلسومتبدیلمیشود.

I.شکلسومفعلرامیتوانیددرانتهایکتابخودببینید
4(قبلازقسمتسوم،شکلمناسبیازفعل)tobe(رامیآوریمکهبازمانفعلجملٔهمعلومهماهنگیداشتهباشد:
Theysignedthecontract. »آنهاقراردادراامضاکردند.«

   شکل های مختلف to be در جمالت مجهول

am/is/areحال ساده

am being/ is being/ are beingحال استمراری

was/wereگذشته ساده

was being/were beingگذشته استمراری

have been/has beenحال کامل

had beenگذشته کامل

will be/ am going to be/is going to be/are going to beآینده

Example: مثال:
)?(signedthecontract فاعلراحذفمیکنیم:
Thecontract..… مفعولرابهابتدایجمله،جایفاعلمیبریم:
Theconcert)(signed. فعلجملٔهمعلومبهشکلسومفعلتبدیلمیشود:

قبلازشکلسومفعل،شکلمناسبیازفعل)tobe(رامیآوریم:
Thecontractwassigned. »قراردادامضاشد.«

فاعل فعل مفعول مفعول فعلمجهول
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روشمششتیتسپمجمالتم جهول:
جملهایمجهولاستکه:
1(بامفعولشروعشود.

2(زمانیکهفعلآنرامعنیمیکنیم،مفهومشـدندرآنوجودداشـتهباشـد.برایمثالفعل)نوشتن(ترجمه
شود)نوشتهمیشود(.اینیکفعلمجهولاست.

باوجودفعلگذرا)متعدی(ولیبعدازجایخالیبالفاصلهیکحرفاضافهآمدهباشد. 3(معمواًلً

I.البتهبهشرطآنکهفعلموردنظردومفعولهنباشدکهدراینحالتنمیتوانازاینقانوناستفادهکرد
روشمششتیتسپماستم جهول:

درگزینههافعلهایمجهولومعلومدیدهمیشود.
روشحلاول)ترجمه(:جملهراترجمهمیکنیماگرفعلموردنظرمفهومشدنداشت،آنجملهمجهولاست

وباتوجهبهزمانجمله،گزینٔهدرستراانتخابمیکنیم.
روشمحلمدومم)کتربخد(:

بامفعولغیرانسان( 1(جملهبامفعولشروعمیشود)البتهمعمواًلً
2(بعدازجایخالیحرفاضافهداریم.

اوجه:فعلمجهولدرزمانهایمختلفشـکلهایمتفاوتیداردکهدرجدولزیرودرتسـتهایادرسنامههای
بعدباآنهابیشترآشناخواهیدشد.

مجهول حال ساده  .is written  am / is / are + p.pنوشته می شود

مجهول گذشته ساده.was writtenwas / were + p.pنوشته شد

مجهول حال استمراری  .is being written  am / is / are + being+ p.pدر حال نوشته شدن است

مجهول گذشته استمراری.was being writtenwas / were+ being + p.pداشت نوشته می شد

قرار است نوشته شود

نوشته خواهد شد

is going to be written

will be written

am / is / are going to + be + p.p.

will + be + p.p

مجهول آینده ساده

مجهول ماضی نقلیhas been writtenhave / has + been + p.pنوشته شده است

مجهول ماضی بعیدhad been writtenhad + been + p.pنوشته شده بود

مجهول فعل های ُمدال.can be writtencan, could, may,…. + be + p.pمی تواند نوشته شود

در تست فوق گزینه های »1، 2 و 4« فعل های معلوم هستند و گزینٔه »3« فعل مجهول است. این تست مجهول است زیرا: 
Two of the rooms. 1( جمله با مفعول شروع شده است، یعنی

2( وقتی جمله را معنی می کنید، مفهوم »شدن« در آن وجود دارد.
3( فعل damage یک فعل گذرا )متعدی( است ولی بعد از جای خالی، مفعول به کار نرفته است.
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21  گزینه 3 .

درسنامه 2: زمان حال ساده ""

اززمانحالسـاده)simplepresent(براینشـاندادنکاریکهدرزمانحالطبق:الف(عادتیاتکرارکاری
ب(واقعیتیاقاعدهعمومیاتفاقمیافتد،استفادهمیکنیم.

 الف(ماکخارمکتری:
HeplaystenniseveryFriday. »اوهرجمعهفوتبالبازیمیکند.«

ب(معتدت:
Fatpeopleeatfoodveryfast. »افرادچاقخیلیسریعغذامیخورند.«

پ(مواقعیتمستمقتعدهمعمو پ:
TheSunrisesintheeast. »آفتابازسمتشرقطلوعمیکند.«

ت(معملپمکهمبخایمهمینهمدریتمایت:
Ilikepizza »منپیتزادوستدارم.«

یتختترمحتلمیتده
درجمالتمثبت،فعلبهصورتشـکلسـادهاستفادهمیشود.تنهابرایسـومشخصمفردبهفعلموردنظر
)s/-es-(اضافهمیشود.درشکلمنفیوسؤالیبایدازفعلکمکی)doesیاdo(برایسومشخصمفرداستفاده

کرد.جدولزیرساختارجمالتدراینزمانرانشانمیدهد.

+-؟

Do I see him?I don’t see him..من او را می بینمI see him.

Do you see me?You don’t see me..تو او را می بینیYou see me.

Does he see you?He doesn’t see you..او )مرد( تو را می بیندHe sees you.

Does she see them?She doesn’t see them..او )زن( آن ها را می بیندShe sees them.

Does the cat see him?The cat doesn’t see him..گربه او را می بیندThe cat sees him.

Do we see her?We don’t see her..ما او را می بینمWe see her.

Do they see it?They don’t see it..آن ها آن را می بینندThey see it.

از آن جایی که این تست در مورد یک قاعدٔه کلی صحبت می کند، باید از زمان حال ساده استفاده کنیم.
ترجمه: نگهداری از نوه ها باعث افزایش عملکرد مغز و حافظه می شود.
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31  گزینه 3 .

""am/is/are + P.P درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده

مجهولزمانحالسـادهنیزازنظرمفهوموکاربردهمانندحالتمعلومشاسـت؛درحالیکهازنظرساختارباید
ویژگیهایمجهولحفظشود.

یتختترم جهولمدرمز تنمحتلمیتده
+-؟

Am I seen?I am not seen.من دیده می شوم.I am seen.

Are you seen?You are not seen.تو دیده می شوی.You are seen.

Is he seen?He is not seen.او )مرد( دیده  می شود.He is seen.

Is she seen?She is not seen.او )زن( دیده  می شود.She is seen.

Is it seen?It is not seen.آن دیده می شود.It is seen.

Are you seen?You are not seenشما ها دیده  می شوید.You are seen

Are they seen?They are not seen.آن ها دیده می شوند.They are seen.

با توجه به مفهوم جمله و موارد زیر، این تست مجهول است:
1( فعل know یک فعل گذرا است، ولی بعد از جای خالی مفعولی نیامده است.

2( بعد از جای خالی بالفاصله حرف اضافه )to( آمده است.
ترجمه: حافظ به عنوان یکی از معروف ترین شاعران ایرانی در تمام دوران شناخته می شود.

41 گزینه 4.

درسنامه 4: زمان حال استمراری""

اززمانحالاستمراری)progressivepresent(براینشاندادنکاریکهدرلحظٔهصحبتکردندرحالاتفاق
افتادناست،استفادهمیشود.

کتربخدمز تنمحتلمایتمخاری
الف(اتفاقیکهدقیقًاهمیناالندرحالوقوعاست:

MyEnglishteacheristeachingintheclassrightnow. 
»معلمانگلیسیمنهمیناالندرحالتدریساست.«

ب(اتفاقیکهدرآیندٔهنزدیکرخخواهدداد.)البتهبایدبایکقیدزمانآیندهبهکاررود.(
Weareeatingfishfordinnertonight. »امشببرایشامماهیمیخوریم.«

پ(اتفاقیکهدرحالحاضرواقعمیشود،ولینهدقیقًادرزمانبیانجمله:
IamreadingafamousbookbyCharlesDickenscalledGreatExpectation.
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»دارمیککتابمعروفیمیخوانمبهنامآرزوهایبزرگبهنویسندگیچارلزدیکنز.«
ت(شرایطیکهدرحالتغییراست:

Theweatherisgettingbetter. »هواداردبهترمیشود.«
am/is/are+)v.(ing ساختارزمانحالاستمراری

+-؟

Am I working?I am not working..من دارم کار می کنمI am working.

Are you working?You are not working..تو داری کار می کنیYou are working.

Is he working?He is not working..او دارد کار می کندHe is working.

Is she working?She is not working..او دارد کار می کندShe is working.

Is it working?It is not working..آن دارد کار می کندIt is working.

Are we working?We are not working..ما داریم کار می کنیمWe are working.

Are they working? They are not working..آن ها دارند کار می کنندThey are working.

این تست شرایطی را که در حال تغییر است، نشان می دهد؛ بنابراین باید از زمان حال استمراری استفاده کرد.
ترجمه: پایتخت ایران، تهران، به خاطر جراحان بنامش دارد معروف می شود.

51  گزینه 4.

""am/is/are+being+P.P درسنامه 5: مجهول در زمان حال استمراری

مجهولزمانحالاستمرارینیزازنظرمفهوموکاربرد،همانندحالتمعلومشاست؛درحالیکهازنظرساختار
بایدویژگیهایمجهولحفظشود.

am/is/are+being+p.p. ساختارمجهولدرزمانحالاستمراری

+-؟

Am I being seen?I am not being seen..من دارم دیده می شومI am being seen.

Are you being seen?You are not being seen..تو داری دیده می شویYou are being seen.

Is he being seen?He is not being seen. .او )مرد( دارد دیده می شودHe is being seen.

Is she being seen?She is not being seen. .او )زن( دارد دیده می شودShe is being seen.

Is it being seen?It is not being seen..آن دارد دیده  می شودIt is being seen.

Are you being seen?You are not being seen..شماها دارید دیده  می شویدYou are being seen.

Are they being seen?They are not being seen..آن ها دارند دیده  می شوندThey are being seen.
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با توجه به مفهوم جمله و موارد زیر، این تست مجهول است:
1( فعل sent یک فعل گذرا است؛ ولی بعد از جای خالی، مفعولی نیامده است.

2( بعد از جای خالی بالفاصله حرف اضافه )to( آمده است.
ترجمه: نمی دانم که چرا در حال حاضر تعداد زیادی ایمیل های spam دارد برای من ارسال می شود. 

61  گزینه 3.

درسنامه 6: زمان گذشته ساده ""

برایبیانعملیاستفادهمیشودکهدرگذشتهانجامشدهودرهمان اززمانگذشتهساده)simplepast(معمواًلً
گذشتهتمامشدهوپروندٔهآنزمانبستهشدهاست.

WewenttoGorgan,acityinthenorth,lastmonth. »ماهگذشتهبهگرگانشهریدرشمالرفتیم.«
یتختترمگذشتهمیتده

درزمانگذشتهساده،فعلاصلیجملهبهگذشتهتبدیلمیشود.درصورتیکهفعلموردنظرباقاعدهباشد،این
کاربااضافهکردنپسـوند)-d/-ed(اتفاقمیافتدودرصورتیکهفعلبیقاعدهباشـد،بایدشـکلگذشتهآنرا
پیداکنید.برایمنفییاسـؤالیکردنجمالت،دراینزمانبایدازفعلکمکیdidاسـتفادهکنید.پسازاضافه
شـدنفعلکمکیبهجمله،فعلاصلیدرشـکلعادی)زمانحال(ظاهرمیشود.جدولزیرساختارجمالتدر

زمانگذشتهسادهرانشانمیدهد:

+-؟

Did I see him?I didn’t see him..من او را دیدمI saw him.

Did you see me?You didn’t see me..تو او را دیدیYou saw me.

Did he see you?He didn’t see you..او )مرد( مرا دیدHe saw you.

Did she see them?She didn’t see them..او )زن( دیدShe saw them.

Did the cat see him?The cat didn’t see him..گربه او را دیدThe cat saw him.

Did we see her?We didn’t see her..ما او را دیدیمWe saw her.

Did they see it?They didn’t see it..آن ها او را دیدندThey saw it.

بـا توجـه بـه قید زمـان last night گزینٔه »3« صحیح اسـت و با توجـه به این که قید زمان مشـخص به کار رفته، 
نمی توان از حال کامل یا گزینٔه »4« استفاده کرد.

ترجمه: دیشب مادرم به سوپ نمک بیشتری اضافه کرد و مزٔه آن خیلی بهتر شد. 
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71  گزینه 4.

درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده""

مجهولزمانگذشـتهسـادهنیزازنظرمفهوموکاربردهمانندحالتمعلومشاسـت؛درحالیکهازنظرساختار
بایدویژگیهایمجهولحفظشود.

was/were+P.P ساختارمجهولدرزمانگذشتهساده

+-؟

Was I seen?I was not seen..من دیده می شومI was seen.

Were you seen?You were not seen..تو دیده  می شویYou were seen.

Was he seen?He was not seen..او)مرد( دیده  می شودHe was seen.

Was she seen?She was not seen..او )زن( دیده  می شودShe was seen.

Was it seen?It was not seen..آن دیده  می شودIt was seen.

Were you seen?You were not seen..شما ها دیده  می شویدYou were seen.

Were they seen?They were not seen..آن ها دیده می شوندThey were seen.

با توجه به مفهوم جمله و موارد زیر، این تست مجهول است:
1( فعل built یک فعل گذرا است ولی بعد از جای خالی، مفعولی نیامده است.

2( بعد از جای خالی بالفاصله حرف اضافه )by( آمده است.
سه گزینٔه »2، 3 و 4« مجهول هستند، ولی با توجه به این که برج ایفل قباًل ساخته شده است، باید از مجهول 

گذشته ساده استفاده شود.
گزینٔه »1« فعل گذشته ساده، گزینٔه »2« مجهول حال ساده، گزینٔه »3« مجهول حال استمراری و گزینٔه »4« 

مجهول گذشته ساده است.
ترجمه: برج ایفل توسط مهندس فرانسوی به نام الکساندر گوستاو ایفل ساخته شد.

81  گزینه 3.

درسنامه 8: زمان گذشته استمراری""

اززمانگذشتهاستمراری)pastcontinuous(درزبانانگلیسیبراینشاندادنیکفرآینددرگذشتهاستفاده
میشودیاکاریکهدرمدتزمانمشخصدرگذشتهدرحالانجامشدنبوده،استفادهمیشود.

کاربردزمانگذشتهاستمراری
الف(عملیکهبرایمدتیدرگذشتهانجاممیشدهاست.

Iwaseatingdinnerat9:00lastnight. »منساعت9دیشبداشتمشاممیخوردم.«
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ب(عملناتمامیدرگذشته)1(کهتوسطعملدیگرقطعشده)2(است:
Iwashavingabeautifuldreamwhenthealarmclockrang.

»وقتیزنگساعتبهصدادرآمدمنداشتمیکخوابزیبامیدیدم.«
ب(عملیکهبیانکنندٔهتغییردرتصمیمگیریدرزمانگذشتهبود:

Iwas goingtospendthedayatthebeachbutI’vedecidedtogetmyhomeworkdoneinstead.
»منقصدداشتمروزمرادرساحلبگذرانم،اماتصمیمگرفتمبهجایآنتکالیفمراانجامدهم.«

پ(عملـیکهبیانکنندهدرخواسـتبسـیارمؤدبانهمیباشـد:دراینحالتفعلwonderبهصورتگذشـتٔه
استمراریبهکارمیرود.

“Iwas wonderingifyoucouldbaby-sitformetonight.”
»نمیدانمکهآیامیتوانیدامشبازبچٔهمنمراقبتکنید.«

was/were+)v.(ing ساختارزمانگذشتهاستمراری
سـاختارزمانگذشـتهاستمراریخیلیشبیهزمانحالاسـتمراریاست؛بااینتفاوتکهبهجایاستفادهازفعل
am,is,areدرزمانحالازشـکلگذشـتهآنیعنیwas/wereاسـتفادهمیشود.جدولزیرساختارجمالتدر

اینزمانرانشانمیدهد:
+-؟

Were I working?I was not working..من دارم کار می کنمI was working.

Were you working?You were not working..تو داری کار می کنیYou were working.

Was he working?He was not working..او دارد کار می کندHe was working.

Was she working?She was not working..او دارد کار می کندShe was working.

Was it working?It was not working..آن دارد کار می کندIt was working.

Were we working?We were not working..ما داریم کار می کنیمWe were working.

Were they working? They were not working..آن ها دارند کار می کنندThey were working.

با توجه به مفهوم جمله و کاربرد فعل گذشتٔه wanted باید از زمان گذشته استفاده کنیم. )دلیل رد گزینه های 
»2 و 4«( مفهوم جمله معلوم است، پس گزینٔه »3« صحیح است.

ترجمه: ما داشتیم کسب و کار خود را گسترش می دادیم و می خواستیم که شما بخشی از آن باشید.

)1( )2(
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91  گزینه 4.

درسنامه 9: مجهول در زمان گذشته استمراری""

مجهولزمانگذشـتهاسـتمرارینیزازنظـرمفهوموکاربـرد،همانندحالتمعلومشاسـت؛درحالیکهازنظر
ساختاربایدویژگیهایمجهولحفظشود.

was/were+being+P.P ساختارمجهولدرزمانگذشتهاستمراری
+-؟

Was I being seen?I was being not seen..من داشتم دیده می شدمI was being seen.

Were you being seen?You were being not seen..شما داشتید دیده می شدیدYou were being seen.

Was he being seen?He was being not seen..او )مرد( داشت دیده می شدHe was being seen.

Was she being seen?She was being not seen..او )زن( داشت دیده می شدShe was being seen.

Was it being seen?It was being not seen..آن داشت دیده می شدIt was being seen.

Were you being seen?You were being not seen..شما داشتید دیده می شدیدYou were being seen.

Were they being seen?They were being not seen..آن ها داشتند دیده  می شدندThey were being seen.

با توجه به مفهوم جمله و موارد زیر، این تست مجهول است:
1( فعل hold یک فعل گذرا است، ولی بعد از جای خالی مفعولی نیامده است.

2( بعد از جای خالی بالفاصله حرف اضافه )in( آمده است.
دو گزینٔه »1 و 2« معلوم هستند؛ بنابراین غلط اند. بین دو گزینٔه »3 و 4« با توجه به زمان جملٔه دوم گزینٔه»4« 

را انتخاب می کنیم.
گزینـٔه »1« فعـل گذشـته اسـتمراری )معلـوم(، گزینـٔه »2« گذشـته سـاده )معلـوم(، گزینـٔه »3« مجهول حال 

استمراری و گزینٔه »4« مجهول گذشته استمراری است.

101  گزینه 4.

درسنامه 10: زمان حال کامل )ماضی نقلی( ""

اززمانحالکامل)presentperfect(براینشاندادنکاریکهدرزمانگذشتهرخدادهاستباویژگیهایزیر:
الف(اتفاقیدرگذشتٔهنامشخص:

Ihaveseenthismovieseveraltimes. »مناینفیلمراچندینباردیدهام.«
مشخصنشدهاستکهدقیقًاکیوچهوقتآنفیلمرادیدهاست.

ب(بیانتجربهایدرگذشتٔهنامشخص:
Haveyouevereatensushi? »آیاتاحاالسوشیخوردهای؟«

بهعبارتیآیادرطولعمرتچنینتجربهایکردهای؟
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پ(بیانعملیدرگذشتهکهتازمانحالادامهداشتهاستیااثرآندرزمانحالوجوددارد.
I’mtiredbecauseIhaverunforalongtime.

درواقعقباًلدویدهاستواثرآنیعنیخستگیاالنوجوددارد.
ت(بیانتکرارعملیدرزمانگذشته

Mr.Brown’sstudentshavealwaysenjoyedhisEnglishclasses.
دراینمثالکلمٔهalwaysتکراررادرگذشتهنشانمیدهد.

ث(بیانخبرجدید
Joehaspassedhisexam!Hegot18outof20.

جوامتحانشراقبولشدهاست.نمره18از20راکسبکرد.
برایاطالعاتبیشترمیتوانیدبهدرسدومکتابیازدهمازهمینانتشاراتمراجعهکنید.

یتختترمحتلمکت لم) تضپمنقلپ(
1(برایساختاینزمانhaveیاhasرابههمراهشکلسومفعلبهکارمیبریم.

2(شکلسومفعلبرایافعالباقاعدههمانندگذشتٔهآنهافقطپسوندd/edمیپذیردوبرایافعالبیقاعدهباید
Ihaveworked/Hehasbroken حفظشوند.

3(فعلhaveیاhasدراینسـاختارمعنایینداردوچونفعلکمکیمحسـوبمیشـوند،برایمنفییاسـؤالی
کردناینساختارازایندو،یعنیhaveیاhasاستفادهمیکنیم.

+-؟

have I seen him?I haven’t seen him..من او را دیده امI have seen him.

Have you seen me?You haven’t seen me..تو او را دیده ایYou have seen me.

Has he seen you?He hasn’t seen you..او )مرد( تو را دیده استHe has seen you.

Has she seen them?She hasn’t seen them..او )زن( آن ها را دیده استShe has seen them.

Has the cat seen him?The cat hasn’t seen him..گربه او را دیده استThe cat has seen him.

Have we seen her?We haven’t seen her..ما او را دیده ایمWe have seen her.

Have they seen it?They haven’t seen it..آن ها او را دیده اندThey have seen it.

نشانههایحالکامل)ماضینقلی(:
during+گذشته/since/for/already/just/ever/still/recently/sofar/recently/

با توجه به کلمٔه since از حال کامل استفاده می شود.
ترجمه: پیتر برای سه شرکت مختلف از دو سال پیش که فارغ التحصیل شده است تا االن کار کرده است.

گذشتٔهآنهاشکلسومفعل
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111  گزینه 4.

درسنامه 11: مجهول در زمان حال کامل""

الف(مجهولزمانحالکامل)ماضینقلی(نیزازنظرمفهوموکاربردهمانندحالتمعلومشاسـت؛درحالیکه
ازنظرساختاربایدویژگیهایمجهولحفظشود.

have/has+been+P.P ساختارمجهولدرزمانحالکامل
?-+

have I been seen?I haven’t been seen..من دیده شده امI have been seen.

Have you been seen?You haven’t been seen..تو او را دیده ایYou have been seen.

Has he been seen?He hasn’t been seen..او )مرد( مرا دیده استHe has been seen.

Has she been seen?She hasn’t been seen..او )زن( دیده استShe has been seen.

Has the cat been seen?The cat hasn’t been seen..گربه او را دیده استThe cat has been seen.

Have we been seen?We haven’t been seen..ما او را دیده ایمWe have been seen.

Have they seen it?They haven’t been seen..آن ها او را دیده اندThey have been seen.

با توجه به مفهوم جمله و موارد زیر، این تست مجهول است:
1( فعل build یک فعل گذرا است، ولی بعد از جای خالی مفعولی نیامده است.

2( بعد از جای خالی بالفاصله حرف اضافه )for( آمده است.
با توجه به مفهوم جمله، این تست مجهول است. )دلیل رد گزینه های »2 و 3«(

همچنین با توجه به عبارت during the last five years زمان این تست حال کامل )ماضی نقلی( است.
گزینٔه »1« مجهول فعل گذشته ساده، گزینٔه »2« گذشته استمراری، گزینٔه »3« زمان حال استمراری و گزینٔه 

»4« مجهول حال کامل است.
ترجمه: آپارتمان های زیادی برای کارمندان کم درآمد در طول پنج سال قبل ساخته شده است.

121  گزینه 2.

درسنامه 12: زمان آینده ساده ""

برایزمانآیندههممیتوانازساختارwillوهممیتوانازساختارbegoingtoاستفادهکرد،امانههمیشه.
بینایندوساختارازنظرمعنایی،تفاوتهاییوجودداردکهگاهیاوقاتتنهایکیازایندوساختارکاربرددارد.

درواقعتفاوتایندوساختاربیشتردرزمانتصمیمگیریاست:
:be going toکتربخدمیتختترم

1(چنانچهکاریکهقراراسـتدرآیندهاتفاقبیفتدازقبلبرنامهریزیشـدهباشـد،یعنیازقبلتصمیمگرفته
شودکهکاریرادرزمانآیندهانجامدهیمازساختارbegoingtoاستفادهمیشود.

Ahmadboughtalotoffoodthismorning.Heisgoingtohaveapartytonight.
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2(چنانچهکاریبراساسشواهدانجامشودویاپیشبینیعملیبراساسشواهدباشدازساختارbegoingtoاستفادهمیشود.
:willکتربخدمیتختترم

1(چنانچهکاریکهقراراستدرآیندهاتفاقبیفتدازقبلبرنامهریزینشدهباشد،یعنیدرهمانلحظهصحبت
کردنتصمیمگرفتهشودکهکاریدرزمانآیندهانجامشودازساختارwillاستفادهمیشود.

A:Thephoneisringing.
B:Don’tgetup.I’llanswerit.

2(کاربردwillدرمفهومپیشبینیبرایتوصیفچیزیاستکهمیدانیم،یاانتظارداریمکهاتفاقبیفتد.
Inflationisrisinganditwillcontinuetorise. تورمدرحالافزایشاستوهمچنانافزایشخواهدداشت.

Iگاهیاوقاتمشخصنیستکهکاریازقبلبرنامهریزیشدهاستیاخیر،دراینحالتازهردوساختار
میتواناستفادهکرد.

Myparentswillarrive)aregoingtoarrive(at8:00tonight.
will+فعلساده willساختارآیندهسادهبا

+-؟

Will I invite him?I won’t invite him..من او را دعوت خواهم کردI will invite him.

Will you invite him?You won’t invite him..تو او را دعوت خواهی کردYou will invite him.

Will he invite me?He won’t invite me..او )مرد( مرا دعوت خواهد کردHe will invite me.

Will she invite me?She won’t invite me..او )زن( مرا دعوت خواهد کردShe will invite me

Will the cat invite him?The cat won’t invite him..گربه او را خواهد دیدThe cat will see him.

Will we invite him?We won’t invite him..ما او را دعوت خواهیم کردWe will invite him.

Will they invite him?They won’t invite him..آن ها او را دعوت خواهند کردThey will invite him.

am/is/are+goingto+فعلساده begoingtoساختارآیندهسادهبا
+-؟

Am I going to invite him?I am not going to invite him..من قصد دارم او را دعوت کنمI am going to invite him.

Are you going to invite him?You are not going to invite him..تو قصد داری او را دعوت کنیYou are going to invite him.

Is he going to invite him?He is not going to invite him..او )مرد( قصد دارد او را دعوت کندHe is going to invite him.

Is she going to invite him?She is not going to invite him..او )زن( قصد دارد او را دعوت کندShe is going to invite him.

Is the cat going to eat fish?The cat is not going to invite him..گربه قصد دارد ماهی بخوردThe cat is going to eat fish.

Are we going to invite him?We are not going to invite him..ما قصد داریم او را دعوت کنیمWe are going to invite him.

Are they going to invite him?They are not going to invite him. .آن ها قصد دارند او را دعوت کنندThey are going to invite him. 

با توجه به مفهوم جمله نوعی پیش بینی را نشان می دهد که انتظار دارد اتفاق بیفتد.
ترجمه: شما احتمااًل عضو اتحادیه خواهید شد.
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131  گزینه 1.

درسنامه 13: مجهول در زمان آینده ساده""

الف(مجهولزمانآیندهسادهباwillنیزازنظرمفهوموکاربردهمانندحالتمعلومشاست؛درحالیکهازنظر
ساختاربایدویژگیهایمجهولحفظشود.

will+be+P.P ساختارمجهولدرزمانآیندهساده
+-؟

Will I be invited?I won’t be invited..من دعوت خواهم شدI will be invited.

Will you be invited?You won’t be invited..شما دعوت خواهید شدYou will be invited.

Will he be invited?He won’t be invited..او )مرد( دعوت خواهد شدHe will be invited.

Will she be seen?She won’t be seen..او )زن( دعوت خواهد شدShe will be invited.

Will the cat be seen?The cat won’t be seen..گربه دیده خواهد شدThe cat will be seen.

Will we be invited?We won’t be invited..ما دعوت خواهیم شدWe will be invited.

Will they be invited?They won’t be invited..آن ها دعوت خواهند شدThey will be invited.

ب(مجهولزمانآیندهسادهباbegoingtoنیزازنظرمفهوموکاربردهمانندحالتمعلومشاست؛درحالیکه
ازنظرساختاربایدویژگیهایمجهولحفظشود.

am/is/are+goingto+be+P.P ساختارمجهولدرزمانآیندهساده

+-؟

Am I going to be invited?I am not going to be invited..قرار است دعوت بشومI am going to be invited.

Are you going to be invited?You are not going to be invited..قرار است دعوت بشویYou are going to be invited.

Is he going to be invited?He is not going to be invited..قرار است دعوت بشودHe is going to be invited.

Is she going to be invited?She is not going to be invited..قرار است دعوت بشودShe is going to be invited.

Is the cat going to be seen?The cat is not going to be seen..قرار است دیده بشودThe cat is going to be seen.

Are we going to be be invited?We are not going to be be invited..قرار است دعوت بشویمWe are going to be invited

Are they going to be be invited?They are not going to be invited. .قرار است دعوت بشوندThey are going to be invited. 

در این تسـت با توجه به قید زمان آینده و عبارت be going to و مفهوم جمله، از مجهول آینده سـاده اسـتفاده 
شده است. طبق ساختار گزینٔه »1« صحیح است.

ترجمه: سال بعد در این کارخانه قرار است مدل های عینک آفتابی جدیدی با کیفیت باال تولید شود.
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141  گزینه 4.

درسنامه 14: سؤاالت ضميمه ) تأکيدی - کوتاه (""

درزبانانگلیسـیبرایتأکیدیاتعجبدرآخرجمالتخبری،ازیكعبارتسـؤالیکوتاهکهازضمیرفاعلیو
فعلکمکیتشکیلشده،استفادهمیشود.

برایساختچنینسؤاالتیکهبهسؤاالتضمیمه،تأکیدییاکوتاهمعروفهستند،رعایتنکاتزیرضروریاست.
قتنونماول:سؤالضمیمهازنظرمثبتیامنفیبودن،برعکسجملهاصلیمیباشد؛یعنیاگرجملهیاصلــــی
مثبتباشد،سؤالضمیمهمنفیخواهدبودوچنانچهجملهاصلیمنفیباشد،سؤالضمیمهمیبایستبهشکل

مثبتبهکاررود.دراینحالتجملهاصلیوسؤالضمیمهبهوسیلهکاماازیکدیگرجدامیشوند.
?ضمیرفاعلی+فعلکمکیمنفی،جملهخبریمثبت 
Heisateacher,isn’the? »اومعلماست،مگهنه؟«
?ضمیرفاعلی+فعلکمکیمثبت،جملهخبریمنفی 
Heisnotateacher,ishe? »اومعلمنیست،مگهنه؟»

قتنونمدوم:درسؤالضمیمههمیشهبعدازفعلکمکیازضمیرفاعلیاستفادهمیشود؛بدینصورتکهچنانچه
درجملهاصلیفاعلبهشـکلاسـمیاعبارتاسـمیآمدهباشـد،درسـؤالضمیمهازضمیرفاعلیمشابــهآن

استفادهمیشود.
Amirisateacher,isn’the? »امیرمعلماست،مگهنه؟«
Amirisnotateacher,ishe? »امیرمعلمنیست،مگهنه؟«
قتنونمیـوم:درسـؤاالتضمیمهچنانچهبخواهیمفعلکمکیرابهشکلمنفیبهکاربریم،بایدآنرابهشــکل

مخففبهکاربرد.
Hisfatherwillbuyanewcar,won’the?
Thegirlswereweavingacarpet,weren’tthey? 
قتنونمچهترم:چنانچهجملهاصلی،فعلکمکیداشتهباشدازهمانفعلکمکیدرسؤالضمیمهاستفادهمیشود:
He’swritinganemail,isn’the?
TheyaregoingtoHamedan,aren’tthey?
Yoursisterhaspassedtheexamsuccessfully,hasn’tshe?
Theboyshavebrokenthewindow,haven’tthey?
ولیچنانچهجملهفاقدفعلکمکیباشـددراینحالتازیکیازمشـتقاتdoمتناسـببافعلاصلــیدرسؤال
esیاsواگرفعــــــلاصلیdidضمیمهاسـتفادهمیشـود؛بدینصورتکهاگرفعلاصلی،گذشـتهباشـداز

داشتهباشدازdoesواگرفعلبهشکلسادهباشدازdoاستفادهمیشود:
Iplayfootball,don’tI?

+ -

+-
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Wedon’tplayfootball,dowe?
Amirplaysfootball,doesn’the?
Saradoesn’tlistentothemusic,doesshe?
Mymotherlistenedtomusic,didn’tshe?
Shedidn’tlistentomusic,didhe?
قتنونمیشجم:چنانچهدرجملهمثبتازIamاستفادهشدهباشد،درسؤالضمیمهازaren’tIیا?amInotاستفادهمیشود.
Iamateacher,aren’tI?
I‘mbeingsilly,amInot?
قتنونمشنـم:چنانچهدرجملهاصلیازThereis/areویاTherewas/wereاسـتفادهشدهباشدازهمانعبارات

بهصورتسؤالدرسؤالضمیمهاستفادهمیشود.
ThereisaTVonthecorneroftheroom,isn’tthere?
Therearen’tanypeopleinthestreet,arethere?
Thereweresomestudentsatthemuseum,weren’tthere?
Therewasn’tanymoneyinmypocket,wasthere?
قتنونمهفتم:درجمالتپیچیدهکهازیکجملٔهوابسـتهویکجملٔههسـتهتشـکیلمیشـوند،سؤالیکوتاهرااز
جملٔههسـتهمیسـازیم.برایمثالدرجمالتشـرطیکهیکنوعجملٔهپیچیدهاست،سـؤالیکوتاهراازجواب

شرطمیسازیم،نهازجملٔهشرط.
Iftheystudyhard,theywillsucceed,won’tthey?

I:البتهجمالتپیچیدهایوجودداردکهدرآنجملٔههستهخیلیاهمیتنداردمانندعبارتهایزیر
Iheardthatشنیدمکه 
Iguessthatحدسمیزنمکه 
Ithinkthatفکرمیکنمکه 
Isupposethatفکرمیکنمکه 
دراینحالتجملٔهوابستهاهمیتبیشتریداردبههمیندلیل،سوالیکوتاهرابایدازجملٔهوابستهبسازیم:

I’veheardhe’ssick,isn’the?

Iو...درسؤالیکوتاهباضمیرnooneوeverybodyوnobodyوsomeoneوsomebodyضمیرهاییمثل
theyدرحالیکهnothingوeverythingباضمیرitبهکارمیروند.

Somebodyisatthedoor,aren’tthey?
Someonehasgottodothejob,haven’tthey?
Nothingcanhappen,canit?
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Iجملٔهاصلیرامنفیمیکنند؛...littleوscarcelyوnoوnobodyوhardlyوneverوnothingکلماتیمانند
بنابرایندرسؤالیکوتاهازفعلمثبتاستفادهمیشود.

Theycanhardlywalk,canthey?
There’snothingwrong,isthere?
Wenevertellalie,dowe?
There’slittleweknowabouthim,isthere?
Youhavenomoney,doyou?

IEveryone,Everybody,someone,somebodyNo(درسـؤالیکوتاهبرایاشـارهبهضمایرشـخصی
Everythingاستفادهمیشودوبرایاشارهبهضمایرشخصیtheyازضمیرفاعلی on,Nobody(معمواًلً

ازضمیرفاعلیitاستفادهخواهدشد. ?Everythingiswonderful,isn’titمعمواًلً
Everyonecamelate,didn’tthey?

I.استفادهمیشود،Noودرسؤالکوتاهمثبتاز،Yesدرپاسخسؤالیکوتاهمنفیاز
Theycanhardlywalk,canthey?No
ThereisaTVonthecorneroftheroom,isn’tthere?Yes

IThese/بهکارمیبریموچنانچهازit،استفادهشوددرسؤالیکوتاهThis/Thatچنانچهدرجملهاصلیاز
Thoseاستفادهشوددرسؤالیکوتاهازtheyاستفادهمیشود.

Thisviewissobeautiful,isn’tit?

I:زمانگذشتٔهبرخیازافعال،بازمانحالآنهاازنظرظاهریهیچتفاوتینداردمانند

Past participlepastpresentMeaning

Putputputگذاشتن

letletletاجازه دادن

Readreadreadخواندن

Cutcutcutبریدن، قطع کردن

Hurthurthurtصدمه زدن

Costcostcostقیمت داشتن

Setsetsetتنظیم کردن، غروب کردن

Shutshutshutبستن

Hithithitزدن

Burstburstburstترکیدن

Spreadspreadspreadمنتشر کردن، منتشر شدن

Splitsplitsplitبه دو نیم کردن
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دراینحالت،اگرقیدزماندرجملهنداشـتهباشـیم،نمیتوانیمازرویفعل،زمانگذشـتهیازمانحالآنهارا
Theycutdownalotoftrees. تشخیصدهیم:
sدراینمثالزمانجملهمعلومنیست؛مگراینکهفاعلجملهسومشخصمفردباشدکهدراینحالتاگراینافعال
سومشخصمفردداشتهباشند،بیانگرزمانحالهستندوسؤالکوتاهآنهابافعلکمکیdoesn’tساختهمیشودولی
اگرsسومشخصنداشتهباشنددرزمانگذشتهمیباشندوسؤالکوتاهآنهابافعلکمکیdidn’tساختهمیشود.

ز تنمحتلمیتده:

Hecutsdownalotoftrees,doesn’the? »اودرختانزیادیراقطعمیکند،نمیکند؟«
ز تنمگذشتهمیتده:

Hecutdownalotoftrees,didn’the? »اودرختانزیادیراقطعکرد،نکرد؟«

I:٬"داشتیمممکناستیکیازچهارحالتزیررانشاندهدd"چنانچهدرجملهای
A(’d+فعلساده→ would+فعلساده→He’dliketohavesomemoney,wouldn٬the?
B(’d+p.p.→had+p.p.→He’dbrokenhisleg,hadn٬the?
C(’d+better→had+better→He’dbetterlistentohisparents,hadn٬the?
D(’d+rather→would+rather→He’dratherstayathomethangoout,wouldn٬the?

I:٬"داشتیمممکناستیکیازچهارحالتزیررانشاندهدs"چنانچهدرجملهای
A(’s+ing→حالتاستمراری→He’stalkingonthephone,isn’the?
B(’s+p.p.→حالتمجهول→He’sinvitedtothegoodbyeparty,isn’the?
C(’s+p.p.→حالتماضینقلی→He’sbenntocanada,hasn’the?

بینتخمبدانیم:

1(سؤالیکوتاه،بعدازجمالتامریبهصورتزیراست:
A(Won’tyou?→مفهومدعوت→Cometomyhome,won’tyou?
B(Willyou?/Wouldyou?/Canyou?/Couldyou?→مفهومدستور→Closethedoor,willyou?
C(Can’tyou?→مفهومتهدید→Stopbotheringme,can’tyou?

2(سوالیکوتاه،بعدازجمالتنهیبهصورت?willyouمیباشد.
Don’tplayPS4,willyou?

3(سؤالیکوتاه،بعدازLet’sبهصورتshallweمیباشد.
Let’shavedinner,shallwe?

Let’snothavedinner,shallwe?
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151  گزینه 4.

"" so و and، but، or درسنامه 15: کاربرد حروف ربط 

درزبانانگلیسیسهنوعجملهداریم:جملٔهساده،جملٔهمرکب،جملٔهپیچیده
جملٔهساده)simplesentence(:یکجملٔهساده،داراییکجملهمستقلاست.

WegoshoppingonFridays.
جملٔهمرکب)compoundsentence(:یکجملٔهمرکبدرزبانانگلیسیبیشازیکجملهمستقلاست.

WegoshoppingandhavefunonFridays.
جملٔهپیچیده)complexsentence(:یکجملٔهپیچیدهداراییکجملهمستقلبایکیاچندجملۀوابستهاست.
IfIstudyhard,Iwillpassthetesteasily.
درایندرسبیشـتردرموردجملٔهمرکبصحبتمیکنیم.برایسـاختجملٔهمرکب،یکیاچندجملٔهسادهرا

همراهباحروفربطبهکارمیبریم.
حروفربطدرزبانانگلیسـیکلماتیهسـتندکهدوجملهیاعبارترابهیکدیگرپیوندمیدهند.معروفترین

آنهاحرفربط”and“و”but“و”or“و”so“است.
دراینقسمتبهبررسیکاربرداینحروفربطپرکاربردand،but،or،soمیپردازیم.

●مکتربخدمحخفمربطمand:حرفربطandدوجملهیادوعبارتویادوکلمٔههمپایهرابههمربطمیدهد.این
حرفربط،زمانیاسـتفادهمیشـودکهمیخواهیمتوضیحاتیرابهعبارتقبلیاضافهکنیم.درواقعحرفربط

andاحساساتوفعالیتهایمشابهرانشانمیدهد.
Behnam’sfamilywenttothezoolastweek,andtheyenjoyeditverymuch.

»خانوادٔهبهنامهفتٔهگذشتهبهباغوحشرفتند،وخیلیلذتبردند.«
Iwenttotheparkandvisitedmyfriend.

جملٔهفوقدرواقعازدوجملٔهزیرتشکیلشدهاست:
Iwenttothepark.وIvisitedmyfriend.
●مکتربخدمحخفمربطمbut:اینحرفربطدرزبانانگلیسیزمانیاستفادهمیشودکهمیخواهیمتفاوتویاتضاد

رانشاندهیم.
Behnam’sfamilywenttothezoolastweek,buttheydidnotenjoyit.

»خانوادٔهبهنامهفتٔهگذشتهبهباغوحشرفتند،ولیلذتنبردند.«

I.راحذفکردbutدرجملٔهفوقمیتوانقسمتاولبعداز
Behnam’sfamilywenttothezoolastweekbut)they(didnotenjoyit.
●کتربخدمحخفمربطمor:اینحرفربطدرزبانانگلیسیزمانیاستفادهمیشودکهمیخواهیمبیندوچیزیادونفر
یکیراانتخابکنیم.حرفربطorمیتواند)1(یککلمهیا)2(یکعبارتویا)3(یکجملهرابههمربطدهد.
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1(When’shisbrother’sbirthday?It’sinJulyorAugust.
»تولدبرادرشکیاست؟یادرماهژوئنیادرماهآگوست.«

2(Whydon’twegoswimmingorsitonthebeach?
»چراشنانمیرویمیاکنارساحلنمینشینیم؟«

3(Youcanpracticemoretowintherace,oryoucanstayhometoloseit.
»شمامیتوانیدبیشترتمرینکنیدتادرمسابقهبرندهشویدیامیتوانیددرخانهبمانیدتاببازید.«

I.بهمعنای»وگرنه«بهکارمیرودorگاهیاوقات
Youmustputthemeatinthefreezer,oritwillspoil.

»شمابایدگوشترادرفریزربگذاریدوگرنهخرابمیشود.«
●مکتربخدمحخفمربطمso:اینحرفربطدرزبانانگلیسـیزمانیاسـتفادهمیشـودکهمیخواهیمدرموردجملٔه

قبلنتیجهگیریکنیم.
Itisverylateatnight,sowehavetogotobed. »خیلیدیروقتاستبنابراینبایدبخوابیم.«

161  گزینه 2.

طبق درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده
بـا توجـه بـه معنای جمله پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول بـه کار رود، یعنی گزینه های »2 و 4« و با توجه 

به معنای لغت fine )جریمه کردن( گزینٔه »2« صحیح است.
ترجمـه: راننـده ای کـه در مـوردش صحبـت می کنیـد، بی دقـت رانندگـی می کنـد. او دیـروز به خاطـر رانندگی 

خطرناک جریمه شد.

171  گزینه 1.

طبق درسنامه 9: مجهول در زمان گذشته استمراری
بـا توجـه به معنای جمله پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول بـه کار رود، یعنی گزینه های »1 و 4« و با توجه به 

کلمٔه while در جای خالی از مجهول گذشته استمراری استفاده می شود.
ترجمه: زمانی که فیلم داشت نمایش داده می شد، بینندگان تلویزیون خواب آلوده تر از آن بودند که چشمانشان 

را باز نگه دارند.

181  گزینه 2.

طبق درسنامه 11: مجهول در زمان حال کامل
بـا توجـه بـه معنـای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صـورت مجهول بـه کار رود، یعنـی گزینه هـای »2، 3 و 4«. در 
قسـمت )پ( همین درسـنامه گفته ایم که حال کامل برای بیان عملی در گذشـته به کار می رود که تا زمان حال 
ادامه داشـته اسـت یا اثر آن در زمان حال وجود دارد. معنای این تسـت هم به همین نکته اشـاره دارد. از طرفی 

عبارت one of the students سوم شخص مفرد است.
ترجمه: نتیجه امتحان نشان می دهد که به یکی از دانش آموزان خیلی خوب آموزش داده نشده است.
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191  گزینه 4.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه ) قانون ششم(
در سـؤالی کوتاه حتمًا باید از فعل کمکی و فاعل جمله اسـتفاده شـود؛ با این تفاوت که اگر جمله مثبت باشـد 
فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه، منفی و اگر فعل جمله  منفی باشـد، فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه به شکل مثبت 

در می آید. ازطرفی با توجه به همین درسنامه نمی توانیم از they استفاده کنیم.
ترجمه: در ساعت 8 بچه های زیادی در شهر بازی بودند، نبودند؟

201  گزینه 4.

طبق درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده
بـا توجـه بـه معنـای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صـورت مجهول بـه کار رود یعنی گزینه هـای »1، 2 و 4« . به 

خاطر وجود قید زمان گذشته، دو گزینٔه »1 و 2« نمی توانند درست باشند.
ترجمه: دایی بتی برای عمل فوری جراحی دیشب به بیمارستان برده شد.

211  گزینه 1.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه )نکته 2(
در سـؤالی کوتاه حتمًا باید از فعل کمکی و فاعل جمله اسـتفاده شـود؛ با این تفاوت که اگر جمله مثبت باشـد 
فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه، منفی و اگر فعل جمله  منفی باشـد فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه به شکل مثبت در 
می آید. با توجه به کلمٔه Mrs. Jones در سؤالی کوتاه باید از she استفاده شود. )دلیل رد گزینه های »1 و 2«(. در 
نکتٔه 2 همین درسـنامه گفته شـده اسـت که کلمٔه never در جمله اصلی آن را منفی می کند به همین دلیل در 

بخش سؤالی کوتاه باید از فعل کمکی مثبت استفاده شود.
ترجمه: معلم انگلیسی شما خانم جونز در کالس فارسی صحبت نمی کند، می کند؟

221   گزینه 1.

طبق درسنامه 13: مجهول در زمان آینده ساده ) بخش الف(

با توجه به معنای جمله، پاسـخ موردنظرباید به صورت مجهول به کار رود، یعنی گزینه های »1 و 3«. به خاطر 
وجود قید زمان آینده)soon(، گزینٔه »3« نمی توانند درست باشند.

ترجمه: کتاب تازه ای که او اخیرًا نوشته است به زودی چاپ خواهد شد.

231  گزینه 4.

طبق درسنامه 3:مجهول در زمان حال ساده

با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی گزینه های »3 و 4«. به خاطر 
وجود قید زمان حال )nowadays(، گزینٔه »3« نمی تواند درست باشد.

ترجمه: امروزه زبان انگلیسی تقریبًا در سراسر دنیا تکلم می شود.
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241  گزینه 3.

طبق درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی فقط گزینٔه »1 و 3« و با توجه 

به زمان جمله، و عبارت a number of suggestions گزینٔه »3« درست است. 
ترجمه: در هفتٔه گذشته جلسٔه مهمی )برگزار( و تعدادی پیشنهاد مطرح شد.

251  گزینه 4.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه ) نکته 2(
در سـؤالی کوتاه حتمًا باید از فعل کمکی و فاعل جمله اسـتفاده شـود، با این تفاوت که اگر جمله مثبت باشـد 
فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه، منفی و اگر فعل جمله  منفی باشـد، فعل کمکی آن سـؤالی کوتاه به شکل مثبت 
درمی آیـد. بـا توجـه به کلمٔه The police که یک اسـم جمع اسـت ) برای مطالعٔه این بخش به درس اول سـال 
دهم از همین ناشر مراجعه کنید.( در سؤالی کوتاه باید از they استفاده شود. )دلیل رد گزینه های »1 و 2«(. 
در نکتٔه 2 همین درسنامه گفته شده است که کلمٔه never در جمله اصلی آن را منفی می کند؛ به همین دلیل 

در بخش سؤالی کوتاه باید از فعل کمکی مثبت استفاده شود.
ترجمه: پلیس هرگز پول دزدیده شده در آن سرقت را نیافت، یافت؟

261  گزینه 3.

طبق درسنامه 8: زمان گذشته استمراری )بخش الف(
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت معلوم به کار رود یعنی گزینه های »1 و 3«. به خاطر این که 

مفهوم جمله عملی را که برای مدتی در گذشته انجام می شده است، نشان می دهد گزینٔه »3« درست است.
ترجمه: مری و جان گفتند که در آن وقت پیشرفت خوبی در تحصیالت می کردند.

271  گزینه 4.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینه های »1، 3 و 4« و با توجه 

به بخش )ت( از درسنامه 2 باید از زمان حال ساده استفاده کنیم، بنابراین گزینٔه »4« درست است.
ترجمه: به نظر من بهترین راه یادگیری یک زبان خارجی آموختن آن در کشوری است که به آن تکلم می شود. 

281  گزینه 4.

درسنامه 14: سؤاالت ضميمه )قانون هفتم(
در سؤالی کوتاه حتمًا باید از فعل کمکی و فاعل جمله استفاده شود؛ با این تفاوت که اگر جمله مثبت باشد، فعل 
کمکی آن سؤالی کوتاه، منفی و اگر فعل جمله  منفی باشد فعل کمکی آن سؤالی کوتاه به شکل مثبت در می آید. 

در جمالت پیچیده همانند جمالت شرطی ، سؤالی کوتاه را از جواب شرط )نتیجه شرط( می سازیم. یعنی 
)he will help ...( .از آن جایی که این جمله مثبت می باشد گزینٔه »4« صحیح می باشد

ترجمه: اگر پدرم پولدار باشد به فقرا و نیازمندان کمک خواهد کرد.
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291  گزینه 4.

طبق درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده
با توجه به معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی فقط گزینٔه »2 و 4« همچنین 

با توجه به مفهوم جمله و کلمه ی shouted باید از زمان گذشته استفاده شود. 
ترجمه: بازیکن فوتبال، به خاطر فریاد کشیدن بر سر دیگر بازیکنان، از زمین بیرون فرستاده شد. 

301  گزینه 4.

طبق درسنامه 9: مجهول در زمان گذشته استمراری
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینه های »1، 3 و 4«. برای این که 

مفهوم جمله عملی را که برای مدتی در گذشته انجام می شده است، نشان می دهد، گزینٔه »4« درست است.
ترجمه: من فکر می کردم می توانیم زیر درختی بنشینیم و استراحت کنیم، ولی دریافتم که توسط مردم زیادی 

داشتم تماشا می شدم. 

311  گزینه 1.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه )نکته 4(
در سؤالی کوتاه حتمًا باید از فعل کمکی و فاعل جمله استفاده شود؛ با این تفاوت که اگر جمله مثبت باشد فعل 
کمکی آن سؤالی کوتاه، منفی و اگر فعل جمله  منفی باشد فعل کمکی آن سؤالی کوتاه به شکل مثبت در می آید. 
با توجه به کلمٔه The woman در سؤالی کوتاه باید از she استفاده شود. با توجه به فعل put که زمان گذشتٔه آن 
با زمان حال آن یکی است اگر با )s( سوم شخص به کار رود در زمان حال ساده می باشد؛ ولی اگر بدون )s( به کار 
رود در زمان گذشـته خواهد بود. در این تسـت بدون )s( به کار رفته اسـت؛ پس در زمان گذشـتٔه ساده می باشد. 
)دلیل رد گزینه های »3 و 4«(. جملٔه اصلی مثبت است، پس سؤالی کوتاه آن منفی خواهد بود یعنی گزینٔه »1«.

ترجمه: آن خانم حلقٔه گل را دور گردن خود قرار داد، قرار نداد؟

321  گزینه 4.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه ) نکته 4(
در سؤالی کوتاه حتمًا باید از فعل کمکی و فاعل جمله استفاده شود؛ با این تفاوت که اگر جمله مثبت باشد فعل کمکی 
آن سؤالی کوتاه، منفی و اگر فعل جمله  منفی باشد فعل کمکی آن سؤالی کوتاه به شکل مثبت در می آید. با توجه به فعل 
hurt که زمان گذشـتٔه آن با زمان حال آن یکی اسـت اگر با )s( سـوم شـخص به کار رود در زمان حال ساده می باشد ولی 

اگر بدون)s( به کار رود در زمان گذشـته خواهد بود. در این تسـت بدون )s( به کار رفته اسـت پس در زمان گذشـتٔه سـاده 
می باشد. )دلیل رد گزینه های »1 و 3«(. جملٔه اصلی مثبت است پس سؤالی کوتاه آن منفی خواهد بود یعنی گزینٔه »4«.

ترجمه: او عمدًا احساسات آن خانم را جریحه دار کرد، نکرد؟

331  گزینه 3.

طبق درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی فقط گزینٔه »3«.

البته گزینٔه »4« فرم ناقص یک فعل مجهول است، به همین دلیل گزینٔه نادرستی است. 
ترجمه: ماه گذشته جرائم زیادی در این منطقه انجام شد.



Lesson 1: Sense of Appreciation    115یتیرشت همانخساپ

341  گزینه 4.

طبق درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی فقط گزینٔه »4«.

ترجمه: وقتی که گرفتار ذات الریه شد، به سختی از حملۀ قلبی خود بهبود یافت.  

351  گزینه 1.

طبق درسنامه 8: زمان گذشته استمراری )بخش ب(
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت معلوم به کار رود، یعنی گزینه های »1«. از طرفی طبق 
توضیحات در این درسـنامه در بخش )ب( عمل ناتمام در گذشـته را نشـان می دهد که توسـط عمل دیگر قطع 

شده است. 
ترجمه: زمانی که آن خانم به اتاق خواب رفت که همسـرش را بیدار کند، همسـرش داشـت با صدای بلند خر و 

پف می کرد )خواب بود(.

361  گزینه 3.

 but طبق درسنامه 15: کاربرد حرف ربط
با توجه به معنای جمله، می توان مفهوم تضاد برداشت کرد به همین دلیل گزینٔه »3« صحیح است. 

ترجمه: من لباس قرمزم را می پوشم، اما روی آن لکه ای وجود دارد.

371  گزینه 4.

طبق درسنامه 11: مجهول در زمان حال کامل
بـا توجـه بـه معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهـول به کار رود یعنی گزینه هـای »3 و 4«. مفعول 
جمله که در واقع در این تسـت نقش فاعل را بازی می کند یعنی the package سـوم شـخص مفرد اسـت، پس 

گزینٔه »4« نمی تواند پاسخ این سؤال باشد.
ترجمه: بسته ای که حاوی نمونه های مورد نیاز است، همین االن ارسال شده است.

381  گزینه 2.

طبق درسنامه 13: مجهول در زمان آینده ساده
بـا توجـه بـه معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنـی گزینه های »2 و 3«. مفعول 
جمله که در واقع در این تسـت نقش فاعل را بازی می کند یعنی the vacation سـوم شـخص مفرد اسـت پس 

گزینٔه »3« نمی تواند پاسخ این سؤال باشد.
ترجمه: تعطیالت به اروپا قبل از تاریخ حرکت تعیین شده، به دقت برنامه ریزی خواهد شد.

391  گزینه 4.

طبق درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی فقط گزینٔه »2 و 4«.

کلمٔه the clothes یک اسم جمع است بنابراین با has به کار نمی رود. )دلیل رد گزینه »1 و 2«(
ترجمه: لباس  ها برای رقابت در آخرین ُمد از فصل دوخته شدند.
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401  گزینه 3.

درسنامه 6: زمان گذشته ساده 
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت معلوم به کار رود یعنی فقط گزینٔه »1 و 3«.

کلمٔه the police یک اسم جمع است؛ بنابراین با has به کار نمی رود. )دلیل رد گزینه های »1 و 2«(
ترجمه: پلیس به خاطر عملکرد غیرمعمول او به دنبالش است.

411  گزینه 4.

طبق درسنامه 11: مجهول در زمان حال کامل
 با توجه به معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی گزینه های »2 و 4«. با توجه 

به عبارت during the last five year زمان جمله حال کامل است.
ترجمه: در پنج سال گذشته بسیاری از آپارتمان ها برای کارمندان کم بضاعت ساخته شده است.

421  گزینه 4.

am/is/are+ P.P طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی گزینه های »1 و 4«. و با توجه به بخش )پ( از 
درسنامه 2 باید از زمان حال ساده استفاده کنیم. عبارت Many types of جمع است، بنابراین گزینٔه »4« صحیح است.

ترجمه: سیاری از انواع سرطان ها به واسطٔه عوامل رژیم غذایی ایجاد می شوند.

431  گزینه 3.

طبق درسنامه 7: مجهول در زمان گذشته ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی فقط گزینه  های »3 و 4«.
با توجه به عبارت about 5000 years ago. که زمان مشخصی را بیان می کند، گزینٔه »3« صحیح است. 

ترجمه: اهرام مصر حدود 5000 سال قبل در این کشور ساخته شدند.

441  گزینه 4.

طبق درسنامه 13: مجهول در زمان آینده ساده
بـا توجـه بـه معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهـول به کار رود، یعنی گزینه هـای »1 و 4«. گزینٔه 
»1« مجهـول زمـان گذشـته سـاده اسـت؛ درحالی که با توجـه به عبـارت in near future بایـد از مجهول آینده 

ساده استفاده شود.
ترجمه: درمان سرطان احتمااًل توسط برخی از دانشمندان ناشناخته در یک آزمایشگاه در آینده نزدیک کشف 

خواهد شد.

451  گزینه 2.

طبق درسنامه 11: مجهول در زمان حال کامل
بـا توجـه به معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول بـه کار رود، یعنی گزینه های »2 و 4«. با توجه 

به عبارت since last year زمان جمله حال کامل است.
ترجمه: از سال پیش تا االن دویست هزار خودرو به دلیل نقص فنی در ترمز فراخوانده شده اند.
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461   گزینه 1.

 but طبق درسنامه 15:کاربرد حرف ربط
but با توجه به معنای جمله، می توان مفهوم تضاد برداشت کرد، یعنی حرف ربط تضاد

ترجمه: می خواست برف را کنار بزند اما بیل پیدا نکرد.

471  گزینه 3.

  or طبق درسنامه 15: کاربرد حرف ربط
طبق نکتٔه ذکر شده در این درسنامه، حرف ربط or گاهی  اوقات به معنای »وگرنه- وااّل« به کار می رود.

ترجمه: سرپرست، کلید اصلی را نداشت وگرنه درب را برای من باز می کرد.

481  گزینه 3.

or طبق درسنامه 15: کاربرد حرف ربط
با توجه به مفهوم جمله و طبق نکته ذکر شده در این درسنامه، حرف ربط or گاهی  اوقات به معنای »وگرنه- و 

ااّل« به کار می رود.
ترجمه: ما دوربین های بیشتری در انبار موجود نداریم، وگرنه فورًا سفارش شما را کامل می کردیم.

491  گزینه 4.

am/is/are+being+P.P طبق درسنامه 5: مجهول در زمان حال استمراری
بـا توجـه به معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنـی گزینه های »2 و 4«. گزینٔه »2« 
مجهول زمان حال ساده است و یک عمل کلی و همیشگی را بیان می کند؛ درحالی که این تست فقط بازی های 
امسـال را مدنظر دارد نه تمام بازی های جام جهانی در هر سـال. از طرفی با توجه به عبارت this year... باید از 

مجهول حال استمراری استفاده شود.
ترجمه: در سال جاری، بازی های جام جهانی فوتبال در سراسر جهان پخش می شوند.

501  گزینه 1.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده 
و طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده 

بـا توجـه بـه معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنـی گزینه های »1 و 3«. با وجود 
کلمٔه now گزینٔه »3« نیز حذف می شود.

ترجمه: برای اولین بار موز در آسـیا رشـد می کرد، اما در حال حاضر در مناطق گرمسـیری هر دو نیمکره جهان 
رشد می کند. آن ها در سال 1516 به آمریکا معرفی شدند.

511  گزینه 3 .

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی گزینه های »3 و 4«. با توجه به 

جملٔه اول که زمان را مشخص کرده است باید از زمان گذشتٔه ساده استفاده شود.
ترجمه: هنگامی که من در مدرسه ابتدایی بودم، ما ملزم به پوشیدن لباس بودیم.
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521  گزینه 1.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بـر اسـاس معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صـورت معلوم به کار رود یعنی گزینه هـای »1 و 2«. با توجه به 

مفهوم و کلمٔه ancient )باستان( که زمان گذشته را نشان می دهد از گزینٔه »1« استفاده می شود.
ترجمـه: چینی هـا و مصری های باسـتان از مواد طبیعـی مختلفی از جمله توت، دوده و پوسـت درخت، جوهر 

درست می کردند. 

531  گزینه 1.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بـر اسـاس معنـای جمله، پاسـخ موردنظـر باید به صورت مجهـول بـه کار رود یعنی گزینه هـای »1و3«. با توجه 

به مفهوم و جملٔه when we were young که زمان گذشته را نشان می دهد از گزینٔه »1« استفاده می شود.
ترجمه: زمانی که بچه بودیم به ما برای تنها رفتن به پارک اجازه داده نمی شد.

541  گزینه 1.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده

بـر اسـاس معنای جمله، پاسـخ موردنظر در هر سـه بخش باید بـه صورت مجهول بـه کار رود یعنی گزینٔه »1«. 
حرف اضافٔه by در هر سه بخش، نشانٔه مجهول است.

ترجمه: اقیانوس هند با یک زلزله لرزید، زندگی میلیون ها نفر برای همیشه تحت تأثیر آن زلزله قرار گرفت و به 

دنبال آن امواج سونامی غول پیکر آمد.

551  گزینه 2.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده

بر اسـاس معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینه های »2 و 4«. با توجه به 
عبارت these days باید از زمان حال استفاده کنیم، یعنی گزینه »2«.

ترجمه: این روزها بیش از دو میلیارد فنجان قهوه در سراسر جهان مصرف می شود.

561  گزینه 1.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده

بـر اسـاس معنـای جملـه، پاسـخ موردنظر باید به صـورت معلوم بـه کار رود، یعنـی گزینٔه »1 و 2« چـرا که فعل 
disappear به معنای ناپدید شدن یک فعل ناگذر بوده و مجهول نمی شود.

از طرفی با توجه به جملٔه As we watched زمان جمله، گذشته می باشد. )دلیل رد گزینٔه »2«( 
ترجمه: همزمان که به هواپیما نگاه می کردیم، در ابرها ناپدید شد. 
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571  گزینه 3.

طبق درسنامه5: مجهول در زمان حال استمراری

بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود. تنها گزینه ای که فرم صحیح مجهول 
در زمان حال استمراری را نشان می دهد گزینٔه »3« می باشد.

گزینٔه »1« زمان حال استمراری در حالت معلوم است، گزینٔه »2 و 4« از نظر ساختار غلط است.
ترجمه: آیا درس ریاضی در این ترم توسط پروفسور ریور دارد تدریس می شود.

581  گزینه 4.

طبق درسنامه 13: مجهول در زمان آینده ساده بخش )ب(

بـر اسـاس معنـای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صـورت مجهول بـه کار رود. )یعنی گزینه هـای »3 و 4«( که با 
وجود کلمٔه are در جمله گزینٔه »4« انتخاب می شود. 
ترجمه: چه زمانی قرار است نتایج مسابقه اعالم شود؟

591  گزینه 3.

طبق درسنامه 13: مجهول در زمان آینده ساده بخش )ب(
بـر اسـاس معنـای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صـورت مجهول بـه کار رود. )یعنی گزینه هـای »3 و 4«( که با 
توجه به قید زمان next year گزینٔه »3« صحیح است. گزینٔه »1« زمان آینده استمراری در حالت معلوم است.
ترجمه: با وجود این که هزینه های ساخت وساز باال است، سال آینده قرار است یک خوابگاه جدید ساخته شود.

601  گزینه 2.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینٔه »2 و 3« و با توجه به کلمٔه 

Parchmet که سوم شخص مفرد است گزینۀ »2« صحیح است.

ترجمه: پرمنگن، نوعی مادٔه نوشـتاری که به طور گسـترده در دوران باسـتان مورد اسـتفاده قرار می گرفت، از 

پوست حیواناتی مانند گوسفند و بز ساخته می شد.

611  گزینه 3.

طبق درسنامه 6: زمان گذشتٔه ساده 
بـا توجـه بـه معنـای جملـه کـه حادثـه بوسـیله جرقه یـا رعد و بـرق بوجـود آمده اسـت. بنابرایـن فعـل اول باید 
الزم)ناگـذر( باشـد و فعـل الزم)ناگـذر( مجهول نمی شـود. پس گزینه هـای »2 و 4« غلط اسـت همچنین جای 

خالی دوم نیز مفهوم مجهول دارد.
ترجمه: خانه او آتش گرفت با توجه به تحقیقات آتش به واسطه ی رعد و برق ایجاد شد.
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621  گزینه 3.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینه های »1 و 3« و با توجه به 

جملٔه When he went to traffic court نمی توان از حال کامل استفاده کرد. )دلیل رد گزینٔه »1«(
ترجمـه: تـام بـه دلیـل بی دقتی در رانندگی جریمه شـد. وقتـی که به دادگاه رفت مجبور شـد جریمٔه سـنگینی 

پرداخت کند. 

631  گزینه 3.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی گزینه های »3 و 4«. و با توجه 

به بخش )پ( از درسنامه 2 باید از زمان حال ساده استفاده کنیم، بنابراین گزینٔه »3« درست است.
گزینٔه »4« در زمان حال استمراری است، و گزینٔه »2« حال استمراری است، گزینٔه »1« هم زمان حال ساده 

در حالت معلوم است.
ترجمه: دره آمازون برای اکولوژی زمین بسیار مهم است. چهل درصد اکسیژن جهان در آن جا تولید می شود.

641  گزینه 3.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
با توجه به معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینه های »3 و 4«. و با توجه 

به بخش )پ( از درسنامه 2 باید از زمان حال ساده استفاده کنیم، بنابراین گزینٔه »3« درست است.
گزینٔه »4« در زمان حال استمراری در حالت مجهول است و گزینٔه »2« زمان حال استمراری در حالت معلوم 

است، گزینٔه »1« هم زمان حال ساده در حالت معلوم است.
ترجمه: شکالت از دانه های کاکائو بو داده درست می شود.

651  گزینه 2.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
بـا توجـه بـه معنـای جمله، پاسـخ موردنظـر در جای خالـی اول و دوم باید به صـورت مجهول بـه کار رود، یعنی 
گزینه های »2 و 4«. و با توجه به بخش )پ( از درسـنامه 2 باید از زمان حال سـاده اسـتفاده کنیم، از طرفی در 

جای خالی سوم باید از فرم معلوم استفاده شود. بنابراین گزینٔه »2« درست است.
ترجمـه: در برخـی از کشـورها، قیمت هـای خاصی نظیر مصرف مواد پزشـکی توسـط دولت کنترل می شـود و 

گاهی اوقات تعیین می شود که مصرف کنندگان چه مقدار حاضرند برای یک محصول پرداخت کنند.

661  گزینه 2.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر در جای خالی اول و دوم و سوم باید به صورت مجهول به کار رود یعنی 

گزینه های »2، 3 و 4«. با توجه به زمان جملٔه اول، گزینٔه »2« درست است.
ترجمه: ما آماده نشستن و خوردن شام هستیم میز غذا چیده و گوشت و برنج پخته و شمع ها روشن هستند.
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671  گزینه 2.

طبق درسنامه5 : مجهول در زمان حال استمراری برای جای خالی دوم 
بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود. تنها گزینه ای که فرم صحیح مجهول 

در زمان حال استمراری را نشان می دهد گزینٔه »1 و 2« می باشد.
طبق درسنامه 15 : کاربرد حرف ربط but برای جای خالی اول

با توجه به معنای جمله، می توان مفهوم تضاد برداشت کرد به همین دلیل گزینٔه »2« صحیح است. 
ترجمه: کارولین و جو به مدت پنج سال ازدواج کردند، اما حاال دارند از هم جدا می شوند.

681  گزینه 3.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود. یعنی گزینه های »3 و 4«. با توجه به 

زمان دو جملٔه قبل از زمان حال ساده استفاده می شود.
ترجمه: بهتر است با لوله کش تماس بگیریم. آب نمی تواند تخلیه شود. به  خاطر غذا مسدود شده است.

691  گزینه 4.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود. یعنی گزینه های »2، 3 و 4«. با توجه 

به کلمٔه the choices که یک اسم جمع است گزینٔه »4« صحیح است.
ترجمه: انتخاب در این رستوران محدود به پیتزا و ساندویچ می شود.

701  گزینه 3.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینه های »2،3 و 4« و با توجه 

به این که اختراع کاغذ به زمان گذشته برمی گردد، گزینٔه »3« صحیح است.
ترجمه: کاغذ، مادٔه اصلی نوشتن امروزه، توسط چینی ها اختراع شد.

711  گزینه 3.

طبق درسنامه 13: مجهول در زمان آینده ساده بخش )ب(
بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود. )یعنی گزینه های »2 و 3« که با توجه 

به قید زمان next year گزینٔه »3« صحیح است.
گزینٔه »1« زمان آینده استمراری در حالت معلوم است و گزینٔه »4« زمان آینده استمراری در حالت معلوم است.

ترجمه: تراشه های پر سرعت جدید کامپیوتر تا سال آینده به تعویق خواهد افتاد.

721  گزینه 2.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بـر اسـاس معنـای جملـه، پاسـخ موردنظر بایـد به صورت مجهول بـه کار رود یعنـی گزینـٔه »2 و 3« و با توجه به 

عبارت Several years ago زمان جمله گذشته ساده است.
ترجمه: چند سـال پیش، ریچارد اندرسـون توسط مدیر اجرایی وی در شرکت هواپیمایی هوافضا مطلع شد که 

دیگر نمی تواند یک خلبان آزمایشی باشد.
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731  گزینه 2 .

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه نکته سوم
برای اشاره به ضمیر شخصی Everything : معمواًلً از ضمیر فاعلی it استفاده خواهد شد.

ترجمه: همه چیز در این کالس عالیه، عالی نیست؟

741  گزینه 3.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه نکته سوم
برای اشاره به ضمیر شخصی Everyone : معمواًلً از ضمیر فاعلی they استفاده خواهد شد.

ترجمه: همه در کالس من، خوب امتحان دادند، ندادند؟

751  گزینه 1.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه نکته سوم
بـرای اشـاره بـه ضمیـر شـخصی nothing : معمواًلً از ضمیر فاعلی it اسـتفاده خواهد شـد. از آن جایی هم که 

nothing خود منفی است، پس در پاسخ کوتاه به صورت مثبت به کار می رود.

ترجمه: خوشبختانه، در آن تصادف شدید، هیچ اتفاقی برای او رخ نداد.

761  گزینه 3.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه نکته سوم
برای اشاره به ضمیر شخصی Nobody : معمواًلً از ضمیر فاعلی they استفاده خواهد شد.

ترجمه: هیچ کس به من در مورد تولد تام چیزی نگفت، گفت؟

771  گزینه 3.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه قانون پنجم
چنانچـه در جملـۀ مثبـت از I am اسـتفاده شـده باشـد در سـؤال ضمیمـه از aren’t I یـا ?am I not اسـتفاده 

می شود.
I am a teacher, aren’t I?
I’m being silly, am I not?

ترجمه: من قرار است در ساعت 8:45 در فرودگاه باشم، قرار نیست؟

781  گزینه 3.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه قانون پنجم
چنانچه در جمله مثبت از I am استفاده شده باشد در سؤال ضمیمه از aren’t I یا ?am I not استفاده می شود.
I am a teacher, aren’t I?
I ‘m being silly, am I not?

ترجمه: من قرار است در ساعت 8:45 در فرودگاه باشم، قرار نیست؟
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791  گزینه 2.

درسنامه 14: سؤاالت ضميمه نکته 5
طبق توضیحات در نکتٔه 5 همین درسنامه در سؤالی کوتاه به جای This از it استفاده می شود.

ترجمه: این یک پندی است که پدرم همیشه به ما می گفت، این چنین نیست؟

801  گزینه 4.

درسنامه 14: سؤاالت ضميمه نکته 5
طبق توضیحات در نکتٔه 5 همین درسنامه در سؤالی کوتاه به جای These از they استفاده می شود.

ترجمه: این ها تصاویری هستند که اجازه ارسال آن ها را نداشتم، آن ها نیستند؟ 

811  گزینه 3 .

درسنامه 14: سؤاالت ضميمه 
کلمٔه she’s مخفف دو کلمٔه she has می باشد و با توجه به کلمٔه منفی ساز never گزینٔه »3« صحیح است. 

ترجمه: او از زمانی که از ژاپن برگشته است سوشی نخورده است، خورده است؟

821  گزینه 4.

طبق درسنامه 2و3: زمان حال ساده در حالت معلوم و مجهول 
بر اساس معنای جمله، پاسخ مورد نظر در جای خالی اول باید به صورت مجهول و در جای خالی دوم باید به 
صورت معلوم به کار رود یعنی گزینٔه »3 و 4« و با توجه به این که به طور کلی این بیماری را معرفی می کند باید 

در هر دو جای خالی از زمان حال ساده استفاده شود.
ترجمه: سـرمازدگی ممکن اسـت زمانی رخ دهد که پوسـت فرد در معرض سـرمای شدید قرار گرفته باشد. این 

غالبًا بر پوست گونه ها، چانه، گوش ها، انگشت ها، بینی و انگشتان پا تأثیر می گذارد.

831  گزینه 4.

درسنامه 11: مجهول در زمان حال کامل
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینه های »2 و 4«. در قسمت 
)الـف( همیـن درسـنامه گفته ایـم که حال کامل برای بیان عملی در گذشـته نامشـخص به کار مـی رود. معنای 
ایـن تسـت هـم بـه همین نکته اشـاره دارد. از طرفی گزینه »2« باید بـه صورت were به کار رود تـا بتواند گزینٔه 

درستی باشد.
ترجمه: طی قرن ها، هزاران فرموالسیون متفاوت برای تهیه جوهر ابداع شده است.

841  گزینه 4.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینٔه »3 و 4«. با توجه به این که 

به زمان مشخصی اشاره می کند باید از زمان گذشته ساده شود.
ترجمه: پس از اتمام کنسرت، ستاره های راک توسط صدها هوادار در خارج از تئاتر احاطه شد.
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851  گزینه 3.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینٔه »3«.

ترجمه: شما به دلیل مقررات سخت از سربازی اخراج نمی شوید.

861  گزینه 1.

 but طبق درسنامه 15: کاربرد حرف ربط
با توجه به معنای جمله، می توان مفهوم تضاد برداشت کرد به همین دلیل گزینٔه »1« صحیح است. 

ترجمه: تام خیلی قول داده است، اما تمایلی به نگه داشتن آن ها نداشت.

871  گزینه 2.

and طبق درسنامه 15: کاربرد حرف ربط
حـرف ربـط and دو جملـه یـا دو عبـارت و یـا دو کلمٔه هم پایـه را به هم ربط می دهـد. با توجه بـه معنای جمله، 

می توان مفهوم هم پایگی را برداشت کرد. به همین دلیل گزینٔه »2« صحیح است.
ترجمـه: پرنـدگان خصوصیـات مشـترکی دارنـد. آن هـا روی تخم هـای دارای پوسـته سـخت دراز می کشـند و 

جوجه های آن ها تا مدتی بعد از تولد به به مراقبت والدین نیازمندند.

881  گزینه 2.

and طبق درسنامه 15: کاربرد حرف ربط
حـرف ربـط and دو جملـه یـا دو عبـارت و یـا دو کلمٔه هم پایـه را به هم ربط می دهـد. با توجه بـه معنای جمله، 

می توان مفهوم هم پایگی را برداشت کرد. به همین دلیل گزینٔه »2« صحیح است.
ترجمه: پروانه شگفت انگیز است. این یک کرم ابریشم زشت است و به یک اثر هنری تبدیل می شود. 

891  گزینه 4.

 so و and ،but ،or طبق درسنامه 15 :کاربرد حروف ربط
با توجه به معنای جمله، در جای خالی اول و سوم، مفهوم هم پایگی و در جای خالی دوم مفهوم تضاد برداشت می شود.
ترجمـه: کـرم ابریشـم گیاهـان را می خـورد و موجـب صدمه زدن بـه محصوالت زراعی می شـود، امـا پروانه های 

بزرگسال اصواًل از شهد گل ها تغذیه می کنند و صدمه ای به آن ها نمی زنند. 

901  گزینه 3.

 or طبق درسنامه 15: کاربرد حروف ربط
 or بـا توجـه بـه معنای جمله، در جای خالی مفهوم انتخاب بین دو یا چند چیز را نشـان می دهد. جمله ی قبل

سوالی است و جمله ی بعد از or نیز باید سوالی باشد.
ترجمه: مردم کشـور شـما چه تصوری در مورد خفاش ها دارند؟ آیا آن ها را موجودات ترسـناک تلقی می کنند یا 

نمادی از شادی و شانس می دانند؟ 
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911  گزینه 4.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه نکته 6
 )my uncle( در این تسـت، در زمان گذشـته می باشـد؛ زیرا علی رغم این که با فاعل سوم شخص مفرد  read فعل
به کار رفته است ولی ’s‘ سوم شخص ندارد پس نمی تواند در زمان حال ساده باشد )دلیل رد گزینه های »1 و 2«( 
از طرفی every night می تواند تکرار در گذشته را نیز نشان دهد. جملٔه اصلی مثبت است پس در سؤالی کوتاه 

باید از فرم منفی استفاده شود یعنی گزینٔه »4«.
ترجمه: هر شب، عموی من داستانش را می خواند، نمی خواند؟ 

921  گزینه 4.

طبق درسنامه 11: مجهول در زمان حال کامل
بـا توجـه بـه معنای جمله و کلمٔه recently، باید از زمان حال کامل اسـتفاده شـود، کلمٔه garden جمع اسـت 

پس گزینٔه »4« درست است.
ترجمه: اخیرًا، دو باغچه بزرگ کنار خانه ما به یک ساختمان ساز فروخته شد.

931  گزینه 2.

طبق درسنامه 11: مجهول در زمان حال کامل
 not باید از زمان حال کامل اسـتفاده شـود. جایگاه کلمه منفـی کنندٔه ،yet بـا توجـه بـه معنـای جمله و کلمـٔه
در گزینٔه »1« صحیح نیسـت )در زبان انگلیسـی not همیشـه به اولین عضو یک فعل اضافه می شـود( بنابراین 

گزینٔه »2« پاسخ این تست است.
ترجمه: لباس های کثیف هنوز شسته نشده اند. ممکن است شما آن ها را در ماشین لباس شویی قرار دهید. 

941  گزینه 3.

طبق درسنامه5: مجهول در زمان حال استمراری
بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود. تنها گزینه ای که فرم صحیح مجهول 

در زمان حال استمراری را نشان می دهد گزینٔه »3« می باشد.
ترجمه: تام هم اکنون در بیمارستان است. او به دلیل سوختگی شدید بازویش تحت مداوا است. 

951  گزینه 2.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بـر اسـاس معنـای جملـه، پاسـخ موردنظر باید به صـورت مجهول بـه کار رود. )یعنـی گزینه هـای »2 و 4«( و با 
توجه به عبارت the previous Olympic Games، زمان گذشته ساده نیاز داریم و تنها گزینٔه مجهول در زمان 

گذشتٔه ساده، گزینٔه »2« است. 
ترجمه: تیم ها از بسیاری از کشورها برای شرکت در بازی های المپیک دعوت شده اند. 
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961  گزینه 3.

طبق درسنامه 11: مجهول در زمان حال کامل
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینه های »3 و 4«.

عبارت As much as half a million dollars سوم شخص مفرد است )دلیل رد گزینٔه »4«(.
 ترجمـه: انجیـل گونتبـرگ یکی از معروف ترین کتاب های موجود در جهان اسـت. حـدود نیم میلیون دالر برای 

یک نسخه از آن پرداخت شده است. 

971  گزینه 4.

طبق درسنامه 11: مجهول در زمان حال کامل
 بـا توجـه بـه معنـای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صـورت مجهول بـه کار رود یعنی گزینه هـای »3 و 4«. کلمٔه 
ingredients اسـم جمع اسـت )دلیل رد گزینٔه »3«( از طرفی زمان نامشخص را نشان می دهد؛ بنابراین زمان 

حال کامل را نشان می دهد.
ترجمه: الف( در زمان های باستان، چه ترکیباتی برای تهیه جوهر توسط مصری ها و چینی ها به کار برده می شد؟ 

ب( از موارد طبیعی گوناگون

981  گزینه 4.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بر اسـاس معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی گزینٔه »2، 3 و 4«. و با توجه به 

مفهوم جمله، در جای خالی زمان گذشته ساده نیاز داریم و the planet mars سوم شخص مفرد است.
ترجمه: برای یک مدت طوالنی، تصور می شد که زندگی روی سیاره مریخ امکان پذیر بود. 

991  گزینه 4.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بر اسـاس معنای جمله، پاسـخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود و با توجه به مفهوم جمله، و کلمه ی 

since باید از ماضی نقلی یعنی گزینه »4« استفاده شود.

ترجمـه: از زمـان شـروع عصـر صنعتـی مـدرن، بسـیاری از زیسـتگاه های طبیعی گیاهـان و حیوانـات به دلیل 
پیشرفت صنعت و آلودگی ناشی از آن تخریب شدند. 

1001  گزینه 2 .

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینٔه »2«.

ترجمه: حدود 400 سال پس از مرگ شکسپیر، آثارش در سراسر جهان خوانده و مطالعه شدند. 

1011  گزینه 1.

 but طبق درسنامه 15: کاربرد حرف ربط
با توجه به معنای جمله، می توان مفهوم تضاد برداشت کرد به همین دلیل گزینٔه »1« صحیح است. 

ترجمـه: دیـروز، مـن و تـام کارهـای زیـادی بـرای انجـام دادن داشـتیم. تـام باید به اداره پسـت و کتاب فروشـی 
می رفت، در حالی که من باید به آژانس مسافرتی و بانک می رفتم.
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1021  گزینه 2.

طبق درسنامه 14: سؤاالت ضميمه نکته 6
فعل cut در این تست، در زمان گذشته می باشد زیرا علی رغم این که با فاعل سوم شخص مفرد )He( به کار رفته 
اسـت ولی ’s‘ سـوم شـخص ندارد، پس نمی تواند در زمان حال ساده باشـد. )دلیل رد گزینه های »1 و 3«( جملٔه 

اصلی با کلمٔه never منفی شده است؛ پس در سؤالی کوتاه باید از فرم مثبت استفاده شود، یعنی گزینٔه »2«. 
ترجمه: او هرگز میزان مصرف شکر را کاهش نداد، کاهش داد؟  

1031  گزینه 2.

طبق درسنامه 6: زمان گذشته ساده
بر اساس معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینه های »2، 3 و 4«. با توجه 
به عبارت was papyrus گزینٔه »4« حذف می شود. از طرفی کلمٔه The chief writing material سوم شخص 

مفرد است )دلیل رد گزینٔه »3«(. 
ترجمـه: پاپیـروس مـاده اصلـی نگارش بـود که در زمان باسـتان در مصر، یونـان و دیگر سـرزمین های مدیترانه 

استفاده می شدند. 

1041  گزینه 2.

طبق درسنامه 3: مجهول در زمان حال ساده
با توجه به معنای جمله، پاسخ موردنظر باید به صورت مجهول به کار رود یعنی گزینه   های »2 و 4«. با توجه به 

مفهوم جمله و قانون جمالت شرطی ) جملٔه they will wither and die ( باید از گزینٔه »2« استفاده شود.
ترجمه: اگر شکوفه های پرتقال در معرض سرمای شدید قرار داده شوند، سفیدتر می شوند و از بین خواهند رفت.

Vocabulary

1051  گزینه 1.

So طبق درسنامه 15: کاربرد حرف ربط
با توجه به معنای جمله، مفهوم نتیجه گیری برداشت می شود. در واقع جملٔه دوم نتیجه جملٔه اول است. 

ترجمه: آخر هفته باید درس بخوانم،  تا اینکه بتوانم امتحانم را قبول شوم.

1061  گزینه 3.

So طبق درسنامه 15: کاربرد حرف ربط
با توجه به معنای جمله، مفهوم نتیجه گیری برداشت می شود. در واقع جملٔه دوم، نتیجه جملٔه اول است.

ترجمه: او مریض بود، در نتیجه به مدت یک هفته به مدرسه نرفت.

1071  گزینه 2.

so طبق درسنامه 15: کاربرد حرف ربط
با توجه به معنای جمله، مفهوم نتیجه گیری برداشت می شود. در واقع جملٔه دوم، نتیجه جملٔه اول است.

ترجمه: او در کالس بدرفتاری کرد، در نتیجه معلم از او خواست که بیرون رود.




