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1تخته سیاه- 1399  .His parents .................. very rich.

are said that they are are saying to be are said to be have said to be

2دریافت- 1397  .The rains .................. came too late to save the crops.

Which the farmers were expected Which the farmers were expecting

Whom the farmers expecting Whom the farmers were expecting

smart- 14003  .My mother likes nothing .................. a nice long walk in the local park.

better than as good the best well

smart- 14004  .The writer’s latest novel is far .................. anything he’s written before.

the best better than good as better

5دریافت- 1397  .Which sentence is grammatically CORRECT ?

Tea which made from herbs is called herbal tea. 

A river that polluted is not safe for swimming. 

We enjoyed the city which spend our vacation. 

One of the elephants which we have seen at the zoo has only one tusk. 

تخته سیاه- 1399

6  .A: I don't understand how to solve this problem. 
B: .................. ? I'm sorry.

Don't you Do you Don't I Do I

smart- 1400
7  .Your teacher, whom I met last week, believes that parents should be made personally responsible for
their children’s behavior, ………………?

doesn’t he don’t you shouldn’t they didn’t I

8تخته سیاه- 1399  .She is quite poor. Ever since she lost her job last year, she .................. money.

has had a little has had little had little had a little

smart- 14009  .A: What .................. you .................. of my new dress? 
B: I’m sorry. I .................. about a serious problem. Let’s talk about it later.

are / thinking / am thinking do / think / think 

are / thinking / think do / think / am thinking

10تخته سیاه- 1399  .Lots of houses .................. in the Great Fire of London, .................. ?

destroyed - didn't they were destroyed - weren't them

were destroyed - weren't they have destroyed - haven't have

11تخته سیاه- 1399  . I'm not invited to the wedding, .................. ?

Are I am I Aren't I am I not

12تخته سیاه- 1399  .Anyone .................. to take the exam must sign up before next Friday.

whom they want who want who wants who he wants

13تخته سیاه- 1399  .By what time .................. ?

should this work be finished should you be finished this work

should be this work finished you should finish this work
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smart- 140014  .A: Did you buy that .................. car last week? 
B: Actually, I didn’t like it. I .................. another one.

old black American / will buy old black American / am going to buy 

black old American / will buy black old American / am going to buy

تخته سیاه- 1399

15  .The police .................. the information about the murder by some people who had seen the scene.

gave was giving were given has given

16تخته سیاه- 1399  .No one can get all these, .................. ?

can't they will they can they can them

smart- 140017  . It’s been a long time since we’ve been to that village, .................. ?

isn’t it haven’t we hasn’t it don’t we

smart- 1400
18  .According to what mom says, the money you have borrowed from your friends has to ………………
back as soon as possible.

paid be paid been paid being paid

دریافت- 1397
19  . If Dorothy .................. badly hurt in a car accident, she would .................. in last month's marathon.

were - participate weren't - participated were - participated weren't - participate

20تخته سیاه- 1399  . I caught  ..................  train to ..................   London.  ..................  train was late.

a, __, A  __, the, The a, __, The  the, the, A 

21تخته سیاه- 1399  .My friend offered me .................. pizza, but I .................. lunch, .................. I wasn't hungry.

a piece of - had just had - so a bar of - just had - and

a piece of - had just had - but a slice of - have just had - so

smart- 140022  .Which sentence is grammatically correct?

The women herself washed the car. We are believing what he says. 

If you are hungry, help yourself. Was your friends playing games?

smart- 140023  .Which sentence is grammatically correct?

The door of that beautiful house is open.  Why are those young woman crying? 

Will Jack helps you with your English? Her uncle’s going call to me tonight.

24دریافت- 1397  .This medication ............... on an empty stomach or it may have side effects.

should takes shouldn’t be taking shouldn’t be taken should taken

smart- 1400
25  .The workers who were carrying the heavy bags .................. the new windows in the near future.

are going to install will be installed were installing have been installed

smart- 140026  .Which sentence is grammatically correct?

There are two farmer working on the farm. 

My brother and his friend is going to the cinema next week. 

Those men are driving. 

The women is working on a computer.
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smart- 140027  .The new movie you saw yesterday has been produced by that famous man, .................. ?

hasn’t it isn’t it didn’t you haven’t you

smart- 1400
28  .My father ……………… ill ……………… the last two months. That’s why I feel tired and depressed.

was / since was / for has been / for has been / since

دریافت- 1397
29  .Good news! I .................. a good job with high salary soon. I had an interview at an engineering firm
yesterday.

may be offered may not be offered have been offered have not been offered 

smart- 140030  .How many .................. do you need for the exam?

paper piece of paper slices pieces of paper 

تخته سیاه- 1399

31  .Lucy  ..................  her arm last week. It  ..................  when she  ..................  her room. She  .................. 
off the ladder.

was breaking - was happening - pained - fell broke - happened - painted - fell  

broke - happened - was painting - fell  broke - was happening - was painting - was falling 

smart- 140032  .A: Do you need some help?    B: No, thanks. John .................. me.

be going to help will help is going to help help

33تخته سیاه- 1399  .As time passed, their conditions grew  ..................  .

worser and worser worst and worst 

worse and worse the worst and more worse 

تخته سیاه- 1399

34  .When construction was about to begin on the site near the woods, some of the beautiful
trees .................. down.

should be cut had to be cut had to cut have to cut

35تخته سیاه- 1399  .He .................. to do the job in an hour, but he still .................. by 10 O'clock.

promised - didn't finish had promised - hadn't finished

had promised - didn't finish promised - wouldn't finish

دریافت- 1397
36  . In some countries, certain prices, such as that of medical supplies .................. by the government
and sometimes .................. by how much consumers .................. to pay for a product.

controlled - determined - willing are controlled - are determined - are willing 

are controlling - are determining - are willing are controlled - are determined - willing

37تخته سیاه- 1399  . I haven't liked ice cream since I  ..................  and was sick.

ate too many have eaten too much  ate too much have eaten too many 

38دریافت- 1397  .He hurt her feelings on purpose, ..................  he?

does did doesn’t didn’t

سراسري- 1399

39  .There is no clear evidence stating where and when football .................. , but most historians agree
that some type of ball game had been played centuries before the modern game developed in England.

invented was invented was inventing would be invented 
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40تخته سیاه- 1399  .Claude, the seventeenth_century French painter, spent  ..................  his life in Italy.

much too few little much of 

تخته سیاه- 1399

41  . I've seen   ..................   those cartoons that Gary Larson draws. Mary has   ..................   them on her
wall.

a few _ a few of a few of _ a few a few _ a few  a few of _ a few of 

smart- 1400

42  . If you clicked on the comments link for the last post before last night, you would .................. to a
non-existent page.

have taken be taken take be taking

43خوشخوان- 1398  .David had already sold his  ..................  motorcycle.

red lovely Italian big lovely red big Italian lovely big red Italian Italian big lovely red 

44تخته سیاه- 1399  .When I  ..................  postman, I got up at three o'clock every morning.

have worked as the worked as a worked as the have worked as a 

45دریافت- 1398  .A friend of mine, Parham, is absent today. He ............... ill.

 should be should not be must be must not be

46دریافت- 1398  .Listen! There’s someone at the door. I .................. the door for you.

will open am going to open opened will be opened

47تخته سیاه- 1399  .She tried to express her feelings  ..................  she could.

as kinds as  more kindly than as kindly as the more kind 

48دریافت- 1398  .At most public swimming pools, people ............... a shower before entering the pool.

must take must be taking may take   may be taking

49تخته سیاه- 1399  . I'm thinking of going to the gym. Can you give me  ..................  on how to stay fit?

some advices some advice a few advice an advice 

smart- 140050  . I’m sorry. I accidentally dropped the vase. I didn’t want it ………………… .

be damaged  have been damaged  to get damaged  to damage

51تخته سیاه- 1399  .This drink which she has given us tastes  ..................  .

bitter of that bitter more bitter the bitter  

52دریافت- 1397  .The mail ............. by the time I left for the office yesterday.

has already delivered   had already delivered

has already been delivered had already been delivered

دریافت- 1397

53  .Many roads and railways ............. in the 1880s because the industrial cities needed a network to link
with sources of supply.

must be built  had been built have been built had built

خوشخوان- 1398
54  .The party might go on all night. If it  ..................  , no one will want to do any work tomorrow.

was doing did does would do 

55تخته سیاه- 1399  . It  ..................  be Emily  ..................  the door. She's  ..................  Ireland.

may not -  at - in  can't - in - in  can't - at - in  must not - at - at  
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56تخته سیاه- 1399  .She spends  ..................  she does with them.

as much as time with me  with me much time as as much time with me as much time as with me 

smart- 1400

57  .According to the report, in the 1990s the new medicine ………………… in around 1,000 medical centers
in Europe and over 800 hospitals in the United States.

was using was being used has used has been used

تخته سیاه- 1399

58  .A: Why do you want to work here? 
B: Well, I  ..................  children all my life. I  ..................  to work with kids since I  ..................  high school.

lived - wanted - left have loved - wanted - left 

loved - have wanted - have left have loved - have wanted - left 

59خوشخوان- 1398  . John could fix the car if he  ..................  home.

were is had been has been 

60تخته سیاه- 1399  . It was a real shame for them  ..................  after all their work.

not to win not winning don't win to not win 

تخته سیاه- 1399

61  .Somebody  ..................  her computer while she  ..................  her history class. No one  ..................  the
thief.

was stealing - was teaching - wasn't seeing stole - taught - didn't see  

was stealing - was teaching - didn't see  stole - was teaching - didn't see  

smart- 140062  .When the young boy left home, he .................. a brown bag and a ball with him.

had was having has is having

63دریافت- 1397  .Luckily, nothing happened to her in that terrible accident, .................. ?

did it didn’t it did they didn’t they

64خوشخوان- 1398  .The first Persian dictionary  ..................  was compiled more than 900 years ago.

which still is published which still published which was still published which is still published 

65تخته سیاه- 1399  .The teacher shouted at the boy, .................. his homework again.

whom he had forgotten who forget who had forgotten that he forgot

66تخته سیاه- 1399  .My friend bought me a  ..................  .

big sweater grey woollen big woollen grey sweater woollen grey big sweater big grey woollen sweater  

smart- 1400

67  .The eldest of a family of eight, Karim has three brothers and four sisters, none of .................. had
seen in that time.

who whom he whose that he

سراسري- 1399
68  .Economists are concerned that the rate of inflation will double if the government  ..................  take
immediate steps to control it.

were not will not does not did not

smart- 140069  .She’s going to study medicine after finishing high school, ……………….?

hasn’t she isn’t she doesn’t she doesn’t she
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خارج از کشور- 1398

70  .Since she ..................  the proper lens for her camera, she wasn't able to take pictures of the unusual
scene.

was not bringing has not brought had not brought would not bring

smart- 140071  .Were the young women .................. cooking the meal when the guests .................. ?

herself / arrived yourselves / arrive themselves / arrived themselves / arrive

72دریافت- 1398  .  .................. tourists have come to Iran to see old buildings and Iranian art crafts.

Million Millions Million of Millions of

73تخته سیاه- 1399  . I've not heard any news about him. He .................. to be somewhere in Russia.

thought is thought have thought thinks

74سراسري- 1393  .Didn't the woman look lovely in that ..................  silk dress?

beautiful long green long beautiful green green beautiful long long green beautiful

خارج از کشور- 1398
75  . I am absolutely sure that Jennifer would do the same task differently if she .................. you.

is was were had been

تخته سیاه- 1399

76  .No one can make that decision for   .................. , Ann. Only you   ..................   can   make such an
important decision about   .................. life.

yourself - yourself - your yours - yours - yourself you - yourself - your own yourself - __ - your 

77تخته سیاه- 1399  .Lovely day today, .................. ?

is that isn't that doesn't it isn't it

تخته سیاه- 1399

78  .Tony was fortunate, as was his friends,   ..................   an old cottage   ..................   when he went 
..................  last week.

to find - to stay - to hunt find - stayed - hunting found - stayed - hunting to find - to stay - hunting 

79خوشخوان- 1398  .Martin is very good  ..................  pictures.

at drawing on draw to draw in drawing 

80تخته سیاه- 1399  .You  ..................  use your phone in quiet zones,  ..................  trains or  ..................  hotels.

don't have to - in - in must not - on - on don't have to - on - in  must not - on - in  

81تخته سیاه- 1399  .Which one is grammatically WRONG?

It is a third time that I have heard that news.  

Why don't you ask for information about train schedules? 

Are you going to Paris next summer?  

There are many tall buildings in the city of Chicago.  

smart- 140082  .A: I think it's better if you take the highway to the store, .................. ? 
B: Well, it's usually busy this time of the day and it .................. definitely .................. by the traffic.

isn't it? - has - been closed don't you? - had - closed 

don't I? - will - close isn't it? - had - closed 
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تخته سیاه- 1399

83  . I'm almost ready  ..................  my garden. I have a lot of seeds. Maybe I have  ..................  I need. If I 
..................  more seeds than I need, I  ..................  some to my neighbor.

to plant - the most - have - will give planting - most - will have - give 

planting - more - will have - give to plant - more than - have - will give 

smart- 1400
84  .The teacher was trying to explain the use of English language tenses and everybody ..................
carefully.

were listening listen was listening listened

85تخته سیاه- 1399  . I hated the  ..................  the factory because I  .................. start work ..................  .

shift early in - must - at six in the morning early shift at - had to - at six in the morning 

shift early at - had to - in the morning at six early shift in - must - at six in the morning 

دریافت- 1398

86  .A: Are you busy next week? 
B: Yes, we .................. about the animals which are endangered.

will study  are going to study study studied

تخته سیاه- 1399

87  .How many common nouns and proper nouns are there in following sentence respectively?  
' Mary got a pair of Reeboks for her birthday'

1 − 1 2 − 1 1 − 2 2 − 2

تخته سیاه- 1399

88  . It will be the first time President Nelson  ..................  Europe  ..................  her election victory in May.

has visited - for visited - since has visited - from has visited - since 

89تخته سیاه- 1399  .What .................. , if the sun .................. ?

would we do - wouldn't shine did we do - weren't shining

would we be doing - weren't shining did we do - doesn't shine

دریافت- 1398
90  .You have to wait forever at the doctor’s office. I suggest  ..................  a good book to help kill time.

taking  to taking not taking not to taking

91دریافت- 1398  .You  ..................  about American history if you visit the exhibition.

will learn a lot of will learn a lot learn a lot of learn a lot

خارج از کشور- 1398

Recent advances in the fields of medicine and biotechnology ........(a).......... in situations that could not
be even     ........(b)..........   only a generation ago. Battery-operated plastic hearts can be implanted into
people. People   ........(c)..........  be kept alive indefinitely by machines.   ........(d)..........  or animals can be
made. While such scientific achievements may ultimately help   ........(e)..........   , they have also created
complex legal and ethical issues.

92خارج از کشور- 1398  .a

will result  was resulting  had resulted  have resulted  

93دریافت- 1398  .My stomach hurts a lot and I think I .................. .

will be sick am going to be sick am going to sick was sick

94دریافت- 1397  .There was an important meeting last week and a number of suggestions .................. .

was made have made were made were making
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smart- 1400

95  . In recent years, the college, which ……………… in 1893, has faced problems attracting students and
professors because of its unique status.

was founded founds has been founded founded

دریافت- 1397

96  .   .................. the environment better, there .................. adequate supplies of natural resources for
future generations.

If we manage - won't be Unless we manage - won't be

Unless we manage - aren't If we don't manage - will be 

تخته سیاه- 1399
97  .The young executive was told if the computers didn't function properly, he  ..................  use
alternative means.

would have to will have to have to had to

تخته سیاه- 1399

98  .Melica forgot to take an umbrella on that rainy day ..................  , so she called her father to bring it
for  .................. .

by herself - her  with her - her with herself - herself by her - her 

دریافت- 1398
99  .A: I wonder how old Louis is? 
B: Well, he went to school with my father, so he ............... over 50.

must be  will be   should be need to be

100تخته سیاه- 1399  .The best thing about weekend  ..................  to work

are not to go is to not go are not going is not going 

سراسري- 1399

101  .Rescue helicopters had searched the whole area for the missing hikers for five hours before they
finally .................. them in a remote area.

were found would find were finding found

102دریافت- 1398  .The students ............... at the college during the vacation, if they wish.

must stay  can stay mustn’t stay can’t stay 

103دریافت- 1397  .This is a piece of advice our father always told us, .................. ?

is it isn’t it is this isn’t this

smart- 1400
104  .All of this will create problems for most foreign companies out of China,   .................. looking for
growth in the Chinese market.

but not for those so for those but for those and not those for

دریافت- 1398

105  .Sam is from Colorado, which is hundreds of miles from the coast, so he  .................. the ocean. He
should come with us to Miami.

never saw never seen  didn’t never saw  has never seen

106تخته سیاه- 1399  .Eric and Ida would rather visit Hawaii  ..................  .

than anywhere to anywhere else than any where else of anywhere 

smart- 1400107  .The tree under .................. last week was the largest and oldest in the park.

that they had their picnic  they had their picnic which  

it which they had their picnic  which they had their picnic
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108تخته سیاه- 1399  .Don't lend your car to Jimmy. He's an awful driver. He  ..................  an accident.

 has  is going to have  would have  will have

تخته سیاه- 1399

109  .When you get to london, Ramona  ..................  you your ticket, and you  ..................  the 17:15 train
to Dover, ok?

 give, catch  gives, will catch  gives, catch  will give, will catch

110دریافت- 1398  .When we were young, my sister and I spent  ..................  together on our city.

a lot of time lots of times a few times few times

خوشخوان- 1398

111  .She still has nightmares from  ..................  up in a small dark cupboard for hours last year.

having been locked  locking locked having locked 

112خوشخوان- 1398  .Your father let you play in the park,  ..................  ?

doesn't he did your father didn't he doesn't your father 

خارج از کشور- 1399
113  .A camera can be used to film directly from the computer's display screen, but for the highest
quality images possible, ..................  .

which expensive film recorders are used by. they are used for expensive film recorders. 

are used by expensive film recorders. expensive film recorders are used. 

smart- 1400
114  . I think we should buy   .................. food because the kids were going to eat something before we
left,  .................. ?

little / don’t we many / weren’t they a lot of / didn’t we some / shouldn’t we

115تخته سیاه- 1399  . I've traveled in Europe a lot, and in 2001 I  ..................  to Africa.

went have gone have been am going 

smart- 1400116  . I didn’t know that the young man .................. could help me solve the problem.

who my father was talking to him  to whom my father was talking  

that my father was talking to who which my father was talking to

117تخته سیاه- 1399  .My father .................. his arm while playing football last week.

broke was breaking has broken had broken

خوشخوان- 1398

118  .A: Why did you return home quickly? 
B: I suddenly remembered that I  ..................  the stove on.

have left left was leaving had left

119تخته سیاه- 1399  .Those who took the nature class last month have learned  ..................  delicate plant life.

don't disturb  to not disturb not to disturb they don't

smart- 1400
120  .Many tourists visit Shiraz every year. I think it .................. be my next goal to visit there some day.

will be is going will is going to 

121تخته سیاه- 1399  .The musician .................. how to play the Violin is a member of the Cleveland Symphony.

was taught David David taught him who taught David whom David was taught

smart- 1400

122  .Scientists claim that there aren't nearly .................. deadly diseases in the world as there were a
few decades ago.

as much as as many most more than 

9

جمع بندي گرامر زبان عباس بهمنی

www.konkur.in

forum.konkur.in



123تخته سیاه- 1399  .  ..................  this week, I  ..................  two tests and a quiz, and it's only wednesday.

Since - have had For - had So far - have had Until - had 

124تخته سیاه- 1399  .The means .................. he solved the problem remains a mystery.

which that by that by which

smart- 1400125  .Are Persian zebras really .................. the world?

one of the most beautiful animals in of the most beautiful animals of 

among the most beautiful animals of as the most beautiful animal as in

smart- 1400

126  .The man we met yesterday is a ……………… NBA basketball player than me, but I think his father
was one of ……………… ever.

good / the best better / better good / better better / the best

127تخته سیاه- 1399  . I'll  ..................  get up early tomorrow. Mry interview is  ..................  9:00.

must - at have to - at should - in must - in  

128خوشخوان- 1398  .The meeting took  ..................  I expected.

three time as long as three time longer than 

three times as long as three times more longer than 

129تخته سیاه- 1399  . It is difficult  ..................  all the time.

to keep they try keeping them trying to keep them trying keeping that they try  

130تخته سیاه- 1399  .The contractor hops that the building .................. next mounth.

will be finished to be finished will finish must finish

دریافت- 1397
131  .Changing waste  ..................  one of the most helpful ways to save the resources of the earth.

to energy can be considered energy can be considered

 energy can be considering  to energy can be considering

smart- 1400132  .When my brother came back home that evening, he had a dog with .................. .

himself itself his him

133دریافت- 1397  .You .................. probably already be a member of a union.

are going will are going to were going to 

smart- 1400134  . I didn’t like that .................. car at all, so I sold it.

old yellow Chinese yellow old Chinese yellow Chinese old Chinese old yellow

135تخته سیاه- 1399  .As soon as he .................. his homework, he went to bed.

had done has done did does

تخته سیاه- 1399
136  . Is there  ..................  dictionary in your backpack? I  ..................  up the meaning of  ..................  word.

a, will look, the a, am going to look, a the, am looking, a a, will look, a 

smart- 1400137  . I finally bought .................. ticket. I .................. my mother in July.

a / am going to visit the / will visit __ / am going to visit those / will visit

smart- 1400138  .Did you know the man  .................. I talked about starting our own business?

who  to whom to that  which

10

جمع بندي گرامر زبان عباس بهمنی

www.konkur.in

forum.konkur.in



139تخته سیاه- 1399  .The country of India has almost  ..................  the United States.

three times more people as third as many as people 

three times as many people as third more people than  

140تخته سیاه- 1399  .He would like to take a photograph  .................. . Would you come and sit  ..................  me.

of ours - besides of us - beside of us - apart from of ours - next 

تخته سیاه- 1399

141  . It is definitely clear that regular exercise helps us keep healthy because it makes people
stronger, .................. ?

doesn't it isn't it don't they aren't they

142تخته سیاه- 1399  . I really hate  ..................  be away from home so much.

you have to  your having your having to you have 

smart- 1400143  .Which one is grammatically correct?

A: Goodbye.   B: Wait. I am going to drive you to the station. 

A: What are your plans?   B: I will stay home and relax.

A: Can I talk to Tom?   B: He’s not here. I will get him.  

A: Is she going to saves that animal?   B: I’m not sure.

144تخته سیاه- 1399  .you wouldn't like it if I .................. at you, .................. ?

didn't shout - did I shouted - didn't I will shout - will I shouted - would you

smart- 1400

145  .Are the persian elephants among endangered animals? As you know, only .................. of them are
alive.

few a few little a little 

تخته سیاه- 1399
146  .Your application form must be received   ..................   this office   ..................   9 a.m. on the first of
March.

at - until in - until  at - by in - by 

smart- 1400147  .He says that it .................. snow in the mountains tomorrow.

will be is is going to ___

smart- 1400

148  .A: Did you talk to Mr. Wilkinson?   B: On, no! I completely forgot. I .................. him right now.

will call am going to call will call to am going to call to

smart- 1400149  .Try to keep this a secret. If you say anything to anyone, we .................. you.

will hurt are going to hurt are hurting hurts

smart- 1400150  .Which one is grammatically WRONG?

One of the boys are going to call me this evening. If you study more, you will be successful. 

Look! The fish are eating bread. My feet hurt a lot.

smart- 1400151  .Which sentence is grammatically WRONG?

Look! The mice is eating the cheese. Why are your sisters going to travel? 

One man is talking to those women. One of the shoes was near the door.
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smart- 1400152  .Look at .................. mice. Can you see .................. ?

the / it those / them that / them this / it

smart- 1400

153  .A: We don’t have any bread.      
B: I know. I .................. some. I took some money from your purse.

will buy am going to buy buy buying

smart- 1400

154  .A: We’re going for a walk this evening. Would you like to come? 
B: I can’t make it today. I .................. care of my little sister.

will take took am going to take taking

smart- 1400155  . It is cloudy, but .................. .

I think it will not rain tonight I thinking not it will rain tonight 

not I think it will rain tonight I don’t think it will rain tonight

smart- 1400

156  .According to the news, .................. a basketball game tomorrow. Shall we watch it together?

there will be it will be there is going to be it is going to be

smart- 1400157  . If you don’t leave .................. building, she .................. the police.

the / will call __ / will a / called those / is going to call

smart- 1400158  .We usually .................. by airplane, but next week we .................. a train to the city.

will travel / take travel / will take 

travel / are going to take are traveling / are going to take

smart- 1400159  .Those .................. are in the room. They are going to catch that .................. .

person / mouse people / mice women / mouse man / mice

smart- 1400
160  .A: Would you like me to go and collect the kids from school? 
B: No, thank you. They .................. home this afternoon.

walked are going to walk  walks will walk

تخته سیاه- 1399
161  . carl  ..................  as a mathematical genius when he was ten. One day a professor gave him a
problem. It .................. him only eight second to solve it.

recognized - was taken was recognized - was taken

was recognized - took recognized - took

162تخته سیاه- 1399  .Don't forgot that,  .................. ?

won't you would you you will  shall you  

163تخته سیاه- 1399  .Highway 15 .................. yesterday due to a serious road accident.

has been closed closed was closed has closed

164تخته سیاه- 1399  . I have little time to help you, .................. ?

haven't I have I do I don't I

smart- 1400165  .The woman took .................. from the table and put it in the wooden box.

loaves of bread a piece of paper some apples two cups

smart- 1400166  .The baby was born with a heart problem and only survived for only .................. hours.

many few a few a little
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smart- 1400167  .There is, as you can see, a lot of .................. in that small place.

people rice boy book

smart- 1400

168  .A: Can your brother fix my car, Helen? 
B: Oh, no. He knows .................. or nothing about fixing cars.

little of little a little a little of

smart- 1400169  . I saw .................. on the wooden table, so you can take .................. of them.

much bread / a few a lot of rice / some 

some boxes of chocolate / a few many blue pens / a little

smart- 1400170  .There’s .................. orange and two .................. on the table.

one / slice of bread some / boxes of chocolate 

an / big pieces of cake a lot of / apple juice

smart- 1400171  .The money we need for the new project is exactly .................. .

two millions and fifty-four thousand dollar two million and fifty four thousand dollars 

two million and fifty-four thousand dollar two million and fifty-four thousand dollars

smart- 1400172  .Did you buy .................. on the way home? I’d like to read it right now.

some paper a paper two papers a few papers

smart- 1400

173  .There is .................. bread and .................. cheese in the kitchen. You can have .................. if you are
hungry.

a little / many / some a lot of / a little / some little / a little / a lot plenty of / much / many

smart- 1400174  .A: What’s .................. weather like in your city?  
B: Actually, we have had .................. lovely weather all week.

the / __ a / the the / a __ / a

smart- 1400175  .A: Steve, .................. fruit do you need for the party? 
B: We need .................. oranges and .................. pineapple.

how much / a few / one how many / some / __ 

how much / a lot of / many how many / three / a

smart- 1400

176  . I had .................. serious problem, so I went to the doctor. The doctor gave me .................. advice on
what to eat.

a / two pieces of __ / an a / an a few / __

smart- 1400177  .Which of the following is 2538 in words?

two thousands five hundred thirty eight two thousand five hundred thirty-eight 

two thousand five hundred thirty eight two thousand five hundreds thirty-eight

smart- 1400178  .The news we heard on the radio .................. shocking. I can’t believe .................. .

were / them was / it will be / them were / it

smart- 1400179  .Which sentence is grammatically CORRECT?

He had little experience, so we didn’t hire him. Nora feels very sad. She has only few friends. 

The gray mice is eating the cheese in the box. These jeans are three hundreds of dollars.

13

جمع بندي گرامر زبان عباس بهمنی

www.konkur.in

forum.konkur.in



smart- 1400180  .A: How much did those .................. films cost? 
B: .................. , I guess.

two-minute / Hundreds of dollars two minutes / Hundred dollar 

two minute / hundred dollar two-minutes / A hundred dollars

smart- 1400181  .Which sentence is grammatically WRONG?

There are some fish in the lake. Can you see it, Jack?  How many mice do you need to do that experiment? 

My cousins and I have visited that place several times. I don’t have much information about what they do.

تخته سیاه- 1399
182  .Kurt Vonneguit, .................. was one of America's best writers, was also a very good painter.

whom that who ---

smart- 1400
183  . If my brother and I .................. fifty friends to my birthday party, my parents .................. angry.

were invited / would be invited / might be have invited / were have been invited / will be

smart- 1400184  .Big cars that use a lot of petrol are .................. these days than twenty years ago.

popular less popular the most popular as popular as

smart- 1400185  .There’s .................. in the picture.

two young Indian people some red modern cars a long orange T-shirt an old expensive watch

smart- 1400186  .Edison did not attend school and learned science .................. .

and read in the library himself stories to himself by reading in the library 

by reading books in the library himself in the library by himself reading

smart- 1400

187  . If that skillful mechanic whom I know well were here, your car ……………… as soon as possible.

could repair would be repaired will be repaired was repairing

smart- 1400188  .My mom bought a very .................. .

some red Italian plastic chairs modern expensive golden watch 

nice old Iranian wooden table two long yellow cotton dresses

smart- 1400189  . I think .................. thing by far about being unemployed is having no money.

bad the worst worse than worse

smart- 1400190  .My sister gave me .................. on my birthday. I really love it.

two beautiful small Iranian cups an orange leather Iranian jacket 

a few nice yellow plastic rings a good brown wooden chair  

smart- 1400191  . It was late, so we asked the workers to finish the job .................. possible.

as quick as quicker as quickly as the quickest of

smart- 1400

192  .My parent whom I love very much .................. on a long trip recently. I’m happy she is back home
now.

have been has been have gone has gone

smart- 1400193  .Which sentence is grammatically WRONG?

My friend is kind with her sister. My mother is working at home. 

We visit our grandmother on Fridays. My friends take photographs of animals.
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smart- 1400

194  .We .................. my cousins for a long time. Actually I haven’t been here since I .................. eighteen.

haven’t seen / was didn’t see / have been haven’t seen / have been didn’t see / was

smart- 1400

195  .A: Oh, no. I can’t wait anymore. 
B: Really?! How long .................. here.

have you been were you are you you’ve been

smart- 1400

196  .Many women .................. the job in the factory because they have no one to look .................. their
kids.

do not take / for have not taken / after has not taken / at does not take / after

smart- 1400197  .As I mentioned earlier, my cousin left London ten years ago, and .................. .

since I have seen her for haven’t I seen her I haven’t seen her since I have seen her for

smart- 1400198  .Those children .................. a bad time since their mother .................. .

has had / has died have had / died have had / has died has had / died

smart- 1400199  .A: Alex, .................. the new movie by Spielberg? 
B: Yes, I .................. it two times last week. It was great.

did you see / have seen have you seen / have seen 

are you going to see / saw have you seen / saw

smart- 1400200  .Playing football in my free time and .................. what I enjoy a lot.

to surf the Net is surfing the Net is to surf the Net are surfing the Net are

smart- 1400201  .We .................. a dinner party, but we .................. the guests yet.

will have / will not invite have / were not inviting 

are going to have / haven’t invited have had / haven’t invited

smart- 1400202  .Which sentence is grammatically WRONG?

She’s arrived in Tehran a few days ago. My father has only a few hairs on his head. 

Their kids have been here since yesterday. The students are practicing doing the puzzle.

smart- 1400

203  .For me, the worst part of playing golf, by far, .................. always been hitting .................. ball.

have / the has / __ have / __ has / the

smart- 1400
204  .According to the reporter, the national team ……………… many of the games because they
……………… practiced enough.

had lost / did not lost / have not had lost / were not lost / had not

smart- 1400
205  .While my sister .................. the dishes in the kitchen, my brothers .................. games with my
cousins.

washed / was playing was washing / was playing 

was washing / plays was washing / were playing

smart- 1400206  .Which sentence is grammatically WRONG?

The boys are having fun in the park. My dad’s having a new Italian car. 

We are having a good time at home. The guests are having dinner now.
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smart- 1400207  .Mary and Mike, clean the two bedrooms .................. . They are untidy.

themselves yourself yourselves himself 

smart- 1400208  .The old woman over there .................. .

made herself a cup of coffee herself talked to myself politely 

was cleaning herself the room and myself talked to ourselves

smart- 1400209  .All my family members and I have a cold, so .................. have to take care of .................. .

they / themselves ourselves / us we / yourselves we / ourselves

smart- 1400210  .Kate and Mandy, go to the laboratory and do the experiment .................. .

yourself themselves herself yourselves

211تخته سیاه- 1399  . If I .................. a bird, I .................. to live my whole life in a cage.

had - would have had - would have - could would have - could
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افعال expect, think, believe , say و... در مفهوم کلی به صورت مجهول بیان می شوند و به معناي گفته می شود که...، در نظر گرفته می شود که...، تصور می شود که...، می آیند. به گزینه 3  . 1
معنی جمله دقت کن. 

ترجمۀ جمله: گفته می شود که والدین او خیلی ثروتمند باشند.  

»). از طرفی با توجه به مفهوم جمله بعد از which یک جملۀ معلوم می خواهیم. (دلیل بعد از the rain که یک اسم غیرانسان است از which استفاده می کنیم (دلیل رد گزینه هاي « و  گزینه 2  . 2

 (« رد گزینۀ «
 فعل یا فاعل + which + اسم غیرانسان

 ترجمه: بارانی که کشاورزان توقع داشتند ببارد، دیرتر از آن بارید که بتواند محصوالت را نجات دهد. 
مادرم هیچ چیزي را بهتر از یک پیاده روي طوالنی در پارك محلی دوست ندارد.  گزینه 1  . 3

توضیح: در این جمله مقایسه بین دو چیز صورت گرفته است، پس باید از صفت تفضیلی استفاده کنیم.  
آخرین ُرمان آن نویسنده خیلی بهتر از هر آن چه است که قبًال نوشته است.  گزینه 2  . 4

توضیح: در این جمله مقایسه بین دو چیز صورت گرفته است نه یک گروه: «آخرین ُرمان» و «هر آنچه که قبًال نوشته شده است»، پس باید از صفت تفضیلی استفاده کنیم. دقت کنید که در این جمله
far به معنی «خیلی، زیاد» است. 

» نیز با توجه به مفهوم جمله «شهر نمی تواند تعطیالت را » فعل بعد از which با توجه به معناي جمله باید به صورت مجهول به کار رود (پس غلط است). در گزینۀ « در گزینه هاي « و  گزینه 4  . 5
سپري کند» پس این گزینه غلط است. 

ترجمه: یکی از فیل هایی که ما در باغ وحش دیدیم، فقط یک عاج داشت. 
این هم در نوع خودش تست خوبی بود! دقت کنید که این question tag نیست، چون از طرف فرد دوم پرسیده می شود، پس در واقع همان مفهوم سوال شخص اول را تکرار می کند. گزینه 1  . 6

مثًال: 
 A: I have got a headache .الف. من سردرد دارم

 B: Have you ب. سردرد داري؟
ترجمۀ جمله: الف- من نمی دانم که چطور این مسئله را حل کنم. 

ب- نمی دانی؟ متأسفم.
معلم شما، که من او را هفتۀ گذشته مالقات کردم، معتقد است که والدین باید شخصًا مسئول رفتار فرزندان خود باشند، این طور نیست؟  گزینه 1  . 7

توضیح: براي نوشتن Tag Question باید از فاعل و فعل جملۀ پایه استفاده کنیم، در این جا فاعل جملۀ پایه Your teacher = he است و فعل جملۀ پایه believes است که چون به زمان حال ساده
بیان شده است باید در سؤال کوتاه انتهاي جمله از doesn’t استفاده کنیم. 

دو نکته را در نظر بگیرید، اول اینکه مفهوم جمله منفی هست و در مفهوم منفی little به کار می رود. نکتۀ دوم به since در جمله دقت کنید، پس در قسمت دوم حال کامل می آید.  گزینه 2  . 8
since + حال کامل + گذشتۀ ساده 

 ترجمۀ جمله: او نسبتًا فقیر است. از زمانی که او شغلش را از دست داد. پول کمی داشته است.
- در مورد لباس جدید من چه فکر می کنی (نظر تو در مورد لباس جدید من چیست)؟  گزینه 4  . 9

- متأسفم. دارم در مورد یک مشکل جدي فکر می کنم. اجازه بده بعدًا در مورد آن صحبت کنیم. 
توضیح: اگر فعل think به معنی «نظر دادن» باشد نمی تواند به صورت استمراري بیان شود ولی اگر به معنی «فکر کردن» باشد می توان آن را به صورت استمراري بیان کرد. 

با یک نگاه کوچک به قبل از جاي خالی و فعل گزینه ها می شود فهمید که جمله مجهوله! «خانه هاي زیادي ویران شدند.» پس بین گزینه هاي  و  انتخاب می کنیم. بخش بعدي جاي گزینه 3  . 10

خالی هم که ضمیمۀ پرسشی هست و گزینۀ  هم که با دیدن them حذف می شود!
am» بیان می شود، اما اینجا جمله منفی است، پس به راحتی «Aren't I» گولتان نزند، چون در حالت جمله مثبت، ضمیمۀ پرسشی  با «I am not» این تست خیلی راحت است، اگر وجود گزینه 2  . 11

I» یعنی گزینۀ  را انتخاب می کنیم. 
ترجمۀ جمله: من به عروسی دعوت نیستم، مگه نه؟ 

براي اشاره ضمایر مبهم مثل «anyone» از ضمیر «they» استفاده می شود، البته him/he و ... هم مشکلی ندارد! پس گزینه هاي  و  حذف می شوند، چون می دانید اسم قبل از ضمیر گزینه 3  . 12

موصولی در بند وصفی دوباره تکرار نمی شود! ضمنًا بعد از ضمایر مبهم فعل مفرد به کار می رود. پس گزینۀ  صحیح است. 
ترجمۀ جمله: هرکس که می خواهد امتحان بدهد باید قبل از جمعۀ آینده ثبت نام کند. 

به ساختار سوالی جمله توجه کنید. گزینه 1  . 13
- آیا هفتۀ گذشته آن اتومبیل قدیمی سیاه آمریکایی را خریدي؟  گزینه 2  . 14

- راستش، آن را دوست نداشتم. قصد دارم یک (اتومبیل) دیگر بخرم. 

be going توضیح: با توجه به ترتیب قرار گرفتن صفت ها یکی از گزینه هاي  و  درست هستند. از طرفی براي کارهایی که برنامه ریزي شده اند و از قبل تصمیم داریم آن ها را انجام دهیم از ساختار

to استفاده می کنیم، در نتیجه فقط گزینۀ  درست است. 

باز هم نقش دو مفعولی فعل «give» مدنظر است. اطالعات به پلیس داده می شود، پس مجهول است و به راحتی می توانید گزینۀ  را انتخاب کنید.  گزینه 3  . 15
ترجمۀ جمله: اطالعات دربارة قتل، توسط مردمی که صحنه را دیده بودند، به پلیس داده شد.

می دانید که هرگاه نشانه هاي منفی ساز مثل hardly, rarely, never, no و ... باشد، باید در ضمیمۀ پرسشی از فعل مثبت استفاده کنیم.  گزینه 3  . 16
ترجمۀ جمله: هیچ کس نمی تواند همه این ها را به دست آورد، اینطور نیست؟

زمان زیادي بوده است که ما در آن روستا بوده ایم.     گزینه 3  . 17
توضیح: باید بدانید Tag Question بر اساس فاعل و فعل جملۀ پایه نوشته می شود. در این جا جملۀ پایه It’s been a long time است که در آن It’s شکل کوتاه شدة It has است، پس پاسخ شکل

منفی آن یعنی hasn’t it است. 
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طبق آن چه که مامان می گوید، پولی که از دوست هایت قرض گرفته اي باید به محض امکان برگردانده شود.  گزینه 2  . 18
توضیح: این جمله، مجهول است و فعل آن باید شامل شکلی از to be به همراه قسمت سوم فعل اصلی باشد. دقت کنید که در جمله هاي مجهولی که در آن ها فعل have to / has to / had to به کار

رفته است، بعد از have to / has to / had to از be به همراه قسمت سوم فعل استفاده می کنیم. 

» انتخاب می شود.  ») و با توجه به معناي جمله گزینۀ « با توجه به کلمۀ would در جواب شرط، بعد از آن باید فعل ساده بیاوریم (دلیل رد گزینه هاي « و  گزینه 4  . 19
ترجمه: اگر دوروتی در تصادف آسیب جدي نمی دید، او در ماراتن ماه گذشته شرکت می کرد.

قبل از لندن که حرف تعریف نمی خواهیم، جاي خالی سوم هم «قطار» براي بار دوم تکرار می شود؛ پس قبل از آن the میاد.  گزینه 3  . 20

واحد مناسب براي اسم غیرقابل شمارش pizza می تواند a piece of یا a slice of باشد، ضمنًا با توجه به معنی جمله در جاي خالی دوم از زمان گذشته کامل استفاده می کنیم و گزینه 1  . 21
همچنین حرف ربط مناسب در اینجا so است. 

گزینه 3  . 22
کدام جمله از لحاظ گرامري درست است؟

شکل درست گزینه هاي دیگر به صورت زیر است:

The woman herself washed the car. / The women themselves washed the car.

We believe what he says. 

Were your friends playing games?
گزینه 1  . 23

کدام جمله از لحاظ گرامري درست است؟
توضیح: شکل درست گزینه هاي دیگر به صورت زیر است:

Why are those young women crying?

Will Jack help you with your English?

Her uncle’s going to call me tonight?

جمالت مجهول  گزینه 3  . 24
با توجه به مفهوم جمله باید از ساختار مجهول استفاده کنیم و مجهول افعال ناقص (modals) با be+ pp ساخته می شود. 

ترجمه: این دارو نباید با معده خالی مصرف شود وگرنه عوارض دارد. 

کارگرهایی که در حال حمل کردن کیسه هاي سنگین بودند قصد دارند در آیندة نزدیک پنجره هاي جدید را نصب کنند.  گزینه 1  . 25

توضیح: عبارت in the near future در انتهاي جمله نشانۀ زمان آینده است، پس یکی از گزینه هاي  یا  درست هستند. از طرفی The workers فاعل جمله است، در نتیجه جمله، معلوم است و

فقط گزینۀ  می تواند پاسخ درست باشد. 

ترجمه:  گزینه 3  . 26

 (two farmers) .دو کشاورز بر روي مزرعه کار می کنند : گزینۀ 

 (are going to) .برادر من به همراه دوستش، هفتۀ آینده به سینما می روند : گزینۀ 

: آن مردان دارند رانندگی می کنند.  گزینۀ 

 (the women are) .زنان روي یک کامپیوتر کار می کنند : گزینۀ 

آن فیلم جدید که شما دیروز دیدید توسط آن مرد معروف تولید شده است، این طور نیست؟  گزینه 1  . 27
توضیح: در جملۀ مورد نظر عبارت you saw yesterday یک توضیح اضافه است که بعدًا به جملۀ اصلی اضافه شده است. پس براي نوشتن tag question باید از فعل کمکی has به صورت منفی

یعنی hasn’t استفاده کنیم. به جاي The new movie نیز ضمیر فاعلی it را به کار می بریم. 
در اصل جمله به صورت زیر بوده است: 

The new movie has been produced by that famous man, hasn’t it?

توضیح: عبارت the last two months «طول مدت زمان» را نشان می دهد و نشانۀ زمان حال کامل (ماضی نقلی) است. گزینه 3  . 28

از آن جایی که پیشنهاد از سوي شخص دیگري انجام می شود، پس جمله مجهول است. ساختار Modal ها  گزینه 1  . 29

 Modal+ be+p.p 
 ترجمه: یک خبر خوب! ممکن است به من یک شغل خوب با حقوق باال پیشنهاد شود. من دیروز مصاحبه اي در یک شرکت مهندسی داشتم. 

ترجمه: چند ورقه کاغذ براي امتحان نیاز داري؟  گزینه 4  . 30

). همچنین واحد شمارش مناسب براي "paper"، می تواند "piece" باشد.  نکته: در جاي خالی باید کلمه اي را به صورت جمع بیاوریم (حذف گزینۀ  و 

معنی جمله: هفتۀ پیش لوسی دستش را شکست. وقتی آن اتفاق افتاد که او داشت اتاقش را رنگ می زد. او از نردبان افتاد.   گزینه 3  . 31

- آیا کمکی الزم داري؟  گزینه 3  . 32
- نه، ممنون. جان قرار است به من کمک کند. 

توضیح: براي بیان کارهایی که از قبل برنامه ریزي شده است از ساختار be going to استفاده می کنیم. دقت کنید که گزینۀ  نادرست است زیرا وقتی از ساختار be going to در جمله استفاده
می کنیم باید به تناسب فاعل از am / is / are استفاده کنیم. 

از  صفت تفضیلی براي تأکید کردن بر روند کاري استفاده می شود. به عنوان مثال more and more، به معنی بیشتر و بیشتر و worse and worse که به معنی بدتر و بدتر می باشد.   گزینه 3  . 33

با توجه به مفهوم جمله فعل مجهول نیاز است. ضمنًا می دانید که سه قسمت فعل cut مثل هم هست. گزینه 2  . 34
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با توجه به مفهوم جمله در جمله وارة اول و دوم باید از زمان گذشتۀ کامل استفاده کنیم. گزینه 2  . 35

». و باید از زمان حال ساده استفاده کنیم، از طرفی در جاي با توجه به معناي جمله، پاسخ موردنظر در جاي خالی اول و دوم باید به صورت مجهول به کار رود، یعنی گزینه هاي « و  گزینه 2  . 36

» درست است. خالی سوم باید از فرم معلوم استفاده شود. بنابراین گزینۀ «
ترجمه: در برخی از کشورها، قیمت هاي خاصی نظیر مصرف مواد پزشکی توسط دولت کنترل می شود و گاهی اوقات تعیین می شود که مصرف کنندگان چه مقدار حاضرند براي یک محصول بپردازند. 

بعد از since زمان گذشتۀ ساده می آید، ضمنًا با توجه به اینکه ice cream غیر قابل شمارش است از too much استفاده می کنیم.   گزینه 3  . 37

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 و منفی و اگر فعل جمله منفی باشد، فعل کمکی گزینه 4  . 38
آن سؤالی کوتاه به شکل مثبت در می آید. با توجه به فعل hurt که زمان گذشتۀ 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

»). جملۀ اصلی مثبت است، پس سؤالی کوتاه آن منفی خواهد رود، در زمان گذشته خواهد بود. در این تست بدون (s) به کار رفته است، پس در زمان گذشتۀ ساده می باشد. (دلیل رد گزینه هاي « و 

 .( بود (یعنی گزینۀ 
ترجمه: او عمدًا احساسات آن خانم را جریحه دار کرد، نکرد؟ 

هیچ شاهد آشکاري از این که فوتبال کجا و چه موقع اختراع شد وجود ندارد، اما بسیاري از مورخان موافقند که نوعی از بازي با توپ قرن ها قبل از این که بازي مدرن توسعه پیدا کند گزینه 2  . 39
در انگلستان بازي می شد. 

to be (اختراع کردن) را انجام دهد یعنی فاعل جمله نیست، پس جمله مجهول است (یعنی فوتبال اختراع شد)، در نتیجه ساختار فعل آن باید شکلی از invent نمی تواند فعل football در این جمله
به همراه قسمت سوم فعل باشد. 

هرگاه بخواهیم دربارة بخشی از یک اسم صحبت بکنیم، بعد از شمارنده هاي آن باید حرف اضافه of استفاده کنیم. اینجا هم منظور بخشی از زندگی است، پس از قید شمارشی گزینه 4  . 40
much of استفاده می کنیم.  

قبل از صفات اشاره مثل those می توان از شمارنده ها استفاده کرد، اما دقت کنید که of هم بین آن ها می آید. ضمنًا براي ضمایر مفعولی نیز می توان قبل از آن ها از قیدهاي شمارشی گزینه 4  . 41
همراه با of استفاده کرد.  

اگر قبل از شب گذشته بر روي لینک نظرات پُست آخر کلیک می کردید به صفحه اي که وجود ندارد برده می شدید.  گزینه 2  . 42
would be و جملۀ نتیجۀ شرط به زمان آینده در گذشته (در این جا (clicked در این جا) توضیح: این جمله، شرطی نوع دوم است. در جمله هاي شرطی نوع دوم، جملۀ شرط به زمان گذشتۀ ساده

taken) بیان می شوند. دقت کنید که این جمله، مجهول است پس بعد از would از be به همراه قسمت سوم فعل اصلی استفاده شده است. 

دیوید قبًال موتورسیکلت  ..................  خود را به فروش رسانده است.  گزینه 3  . 43

) قرمز دوست داشتنی ایتالیایی بزرگ 

) دوست داشتنی قرمز بزرگ ایتالیایی 

) دوست داشتنی بزرگ قرمز ایتالیایی 

) ایتالیایی بزرگ قرمز دوست داشتنی 

- ملیت)  - رنگ /  - اندازه /  - کیفیت /  (قبل از اسم از سمت چپ صفات به این ترتیب است: 

بعد از when زمان گذشتۀ ساده به کار می بریم و ضمنًا اینجا حرف تعریف قبل از postman باید a باشد، چون از شغل حرف می زنیم.   گزینه 2  . 44

 (deduction) در مفهوم نتیجه گیري must کاربرد دوم گزینه 3  . 45
در این تست، با توّجه به ترجمۀ جمله، مفهوم نتیجه گیري داریم. 

ترجمه: دوستم پرهام امروز غایب بود. حتمًا او بیمار است. 

چون تصمیم لحظه اي گرفته شده است، از ساختار will استفاده می شود.  گزینه 1  . 46
ترجمه: گوش کن! یکی پشت در است. من در را به جاي شما باز خواهم کرد. 

دقت کنید که ساختار صفات یکسان می تواند براي قیدها هم به کار رود و در اینجا با توجه به معنی جمله نیاز به قید داشتیم.   گزینه 3  . 47

کاربرد اول must در مفهوم اجبار (obligation). با توّجه به معناي جمله، مفهوم اجبار برداشت می شود.  گزینه 1  . 48
ترجمه: در اکثر استخرهاي شناي عمومی، مردم قبل از ورود به استخر باید دوش بگیرند. 

،  و  حذف می شوند.   advice اسم غیرقابل شمارش است، پس همۀ گزینه هاي  گزینه 2  . 49

متأسفم. من آن گلدان را به طور تصادفی انداختم. نمی خواستم خسارت ببیند.  گزینه 3  . 50
to به همراه قسمت سوم فعل اصلی باشد. در این جمله به جاي to be به کار می رود. ضمن این که این جمله، مجهول است و فعل آن باید شکلی از to نیز فعل به صورت مصدر با want توضیح: بعد از

be از فعل get استفاده شده است. 

ساختارهاي گزینه هاي  و  اشتباه است ضمنًا قبل از جالی خالی فعل ربطی taste را می بینیم. پس باید بعد از آن صفت باشد و گزینۀ  بهترین پاسخ است.   گزینه 2  . 51
پاسخ منتا: bitter به معناي "تلخ" و یک صفت ساده است. 

گزینه 4 کاربرد because و when و by the time با زمان گذشته کامل (ماضی بعید)   . 52

  .« جمالت مجهول با توجه به مفهوم جمله باید از ساختار مجهول استفاده کنیم یعنی گزینه هاي « و 
کلمۀ by the time نشانه زمان گذشتۀ کامل (ماضی بعید) است. در این حالت عملی که اول اتفاق بیفتد گذشتۀ کامل (ماضی بعید) خواهد بود. 

ترجمه: نامه زمانی که دیروز من شرکت را ترك کردم، از قبل ارسال شده بود.

کاربرد because و when و by the time با زمان گذشته کامل (ماضی بعید)  گزینه 2  . 53
عبارت because نشانه زمان گذشته کامل (ماضی بعید) است. در این حالت عملی که اول اتفاق بیفتد گذشته کامل (ماضی بعید) خواهد بود. 

ترجمه: جاده ها و راه آهن هاي بسیاري در دهۀ  ساخته شدند؛ زیرا شهرهاي صنعتی به یک شبکه براي متصل شدن به منابع تأمین نیاز داشتند.  
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در جمله هاي شرطی، اگر جمله جواب شرط به آیندة ساده باشد (با مدال هایی مانند will و can و...)، جمله بعد از if عمومًا به صورت حال ساده می آید.  گزینه 3  . 54
مهمانی ممکن است تمام شب ادامه داشته باشد. اگر کسی فردا نمی خواهد کاري انجام دهد. 

براي نتیجه گیري منفی از فعل can't استفاده می کنیم و حرف اضافۀ قبل از درب، میز و... at می باشد و همچنین می دانید که قبل از اسامی شهرها و کشورها از حرف اضافۀ in استفاده گزینه 3  . 55
می کنیم.  

 «as much + اسم + as» گزینه 3  . 56
البته حواستان باشد که با توجه به مفهوم جمله، حرف اضافه و ضمیر مفعولی بعد از آن هم باید بعد از اسم قرار گیرند.  

بر اساس گزارش، در دهۀ 90 آن داروي جدید حدودًا در 1000 مرکز پزشکی (بیمارستان) در اروپا و بیش از 800 بیمارستان در ایاالت متحده مورد استفاده قرار می گرفت.    گزینه 2  . 57

توضیح: با توجه به عبارت in the 1990s می توان متوجه شد که این جمله به زمان گذشته بیان شده است، پس گزینه هاي  و  حذف می شوند. در ضمن جمله، مجهول است و فعل آن باید شکلی از
to be به همراه قسمت سوم فعل اصلی باشد. 

با توجه به all my life بعد از جاي خالی نیاز به زمان حال کامل داریم. ضمنًا در جملۀ دوم با توجه به since در جمله، قبل از since زمان حال کامل و بعد از since زمان گذشتۀ ساده گزینه 4  . 58
به کار می بریم.  

جان می توانست ماشین را تعمیر کند اگر خانه بود.  گزینه 1  . 59

) بوده است (حال کامل)  ) می بود (گذشته ي کامل)                    ) باشد (حال ساده)                  ) بود (گذشته ي ساده)                  
در شرطی نوع دوم جمله واره ي شرط - If clause - باید در زمان گذشته ي ساده باشد. در ضمن در این حالت همراه فاعل هاي مفرد از شکل جمع فعل to be استفاده می شود.

بعد از عبارت a real shame مصدر با to به کار می بریم که در اینجا شکل منفی آن مدنظر است.   گزینه 1  . 60

با توجه به وجود while بعد از جاي خالی و مفهوم این جمله، جاي خالی اول زمان گذشتۀ ساده و بعد از while زمان گذشتۀ استمراري و جاي خالی آخر باید همان زمان گذشتۀ ساده گزینه 4  . 61
باشد.  

ترجمۀ جمله: یک نفر کامپیوترش را دزدید، در حین اینکه او داشت کالس تاریخش را تدریس می کرد. هیچ کس دزد را ندید.  

آن پسر جوان هنگام خروج از خانه، کیف قهوه اي و یک توپ به همراه داشت.  گزینه 1  . 62
توضیح: اگر دو جمله با کلمۀ ربط when / while به هم مرتبط شوند، معموًال یکی به زمان گذشتۀ ساده و دیگري به زمان گذشتۀ استمراري بیان می شوند. اما در این جمله، چون فعل have به معنی

داشتن یک فعل «بیان حالت» است، نمی توان آن را به زمان گذشتۀ استمراري بیان کرد، بنابراین زمان گذشتۀ ساده یعنی گزینۀ  را انتخاب می کنیم. 

براي اشاره به ضمیر شخصی nothing معموًال از ضمیر فاعلی it استفاده خواهد شد. از آنجایی هم که nothing خود منفی است، پس در پاسخ کوتاه به صورت مثبت به کار می رود.  گزینه 1  . 63
ترجمه: خوشبختانه در آن تصادف شدید، هیچ اتفاقی براي او رخ نداد. 

اولین فرهنگ لغت فارسی که هنوز هم چاپ می شود، بیش از  سال پیش جمع آوري شد. (نوشته شد).  گزینه 4  . 64
جمله مجهول هست و با کلمه موصول which استفاده شده هست و قید still قبل از قسمت سوم فعل قرار می گیرد. 

which is still published                                                                                                                                                                

با توجه به معنی جمله بعد از اسم boy نیاز به ضمیر موصولی who داریم. گزینه 3  . 65

» دیده می شود.   می بینید که تست از ترتیب صفات مطرح شده است که باید اول کیفیت، بعد رنگ و بعد جنس را به ترتیب قرار دهیم که این ترتیب در گزینۀ « گزینه 4  . 66

کریم، بزرگ ترین (عضو) یک خانوادة هشت نفره، سه برادر دارد که در آن زمان هیچ کدام از آن ها را ندیده بود.  گزینه 2  . 67
توضیح: بعد از حروف اضافه (در این جا of) براي انسان فقط از ضمیر موصولی whom استفاده می شود. البته در این جا چون نقش مفعولی دارد، بعد از آن یک جمله به کار رفته است که به فاعل (در

این جا he) نیاز دارد. 

گزینه 3  . 68
اقتصاددان ها نگران این هستند که نرخ تورم دو برابر خواهد شد اگر دولت براي کنترل آن اقدامات فوري را انجام ندهد.

در جملۀ شرطی نوع اول، جملۀ شرط به زمان حال ساده (در این جا does not take) و جملۀ نتیجۀ شرط به زمان آیندة ساده (در این جا will double) بیان می شوند.

او قصد دارد بعد از اتمام دبیرستان پزشکی بخواند، این طور نیست؟  گزینه 2  . 69
توضیح: در این جمله She’s شکل کوتاه شدة She is است، پس براي پاسخ از شکل منفی is به همراه ضمیر فاعلی she استفاده می کنیم. 

نکتۀ مهم درسی   گزینه 3  . 70
در این تست since به معنی زیرا که به کار رفته است و داراي ساختار because می باشد. 

فعل (گذشتۀ ساده) + فاعل + because/since/as  + فعل (گذشتۀ کامل) +  فاعل
در این تست جاي دو جمله عوض شده است. 

آیا وقتی مهمان ها رسیدند آن زن هاي جوان خودشان در حال پختن غذا بودند؟  گزینه 3  . 71
توضیح: ضمیر تأکیدي متناسب با the young women (آن زن هاي جوان) کلمۀ themselves (خودشان) است. و چون دو جمله با کلمۀ ربط when به هم مرتبط شدند یکی به زمان گذشتۀ

استمراري (در این جا were cooking) و دیگري به زمان گذشتۀ ساده (در این جا arrived) بیان می شود. 

وقتی منظور میلیون ها گردشگر می باشد، باید بعد از millions حرف اضافۀ  of به کار رود.  گزینه 4  . 72
ترجمه: میلیون ها گردشگر به ایران آمده اند تا ساختمان هاي قدیمی و صنایع دستی ایران را ببینند.

فعل think هم در حالت مجهول به این شکل ترجمه می شود: "تصور می شود که ..." یا "در نظر گرفته می شود که..." مانند افعال tell و say و  consider و believe و ... حواستان گزینه 2  . 73

باشد که مفهوم جمله هم اینجا مجهول است پس گزینۀ  را انتخاب می کنیم 
ترجمۀ جمله: من هیچ خبري دربارة او نشنیده ام، تصور می شود که او جایی در روسیه باشد. 

گزینه 1  . 74
رنگ + اندازه + کیفیت    ترتیب صفات ازچپ به راست: 
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ترجمۀ جمله: من کامًال اطمینان دارم که جنیفر می توانست همان کار را به طور متفاوتی انجام  دهد، اگر جاي شما بود. گزینه 3  . 75
جاي خالی اول نیاز به ضمیر مفعولی دارد و جاي خالی دوم بعد از فاعل you براي تأکید، ضمیر انعکاسی yourself ذکر می شود.   گزینه 3  . 76

گاهی اوقات صحبت هاي مختصر بدون فاعل مستقیم ذکر می شوند، مثل همین جمله.  گزینه 4  . 77
ترجمه جمله: امروز روز دوست داشتنی است، مگر نه؟

این تست، تست خیلی خوبی می تواند باشد. چون شما بعد از صفت fortunate یک جمله واره بین دو ویرگول می بینید. اما جمله واره ها ربطی به ساختار اصلی جمله ندارند. یعنی اگر گزینه 4  . 78
go استفاده کرد و نکتۀ آخر می دانید که بعد از فعل to داریم. همچنین بعد از اسم براي بیان هدف گاهی اوقات می توان از مصدر با to  این جمله واره را در نظر نگیریم، بعد از صفت نیاز به مصدر با

در هر زمانی که باشد، از فعل ing استفاده می کنیم.  

مارتین در رسم کردن تصاویر بسیار خوب است.  گزینه 1  . 79
بعد از good از حرف اضافه at استفاده میشه و بعد از حرف اضافه از اسم مصدر استفاده میشه. 

in هم می دانیم که hotel و حرف اضافه on باید train براي ممنوع بودن انجام کاري استفاده بکنیم. ضمنًا حرف اضافۀ قبل از must با توجه به معنی جمله باید از شکل منفی فعل گزینه 4  . 80
است.   

قبل از third حرف تعریف the می آید. گزینه 1  . 81
ترجمۀ جمله:  گزینه 1  . 82

A: من فکر می کنم بهتر است شما از بزرگراه براي رسیدن به فروشگاه استفاده کنید، اینطور نیست؟ 
B: البته، معموًال در این زمان در روز (بزرگراه) شلوغ است و حتمًا به خاطر ترافیک بسته شده است. 

نکته: در قسمت اول جمله tag question را باید براي جملۀ بعد از I think بیاوریم، درنتیجه isn't it گزینۀ مناسب است. 
در قسمت دوم با توجه به زمان جمله و وجود مفعول قبل از جاي خالی (it یا همان highway)، باید فعل را به صورت مجهول بیاوریم. 

بعد از ready که صفت است به مصدر با to نیاز داریم. ضمنًا در جاي خالی دوم با توجه به معنی جمله از مفهوم تفضیلی استفاده می کنیم و بخش آخر جمله هم شرطی نوع اول است.   گزینه 4  . 83
معلم داشت سعی می کرد تا استفاده از زمان ها در زبان انگلیسی را توضیح دهد و همه داشتند گوش می دادند.  گزینه 3  . 84

توضیح: توضیح: چون عمل اول (سعی به توضیح دادن) براي مدتی طوالنی انجام شده است، پس عمل دوم نیز که به طور هم زمان اتفاق افتاده باید براي مدتی طوالنی انجام شده باشد، بنابراین باید آن

  .( را به «زمان گذشتۀ استمراري» بیان کنیم. دقت کنید که بعد از everybody سوم شخص مفرد محسوب می شود و باید بعد از آن از was استفاده کنیم (دلیل نادرستی گزینۀ 
کلمۀ early قبل از بقیۀ اسم ها به کار می رود و ضمنًا با توجه به زمان گذشتۀ جمله باید از had to استفاده کنیم و نکتۀ بعد اینکه در قیدهاي زمان، اول قید جزئی تر و بعد کلی تر را گزینه 2  . 85

ذکر می کنیم.  

چون از قبل براي آخر هفته اش در زمینۀ مطالعه روي حیوانات در حال انقراض برنامه ریزي کرده است، پس از ساختار be going to استفاده می شود.  گزینه 2  . 86
مطالعه در مورد حیوانات از قبل برنامه ریزي شده است. 

ترجمه: الف: هفته بعد سرتان شلوغه؟ 
ب: بله، قراره در مورد حیوانات در معرض خطر مطالعه کنیم. 

سوال گفته است که چند اسم عام و خاص به ترتیب داریم؟  گزینه 3  . 87
respectively یعنی به ترتیب! Mary و Reebok که با حرف بزرگ هم نوشته شدند، اسم خاص هستند و birthday هم اسم عام می شود.  

با توجه به ابتداي جمله، یعنی عبارت The first time نیاز به زمان حال کامل داریم و همینطور براي زمان حال کامل از ربط دهندة since به معنی «از زمانی که» استفاده می کنیم.   گزینه 4  . 88
می دانید که در شرطی نوع دوم بعد از if زمان گذشتۀ ساده میاد و در طرف دیگر فعل would همراه با فعل ساده، اما نکته اینجاست که مثل بقیۀ زمان ها، زمان آینده در گذشته، شکل گزینه 3  . 89

استمراري هم دارد (فعل would be + ing) و می تواند در شرطی نوع دوم به کار رود. 
ترجمۀ جمله: ما چه کار می کردیم اگر خورشید نمی درخشید؟

کاربرد دوم gerund (اسم مصدر) در نقش مفعول  گزینه 1  . 90

» صحیح است.  » با توجه به مفهوم جمله گزینۀ « » معموًال نادرست اند. بین دو گزینۀ « و  ساختار گزینه هاي « و 
ترجمه: شما باید همیشه در مطب دکتر منتظر بمانید. پیشنهاد می کنم یک کتاب خوب براي گذراندن وقتتان با خود ببرید.

ساختار جملۀ شرطی  گزینه 2  . 91

(« با توجه به این که در جملۀ شرط زمان حال ساده (visit) آمده است پس جملۀ شرطی نوع اول است و به همین دلیل در جواب شرط باید از زمان آینده ساده استفاده شود (دلیل رد گزینه هاي «  و 

» صحیح است.  و با توجه به کاربرد دو عبارت a lot و a lot of که در درس اول با آن ها کامًال آشنا شده اید گزینۀ «
a lot of + اسم 
 a lot + اسمی به کار نمی رود

ترجمه: اگر به نمایشگاه مراجعه کنید، دربارة تاریخ آمریکا بسیار خواهید آموخت.
 

نکتۀ مهم درسی  گزینه 4  . 92
وجود واژة recent به معنی اخیر در اول جمله نشان می دهد که زمان جمله حال کامل است. نکتۀ انحرافی وجود could در جملۀ بعدي است که به خاطر ago به کار رفته و تأثیري بر زمان جملۀ قبل

ندارد. 

احتمال انجام کاري در آینده براساس شواهد، نشانه و یا تجربه را نشان می دهد، پس باید از ساختار be going to استفاده شود.  گزینه 2  . 93
ترجمه: دل درد شدیدي دارم. فکر می کنم دارم مریض می شوم. 

» درست » و با توجه به زمان جمله و عبارت a number of suggestions گزینۀ « با توجه به معناي جمله، پاسخ مورد نظر باید به صورت مجهول به کار رود؛ یعنی فقط گزینۀ « و  گزینه 3  . 94
است.  

ترجمه: در هفتۀ گذشته جلسۀ مهمی (برگزار) و تعدادي پیشنهاد مطرح شد. 
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در سال هاي اخیر، دانشگاه که در سال  تأسیس شد به دلیل موقعیت منحصربه فردش در جذب دانش جو و استاد با مشکل مواجه شده است.   گزینه 1  . 95

in به همراه قسمت سوم فعل اصلی باشد، در نتیجه یکی از گزینه هاي  یا  درست هستند. با توجه به این که در جملۀ قید زمان to be توضیح: این جمله، مجهول است و فعل آن باید شکلی از

 را داریم که نشانۀ زمان گذشتۀ ساده است، پس گزینۀ  درست است. 
اصل این جمله به صورت زیر بوده است:  گزینه 2  . 96

 If we don't manage the environment better, there won't be adequate supplies of natural resources for future generations. 
  ترجمه: اگر ما محیط زیست را بهتر مدیریت نکنیم، براي نسل هاي آینده ذخیرة منابع طبیعی به میزان کافی نخواهد بود. 

در این حالت می توان به جاي if از unless استفاده کرد و عامل منفی کننده در جملۀ شرط را حذف کرد. 

 Unless we manage the environment better, there won't be adequate supplies of natural resource, for future generations. 
  ترجمه: براي نسل هاي .................. بود مگر این که .................. کنیم براي نسل هاي آینده ذخیرة منابع طبیعی به میزان کافی نخواهد بود. 

با توجه به زمان گذشتۀ ساده، پس جمله وارة بعد با «would» میاد.  گزینه 1  . 97
ترجمۀ جمله: به مدیر اجرایی جوان گفته شد که اگر کامپیوترها به درستی کار نکردند، او باید از وسایل جایگزین استفاده کند.

همراه با فعل take و bring از ضمیر مفعولی در مفهوم ضمیر انعکاسی استفاده کنید.   گزینه 2  . 98
کاربرد دوم استفاده از must در مفهوم نتیجه گیري با توّجه به ترجمۀ جمله، مفهوم نتیجه گیري را دریافت می کنیم. که در این حالت به صورت «حتمًا» یا «البد» معنا می شود.   گزینه 1  . 99

ترجمه:  
الف: من در عجبم که لویی چند سالش است.  

ب: خب، او با پدرم به مدرسه می رفت، بنابراین حتمًا باالي  سال است.
در اینجا فاعل جمله یک عبارت مفرد است، پس باید از فعل مفرد بعد از آن استفاده کنیم و همینطور یکی از کاربردهاي فعل ing تکمیل کردن مفهوم جمله است.   گزینه 4  . 100

گزینه 4  . 101
هلیکوپترهاي نجات به مدت پنج ساعت کل منطقه را براي راه نوردان مفقود شده جست وجو کرده بودند قبل از این که سرانجام آن ها را در یک منطقۀ دور افتاده پیدا کنند.

گذشتۀ کامل نشان می دهد که یک عملی (جست وجو کردن) قبل از عمل دیگري (پیدا کردن راه نوردان) در گذشته اتفاق افتاده است. پس عمًال همۀ گزینه ها به غیر از گذشتۀ ساده حذف می شوند.
دقت کنید که before یک کلمۀ ربط است که دو جملۀ گذشتۀ ساده و گذشتۀ کامل (ماضی بعید) را به هم ربط می دهد.

» غلط است.   کاربرد چهارم can/may در مفهوم اجازه و پیشنهاد با توّجه به ترجمۀ جمله، مفهوم پیشنهاد را دریافت می کنیم. با توّجه به عبارت if they wish گزینه هاي « -  -  گزینه 2  . 102
ترجمه: دانش آموزان در صورت تمایل می توانند در طول تعطیالت در دانشکده بمانند.

در سؤالی کوتاه به جاي this از it استفاده میشود.  گزینه 2  . 103
ترجمه: این یک پندي است که پدرم همیشه به ما می گفت، این چنین نیست؟ 

همۀ این ها مشکالتی را براي بیش تر شرکت هاي خارجی در بیرون از چین ایجاد خواهد کرد، اما نه براي آن هایی که به دنبال رشد در بازار چین هستند.  گزینه 1  . 104
توضیح: با توجه به معنی، جملۀ اول در تضاد با جملۀ دوم است، پس باید از کلمۀ ربط but همراه not استفاده کنیم. دقت کنید که وقتی از so استفاده می کنیم که جلمۀ دوم نتیجۀ جملۀ اول باشد و از

and وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم اطالعات جدیدي را در همان راستا به جمله اضافه کنیم، پس گزینه هاي  و  نمی توانند پاسخ درست باشند. 
کاربرد پنجم زمان حال کامل(ماضی نقلی) براي بیان عمل گذشته اي که با زمان حال به کار می رود.  گزینه 4  . 105

با توجه به مفهوم جمله، در جاي خالی به زمان گذشته نیاز داریم، درحالی که در ابتداي جمله کلمۀ is زمان حال را نشان می دهد، بنابراین زمان گذشته اي که با زمان حال به کار رود زمان حال کامل
(ماضی نقلی) نامیده می شود. از طرفی ندیدن اقیانوس توسط سام در طول زندگی او بوده و در واقع چنین تجربه اي نداشته است. 

ترجمه: سام اهل کلورادو است که صدها مایل دور از سواحل اقیانوس است، بنابراین او هرگز اقیانوس را ندیده است. بهتر است با ما به میامی بیاید.
فعل would rather همراه با than به کار می رود که به معنی ترجیح دادن می باشد.   گزینه 3  . 106

درختی که آن ها هفتۀ گذشته زیر آن پیک نیک برگزار کردند، بزرگ ترین و قدیمی ترین (درخت) در پارك بود.  گزینه 4  . 107
توضیح: در هنگام استفاده از ضمیرهاي موصولی اگر قبل از آن ها از حرف اضافه (در این جا under) استفاده کنیم، براي انسان فقط از whom و براي غیر انسان فقط از which استفاده می کنیم و

بالفاصله بعد از حرف اضافه، ضمیر موصولی را به کار می بریم، در نتیجه فقط گزینۀ  درست است. 
ترجمۀ جمله: ماشینت را به جیمی قرض نده. او یک رانندة بد است. او تصادف خواهد کرد.   گزینه 4  . 108

اینجا کاربرد will براي پیش بینی کردن بود.  
وقتی بین دو جاي خالی یا جمله واره and داریم، پس زمان هاي هر دو باید مثل هم باشد. ضمنًا با توجه به ساختار این تست در یک طرف جمله واره when داریم، و در سمت دیگر گزینه 4  . 109

نیاز به زمان آینده ساده است.  
اسامی غیر قابل شمارش  گزینه 1  . 110

 (« ،  و  کلمۀ time یک اسم غیر قابل شمارش است. (دلیل رد گزینه هاي «
ترجمه: هنگامی که من و خواهرم جوان بودیم، زمان زیادي را با هم در شهرمان سپري کردیم.

بعد از حرف اضافه from فعل ing دار میاید. وجه جمله نیز مجهول است.  گزینه 1  . 111
او هنوز هم کابوس هایش را از ... در یک کمد تاریک کوچک براي چند ساعت در سال گذشته دارد. 

) حبس کرده   ) حبس شده                              ) حبس کردن                            ) خبس شدن                          
پدرت اجازه داد شما در پارك بازي کنید. آیا اجازه نداد؟   گزینه 3  . 112

) آیا اجازه نداد (هر سه قسمت فعل بی قاعدة let داراي یک شکل است. فاعل جمله خبري سوم شخص مفرد است و بنابراین جمله گذشتۀ ساده و مثبت است. و به این دلیل در سؤال کوتا از فعل
کمکی didn't  استفاده می شود و به جاي فاعل جمله خبري از ضمیر مفعولی he استفاده می کنیم).
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جمله داراي ساختار مجهول می باشد و در بین گزینه ها فقط گزینۀ  داراي ساختار صحیح جملۀ مجهول است.  گزینه 4  . 113

فکر می کنم ما باید مقداري غذا بخریم زیرا قبل از این که خارج شویم بچه ها قرار بود چیزي بخورند.  گزینه 4  . 114

توضیح: کلمۀ food اسم غیرقابل شمارش است و قبل از آن many به کار نمی رود، پس گزینۀ  نادرست است. در ضمن کلمۀ little به معناي مقدار خیلی کم (ناکافی) بار منفی دارد و با توجه به معنی

we به سراغ فاعل و فعل بعد از آن یعنی Tag Question شروع شده است باید براي نوشتن I think جمله، در این جا کاربرد ندارد، در نتیجه گزینۀ  نیز نادرست است. از طرفی چون جملۀ پایه با
should برویم. 

با توجه به  in قبل از جاي خالی، باید از زمان گذشتۀ ساده استفاده کنیم.   گزینه 1  . 115

من نمی دانستم آن مردي که پدرم در حال صحبت کردن با او بود، می تواند مشکل من را حل کند.  گزینه 2  . 116

توضیح: در این جمله عبارت قبل از نقطه چین یعنی the young man انسان است، پس گزینۀ  درست نیست. از طرفی ضمیر موصولی باید بعد از آن به کار برود، در نتیجه گزینۀ  نیز نادرست

است. در ضمن در گزینۀ  ضمیر مفعولی him اضافه است زیرا بعد از ضمیر موصولی نمی توانیم براي اسم مورد نظر از ضمیر فاعلی یا مفعولی استفاده کنیم. 

با توجه به معنی جمله از زمان گذشتۀ ساده استفاده می کنیم. گزینه 1  . 117

الف) چرا با سرعت به خانه برگشتی؟  گزینه 4  . 118
ب) ناگهان متوجه شدم که من اجاق گاز را روشن گذاشته بودم. 

) گذاشته بودم   ) می گذاشتم                     ) گذاشتم                        ) گذاشته ام                       
فعل remember به معنی «به یاد آوردن» در زمان گذشته می باشد بنابراین جمله واره  ي بعد از آن که قبًال رخ داده است باید در زمان گذشته کامل باشد). 

بعد از فعل learn، فعل بعدي مصدر با to میاد.   گزینه 3  . 119

ترجمه: بسیاري از گردشگران هر ساله از شیراز دیدن می کنند. فکر می کنم هدف بعدي من این باشد که روزي آن جا را ببینم. گزینه 3  . 120
نکته: با توجه به جمله، برنامه ریزي قبلی در کار نبوده است و شخص در لحظه تصمیم می گیرد، پس باید از "will" استفاده کرد. 

اول اینکه باید ببینید بعد از اسم «musician» باید فعل بیاید یا بند وصفی؟! خب با توجه به فعل is اینجا باید بند وصفی بیاید. از طرفی گزینۀ  به دلیل تکرار him حذف می شود. با گزینه 3  . 121

توجه به مفهوم جمله هم گزینۀ  پاسخ صحیح است.

ترجمۀ جمله: دانشمندان می گویند بیماري هاي کشنده در دنیا به اندازة چند دهۀ گذشته نیست.  گزینه 2  . 122
نکته: ساختار برابري صفت به شکل "as + صفت + as" داریم. به وجود کلمۀ "as" بعد از "world" در ادامۀ جمله دقت کنید. 

با توجه به مفهوم جمله باید از so far و در جمله وارة دوم از زمان حال کامل استفاده کنیم.   گزینه 3  . 123

با توجه به مفهوم بند وصفی حرف اضافۀ by هم باید ذکر شود.  گزینه 4  . 124
ترجمۀ جمله: روشی که او با آن مسائل را حل می کرد. یک راز باقی می ماند.

ایا گورخرهاي ایرانی واقعًا یکی از زیباترین حیوانات دنیا هستند؟  گزینه 1  . 125
توضیح: براي مقایسه در یک گروه (این جا در دنیا) باید از صفت عالی استفاده کنیم. در ضمن در این ساختار باید در انتهاي جمله از حرف اضافۀ in استفاده کنیم. 

(… / In the world / in the town / in the library / … (NOT of the world / of the town / of the library

آن مردي که ما دیروز مالقات کردیم یک بازیکن NBA بهتر از من است اما فکر می کنم پدرش تا حاال بهترین (بازیکن) بوده است.  گزینه 4  . 126
توضیح: در قسمت اول جمله مقایسه بین دو نفر صورت گرفته است، پس باید از صفت تفضیلی استفاده کنیم. در قسمت دوم جمله، مقایسه در بین یک گروه (تمام بازیکنان بسکتبال) صورت گرفته

است و باید از صفت عالی استفاده کنیم.  

اول اینکه با توجه به will قبل از جاي خالی، از افعال must و should نمی توان استفاده کرد. جملۀ اول از شرایطی صحبت می کند که شما براساس شرایط مجبورید کاري را انجام گزینه 2  . 127
دهید. ضمنًا می دانید که قبل از ساعت حرف اضافۀ at استفاده می کنیم.  

بعد از ساختار زیر داریم:                                                                                                                                                                               گزینه 3  . 128
once / twice / three times/ ... +as + adj + as
 Three times as long as

بعد از صفت نیاز به مصدر با to داریم و ضمنًا بعد از keep هم فعل به صورت ing به کار می رود.   گزینه 3  . 129

با توجه به معنی مجهول جمله باید از ساختار مجهول استفاده کنیم. گزینه 1  . 130

Changing waste ساخته میشود. از طرفی با توجه به مفهوم جمله، عبارت be+ pp با (modals) با توجه به مفهوم جمله باید از ساختار مجهول استفاده کنیم و مجهول افعال ناقص گزینه 1  . 131
to energy درست است، یعنی تبدیل زباله به انرژي. 

ترجمه: تبدیل زباله به انرژي را می توان به عنوان یکی از مفیدترین راهها براي ذخیرة منابع زمین درنظر گرفت. 

وقتی برادرم آن روز عصر به خانه برگشت، یک سگ همراه خودش داشت.  گزینه 4  . 132
(him در این جا) استفاده کرد و باید از ضمیرهاي مفعولی self همراه هستند نمی توان از ضمیرهاي with که معموًال با حرف اضافۀ take, bring, have توضیح: باید بدانید بعد از فعل هایی مانند

استفاده کنیم. 

با توجه به مفهوم جمله نوعی پیش بینی را نشان می دهد که انتظار دارد اتفاق بیفتد.  گزینه 2  . 133
ترجمه: شما احتماًال عضو اتحادیه خواهید شد. 

من آن اتومبیل زرد قدیمی چینی را دوست نداشتم بنابراین آن را فروختم.  گزینه 1  . 134

توضیح: با توجه به ترتیب قرار گرفتن صفت ها در جمله، فقط گزینۀ  درست است. 
ترتیب قرار گرفتن صفت ها در جمله (از چپ به راست) به صورت زیر است:  

جنس + ملیت + رنگ + شکل + قدمت (سن) + اندازه + کیفیت
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با توجه به معنی جمله گذشتۀ ساده به کار می بریم، ضمنًا معنی as soon as "به محض اینکه" می باشد. گزینه 3  . 135
به دیکشنري یا کلمۀ مشخص اشاره نمی شود.   گزینه 2  . 136

پاسخ منتا: بنابراین از a استفاده می کنیم.
من باالخره بلیط خریدم. قصد دارم مادرم را در ماه جوالي ببینم.  گزینه 1  . 137

توضیح: کلمۀ ticket اسم قابل شمارش مفرد است و در جمله قبل از آن یا a قرار می گیرد یا the، پس گزینه هاي  و  حذف هستند. در ضمن براي بیان کارهایی که برنامه ریزي شده اند باید از

ساختار be going to استفاده کنیم. در نتیجه گزینۀ  درست است. 
آیا آن مرد را می شناختی که من در مورد شروع کار جدیدمان با او صحبت کردم؟  گزینه 2  . 138

توضیح: در مورد یک انسان صحبت می کنیم، پس گزینۀ  حذف می شود. در ضمن باید بعد از فعل talk حرف اضافۀ to باشد که در این جمله به قبل از ضمیر موصولی انتقال یافته است. در جمله هایی
که حرف اضافه قبل از ضمیر موصولی قرار می گیرد، براي انسان از whom و براي غیر انسان از which استفاده می کنیم. 

می دانید که می توانیم قبل از کلمات twice و three times براي دو برابر یا سه برابر گفتن استفاده کنیم.   گزینه 3  . 139
در مفاهیم بیان مالکیت می توان از of به همراه ضمایر مفعولی استفاده کرد و ضمنًا حرف اضافۀ beside نیاز داریم، ولی می دانید که besides به معنی «عالوه بر این» می باشد.   گزینه 2  . 140

ضمیمۀ پرسشی را با توجه به جملۀ پایه یعنی همان جمله وارة قبل از that می نویسیم.  گزینه 2  . 141
ترجمۀ جمله: این قطعًا واضح است که ورزش منظم به ما کمک می کند که سالم بمانیم، چون که آن مردم را قوي تر می کند، اینطور نیست؟

بعد از صفات ملکی فعل به صورت ing به کار می رود، ضمنًا با توجه به مفهوم جمله بعد از فعل hate از فعل have to استفاده کردیم.   گزینه 3  . 142
گزینه 3  . 143

 کدام یک از لحاظ گرامري درست است؟
توضیح: شکل درست گزینه هاي دیگر به صورت زیر است:

A: Goodbye.   B: Wait. I will drive you to the station.

A: What are your plans?   B: I am going to stay home and relax.

A: Is she going to save that animal?   B: I’m not sure.
نکتۀ اول اینکه جمله شرطی نوع دوم است و نکتۀ دوم در جمالت شرطی ضمیمۀ پرسشی را با توجه به main clause بنویسید و کار به خود جمله  وارة شرط یعنی if clause نداشته گزینه 4  . 144

باشید.
ترجمه: آیا فیل هاي ایرانی جزء حیوانات در معرض خطر انقراض هستند؟ همان طور که می دانی، تنها چند تا از آن ها زنده هستند.  گزینه 2  . 145

). با توجه به معناي جمله، a few مناسب است. نکته: کلمۀ "them" به فیل هاي ایرانی برمی گردد که قابل شمارش است (حذف گزینۀ  و 

 (only + a few + اسم قابل شمارش جمع)  
حرف اضافۀ receive در این مفهوم in است و چون منظور جمله هر زمانی قبل از ساعت  است، by می آوریم.   گزینه 4  . 146

او می گوید که فردا در کوه ها برف خواهد بارید.  گزینه 3  . 147

توضیح: براي پیش بینی بر اساس شواهد از ساختار be going to استفاده می کنیم. دقت کنید که در این جمله هیچ شواهدي وجود ندارد، اما گزینۀ  وقتی در جمله قرار بگیرد اشتباه است زیرا بعد از

will دو فعل (یکی be و دیگري snow) قرار می گیرد که نادرست است. پس به اجبار گرینۀ  را انتخاب می کنیم. 
- آیا با آقاي ویلکینسون صحبت کردي؟  گزینه 1  . 148

- اوه، نه! کامًال فراموش کردم. همین اآلن با او تماس خواهم گرفت. 

توضیح: براي بیان تصمیم آنی از will همراه یک فعل ساده استفاده می کنیم. دقت کنید که بعد از call حرف اضافۀ to به کار نمی رود، پس گزینۀ  نمی تواند درست باشد. 
سعی کن این (موضوع) را مخفی نگه داري. اگر چیزي به کسی بگویی، به تو آسیب خواهیم رساند.  گزینه 1  . 149

توضیح: براي بیان تهدید از will استفاده می کنیم. 
کدام یک از لحاظ گرامري نادرست است؟  گزینه 1  . 150

توضیح: عبارت One of the boys (یکی از پسرها) مفرد است و باید بعد از آن از is استفاده کنیم. 

کدام جمله از لحاظ گرامري نادرست است؟  گزینه 1  . 151

توضیح: در گزینۀ  کلمۀ mice جمع mouse (موش) است و باید بعد از آن از are استفاده کنیم. 
به آن موش ها نگاه کنید. آیا می توانید آن ها را ببینید؟  گزینه 2  . 152

توضیح: کلمۀ mice جمع mouse است و در بین گزینه ها فقط قبل از آن می توان از those یا the استفاده کرد. در ضمن باید به جاي آن ضمیر them به کار ببریم، در نتیجه فقط گزینۀ  درست
است. 

- هیچ نانی نداریم.  گزینه 2  . 153
- می دانم. قصد دارم مقداري بخرم. مقداري پول از کیف شما برداشتم. 

توضیح: با توجه به این که نفر B می گوید I know. (من می دانم)، نتیجه می گیریم از قبل تصمیم گرفته است. براي بیان کارهایی که از قبل برنامه ریزي شده اند باید از ساختار be going to  استفاده
کنیم. 

- امروز عصر می خواهیم به پیاده روي برویم. تمایل داري بیایی؟  گزینه 3  . 154
- امروز نمی توانم (بیایم). من قصد دارم از خواهر کوچکم مراقبت کنم. 

توضیح: براي بیان کارهایی که از قبل برنامه ریزي شده اند از ساختار be going to استفاده می کنیم. 
هوا ابري است اما فکر نکنم امشب باران ببارد.  گزینه 4  . 155

توضیح: براي پیش بینی بر اساس نظر شخصی از will استفاده می کنیم و اگر بخواهیم این پیش بینی را به صورت منفی بیان کنیم باید از ساختار زیر استفاده کنیم: 
I don’t think it will + فعل ساده
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طبق اخبار، قرار است فردا یک بازي بسکتبال برگزار شود. با هم تماشا کنیم؟  گزینه 3  . 156
،it در جمله استفاده کنیم نه there استفاده کنیم. در این جمله چون از وجود یک «برنامه در تلویزیون» صحبت می شود باید از be going to توضیح: براي بیان کارها بر اساس شواهد باید از ساختار

پس گزینۀ  نمی تواند درست باشد. 
اگر ساختمان را ترك نکنید، او با پلیس تماس خواهد گرفت.  گزینه 1  . 157

توضیح: براي بیان «تهدید» از will همراه یک فعل ساده استفاده می کنیم، پس یکی از گزینه هاي  یا  درست هستند. در ضمن در یک جمله باید قبل از اسم قابل شمارش مفرد حتمًا طبق پیش فرض

از یک حرف تعریف استفاده کنیم، در نتیجه گزینۀ  نادرست است. 

ما معموًال با هواپیما مسافرت می کنیم. اما هفتۀ آینده قصد داریم با قطار به شهر برویم.  گزینه 3  . 158
توضیح: کلمۀ ususally نشان می دهد جملۀ اول باید به زمان حال ساده باشد زیرا کارهاي تکراري معموًال به رمان حال ساده بیان می شوند. در ضمن براي بیان تصمیم هایی که از قبل گرفته شده است

از ساختار be going to استفاده می کنیم، پس گزینۀ  درست است. 
آن زن ها در اتاق هستند. آن ها قصد دارند آن موش را بگیرند.  گزینه 3  . 159

توضیح: بعد از those اسم جمع و بعد از that اسم مفرد به کار می رود. با این توضیحات فقط گزینۀ  درست است. 
mouse (موش) … mice (موش ها)
man (مرد) … men (مردها) 
person (فرد) … people (افراد)
woman (زن) …  women (زن ها)

- آیا تمایل دارید من بروم بچه ها را از مدرسه بیاورم؟  گزینه 2  . 160
- نه ممنون. آن ها امروز بعد از ظهر قصد دارند پیاده به خانه بیایند. 

توضیح: براي بیان تصمیم هایی که از قبل گرفته شده است از ساختار be going to استفاده می کنیم. 
تست جالبیست، به نظر من اگر با علم این تست رو درست زدي تا حد خیلی زیادي مفهوم جمله رو فهمیدي! در جاي خالی اول «کارل شناخته شد به عنوان یک نابغۀ ریاضی» پس با گزینه 3  . 161

توجه به این مفهوم مجهول است و جاي خالی دوم فعل «take» به معنی «طول کشیدن» است که نباید مجهول باشد و با این نکات تنها گزینه  پاسخ صحیح تست است. 
ترجمۀ جمله: من متوجه نشدم که مکالمه مان داشت ضبط می شد.

در جمله امري مثبت شما در قسمت ضمیمه پرسشی می توانید هم شکل مثبت و هم شکل منفی «would, will» را استفاده کنید. امّا وقتی جمله  امري منفی باشد، بهتر است که در گزینه 2  . 162

ضمیمۀ پرسشی از شکل مثبت will یا would استفاده بشود پس گزینۀ  صحیح است. گزینه  هم که ساختارش اشتباه است. 
ترجمۀ جمله: فراموش نکن آن را، ممکنه؟ 

» بسته می شود، پس مجهول است! باتوجه به yesterday در جمله هم می دانیم باید گذشته ساده انتخاب جمله مجهول است، چون اسم قبل از جاي خالی یعنی «بزرگراه شمارة  گزینه 3  . 163

کنیم. پس گزینۀ  صحیح است. 

ترجمۀ جمله: بزرگراه شماره  به دلیل تصادف جاده اي شدید، دیروز بسته شد.

گزینه 3 نکته دارد این تست! اول براي have به عنوان زمان حال ساده از فعل کمکی do استفاده می کنیم. ضمنًا have اینجا فعل کمکی نیست. نکتۀ دو: با توجه به کلمه منفی ساز little در  . 164
ضمیمۀ پرسشی فعل کمکی هم مثبت می آید. 

ترجمۀ جمله: من زمان خیلی کمی دارم که به شما کمک کنم، اینطور نیست؟
آن زن یک تکه کاغذ را از روي میز برداشت و آن را درون جعبه چوبی گذاشت.  گزینه 2  . 165

توضیح: با توجه به ضمیر مفعولی it در جمله، متوجه می شویم اسم قبل از آن نمی تواند جمع باشد، یعنی فقط گزینۀ  (یک تکه کاغذ) می تواند درست باشد. بقیۀ گزینه ها جمع هستند. 

آن نوزاد با مشکل قلبی متولد شد و تنها براي چند ساعت زنده ماند.  گزینه 3  . 166

a فقط only (ساعت ها) قابل شمارش و جمع است، پس تعداد دارد، در نتیجه گزینۀ  حذف می شود. در ضمن با توجه به معنی جمله، گزینۀ  نیز نمی تواند درست باشد. از طرفی بعد از hours کلمۀ
 .(only a few) استفاده کرد few به کار می رود و نمی توان بعد از آن از few

همان طور که می بینید، مقدار زیادي برنج در آن مکان کوچک وجود دارد.  گزینه 2  . 167

بعد از a lot of (مقدار زیادي، تعداد زیادي) یا اسم قابل شمارش جمع به کار می رود یا اسم غیرقابل شمارش، پس گزینه هاي  و  که اسم قابل شمارش مفرد هستند، حذف می شوند. در ضمن چون

فعل جمله is است نمی توان بعد از آن people (که جمع است) را به کار برد، در نتیجه فقط گزینۀ  درست است. 
- هلن، آیا برادر تو می تواند اتومبیل من را تعمیر کند؟  گزینه 2  . 168

- اوه، نه. او خیلی کم یا تقریبًا هیچ چیز دربارة تعمیر اتومبیل نمی داند. 
توضیح: با توجه به معنی جمله، مقدار اطالعات برادر هلن در مورد تعمیر اتومبیل «کم و ناکافی» است، پس باید از little استفاده کنیم. دقت کنید که در این جمله بعد از little به of نیازي نداریم چون

بعد از آن اسم نیامده است.  
نکته: ترکیب "little or nothing" را به عنوان یک هم نشین به معناي "خیلی کم، ناچیز" به خاطر بسپارید.  

من تعدادي جعبۀ شکالت روي آن میز چوبی دیدم، تو می توانی تعداد کمی از آن ها را برداري.  گزینه 3  . 169

توضیح: ضمیر مفعولی them در انتهاي جمله نشان می دهد که اسم موجود در جملۀ اول باید جمع باشد، پس گزینه هاي  و  حذف می شوند. گزینۀ  نیز نادرست است، زیرا اگر در نقطه چین از
many blue pens (تعداد زیادي خودکار آبی) استفاده کنیم که قابل شمارش است و تعداد دارد، در نقطه چین دوم نمی توانیم از a little (مقدار کم) استفاده کنیم. 

یک پرتقال و دو تکۀ بزرگ کیک در روي میز هستند.  گزینه 3  . 170

توضیح: با توجه به این که کلمۀ orange اسم مفرد است، گزینه هاي  و  حذف می شوند (زیرا some یعنی تعدادي و a lot of یعنی تعداد زیادي که بعد از آن ها اسم جمع به کار می رود). در

نقطه چین دوم نیز بعد از two باید اسم جمع به کار برود، در نتیجۀ گزینۀ  نیزحذف می شود. 
پولی که ما براي پروژة جدید الزم داریم دقیقًا دو میلیون و پنجاه و چهار هزار دالر است.  گزینه 4  . 171

توضیح: عددها جمه بسته نمی شوند ولی اسم بعد از آن ها به صورت جمع به کار می رود. درضمن در بیان عددها به صورت حروفی باید بین عددهاي  تا  از خط تیره استفاده کرد. با این
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توضیحات فقط گزینۀ  درست است. 

- آیا در راه خانه روزنامه خریدي؟ می خواهم آن را همین اآلن بخوانم.  گزینه 2  . 172
توضیح: کلمۀ papaer اگر به معنی روزنامه باشد، قابل شمارش است و در شکل مفرد قبل از آن a قرار می گیرد، در ضمن جمع هم بسته می شود ولی اگر به معنی کاغذ باشد غیرقابل شمارش است. در

این جا با توجه به معنی جملۀ دوم، متوجه می شویم paper «روزنامه» است و ضمیر it نشان می دهد «مفرد» است، در نتیجه گزینۀ  را انتخاب می کنیم.

مقدار زیادي نان و مقدار کمی پنیر در آشپزخانه هستند. می توانی مقداري برداري اگر گرسنه هستی.  گزینه 2  . 173

توضیح: هر دو اسم موجود در جمله یعنی bread و cheese غیر قابل شمارش هستند و «مقدار» دارند، پس گزینه هاي  و  که many (تعداد زیاد) دارند، حذف می شوند. در ضمن از آن جایی که

مقداري «نان و پنیر» براي سیر شدن کافی است، گزینۀ  را نیز حذف می کنیم و همچنین little به معنی «کم و ناکافی» است. 
- در شهر شما آب و هوا چطور است؟  گزینه 1  . 174
- راستش، ما در تمام هفته آب و هواي خوبی داشته ایم. 

توضیح:  کلمه weather معموال با حرف تعریف the همراه است، در ضمن در جمله اول در مورد آب و هواي خاصی صحبت می کنیم پس باید قبل از آن از حرف تعریف the استفاده کنیم. 

در جمله دوم چون آب و هوا غیرقابل شمارش است نمی توان قبل از آن از حرف تعریف a استفاده کرد در نتیجه گزینه  و  نیز حذف می شوند.

- استیو، براي مهمانی چه مقدار میوه الزم داري؟  گزینه 1  . 175
- 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. 

من یک مشکل جدي داشتم، بنابراین به دکتر مراجعه کردم. دکتر دو توصیه به من ارائه کرد که چه چیزي بخورم.  گزینه 1  . 176
a (توصیه) غیر قابل شمارش است و نمی توان قبل از آن از حرف تعریف advice استفاده کنیم. در ضمن کلمۀ a مفرد است و باید در جمله قبل از آن از حرف تعریف problem توضیح: در این جمله

استفاه کرد و واحد شمارش آن piece است. 

کدام یک از موارد زیر عدد  به حروف است؟  گزینه 2  . 177

توضیح: عددها جمع بسته نمی شوند و بین عددهاي  تا  باید خط تیره باشد. 

خبري که در رادیو شنیدیم شوکه کنننده بود. من نمی توانم آن را باور کنم.  گزینه 2  . 178
توضیح: کلمۀ news غیرقابل شمارش است و باید بعد از آن فعل was به کار برود و ضمیر آن همیشه it است. 

کدام جمله از لحاظ گرامري درست است؟  گزینه 1  . 179
 توضیح: شکل درست گزینه هاي دیگر به صورت زیر است: 

. Nora feels very sad. She has only a few friends.

.The gray mice are eating the cheese in the box.

.These jeans are three hundred dollars.

- آن فیلم هاي دو دقیقه اي چقدر هزینه بُرد؟  گزینه 1  . 180
- حدس می زنم صدها دالر. 

توضیح: صفت هایی که از چند کلمه تشکیل شده اند، حتمًا خط تیره دارند و هیچ کدام از کلمه هاي آن جمع بسته نمی شوند. در جملۀ دوم نیز چون صحبت از مبلغ زیادي است (مبالغه) نه یک عدد
دقیق، پس باید کلمۀ hundred جمع باشد و هم از of استفاده کنیم. 

کدام جمله از لحاظ گرامري نادرست است؟  گزینه 1  . 181

توضیح: شکل مفرد و جمع کلمۀ fish یکسان است. در گزینۀ  چون فعل are به کار رفته است، پس fish جمع است و در ادامۀ آن باید به جاي fish از ضمیر مفعولی them استفاده کنیم. شکل

درست گزینۀ  به صورت زیر است: 
There are some fish in the lake. Can you see them, Jack?

می بینید که بند وصفی بعد از اسم داخل گیومه قرار گرفته است، اسم هم که نام یک انسان است، پس باید از who یا whom استفاده کنیم، اما چون بعد از جاي خالی فعل به کار گزینه 3  . 182
رفته است، پس از who استفاده می کنیم: 

who + فعل 
whom + فعل + فاعل

  ترجمۀ جملۀ: کرت ونگت، که یکی از بهترین نویسنده هاي آمریکایی بود، یک نقاش خوب هم بود.

اگر من و برادرم پنجاه دوست به جشن تولد من دعوت می کردیم، ممکن بود والدینم عصبانی شوند.  گزینه 2  . 183
توضیح: این جمله، شرطی نوع دوم است. در جمله هاي شرطی نوع دوم، جملۀ شرط به زمان گذشتۀ ساده (در این جا invited) و جملۀ نتیجۀ شرط به زمان آینده در گذشته (در این جا might be) بیان

می شوند. دقت کنید که این جمله، معلوم است پس بعد گزینۀ  نمی تواند درست باشد. 
اتومبیل هاي بزرگ که بنزین زیادي مصرف می کنند این روزها نسبت به بیست سال پیش کم تر محبوب هستند.  گزینه 2  . 184

توضیح: کلمۀ than نشانۀ صفت تفضیلی است. 

یک تیشرت بلند نارنجی در عکس وجود دارد.   گزینه 3  . 185

توضیح: با توجه به ترتیب قرار گرفتن صفت ها در جمله، فقط گزینۀ  درست است. 
ترتیب قرار گرفتن صفت ها در جمله (از چپ به راست) به صورت زیر است:  

جنس +  ملیت +  رنگ + شکل + قدمت (سن) + اندازه + کیفیت

ادیسون در مدرسه حاضر نشد و علم را خودش با خواندن کتاب در کتابخانه آموخت.  گزینه 3  . 186
توضیح: ساختار گزینه هاي دیگر اشتباه است و به درستی در کنار هم قرار نگرفته اند. 
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اگر آن مکانیکی که من او را خوب می شناسم این جا بود، اتومبیل شما به محض امکان تعمیر می شد.  گزینه 2  . 187
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. 

مامانم یک میز چوبی ایرانی خیلی قشنگ خرید.  گزینه 3  . 188

توضیح: با توجه به ترتیب قرار گرفتن صفت ها در جمله، فقط گزینۀ  درست است. دقت کنید که با توجه به وجود حرف تعریف a در جمله گزینه هاي  و  که جمع هستند نمی توانند پاسخ درست
باشند. 

ترتیب قرار گرفتن صفت ها در جمله (از چپ به راست) به صورت زیر است:  
جنس + ملیت + رنگ + شکل +قدمت (سن) + اندازه + کیفیت

من فکر می کنم بدترین چیز در مورد بیکاري بی پول بودن است.  گزینه 2  . 189
توضیح: در این جمله، در بین «تمام معایب بیکاري» مقایسه انجام شده است، پس باید از صفت عالی استفاده کنیم. 
خواهرم در روز تولدم به من یک صندلی چوبی قهوه اي خوب داد. من واقعًا آن را دوست دارم.  گزینه 4  . 190

توضیح: در جملۀ دوم از ضمیر it استفاده شده است، پس گزینه هاي  و  که اسم جمع دارند نادرست هستند. در ضمن در گزینۀ  ترتیب صفت ها درست نیست، در نتیجه فقط گزینۀ  درست
است. 

ترتیب قرار گرفتن صفت ها در جمله (از چپ به راست) به صورت زیر است:  
جنس + ملیت + رنگ + شکل + قدمت (سن) + اندازه + کیفیت

دیر شده بود، بنابراین ما از کارگرها خواستیم که کار را هر چه سریع تر (در اسرع وقت) به پایان برسانند.  گزینه 3  . 191
توضیح: در این جمله، انجام فعل را توصیف می کنیم، پس به قید نیاز داریم. دقت کنید همان طور که صفت برابري داریم که براي توصیف اسم ها به کار می رود، قید برابري نیز داریم که براي توصیف

فعل ها به کار می رود. 
مادرم که خیلی دوستش دارم، اخیرًا در یک سفر طوالنی بوده است. خوشحالم که او اکنون به خانه برگشته است.  گزینه 2  . 192

توضیح: عبارت my parent (در این جمله با توجه به ضمیر she) به معنی «مادرم»، مفرد است، پس باید بعد از آن has به کار برود. در ضمن عبارت has been یعنی در جایی بوده است و اآلن

برگشته است، اما عبارت has gone یعنی به جایی رفته است و هنوز آن جا است. با توجه به این توضیح و معنی جملۀ دوم، باید گزینۀ  را انتخاب کنیم (زیرا او اآلن برگشته است). 
کدام جمله از لحاظ گرامري نادرست است؟  گزینه 1  . 193

توضیح: بعد از kind باید از حرف اضافۀ to استفاده کرد. عبارت be kind to someone را به خاطر بسپارید. 
ما مدت زیادي است که پسرعموهایم را ندیده ایم. در واقع، من از هجده سالگی این جا نبودم.  گزینه 1  . 194

توضیح: عبارت for a long time نشانۀ زمان ماضی نقلی (حال کامل) است. در ضمن اگر بعد از since جمله به کار برود، به زمان گذشتۀ ساده بیان می شود. 
- اوه، نه. من دیگر نمی توانم منتظر بمانم.  گزینه 1  . 195

- واقعًا؟ براي چه مدتی این جا منتظر مانده اید؟ 

توضیح: کلمۀ پرسشی ?… How long  (براي چه مدتی ...؟) از نشانه هاي زمان حال کامل (ماضی نقلی) است. در نتیجه باید گزینۀ  را انتخاب کنیم. دقت کنید که گزینۀ  نمی تواند پاسخ درست
باشد چون شکل سؤالی ندارد. 

بسیاري از زنان کار در کارخانه را نپذیرفته اند زیرا کسی را براي مراقبت از فرزندان خود ندارند.  گزینه 2  . 196

توضیح: با توجه به معنی جمله متوجه می شویم در نقطه چین دوم باید از after استفاده کنیم (فعل مرکب look after به معنی مراقبت کردن است)، پس گزینه هاي  و  حذف می شوند. از طرفی

چون فاعل جمله یعنی Many women جمع است، نمی توان بعد از آن از does not استفاده کرد، در نتیجه گزینۀ  نیز نادرست است. 
Look at (نگاه کردن به)
Look for (به دنبال ... گشتن) 
Look after (مراقبت کردن از)

همان طور که قبًال اشاره کردم، پسرعموي من ده سال پیش لندن را ترك کرد و از آن زمان دیگر او را ندیده ام.  گزینه 3  . 197

توضیح: با توجه به ساختار گزینه ها و معنی آن ها فقط گزینۀ  درست است. دقت کنید که گاهی اوقات در زمان ماضی نقلی، since در انتهاي جمله به کار می رود و معنی آن «از آن موقع تا حاال» است. 
آن بچه ها از زمانی که مادرشان درگذشت، دوران بدي داشته اند.  گزینه 2  . 198

توضیح: فاعل جمله یعنی Those children (آن بچه ها) جمع است و باید بعد از آن از have استفاده کنیم، پس گزینه هاي  و  نادرست هستند. در ضمن اگر بعد از کلمۀ since که نشانۀ ماضی

نقلی (حال کامل) است، جمله قرار بگیرد باید به زمان گذشتۀ ساده بیان شود، در نتیجه گزینۀ  درست است. 
- الکس، آیا فیلم جدید اسپیلبرگ را دیده اي؟  گزینه 4  . 199

- بله، هفتۀ گذشته دو دفعه آن را دیدم. عالی بود. 
 توضیح: در سؤال باید از ماضی نقلی استفاده کنیم؛ زیرا در مورد یک تجربه، یا یک کار که در گذشتۀ نامعلوم اتفاق افتاده است، سؤال می پرسیم. اما در پاسخ که قید زمان last week داریم، باید از

زمان گذشتۀ ساده استفاده کنیم، پس گزینۀ  درست است. 
فوتبال بازي کردن در وقت آزادم و گشت وگذار در اینترنت آن چیزهایی هستند که از آن ها خیلی لذت می برم.  گزینه 4  . 200

توضیح: در زبان انگلیسی اگر دو کلمه یا عبارت با کلمۀ ربط and به هم مرتبط شوند، باید از یک جنس باشند، در این جمله Playing اسم مصدر است، پس باید یکی از گزینه هاي  یا  را انتخاب
کنیم که اسم مصدر هستند. از طرفی چون دو اسم مصدر با کلمۀ ربط and به هم مرتبط شده اند، جمع محسوب می شوند و بعد از آن ها باید از are استفاده کنیم. 

ما می خواهیم یک مهمانی شام برگزار کنیم، اما هنوز مهمان ها را دعوت نکرده ایم.  گزینه 3  . 201
توضیح: براي بیان تصمیم هایی که از قبل گرفته شده اند از ساختارbe going to استقاده می کنیم. در ضمن کلمۀ yet در آخر جمله، نشانۀ زمان حال کامل (ماضی نقلی) است. 

کدام جمله از لحاظ گرامري نادرست است؟  گزینه 1  . 202

توضیح: در گزینۀ  عبارت She’s arrived شکل کوتاه شدة She has arrived بوده است (ماضی نقلی). باید بدانید در زمان ماضی نقلی نمی توان قید زمان گذشته (در این جا a few days ago) به

کار برد، پس شکل درست گزینۀ  به صورت زیر است: 
She arrived in Tehran a few days ago.
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براي من، بدترین قسمت بازي گلف، همیشه، ضربه زدن به توپ بوده است.  گزینه 4  . 203
توضیح: در قسمت اول جمله در مورد «یک» فعالیت (بازي گلف) صحبت می کنیم، پس باید بعد از آن از has استفاده کنیم (have براي جمع است). در ضمن چون در مورد یک «توپ خاص» صحبت

می کنیم باید قبل از آن از حرف تعریف the استفاده کنیم. 

طبق گفتۀ گزارشگر، تیم ملی بازي هاي بسیاري را باخت زیرا به اندازة کافی تمرین نکرده بودند.  گزینه 4  . 204
توضیح: اگر دو جمله با کلمۀ ربط because به هم مرتبط شوند یکی به زمان گذشتۀ ساده و دیگري به زمان ماضی بعید بیان می شوند. دقت کنید کاري که در گذشتۀ دورتر اتفاق افتاده است باید به

زمان ماضی بعید بیان شود (در این جا تمرین نکردن قبل از باختن اتفاق افتاده است). 

درحالی که خواهرم در آشپزخانه در حال شستن ظرف ها بود، برادرهایم در حال بازي کردن با پسرعموهایم بودند.  گزینه 4  . 205
توضیح: معموًال وقتی دو جمله با کلمه هاي ربط when/while به هم مرتبط می شوند یکی به زمان «گذشتۀ ساده» و دیگري به زمان «گذشتۀ استمراري» بیان می شوند. اما در این جمله چون هر دو عمل

براي مدتی طوالنی در حال انجام شدن بوده اند هر دو را به زمان «گذشتۀ استمراري» بیان می کنیم. 

کدام جمله از نظر گرامري نادرست است؟  گزینه 2  . 206

توضیح: اگر have به معنی «داشتن، مالک بودن» بدهد یک فعل «بیان حالت» است و نمی توان آن را به صورت استمراري بیان کرد، پس گزینۀ  نادرست است.  
ترجمۀ گزینه ها: 

) آن پسرها در پارك در حال خوشگذرانی هستند 

) پدر من یک اتومبیل ایتالیایی جدید دارد. 

) به ما در خانه خوش می گذرد.  

) اآلن مهمان ها در حال شام خوردن هستند.

گزینه 3 مري و مایک، خودتان دو اتاق خواب را تمیز کنید. آن ها نامرتب هستند.   . 207
توضیح: در این جمله چون بعد از Mary و Mike ویرگول قرار دارد، متوجه می شویم که مورد خطاب قرار گرفته اند و جمله امري است، در نتیجه باید از yourselves (خودتان) استفاده کنیم.  

آن پیرزنی که آن جا است یک فنجان قهوه براي خودش درست کرد.  گزینه 1  . 208

توضیح: با توجه به ساختار گزینه ها، محل قرار گرفتن ضمیرهاي self و کاربرد آن ها، فقط گزینۀ  درست است. 

من و همۀ اعضاي خانواده ام سرما خورده ایم، پس ما باید از خودمان مراقبت کنیم.  گزینه 4  . 209
توضیح: با توجه به جملۀ اول، فاعل جملۀ دوم باید we (ما) باشد. در ضمن ضمیر انعکاسی متناسب با we کلمۀ ourselves (خودمان) است. 

ِکیت و َمندي، به آزمایشگاه بروید و خودتان آزمایش را انجام بدهید.  گزینه 4  . 210
توضیح: با توجه به عالمت (,) بعد از اسم هاي Kate and Mandy متوجه می شویم در این جمله این دو نفر مورد خطاب قرار گرفته اند و جمله امري است، پس باید از ضمیر yourselves استفاده

کنیم. 

(نکتۀ مهم: اگر عالمت (,) بعد از اسم ها قرار نداشت گزینۀ  را به عنوان پاسخ درست انتخاب می کردیم.) 

باز هم فقط ساختار شرطی نوع دوم را ببینید که به راحتی می توانید گزینه  را انتخاب کنید.  گزینه 3  . 211
ترجمۀ جمله: اگر من یک پرنده بودم، نمی خواستم که همۀ زندگی ام را در قفس زندگی کنم.

2

1

2

3

4

1

2

3

28

جمع بندي گرامر زبان عباس بهمنی

www.konkur.in

forum.konkur.in



1  . 3

2  . 2

3  . 1

4  . 2

5  . 4

6  . 1

7  . 1

8  . 2

9  . 4

10  . 3

11  . 2

12  . 3

13  . 1

14  . 2

15  . 3

16  . 3

17  . 3

18  . 2

19  . 4

20  . 3

21  . 1

22  . 3

23  . 1

24  . 3

25  . 1

26  . 3

27  . 1

28  . 3

29  . 1

30  . 4

31  . 3

32  . 3

33  . 3

34  . 2

35  . 2

36  . 2

37  . 3

38  . 4

39  . 2

40  . 4

41  . 4

42  . 2

43  . 3

44  . 2

45  . 3

46  . 1

47  . 3

48  . 1

49  . 2

50  . 3

51  . 2

52  . 4

53  . 2

54  . 3

55  . 3

56  . 3

57  . 2

58  . 4

59  . 1

60  . 1

61  . 4

62  . 1

63  . 1

64  . 4

65  . 3

66  . 4

67  . 2

68  . 3

69  . 2

70  . 3

71  . 3

72  . 4

73  . 2

74  . 1

75  . 3

76  . 3

77  . 4

78  . 4

79  . 1

80  . 4

81  . 1

82  . 1

83  . 4

84  . 3

85  . 2

86  . 2

87  . 3

88  . 4

89  . 3

90  . 1

91  . 2

92  . 4

93  . 2

94  . 3

95  . 1

96  . 2

97  . 1

98  . 2

99  . 1

100  . 4

101  . 4

102  . 2

103  . 2

104  . 1

105  . 4

106  . 3

107  . 4

108  . 4

109  . 4

110  . 1

111  . 1

112  . 3

113  . 4

114  . 4

115  . 1

116  . 2

117  . 1

118  . 4

119  . 3

120  . 3

121  . 3

122  . 2

123  . 3

124  . 4

125  . 1

126  . 4

127  . 2

128  . 3

129  . 3

130  . 1

131  . 1

132  . 4

133  . 2

134  . 1

135  . 3

136  . 2

137  . 1

138  . 2

139  . 3

140  . 2

141  . 2

142  . 3

143  . 3

144  . 4

145  . 2

146  . 4

147  . 3

148  . 1

149  . 1

150  . 1

151  . 1

152  . 2

153  . 2

154  . 3

155  . 4

156  . 3

157  . 1

158  . 3

159  . 3

160  . 2

161  . 3

162  . 2

163  . 3

164  . 3

165  . 2

166  . 3

167  . 2

168  . 2

169  . 3

170  . 3

171  . 4

172  . 2

173  . 2

174  . 1

175  . 1

176  . 1

177  . 2

178  . 2

179  . 1

180  . 1

181  . 1

182  . 3

183  . 2

184  . 2

185  . 3

186  . 3

187  . 2

188  . 3

189  . 2

190  . 4

191  . 3

192  . 2

193  . 1

194  . 1

195  . 1

196  . 2

197  . 3

198  . 2

199  . 4

200  . 4

201  . 3

202  . 1

203  . 4

204  . 4

205  . 4

206  . 2

207  . 3

208  . 1

209  . 4

210  . 4

211  . 3

جمع بندي گرامر زبان

29

www.konkur.in

forum.konkur.in




