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در گزینۀ  thereاز سوي دیگر، بکارگیري »). 4و  3«توجه به ساختار جمله، در جاي خالی نیاز به یک ساختار شرطی داریم (رد گزینه هاي با 
استفاده  wereبراي تمام فاعل ها بهتر است از  2جایگزین شود. همچنین، در شرطی نوع  itکامالً نادرست است و باید با ضمیر فاعلی » 2«

و شده است  ifبوده است که دچار وارونگی و حذف  If it were notدر اصل به صورت  2ساختار به کار رفته در گزینۀ »). 2«شود (رد گزینۀ 
 در آمده است. Were it notبه صورت 
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عمل در  2همچنین، با توجه به همزمانی »). 3«در ابتداي جمله، زمان جملۀ دوم باید گذشته باشد (رد گزینۀ   hadبا توجه به وجود فعل 
 »). 2و  1«گذشته باید از زمان گذشتۀ استمراري استفاده کنیم (رد گزینه هاي 

 »3«گزینۀ  -103

 استفاده کنیم. that، در جاي خالی باید از so angryبا توجه به ساختار 
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). دقت کنید که ساختار جمله 3و  1رد گزینه هاي داریم، در نتیجه باید از جمله واره وصفی استفاده کنیم (» که«در جاي خالی نیاز به مفهوم 
 »).2«آن را کوتاه کرد (رد گزینۀ  which isبوده است که می توان با حذف  which is facedواره در جاي خالی به صورت 
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ساختار به کار رفته در گزینه از سوي دیگر، »). 1«داریم (رد گزینه هاي » شتركم«به معناي  sharedدر جاي خالی نیاز به صفت مفعولی 
 ت است.به لحاظ گرامري کامالً بهم ریخته و نادرس» 4و  3هاي 
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 استفاده کنیم. toبا توجه به مفهوم جمله، در جاي خالی هدف از انجام کاري مورد نظر است، در نتیجه باید از مصدر با 
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 ) علی رغم اینکه، اگرچه4  ) کدامیک از 3   ) اگر2   ) اینکه 1

 داریم.» اینکه«اي به معن thatدر ابتداي جاي خالی نیاز به ضمیر موصولی 
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 .باشد» در حالی که«به معناي  whileحرف ربطی مانند  داراي جمله مرکب است و حتماً باید
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(رد گزینۀ  باشد  himself ضمیر انعکاسی به صورتباید می آید  giveیکسان است، پس مفعولی که بعد از  giveبراي فعل  و مفعول فاعل
 به لحاظ ترتیب قرارگیري کلمات ناقص هستند. » 3و  2و  1«به طور کلی هر سه ساختار در گزینه هاي »). 1«
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بکارگیري زمان گذشتۀ »). 4و  1«در جاي خالی نمی توان از زمان هاي کامل استفاده کرد (رد گزینه هاي  afterبا توجه به حرف ربط 
جمله همچنین در نقل قول غیرمستقیم »). 2«عمل همزمان اتفاق نمی افتند (رد گزینۀ  2استمراري نیز کامالً نادرست است چرا که مشخصاً 

  می شود.  wouldتبدیل به  willو  یک زمان به عقب می رود
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