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«(. نقش این عبارت برای فعل  4عبارت قبل از جای خالی مشخصاً فاعل جمله است، پس در جای خالی نیاز به یک فعل داریم )رد گزینۀ » 

“need”    (. دقت کتید که برای  3، پس در جای خالی نیاز به ساختار معلوم داریم )رد گزینۀ »دارد  "کنندگی"فاعلی است و حالت»“Every”  

 «(. 1فعل مفرد استفاده کنیم )رد گزینۀ »همواره باید از  

 « 3( گزینۀ »2

 ( نتیجۀ 4  ( به خاطر  3  ( زیرا 2   ( از وقتی که، از آن جا که1

نیاز به    ”result“«(. مشخصاً 2و  1نمی توان از عبارت اسمی استتفاده کرد )رد گزینه های »  ”because“و   ”since“دقت کنید که بعد از  

 استفاده می کرد.  ”because of“« به شرطی درست بود که از  2«(. دقت کنید که گزینۀ »4)رد گزینۀ »دارد    ”the“حرف تعریف  

 « 1( گزینۀ »3

 « موجود است. 1تنها در گزینۀ »  در جای خالی نیاز به مفهوم »وجود داشتن« داریم که

 « 4( گزینۀ »4

از فاعل استفاده کنیم )رد  باید    ”but“جملۀ کامل را بهم وصل می کند، پس بالفاصله بعد از    2به معنای »اما«    ”but“در این جمله، حرف ربط  

 «(. 1در وسط جمله بیاید، بعد از آن نباید از ساختار سوالی استفاده کرد )رد گزینۀ »  ”which“«(. اگر  3و    2گزینه های »
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در جای خالی به مفهوم  «(.  2و    1را مورد وصف قرار داد )رد گزینه های »  ”them“در جمله واره های وصفی نمی توان ضمایر مفعولی مانند  

منتقل می شود.   ”those who live“در قالب جمله وارۀ وصفی   مفهوم»برای آن هایی که زندگی می کنند .... « نیاز داریم که مشخصاً این 

   در می آید.  ”those living“دقت کنید که ساختار کوتاه شدۀ آن به صورت  
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در این جمله مشخصاً مقایسه ای میان   داریم.  ”while“نفر و ... نیاز به حرف ربط    2گروه،    2چیز،    2دقت کنید که هر گاه تضاد و مقایسه میان  

“Fine artists”    و“applied artists”   .صورت پذیرفته است 
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 « موجود است. 3تنها در گزینۀ »را داریم که این ساختار    ”With sth/sb doing“در جمله واره های قیدی کوتاه شده ما ساختار  

 «  3گزینۀ » -8

 دار( داریم. ”ing“نیاز به اسم مصدر )فعل    ”recommend“بعد از  
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باید قبل    ”comparable“«(. مشخصاً صفت  4و    3)رد گزینه های »  داریم  ”of“نیاز به حرف اضافۀ    ”worth“  و  ”jobs“برای اتصال دو اسم  

 «(. 2)رد گزینۀ »  قرار بگیرد  ”worth“از اسم  
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و    3)رد گزینه های »  می باشد  ”the various crafts“دارد که مرجع آن    ”them“به معنای »ساختن« نیاز به مفعول    ”construct“فعل  

دارد، پس در جای خالی نمی توان از    "شوندگی"مشخصاً مفعولی است و حالت    ”use“برای فعل    ”the material“از سوی دیگر، نقش  «(.  4

بوده است که ساختار    ”which are used to construct them“جمله در اصل به صورت  «(.  1ساختار معلوم استفاده کرد )رد گزینۀ »

“which are”  قابلیت حذف شدن دارد . 
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 «، گزینۀ »!« صحیح است. such+ صفت +    جمع  با توجه به ساختار تشدید کنندۀ »اسم
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  ”prove“برای فعل  ”what“نقش فاعل «(. 1نیاز به یک فعل داریم )رد گزینۀ » ”what“در جمله وارۀ اسمی به کار رفته در سوال، بعد از 

  ”proved“« هیچ تطابق زمانی میان 2» «(. در گزینۀ 3ۀ »فاعلی است، پس در جای خالی نمی توان از ساختار مجهول استفاده کرد )رد گزین

 «(. 2وجود ندارد )رد گزینۀ »  ”is“و  
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 « موجود است. 2زینۀ »در جای خالی نیاز به مفهوم »که از آن ها« داریم که این مفهوم تنها در گ
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)رد  در قسمت شرط نادرست است  ”would“و  ”will“«(. به کارگیری 3هیچ دلیلی برای وارونگی جمله وجود ندارد )رد گزینۀ » ”if“بعد از 

 به معنای »قرار به انجام کاری بودن« دقت کنید.   ”be to do something“«(. به ساختار  4و    2گزینه های »
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همپایه شود )رد   ”smoking point“نیاز به ساختار های همپایه داریم، پس در جای خالی نیاز به یک اسم داریم تا با    ”and“طرف    2در  

 داریم.  ”to“نیاز به  در ادامۀ جمله، در جای خالی    ”carry“با توجه به شکل سادۀ    «(.4و    1گزینه های »
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