
 

 

به نام خدا   

 ( S3استیری )

 

«4گزینۀ » -46  

 جوانه زدن(  4  ( طراحی کردن3  شکستن، تَرَک برداشتن (  2 جوشاندن، جوشیدن (  1

 «2گزینۀ »  -47

 برانگیز جذاب، هیجان  (  4  اداری، کارمندی (  3  ( مورد استقبال و تقاضا 2  ( خوشیفته 1

 «4گزینۀ » -48

«(. بعد 3و    2به معنای »موفق به ورود به عرصۀ خاصی شدن« دقت کنید )رد گزینه های »  ”make it in something“به ترکیب واژگانی  

 «(.1دار استفاده کرد )رد گزینۀ »  ”ing“تحت هیچ شرایطی نمی توان از فعل    ”who“از از ضمیر موصولی  

 «3گزینۀ »  -49

«(. ساختار به کار رفته در 2و    1های »لی هیچ نیازی به مفهوم »که« نداریم، پس نباید از ضمیر موصولی لستفاده کنیم )رد گزینه در جای خا

 « به لحاظ گرامری کامالً ناقص است. 4گزینۀ »

 « 3گزینۀ » -50

«(. بعد از جای خالی  4و    1داریم )رد گزینه های »  ”or“به معنای »یا ... یا ...«، در جای خالی نیاز به    ”... either ... or“با توجه به ساختار  

 «(. 2استفاده کرد )رد گزینۀ »  ”ever since“از اسم استفاده شده است، پس نمی توان از  

 « 1گزینۀ » -51

 به معنای »تالش و کوشش بیهوده کردن« دقت کنید.  ”bang your head against a wall“به اصطالح  

 « 4گزینۀ » -52

 ( شدید 4  ( منصفانه 3   ( متقاعد کننده2   افشا کننده (  1

 « 1گزینۀ » -53

  ”and“با توجه به حرف ربط همپایه ساز  «(.  3و    2به معنای »تکه تکه کردن« نیاز به یک مفعول دارد )رد گزینه های »  ”fragment“فعل  

 «(. 4دار استفاده کنیم )رد گزینۀ »  ”ing“نمی توان از فعل  

 « 2گزینۀ » -54

  ( عجیب و غریب 2     واضح و مشخص، بدون شک و شبهه(  1

 صحیح و سالم  (4      در آخرین لحظه ممکن (  3

در گزینۀ »1« موجود است.  

داریم که تنها     “but”  در جای خالی نیاز به مفهوم »که« داریم )رد گزینه های »2  و  4«(.  با توجه به تضاد موجود در جمله، نیاز به حرف ربط

55- گزینۀ »1« 
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