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 1چاپ  -)واژگان و درک مطلب(  یزبان عموم ده یبرگز یا نهیپرسش چهارگز ۵۰۰درستنامه 

 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان صفحه
 tenage teenage 1ابتدای سطر  19سوال  8
 to meet a Mr. Jones to meet Mr. Jones 1سطر  22سوال  9
 anthing anything 129سوال  26

 ecause because 132سوال  27

 transforrmed transformed 174سوال  33

 chidren children 189سوال  36

 buiding building 192سوال  36

 chidren children 193سوال  36

 infered inferred 200سوال  38

 suporiority superiority 202سوال  38

 embarrasing Embarrassing 208سوال  39

 numer number 216سوال  40

 Know-how knowledge 241سوال  44

 chidren children 247سوال  45

 colllagues collleagues 260سوال  47

 vacationeres vacationers 271سوال  49

 pontaneous spolntaneous 300سوال  53

 proceded proceeded 301سوال  54

 indentified identified 301سوال  54

 du do 312سوال  55

 discurteous discourteous 322سوال  57

 یادآور شوم به یاد آورم 1گزینه  4سوال پاسخنامه  62
 به یاد آورم یادآور شوم 2گزینه  4پاسخنامه سوال  62
 پایان گرفت پایان داده  3گزینه  9سوال پاسخنامه  63
 کنم تعجب می  متعجب ام   27سوال پاسخنامه  66
 بست بست، محکم بست 4گزینه  30سوال پاسخنامه  67
 قابل قیاس قابل قیاس، شبیه  3گزینه  56سوال پاسخنامه  72
 باید بر جزیره .... داشته باشد.  ... را بر روی جزیره داشته باشد   63سوال پاسخنامه  73
 حفاظ، بدیهیبی  بی حفاظ  3گزینه  79پاسخنامه سوال  76
 مدتی لحظه ای 81پاسخنامه سوال  76
 اطاعت  اصاعت 3گزینه  82پاسخنامه سوال  76
 استنباط اسنباط 3گزینه  83پاسخنامه سوال  76
 تولی ئعاری از حس مسای، بی پروایانه  بی پروایانه ای 1گزینه  84پاسخنامه سوال  76
 پایدار  پیوسته 3گزینه  86پاسخنامه سوال  77

 ریزدهای درخت بلوط میبرگ ریزدهایش را میدرخت بلوط برگ    102پاسخنامه سوال  80
 ریزدمی ریزند را می 102پاسخنامه سوال  80
 بیشترین بیشتر 108سوال  نامهپاسخ 81
 دو قلوهای همسان دوقلوهای دارای سن ....بودن  109پاسخنامه سوال  81
 به خواهر برادران بیشتر  به همشیران بهتر 109سوال پاسخنامه  81
 دیوانه وارش وجود نداشت  دیوانه وارش نداشت  115پاسخنامه سوال  82
 رقبا  رقیاء  3گزینه  116پاسخنامه سوال  83
 گردد حذف  «راههکلمه »  3ابتدای سطر  118پاسخنامه سوال  83
 حساب کردم  نگه داشتم حساب 3گزینه 124پاسخنامه سوال  84
 کذب کب 2گزینه  137پاسخنامه سوال  87
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 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان صفحه
 ها بود که دستخط پسرش را ندیده بودسال ها بود که آن را ندیده بود دستخط پسرش را سال 142پاسخنامه سوال  87
 معذور معور   4گزینه  150پاسخنامه سوال  89
 تاون نان  151پاسخنامه سوال  89

  154پاسخنامه سوال  89
   ذیل اضافه شود:نکته 

 کنیم. استفاده می  accidentبرای حادثه از
 پیش از بیش از  3گزینه  188پاسخنامه سوال  96
 خاتمه داد استنباط کرد 4گزینه  200پاسخنامه سوال  98
 مطلق مسلم، قطعی  1گزینه  204پاسخنامه سوال  98
 کسل کننده  خسته کننده  3گزینه 224پاسخنامه سوال  102
 مطرود نطرود 2گزینه  230پاسخنامه سوال  103
 توزیع شده  توزیه کرده 1گزینه  231پاسخنامه سوال  103
 اختیار ،آزادی منازعه 3گزینه  235پاسخنامه سوال  104
 بسیار سیار 238پاسخنامه سوال  104
 هایشیوه سیوههای  240پاسخنامه سوال  104
 1گزینه   242پاسخنامه سوال  105
 برداز بین می  کندمصرف می 242پاسخنامه سوال  105
 1گزینه  4گزینه    244پاسخنامه سوال  105
 ژنراتورهای راتورهای  نژا 248پاسخنامه سوال  106

    280پاسخنامه سوال  112
 : ذیل اضافه شود   نکته 

Cure    شود. برای بهبود یافتن بیماری استفاده می 
 کشیدن  کشسدن  289پاسخنامه سوال  114
 پنهان کردن  پوشاندن، پنهان کردن    303پاسخنامه سوال  116
تشبیه کردن ،سازیشبیه  تشبیه کردن   ، مهیج کردن  4گزینه  310پاسخنامه سوال  117  
 آوردبه درد  آسیب رسانیده    3پاسخنامه سوال گزینه  119
 بگیرم  بگریم 1پاسخنامه سوال گزینه  119
 نسبت، تناسب  سهم، نسبت، تناسب  2گزینه  329پاسخنامه سوال  121
 عطف به ما سبق  مربوط به گذشته  3پاسخنامه سوال گزینه  123
 ترغیب کردن ،تحریک کردن تحریک کردن ، تشویق 2گزینه  350پاسخنامه سوال  124
 c. a 6-to-year-old child  c. A 10-to-14-year-old child  16شماره  4درک مطلب  141

 منهتن  مانهاتان 11 سطر (ترجمه) 9درک مطلب  164
 متعلق به من  مال من  18 سطر (ترجمه) 9درک مطلب  164
 گردد  حذف « من و برای منعبارت »  18 سطرانتهای  (ترجمه) 9درک مطلب  164
 d The Britih s The Britainگزینه   59سوال  12درک مطلب  182

 h 10th’10 74سوال  15درک مطلب  194

 h 10th’10 78سوال 15درک مطلب  195

 گزینه د گزینه ج   82سوال  16درک مطلب  200
 گزینه ب  گزینه الف 85سوال  16درک مطلب  201
 So lids solids 13 سطر (متن اصلی( 18درک مطلب  208

 De li erately deliberately 2 سطر (متن اصلی) 16درک مطلب  212

 my may 10 سطر (متن اصلی) 20درک مطلب  219

 تابی  لیانسانی 11 سطر (ترجمه) 20درک مطلب  221

  25درک مطلب  248

 به شرح ذیل اضافه شود:   137پاسخنامه سؤال  
 ت. گزینه »ج« صحیح اس 

 ”his“ در پاراگراف چهارم، واژه   7در خط    ترجمه: 

 گردد؟ ی باز م   ل ی ذ   ی ها نه ی از گز   ک ی به کدام 
     ب( فاولر      سنده ی ( نو الف 
 ب و ج(   ی ها نه ی د( فاولر و اوزابل )گز        ( اوزابل  ج 

 

 


