
 آزمون شبیه سازی شماره یک

 صحیح است. Bگزینه ـ 1

فقت  بتا افتافه     ؛نیستت  و نیازی به استفاده از موصول پس یک جمله ساده می باشد است (range)جمله دارای یک فعل 

 شود: جمله کامل می canariesکردن یک فاعل یعنی 

 "کنند.ها از نظر رنگ از زرد کمرنگ تا نارنجی روشن تغییر میقناری"

 صحیح است. Dگزینه ـ 2

یک فاعل در ابتدای جمله داریم. این فاعل یک گروه اسمی است که بته صتورم مضتا  و    حضور در این جمله هم نیاز به 

-فاعتل جملته متی    "های قیمتتی ارزش سنگ"به معنای  ”The value of precious gems“الیه ترکیب شده است:  مضا 

 باشد:  

 "شود.واسطة سختی، رنگ و میزان درخشندگی آنها تعیین می های قیمتی بهارزش سنگ"

 صحیح است. Cگزینه ـ 3

although آید و در ادامة جمله دو بخش مختلف که قرار است باهم در مغایرم قرار گیرند با یک اکثراً در ابتدای جمله می

 نیست:  butشوند و نیازی به کلمة عالمت ویرگول از هم جدا می

-کند اما در نیمکرة جنوبی در جهت مختالف متی  های ساعت حرکت مید در نیمکرة شمالی در جهت عقربهاگرچه گردبا"

 "چرخد.

 صحیح است. Aگزینه ـ 4

کنتد. توجته   ف میرا توصی The Caldecott Medalاسم  یک عبارم بدلی است که ،در این تست اطالعام بین دو ویرگول

 نیاز به فعل یا کلمام موصولی نیست. کنید که در بدل

 "شود.ای برای بهترین کتاب مصور کودکان، هر ماه ژانویه اعطا میمدال کالدکام، جایزه" 

 صحیح است. Cگزینه ـ 5

صورم کامل جملته بته ایتن شتکل      که یک عبارم وصفی فاعلی در حالت کوتاه شدة آن در این جمله استفاده شده است

 است:
The horn of rhinoceros ………. of keratin which is growing from… 

 "کند.های محکم است که از بخش رویة پوست رشد میشاخ اسب آبی شامل یک هستة مخروطی شکل از دسته"

 صحیح است. Bگزینه ـ 6

 رم هستند موفوع این تست بوده است:برای وصل کردن دو عبارم که باهم در حالت تضادّ و مغای butکاربرد 

 "شوند.رو هستند اما بعضی از آنها کشت می خود ،دوستهای گیاهان آفتاببیشتر گونه" 

 صحیح است. Dگزینه ـ 7

As با یک جمله مرکتب دارای دو جملته واره    دهنده شروع یک عبارم دیگر است.در اینجا به معنای هنگامی که نشان

 رو به رو هستیم.

شتود هتوای گترد شتده منبست  شتده و بتا        الکتریکی در هوا رخ دهد و باعث میدهد که تخلیة بار تندر هنگامی رخ می"
 "های هوای سردتر برخورد پیدا کند. الیه
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 صحیح است. Cگزینه ـ 8

هتای  هتا و دریاچته  زحل به ناد تیتان دارای اقیتانو   کنند که آیا ماه سیارهاین باره بحث می هاست درپژوهشگران مدم"
 "هیدروکربن است یا خیر.

 در نقش یک موصول موفوع این تست است. "آیا"به معنای  whetherکاربرد 

 به این جمله توجه کنید:
I want to know whether it is true (or not). 

2آزمون شبیه سازی شماره   

 صحیح است. Bگزینه ـ 1

برای اشاره به یک فاعل غیرانسان مورد توجه بوده است. توجه کنید که بعد از موصول  whichمجدداً کاربرد موصول 

which  نیاز به فاعل نیست پس گزینةC باشد.صحیح نمی 

 ترجمه جمله به صورم زیر است:

 ".شندبا¬می زا¬هستند که باران رهیت یبه رنگ خاکستر م،یفخ ییابرها مبوستراتو ین یابرها"
 به این مثال دقت کنید:برای درک بهتر این ساختار 

The book which  It  is red is mine. 

 کند.نیازی نیست و جمله را غیردستوری می Itدر این جمله به استفادة 

 صحیح است. Dگزینه ـ 2

، بته  "شده استت استفاده می"ه کوتاه شده از نوع مجهول جمله را آغاز کرده است. چون واحد اَرش در اینجا یک جمله وار

 نیاز داریم. usedصورم مجهول یعنی 

گیتری از نتوک   شد که مبتنتی بتر انتدازه   ها استفاده میگیری در بسیاری از تمدنوجب )اَرش( به عنوان یک واحد اندازه"
 "انگشت میانی است تا آرنج بود.

 صحیح است. Aگزینه ـ 3

شتود و  در ابتدای جمله باعث ایجاد وارونگی در ترتیتب اجتزاج جملته متی     only whenای مانند کاربرد قیود محدودکننده

 کند.گویا جمله حالت شبه سؤالی پیدا می

 "زند.تنها زمانی که هوا و آب از پوستة بیرونی یک دانه به داخل آن نفوذ کند، دانه جوانه می"

 صحیح است. Dگزینه ـ 4

توانند موصول هم باشتند. در  عالوه بر اینکه کلمة پرسشی هستند، می whereو  what ،whenتوجه کنید که کلماتی مثل 

 باشد.می "آن چیزی که"نیست بلکه موصول به معنای  "چه چیزی"کلمة پرسشی به معنای  whatاینجا 

شود بادهایی است کته در زمستتان   های فصلی، به خصوص در نواحی نزدیک به استوا میآن چیزی که باعث ایجاد بارش"
 "وزند.جهت مخالف نسبت به جهت وزش تابستانی میاز 

 صحیح است. Bگزینه ـ 5

 "که بر روی سیارة مریخ قرار دارد تقریباً سه برابر کوه اورست ارتفاع دارد. یاکوه آتشفشانی شاخص المپ"

در این جملته تستت متورد استتفاده بتوده       (is) "بودن"و یک فعل ربطی به معنای  as high asیک ترکیب صفت برابری 

 است.
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 صحیح است. Aگزینه ـ 6

ام مربوط به ترک مخاصتمه )عتدد   قرار گرفت، گفت که دستور فرماندة پرواز، هنگامی که در پایگاه هوایی مورد مصاحبه"
 "صادر شده بود. جنگ(

 نیازی نیست. heموصولی است به معنای هنگامی که و بعد از آن به فاعل یا فمیر فاعلی مثل  whenدر اینجا هم 

 صحیح است. Cگزینه ـ 7

 "شوند.نوازی یافت میهای چشمهای باشکوه و رودخانههای شمالی و مرکزی ایالت آیداهو کوهستاندر بخش"

همانطور که گفتیم، یکی از موارد وارونگی جمله مربوط به زمانی است که جمله با یتک قیتد مکتان شتروع شتود. در ایتن       

 آغاز شده و لذا حالت وارونه دارد. "های شمالی و مرکزی ایالت آیداهودر بخش"تست، جمله با قید زمان 
 

 صحیح است. Cـ گزینه 8

 "بینی شکل می دهد. سخت کاد، بخشی را بین دهان و گذرگاه "
جمله برای بیان یک واقعیت علمی از فعل زمان حال استفاده کرده که با توجه به سود شخص و مفرد بودن فاعل یعنی 

The hard palate فعل ،forms  با–s .سود شخص آمده است 

 3آزمون شبیه سازی شماره 

 

 صحیح است. Dـ گزینه 1

 "های همسفری بوگارم هستند.ترین نقشاز معرو  در کازابالنکا دو نمونهت و ریک بلین ساد اسپید در شاهین مال"

زمان استفاده از فعل زمان حال ساده به عنوان فعل اصلی جمله و بیان یک واقعیت با استفاده از این  شاهد مجدداً

 .هستیم

 صحیح است. Bـ گزینه 2

 "باشد.های پوست بدن میدر بیشتر بخش ترین الیة پوست، به فخامت یک ورق کاغذالیة اپیدرد، بیرونی"

همراه شده است. توجه کنید  ,the outermost layer of the skin,، با یک عبارم بدلی یعنی The epidermisفاعل جمله 

آن نشانة جمع نیست و همچنین چون یک مفهود شناخته شده و مشخص است قبل از  s–مفرد است و  epidermisکه 

 شده است. استفاده theآن از 

 صحیح است. Aـ گزینه 3

 "کامبرین، پوستة زمین شکل گرفت و زندگی اول بار در دریاها ظاهر شد.دوران پری در"

ایم. جمله بیان یک واقعیت علمی در زمان استفاده کرده appearedگذشته است پس از فعل زمان گذشتة  ،زمان جمله

 گذشته است.

 صحیح است. Aـ گزینه 4

 ".به وجود بیاید ترشحام پشت پردة گوش جمع شوند، دومین نوع از عفونت حاد گوش ممکن است وقتی"

 است. may developجمله به یک فعل نیاز دارد که همان 

 صحیح است. Dـ گزینه 5
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گرفتن آن ها از مردد خواستند تا در تعیین محل قرار قبل از آن که مجسمة آزادی به ایاالم متحده وارد شود، روزنامه"
 "بعد از ورودش به کشور کمک کنند.

کلمتة پرسشتی    whereاشتاره شتد ایتن    قبالً و همان طور که  "جایی که"به معنای  موصولی است whereتوجه کنید که 

رونتد. در  به راحتی کنار می Cو  Aپس در گزینة  ید و جمله حالت سؤالی داشته باشد؛نیست که بعد از آن فعل کمکی بیا

 م فعل جمله اصالً زمان خاصی ندارد و از نوع اسم مصدر است.ه Bگزینة 

 صحیح است. Bـ گزینه 6

 "شود.نامیده می watered stockسهامی که با نرخ تورمی صادر شود سهاد "

 یک جمله واژة موصولی مجهول کوتاه شده را شاهد هستیم که صورم کامل آن این گونه است: 
A stock which is issued… 

 صحیح است. Cـ گزینه 7

تتر  های معمولی چسبندهپوشانند در حالی که گدازهگردند و مناطق بیشتری را میهای اسیدی به راحتی جاری میگدازه"
 "است.

lava  حالت مفرد دارد و فاعل جمله است، در این جمله یک واقعیت علمی به کمک فعل زمان حال سادةis  بیان شده

 است.

 صحیح است. Bـ گزینه -8

 "شناسی آشکار کرده است که سطح اقیانو  دارای یک الیة نازک از رسوبام تقریباً شفا  است.های لرزهتصویربرداری"
 thatیک عبارم همتراه بتا موصتول     revealنشانة آن است. در فمن بعد از فعل  hasفعل جمله از نوع حال کامل است و 

 شود.استفاده می

 ه چهار آزمون شبیه سازی شمار

 

 صحیح است. Cـ گزینه 1

 "فوم طول هم برسند. 4توانند تا در حالی که بسیار سمی و وحشتناک هستند، مارهای کورال می"

 extremely poisonousبه یک صفت دیگر یعنی  terrifyingشروع جمله با یک عبارم بدون فعل است، با توجه به صفت 

 احتیاج داریم.

 صحیح است. Dـ گزینه 2

شتود غتذا فتراهم    هتای ابریشتمی بافتته متی    های آنها پارچههای ابریشم که از پیلههای درخت توم سفید برای کردبرگ"
 "کند. می

whose  ،موصولی است که بیانگر مالکیت استfrom whose cocoons  هتا  باشد که پیلهمی "هایشانپیله"به معنای از

 گردد.های ابریشم برمی به کرد

 صحیح است. Aـ گزینه 3

ها هیوالهای وحشتناکی بودند که نیمتی زن و نیمتی پرنتده    های التین و رومی بیان شده، هارپیآن گونه که در اسطوره"
 "اند. بوده
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کوتتاه   describedبته صتورم    it isباشد که با حذ  فاعل و فعل ربطتی  می …As it is described inصورم کامل جمله 

 شده است.

 صحیح است. Cـ گزینه 4

کند بلکه همچنتین ستوخت الزد بترای راکتورهتای گتداختی را هتم تولیتد        ای نه تنها تولید انرژی مییک راکتور هسته"
 "کند. می

، جمله به صورم وارونه یعنی شتبه ستؤالی درآمتده و بتا توجته بته اینکته جملته دارای فعتل اصتلی           not onlyبعد از 

generate کمکی  باشد از فعل)تولید کردن( میdoes  برای وارونه کردن استفاد شده نه مانند گزینةD  ازفعل کمکیis. 

 صحیح است. Bـ گزینه 5

سازی است که بته عنتوان استتانداردهای    های فیلمهای سبکی و تکنیکدیوید وارک گریفیث پیشروی بسیاری از ویژگی"
 "هالیوود تثبیت شدند.

 شود.استفاده می thatه سازندة این جملة مرکب از موصول برای وصل دو جمله وار

 صحیح است. Dـ گزینه 6

 "اگر به انرژی برق آبی نیاز باشد، الزد است که روی دریاچه سد زده شود."

 جمله حالت شبه وارونه پیدا کرده است. Ifحذ  شده و پس از حذ   Ifتوجه کنید که در این جمله شرطی، 

 صحیح است. Bـ گزینه 7

 "، هال هاو  اولین شرکت خدمام رفاه اجتماعی ایاالم متحده شد.1880در اواخر دهة "

کنتیم. در فتمن بتا    استتفاده متی   becameجمله نیازمند یک فعل از نوع زمان گذشتة ساده است به همین دلیل از فعتل  

 هم فروری است. theحر  تعریف  firstتوجه به 

 صحیح است. Cگزینه  -8

 "حر  الفباست. 74بیشترین تعداد حرو  الفبا را دارد، زبان کامبوجی با زبانی که "

 کنیم.را انتخاب می the languageجمله به فاعل نیاز دارد و از آنجا که این فاعل از نوع شناخته شده و معرفه است 

 

 آزمون شبیه سازی شماره پنج

 صحیح است. Dگزینه ـ 1

 "شود.مختلفی از گیاهان و حیوانام میکروسکپی یافته شده در آب اطالق میپالنگتون نامی است که به انواع "

 در این تست هم جمله به یک فاعل به همراه فعل ربطی نیاز دارد.

 صحیح است. Aگزینه ـ 2

طراحتی   1834ریتزی را در ستال   ها برای ساخت یک رایانة دیجیتالی قابل برنامه( اولین طرح1792ت1871چارلز بابیج )"
 "د اما اختراع او هرگز کامل نشد.نمو

 نیاز به یک اسم داریم که بتواند نقش مفعول را در جمله ایفا کند. was neverقبل از 

 صحیح است. Aگزینه ـ 3

 "شد.ترین انواع ارتباطام خطی، از ابتدای هزارة سود قبل از میالد استفاده میخ  میخی، یکی از قدیمی"

 نیاز دارد. (cuneiform writing)در این تست هم جمله به یک فاعل 
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 صحیح است. Cگزینه ـ 4

-، در آب پخش متی که قصد فرار دارد یهنگامبه عنوان یک وسیلة دفاعی، هشت پا ابری از جوهر سیاه یا بنفش رنگ را "

 "کند.

 شود.ساخته می (escapes)و فعل  (it)یک جملة کامل نیاز داریم که با فاعل  whenبعد از موصول 

 صحیح است. Dگزینه ـ 5

کشتند امتا بترای آنهتا دشتوار استت کته روی پاهایشتان         ها از پاهای خود هم به خوبی دستانشان کار متی اگرچه میمون"
 "بایستند.

 باشد.بیانگر تضاد بین دو بخش جمله می althoughدهندة موصول رب 

 صحیح است.B گزینه ـ 6

 "کنند در جهان وجود دارد.از گیاهان شکارچی که حیوانام را برای حفظ بقای خود شکار میگونه  500حدوداً "

شتود،  انتختاب متی   existفعل جمله به صورم  (varieties of plants)با توجه به این که فاعل جمله از نوع جمع است 

 همچنین جمله فق  به یک فعل با زمان حال ساده نیاز دارد.

 صحیح است. Cگزینه ـ 7

پتذیر  هتای بستیار واکتنش   هتای اکستیژن را بته اتتم    گیرد که اشعة فرابنفش خورشید، ملکولگاز ازون هنگامی شکل می"
 "شکند.اکسیژن می

 باشد.صحیح می Cدر این جمله به فعل و بعد از آن به مفعول نیاز بوده است، پس گزینة  the Sunبعد از اسم 

 صحیح است. Dگزینه ـ 8

شتد قترار داد و   تأکید خود را بر آنچه در فمیر ناخودآگاه تصویر متی  1930و  1920در هنر در دهة  سورئالیسمجنبش "
 "معموالًًٌ با تصاویری رؤیاگونه همراه شد.

هم موصتول   onکند و بعد از حر  افافة آن را کامل می an emphasis onبه مفعول نیاز است که  Placedبعد از فعل 

what کند.د از آن نقش مفعول بعدی را ایفا میو عبارم بع 

 شماره شش یآزمون شبیه ساز

 صحیح است. Bگزینه ـ 1

واحتد از طتالی    24های قیمتی و یا مقدار طالی موجتود در هتر   گیری وزن سنگقیراط که امروزه به عنوان واحد اندازه"
 "شد.رود، در ابتدا به وزن یک دانه از درخت خرنوب گفته میخالص به کار می

است. همچنین بته   a caratکند که همان جملة قبل از ویرگول، نقش بدل و اطالعام افافه برای اسم بعدی را ایفا می

 هم برای کامل شدن معنی جمله نیاز داریم. (was)یک فعل ربطی 

 صحیح است. Dگزینه ـ 2

 "یلم بر باد رفته.فیلم لورنس عربستان سه ساعت و چهل و یک دقیقه است، یک دقیقه بیشتر از ف"

 شود.ساخته می صفت er + than +به یک ساختار تفضیلی نیاز داریم که با 

 صحیح است. Aگزینه ـ 3

هتا مجتدداً   گونة گیاهان ایکو  در طول دوران یخبندان در آمریکای شمالی منقرض شد و تا زمانی که توس  استپانیایی "
 "به قارة آمریکا آورده شد، در آنجا وجود نداشت.
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 North Americaهتم بته    thereکنیم و همچنین فتمیر  را انتخاب می broughtزمان جمله گذشتة ساده است پس فعل 

 کند.اشاره می

 صحیح است. Bگزینه ـ 4

هتای  در یک کندوی زنبور عسل چندین شانة عسل که به صورم عمودی کنار هم قرار گرفته وجود دارد که دارای خانته "
 "اند.نزدیک به هم قرار گرفتهای است که شش فلعی

 (honey combs)هتای عستل   به یک گروه اسمی احتیاج داریم و با توجه به جمع بتودن استم شتانه    inبعد از حر  افافة 

 .isمناسب است نه  areفعل 

 صحیح است. Cگزینه ـ 5

 "باشد.شکل بلورهای بر  تا حد زیادی بستگی به این دارد که دما و رطوبت هوا به چه میزان "

 Cتوانند جواب مورد نظر باشتند. گزینتة   می Cو  Bاحتیاج است پس دو گزینة  onبه حر  افافة  dependبعد از فعل 

 کند.رساند و دو بخش جمله را به هم متصل میتری را میمعنای کامل how highبه دلیل وجود موصول 

 صحیح است. Aگزینه ـ 6

 "کند.مایل را زیر زمین طی می 22رودخانة گم شدة ایندیانا مسافت "

ستود   s–فعتل بایتد    (river)شود. با توجه به مفرد بودن فاعل های علمی از زمان حال ساده استفاده میبرای بیان واقعیت

 باشد.صحیح می travelsشخص بگیرد پس 

 صحیح است. Dگزینه ـ 7

 "سال بود. 60از  حده طی پس ن آتشفشانی در ایالت متکوه سنت هلن، اولین فورا 1980انفجار سال "

معنتای   wasکامل شده و سپس فعتل   Mount St. Helensابتدا به یک گروه اسمی نیاز داریم که با  ofبعد از حر  افافة 

 Aشتود و در گزینتة   افافه باعث اشتباه شدن گزینه متی  it، وجود فمیر Cای مثل کند. در گزینهربطی جمله را کامل می

 اصالً فعل نداریم.

 صحیح است. Cگزینه ـ 8

 "کند.الکتریسیتة ساکن جریان یافته از یک ابر به ابر دیگر یا بین چندین ابر و زمین ایجاد رعد و برق می"

 isو سپس با حذ  موصول و فعل  …Static electricity which is flowing fromصورم کامل جمله به این شکل بوده: 

 به صورم وجه وصفی کوتاه شده درآمده است.

 آزمون شبیه سازی شماره هفت

 صحیح است. Dگزینه ـ 1

 "گذاری شد.دالر قیمت 850معرفی گردید، مبلغ  1908که در سال  Tاتوموبیل مدل "

 باشند.مجهول میها، فاقد فعل مناسب از نوع جمله، نیاز به یک فعل دارد آن هم از نوع مجهول و گذشته! سایر گزینه

 صحیح است. Bگزینه ـ 2

دهد، یک الکترون از الیة بیرون اتم سدیم به الیة بیرونتی اتتم   هنگامی که یک اتم سدیم با یک اتم کلر واکنش نشان می"
 "شود.کلر منتقل می

 )به معنای هنگامی که( برای اتصال دو بخش جمله نیاز داریم. whenبه موصول 

 صحیح است. Dگزینه ـ 3
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، مکانی که بعدها محل تأسیس شهر دنور شد توس  جویندگان طال به عنوان یک اقامتگاه بین راهتی،  1858در سال "
 "مسکونی گردید.

of  حر  افافی مناسب برای اتصالsite  وwhat باشد و میwhat کند.هم در نقش موصول عمل می 

 صحیح است. Cگزینه ـ 4

های مختلفی است، در حالی که تماد انرژی موجتود در یتک لیتزر تنهتا در     موج نور حاصل از المپ الکتریکی شامل طول"
 "یابد.یک طول موجب تمرکز می

while  رود. پتس یتا گزینتة    به کار می "هنگامی که و در حالی که"موصولی است که به معنایC    و یتا گزینتةD   صتحیح

 شود.میحذ   Dهست، پس گزینة  isاست. از آنجا که عبارم دود دارای فعل 

  صحیح است. Bگزینه ـ 5
 "پوستان وجود دارد.هایی از زندگی سختهای فراوان و گونهجنوبگان پالنگتونقاره در"

   که جمله با یک قید زمان شروع شده، شاهد وارونگی جمله هستیم. با توجه به این

 صحیح است. Bگزینه ـ 6

 "شدند.های استاندارد در طول انقالب آمریکا محسوب میسالح ،های تیز مجهز بودندهای چخماقی که به سرنیزهتفنگ"

در واقع قسمت سود فعل، صفت مفعتولی آن   "مجهز شده"یک صفت مفعولی مجهول است به معنای  tipped withصفت 

 توان این گونه نوشت:تر این عبارم را میسازد. صورم کاملرا می
Flintlock muskets which were tipped with… 

 صحیح است. Aگزینه ـ 7

 "بنجامین فرانکلین بر این باور بود که بوقلمون به جای عقاب باید نماد آمریکا باشد."

ترتیب طبیعی جمله در زبان انگلیسی را ارایه  the symbolو سپس مفعول  should becomeجمله به فعل نیاز دارد. فعل 

 ها فاقد این ویژگی هستند.کند. سایر گزینه می

 صحیح است. Aگزینه ـ 8

 "شوند.اگر شکافی در پوستة زمین ایجاد شود، امواج کششی ت دفعی و لرزشی به طور همزمان ایجاد می"

 از ابتدای آن حذ  شده و حالت وارونه پیدا کرده است. Ifجمله، شرطی نوع دود است که 

 

 آزمون شبیه ساز شماره هشت

 صحیح است. Cـ گزینه 1

 ".دکنن یم دیتول دکربناکسی ید ،سنگ، نفت و گاز، هنگاد احتراقمانند زغالهای فسیلی سوخت"

 می باشد. when they are burnedصورم کوتاه شده 

 صحیح است. Dگزینه ـ 2

، هیچ زنی به عنوان فرمانتدار یتک ایالتت آمریکتا     1924تا زمان انتخاب ناتالی را  به عنوان فرماندار وایومینگ در سال "
 "بود. انتخاب نشده

شتوند؛  در ابتدای جمله، باعث وارونگتی ستاختار جملته متی     not untilساز مانند همان طور که قبالً اشاره شد، قیود منفی

 باشد.می Dای که حالت شبه سؤالی دارد، گزینه کند. تنها گزینهیعنی ظاهر جمله حالت شبه سؤالی پیدا می
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 صحیح است. Bگزینه ـ 3

 "دهد برای مواد مختلف بسیار متفاوم است.انجماد رخ می حرارتی که در آن ذوب و"

احتیتاج داشتتیم و هتم بته حتر        (which)نشان داده شده است. ما هم به یک موصول  at whichبا  "که در آن"مفهود 

 دهد.شدگی رخ میگردد. یعنی در یک نقطه انجماد و ذوببرمی freezeو  meltهای که به فعل atافافة 

 صحیح است. Dگزینه ـ 4

 "های گیاهان و حیوانام کوچکتر هستند.تر از سلولهای حیوانام بزرگ و گیاهان فق  اندکی بزرگبه طور کلی، سلول"

 به موفوع توازی یا همسانی مقوله های دستوری توجه کنید.

 صحیح است. Aگزینه ـ 5

 "کنند.های مختلف معموالً به طور همزمان بر روی یک بافت هد  عمل میهورمون"

هم قبل از افعال اصلی و بعتد   usuallyشود و قیود تکرار مانند های علمی از زمان حال ساده استفاده میبرای بیان واقعیت

 باشد. صحیح می Aروند. پس گزینه به کار می to beاز افعال 

 صحیح است. Dگزینه ـ 6

درصتد از نیروهتای جتذر و متدی متاه       46/0فقت  حتدود    ی،خورشتید تتاثیر  روی زمین بر اثر  نیروهای جذر و مدی بر"

 "هستند.

بته معنتای    sunباشد که جمع است، در فمن جملته بته فعتل نیتاز دارد. همچنتین قبتل از استم        می forcesفاعل جمله 

 نیاز داریم. theخورشید به حر  تعریف 

 صحیح است. Bگزینه ـ 7

هتای  در ستنگ  ،اشوند، اما تقریباً تماد سنگوره همی داده و آذرین پیداهای تغییرشکل گبیشتر عناصر رادیواکتیو، در سن"
 "خورند.رسوبی به چشم می

های رستوبی وجتود   ها در سنگهای آذرین اما فسیلدو بخش جمله باهم در حالت تضاد هستند، مواد رادیواکتیو در سنگ

 گی توجه کنید.به نکته همپای داریم. butدارند؛ پس نیاز به موصول بیانگر مغایرم 

 صحیح است. Cگزینه ـ 8

در تشخیص آن این است که نیمة عمر آن محاسبه  شود، نخستین گادپ ناشناخته کشف میهنگامی که یک رادیوایزوتو"
  "شود.

در فمن بتا توجته    شود تا معنای جمله را کامل کند.احسا  می" هنگامی که "به معنای  whenدر اینجا نیاز به موصول 

 به وجود دو فاعل و دو فعل در جمله، نیاز به موصول و ایجاد جمله مرکب کامالً مشخص است.

 آزمون شبیه سازی شماره نه

 صحیح است. Aگزینه ـ 1

-ستی اش با رودخانتة متی  در مونتانا تا محل تالقی االم متحده، از مصبشترین رودخانة ایرودخانة میسوری، طوالنی"

 "کند.از هفت ایالت عبور می ،پیسی

گیرنتد نیتاز بته فعتل نیستت پتس دو       کنند و بین دو ویرگول قرار میهای بدلی که توفیحی افافه بیان میدر عبارم

. وجود داشتته باشتد   theحر  تعریف  قبل از آن باید longest عالی روند. در فمن با توجه به صفتکنار می Cو  Bگزینة 

 نباشد. longestوانست درست باشد که صفت به صورم تدر صورتی می Dگزینة 
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 صحیح است. Dگزینه ـ 2

انتد،  ستاخته شتده   جانی است که در طول دوران آب و هوای گترد های مرهای ریفجزایر مرجانی ازجمله مالدیو، قله"
 "که سطح دریاها باالتر از میزان فعلی بود. زمانی

When بعتد از آن نبایتد جملته    از آنجا که موصول است نته کلمته پرسشتی،    و  "هنگامی که"به معنای  است موصولی

شود. با توجه به معنای جمله و زمان آن کته در گذشتتة ستاده استت،     حذ  می (a)پس گزینة  ،حالت سؤالی داشته باشد

 انتخاب بهتری است.که حالت جمع دارد،  sea levelsبرای فاعل  wereفعل 

 صحیح است. Bگزینه ـ 3

گیرد که در روزهای گرد و مرطوب تابستتانی ایجتاد   میان ابرهای بزرگ و متراکم کومولونیمبو  شکل میتگرگ در "
 "گردند. می

 developedنیاز بود فعل بعدی باید بته صتورم    areاگر به  نیازی نیست theyیا فاعل  areبه فعل  thatبعد از موصول 

 باشد.می Bپس بهترین گزینه  به کار می رفت، developingیا 

 صحیح است. Cگزینه ـ 4

 ".های پوستی وافح و مشخص همراه استوشبا ج به شدم مسری است کهآبله مرغان یک بیماری "

به صورم استفادة تنهتا از صتفت مفعتولی     viral disease which is accompanied byصورم کوتاه شده وجه وصفی 

 گردد.مشاهده می

 صحیح است. Bگزینه ـ 5

های مرجانی دربارة منشأ ریف ینظریة علمی مستدل ،1842در سال  علمی چارلز داروین، منتشر شده نخستین کتاب"
 "کرد.و جزایر مرجانی ارایه می

 صحیح است. Presented، فعل  توجه کنید(1842در سال )به قید زمان:  استبا توجه به زمان جمله که گذشته ساده 

 صحیح است. Aگزینه ـ 6

هتای بتاالی ستطح آب منتقتل     های مرتفع آب، فسفر را به الیته که جریان در جاهایی پدیدار میشوند هاالنکتونفیتوپ"
 "کنند.

آن  circulateیعنی  و سپس یک فعل (upwelling currents)یک فاعل  ،"جایی که"به معنای  whereبعد از موصول 

 قرار گرفته است.های علمی مورد استفاده هم از نوع زمان حال ساده برای بیان واقعیت

 صحیح است. Dگزینه ـ 7

ساخت تا چیتزی را  داشت که او را قادر می یینمادرشت  برابر 20با قدرم، گالیله یک تلسکوپ 1609سال  تا انتهای"
 "، مشاهده کند.نامیدام چرخنده به دور ژوپیتر میکه سیار

ژوپیتر و دو فعل قادر ساختن و نامیدن وجود دارد پس در این جمله هم دو فاعل یعنی گالیله و سیارام چرخنده به حول 

جا هتم موصتول    نیدر ا با یک جمله مرکب رو به رو هستیم که به یک موصول برای وصل این دو بخش جمله نیاز هست.

what کند یو دو بخش جمله را به هم متصل م ردگی¬یمورد استفاده قرار م "که یزیآن چ" یبه معنا. 

 صحیح است. Cگزینه ـ 8

 "د.های عنکبوم وجود دارهزار نوع از گونه 30 حدوداً بیش از جنوبگان های جهان به جز قارةدر هریک از قاره"
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-در هریتک از قتاره  "همانطور که در تست های قبل هم دیدید، وقتی جمله با یک قید مکان شروع شود که در اینجتا  

بتا توجته بته جمتع      و نیتاز دارد  هم جمله به فعل . وارونه پیدا میکندجمله حالت است،  "جنوبگانهای جهان به جز قارة 

 بهترین انتخاب است و به صورم وارونه یا معکو  به کار رفته است.  are، فعل هزار نوع عنکبوم 30یعنی  بودن فاعل
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