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1  The lucky man jumped .................. the window of the burning house.

into out of over under

2  This book has 300 pages. That book has 300 pages. This book has  .................. that one.

more pages many pages  as many pages as more pages than

3  They  .................. on the corner when I saw them.

stood were standing are standing stand

4  It’s holiday tomorrow. You .................. get up early.

mustn’t can’t should not don’t have to

5  Halloween is celebrated .................. the United States .................. October 31.

at / in in / at  in / on  on / in

6  He felt .................. so he stayed at home.

sick sickly sickness the sick

7  We went .................. a trip to Paris for a day .................. the train and saw the Eiffel Tower.

on / on to / by at / on   in / by

8  Mrs. Parnell is  ..................  working woman that I know.

hardest the harder the hardest hard

9  Is the Persian zebra really .................. the world?

one of the most beautiful animals in of the most beautiful animals of 

among the most beautiful animals of as the most beautiful animal as in

10  
A: Can you drive a car?
B: Yes, but I am a beginner. I ……………… drive ……………… .

must / slow should / slowly can / slow am / slowly

1



مرد خوش شانس از پنجره ي خانه ي در حال سوختن بیرون پرید.    1

: زیر  : باالي                    : بیرون                    : به داخل                   

 2
as many pages as

این کتاب  صفحه دارد، آن کتاب  صفحه دارد. این کتاب به اندازه ي آن کتاب صفحه دارد.

با توجه به مفهوم در جمله ي اول به صفت مساوي نیاز داریم.

هرگاه دو جمله در گذشتن با یکدیگر اتفاق بیافتند، فعلی که حالت استمرار دارد با گذشته استمراري و فعلی که حالت استمرار ندارد را با گذشته ساده بیان می   3
کنیم. بعد از when معموًال در گذشته فعل به شکل ساده بیان می شود. 

 گذشته ي ساده+  when + گذشته استمراري

فردا تعطیل است. نیازي نداري صبح زود بیدار شوي.    4
don’t زمانی استفاده می شود که به دلیل خطرناك یا اشتباه بودن چیزي، بهتر باشد که آن را انجام ندهیم اما اگر منظور این باشد که ضرورتی براي انجام کار وجود نداشته باشد از must not از

have to استفاده می کنیم. 

هالووین در ایاالت متحده در  اکتبر جشن گرفته می شود.    5
جاي خالی اول حرف اضافه in قبل از اسم شهرها و کشورها  در و در جاي خالی دوم حرف اضافه زمان on براي یک روز کامل (روز و ماه با هم) 

او احساس بیماري کرد بنابراین در خانه ماند.   6
براي توصیف فعل از قید استفاده می کنند اما به دلیل این که فعل جمله (feel) جزو افعال ربطی می باشد بنابراین بعد از آن به یک صفت نیاز داریم. 

 7
go on a trip / travel / ... 

ما سفر یک روزه با قطار به پاریس داشتیم و برج ایفل را دیدیم.  
جاي خالی اول یک اصطالح و در قسمت دوم by train یا on the train صحیح می باشد. 

مفهوم جمله دربارة صفت عالی صحبت می کند، چون سختکوش ترین زن، مورد نظر است.    8

ایا گورخرهاي ایرانی واقعًا یکی از زیباترین حیوانات دنیا هستند؟   9
توضیح: براي مقایسه در یک گروه (این جا در دنیا) باید از صفت عالی استفاده کنیم. در ضمن در این ساختار باید در انتهاي جمله از حرف اضافۀ in استفاده کنیم. 

(… / In the world / in the town / in the library / … (NOT of the world / of the town / of the library

 10
- آیا تو می توانی اتومبیل برانی؟

- بله، اما مبتدي هستم. من باید به اهستگی رانندگی کنم.
توضیح: این جمله به صورت پیشنهاد بیان شده است پس در نقطه چین اول should (باید پیشنهادي) قرار می گرید و در نقطه چین دوم به قید نیاز داریم زیرا فعل جمله را توصیف می کنیم.
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