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Lesson 4 پاسخنامه ترشیحی

Traveling the World

Grammar

11 گزینه 2.

درسنامه 1: کاربرد افعال )modal)can, may, must, should با فعل ساده""

1. بعد از این افعال فعل ساده به کار می رود.
2. شکل این افعال تغییر نمی کند.
3. این افعال با to به کار نمی روند.

مثبت )+(

can speak English.
may watch TV.
must get a passport first.
should be careful in foreign countries.

I
You
He
She

It
We

They

منفی )-(

can speak English.
may watch TV.
must get a passport first.
should be careful in foreign countries.

I
You
He
She

It
We

They

سؤالی )?(

can speak English.
may watch TV.
must get a passport first.
should be careful in foreign countries.

I
You
He
She

It
We

They

بعد از فعل کمکی must باید از فعل ساده استفاده کنیم. 
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21  گزینه 4.

"" must درسنامه 2: کاربرد

(obligation( کتربخدماول: در مفهوم اجبار
must را می توان در زمان حال و آینده برای ضرورت انجام کاری استفاده کرد.

You must give up smoking. It’s harmful for your health.
»شما باید سیگار را ترک کنید. برای سالمتی شما مضر است.«

(deduction( کتربخدمدوم: در مفهوم نتیجه گیری
must را می توان در زمان حال و آینده برای نتیجه گیری کاری استفاده کرد.

A: There’s somebody knocking on the door.
B: Yes, it must be my son. He always gets home at this time.

»الف: شخصی در حال در زدن است.
ب: بله، حتمًا پسرم است. همیشه همین ساعت به خانه می آید.«

(prohibition( کتربخدمیوم: در مفهوم نهی و ممنوعیت
mustn’t (must not) برای این که کسی را نهی کنیم تا کاری را انجام ندهد.

You mustn’t drink water from the river. ».شما نباید از این رودخانه آب بنوشید»
(necessity( کتربخدمچهترم: در مفهوم ضرورت

We must have light and water to grow.  ».ما برای رشد به نور و آب نیاز داریم»
(strong recommendation( کتربخدمیشجم: در مفهوم توصیه و پیشنهاد قوی

این توصیه از should هم قوی تر است.
The ice cream here is delicious. You must try some.

»بستنی این جا خیلی خوشمزه است. شما باید امتحانش کنید.«
must در این جمله مفهوم اجبار دارد و به این معناسـت که اگر گوشـت در فریزر نباشد خراب خواهد شد.)طبق 

کاربرد اول همین درسنامه(

ترجمه: گوشت باید در فریزر باشد و ِااّل خراب می شود.

31  گزینه 3.

"" should درسنامه 3: کاربرد

(advice( کتربخدماول: در مفهوم توصیه و نصیحت و پیشنهاد
The government should lower taxes. ».دولت بهتر است که مالیات را کم کند»

 (light obligation( کتربخدمدوم: در مفهوم اجبار کم
در این حالت به معنای »بایستی« می باشد و نسبت به must مؤدبانه تر است.



Lesson 4: Traveling the World     239 یتیرشت همانخساپ

Applications should be sent before December 30th.
»فرم ها بایستی قبل از 30 دسامبر فرستاده شده باشد.«

(warning( کتربخدمیوم: در مفهوم هشدار و اخطار
.shouldn’t در مفهوم هشدار و اخطار به صورت منفی به کار می رود یعنی should

You shouldn’t make so much noise. ».نباید زیاد سر و صدا کنید«
(expectation(.کتربخدمچهترم: برای کاری که انتظار داریم انجام شود

You should practice more if you want to be successful.
»شما باید بیشتر تمرین کنید اگر می خواهید موفق شوید.«
کتربخدمیشجم: برای قوانین و دستور العمل ها به کار می رود.

Children should be seen and not heard.  ».بچه ها بایستی دیده شوند نه این که شنیده شوند»

با توّجه به معنای جمله، مفهوم توصیه برداشت می شود.
ترجمه: چنان چه بخواهیم وزن کم کنیم بهتر است که غذای کم کالری بخوریم.

41  گزینه 4.

"" may درسنامه 4: کاربرد

(possibility( کتربخدماول: در مفهوم امکان و احتمال انجام یک عمل در زمان آینده
It may rain tomorrow, but I hope it will be sunny.

»فردا احتمااًل باران می آید، اما امیدوارم هوا آفتابی باشد.«
 but به همراه may کتربخدمدوم: کاربرد

معمواًل may با کلمه ی but زیاد به کار می رود.
It may be a comfortable car, but it uses a lot of fuel.

»ممکن است ماشین راحتی باشد، ولی مصرف سوخت باالیی دارد.«
کتربخدمیوم: کاربرد possibly بعد از may برای احتمال ضعیف تر و کاربرد well بعد از may برای احتمال قوی تر

(permission(در مفهوم اجازه و پیشنهاد can / may کتربخدمچهترم: کاربرد
May I leave the class? »اجازه است از کالس بیرون بروم؟»

(express wishes( کتربخدمیشجم: بیان آرزو
May the New Year bring you love and happiness.

»به امید این که سال جدید برای شما شادی و عشق بیاورد.«

با توّجه به ترجمٔه جمله، مفهوم امکان انجام کاری در زمان گذشته را نشان می دهد.
ترجمه: احتمااًل جای کافی برای همه در اتوبوس وجود ندارد. باید منتظر باشیم و ببینیم.
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51  گزینه 4.

"" can درسنامه 5: کاربرد

(ability( به معنای توانایی/ عدم توانایی can’t/can کتربخدماول: استفاده از
I can speak three languages fluently. ».من می توانم به سه زبان به طور سلیس و روان صحبت کنم» 

(impossibility( به معنای غیرممکن can’t و )possibility( به معنای امکان can کتربخدمدوم:مکاربرد
I know you can win the competition.

»من می دانم که شما این مسابقه را می برید یعنی امکان برنده شدن دارید.«
(request for permission( در مفهوم درخواست و اجازه can کتربخدمیوم: استفاده از

Can I borrow your car, please?  »می توانم )اجازه دارم( ماشینت را قرض بگیرم؟» 
کتربخدمچهترم: استفاده از can’t در مفهوم ممنوعیت

You cannot drive a car without a license.  ».شما اجازه ندارید بدون گواهینامه رانندگی کنید»
کتربخدمیشجم: استفاده از can’t و mustn’t در مفهوم نباید

وقتی مطمئن هستید که چیزی حقیقت ندارد و یا چیزی تعجب آور است.
It can’t be dark outside! It’s only 4:30 P.M.

»بیرون نمی تواند تاریک باشد یعنی نباید تاریک باشد. ساعت تازه 4:30 است.«
(offer to help someone( در مفهوم پیشنهاد کمک به دیگران can کتربخدمشنم: استفاده از

Can I carry your bag for you?  »می خواهید کیف شما را برایتان بیاورم؟»

با توّجه به ترجمٔه جمله، مفهوم توانایی برداشت می شود. 
ترجمه: برخی از مردم بسیار حیرت انگیزند. آن ها می توانند روی دستان خود راه بروند.

61  گزینه 3.

درسنامه 6: کاربرد حرف اضافه های زمان ""

the morning / the afternoon / the evening September / Shahrivar
the ( spring / summer/fall/winter) 
Norooz 
2016/1395
a minute

in

8 o’clock
night / noon
midnight / midday 
sunrise / sunset

at

Wednesday / Friday
Monday morning / Tuesday evening
vacation / holiday
September 18 / Shahrivar 14

on
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طبق درسنامه at ،6 حرف اضافه midnight است.
ترجمه: او نیمه شب به خانه آمد، لباسش را عوض کرد و به رختخوابش رفت. )به سمت رختخوابش خزید.(

71  گزینه 2.

درسنامه 7: کاربرد حرف های اضافه ی مکان""

حرف اضافه مکانی on در این جمله بهترین انتخاب است.

ترجمه: سیب ها در یخچال نیستند. آن ها روی میز هستند.

Tehran / Beirut

 Italy / Pakistan 

Asia / Europe

in

the table / the desk / page 5on

the hospital / the post officenext to

the bank / the stationin front of

برای مطالعه بیش تر به جمالت زیر توّجه کنید:

I’m at the grocery.

I’m at the mall.

I’m at the doctor’s office.

I’m at the park.

I’m at the airport.

I’m at the concert.

I’m in the shower.

I’m in the lobby.

I’m in a car.

I’m in a house. 

I’m in a school.

.in به کار می روند و هم با at برخی از کلمات هم باI’m at the mall.

I’m in the mall.

I’m at the park.

I’m in the park.

I’m at the grocery.

I’m in the grocery.

I’m on the phone.

I’m on my computer.

I’m on a bus.
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81  گزینه 3.

درسنامه 8: کاربرد صفت و قيد حالت در جمله""

قید در زبان انگلیسـی غالبًا اطالعات بیشـتر در مورد فعل می دهد، درحالی که صفت اطالعات بیشـتر در مورد 
اسم می دهد.

برخی از قید ها، حالت و چگونگی انجام کاری را نشـان می دهند که به آن ها قید حالت می گویند. قید های حالت 
معمواًل با افزودن پسوند ly- به یک صفت تبدیل می شوند.

این قید ها معمواًل بعد از فعل و یا بعد از مفعول به کار می روند.
صفتقید

carefulدقیقcarefullyبا دقت
politeمؤدبpolitelyمؤدبانه

easyآسانeasilyبه آسانی
happyخوشحالhappilyبه خوشحالی

neatتمیزneatlyبه تمیزی
niceخوبnicelyبه خوبی

braveشجاعbravelyبا شجاعت
patientصبورpatientlyصبورانه

rudeگستاخrudelyگستاخانه
quickسریعquicklyبه سرعت

realواقعیreallyواقعًا
angryعصبانیangrilyبا عصبانیت

probableاحتمالprobablyاحتمااًل
possibleامکانpossiblyدر صورت امکان

comfortableراحتcomfortablyبه راحتی
quiet ساکتquietlyبا سکوت
cruelبی رحمcruellyبی رحمانه

actualواقعیactuallyواقعًا
wonderfulشگفت انگیزwonderfullyبه طور شگفت انگیزی

hungryگرسنهhungrilyبا گرسنگی
interestingجالبinterestinglyبه جالبی

suitableمناسبsuitablyبه طور مناسب
generousسخاوتمندgenerouslyبا سخاوتمندی

carelessبی دقتcarelesslyبا بی دقتی
differentمتفاوتdifferentlyبه طور متفاوت
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برخی از قید ها، با پسوند ly– تبدیل به قید نمی شوند در واقع بی قاعده بوده و باید شکل قید آن ها را حفظ کرد.

صفتقید
earlyزودearlyبه زودی

fast سریعfastبه سرعت

hard سختhardبه سختی

highبلند، مرتفعhighبه بلندی

lateدیرlateدیر

goodخوبwellبه خوبی

در این تست قید suitably چگونگی فعل dress را نشان می دهد.
ترجمه: متأسفانه برای باغبانی لباس مناسبی نپوشیدم.

91  گزینه 2.

طبق درسنامه 4: کاربرد چهارم کاربرد can/ may در مفهوم اجازه و پیشنهاد
در این درس مفهوم اجازه برداشت می شود.

ترجمه: چنان چه مردم بخواهند اجازه آشپزی در این پارک را دارند.

101  گزینه 3.

)deduction( در مفهوم نتیجه گیری must طبق درسنامه 2: کاربرد دوم
در این تست، با توّجه به ترجمٔه جمله، مفهوم نتیجه گیری داریم.

ترجمه: دوستم پرهام امروز غایب بود. حتمًا او بیمار است. 

111  گزینه 2.

)prohibition( در مفهوم نهی must طبق درسنامه 2: کاربرد سوم
در این تست، با توّجه به ترجمٔه جمله، مفهوم نهی داریم.

ترجمه: زمانی که در حال رانندگی هستید اصاًل نباید از موبایل استفاده کنید.

121  گزینه 1.

طبق درسنامه  3: کاربرد دوم should در مفهوم اجبار کم
در مفهوم اجبار به این معناست که کاری بایستی انجام شود.

ترجمه: مدیر آپارتمان بایستی مطمئن شود که ساکنین به حقوق دیگران احترام می گذارند.

131  گزینه 2.

طبق درسنامه  3: کاربرد سوم should در مفهوم هشدار و اخطار
.shouldn’t در مفهوم هشدار و اخطار به صورت منفی به کار می رود یعنی should

با توّجه به ترجمٔه جمله مفهوم اخطار داریم.
ترجمه: بهتر است درست بعد از خوردن غذا به استخر نروی زیرا کار بسیار خطرناکی است.
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141  گزینه 4.

طبق درسنامه  3:کاربرد چهارم should برای کاری که انتظار داریم انجام شود.
در این تست انتظار داریم که بیشتر تالش کند.

ترجمه: الف: او دانش آموز سخت کوشی نیست.
  ب: غیر معمول نیست. او بایستی بیشتر مطالعه کند.

151  گزینه 3.

 but به همراه may طبق درسنامه 4: کاربرد دوم
به همراه کلمه ی but معمواًل may استفاده می شود.

ترجمه: تام ممکن است زرنگ باشد ولی درایت زیادی ندارد.

161  گزینه 1.

  may بعد از well برای احتمال ضعیف تر و کاربرد may بعد از possibly طبق درسنامه 4: کاربرد سوم استفاده از
برای احتمال قوی تر

بـا توّجـه بـه ترجمٔه جمله، مفهوم احتمال وجود دارد. از طرفی جمله بعد از but باید مفهوم تضاد با جملٔه قبل 
از آن داشته باشد، بنابراین گزینٔه »2« نیز نادرست است.

ترجمه: الف: آیا آن ها قبل از آغاز فصل زمستان به قطب جنوب می رسند؟
ب: نمی دانم. به احتمال ضعیف موفق می شوند ولی از طرف دیگر به احتمال قوی ممکن است موفق نشوند.  

171  گزینه 1.

)impossibility( به معنای غیر ممکن can’t و )possibility( به معنای امکان can طبق درسنامه5: کاربرد دوم
با توّجه به ترجمٔه جمله، مفهوم امکان )possibility( از جمله برداشت می شود.

ترجمه: پسر: پدر، آیا قرار است جشن را داخل حیاط بگیرید؟
  پـدر: جـای نگرانی نیسـت. اگر باران بیاید، می توانیـم آن را داخل برگزار کنیم. )یعنـی امکان برگزاری 

جشن در داخل خانه وجود دارد.( 

181  گزینه 2.

)request for permission( در مفهوم درخواست و اجازه can طبق درسنامه 5: کاربرد سوم
چـون ایـن جملـه مفهوم درخواسـت دارد نمی توانیم از گزینٔه »4« اسـتفاده کنیم. گزینٔه »3« بـه to نیاز دارد و 

گزینٔه »1« از نظر معنا درست نیست.
ترجمه: الف: میشه به من یک شانس دیگه دهید؟

  ب: حتمًا.

191  گزینه 4.

طبق درسنامه 5: کاربرد پنجم can استفاده از can’t و mustn’t در مفهوم نباید
با توّجه به ترجمٔه جمله، مفهوم عدم اجازه برداشت می شود. 

ترجمه: طبق قوانین بهداشت و سالمت، مردم اجازه بردن حیوانات به داخل فروشگاه ها را ندارند.
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201  گزینه 4.

)obligation( در مفهوم اجبار must طبق درسنامه 2: کاربرد اول
با توّجه به معنای جمله، مفهوم اجبار برداشت می شود.

ترجمه: هر شب اجرا کنندگان باید تا ساعت 7 عصر در تئاتر باشند.

211  گزینه 1.

)obligation( در مفهوم اجبار must طبق درسنامه 2: کاربرد اول
با توّجه به معنای جمله، مفهوم اجبار برداشت می شود.

ترجمه: در اکثر استخر های شنای عمومی، مردم قبل از ورود به استخر باید دوش بگیرند.

221  گزینه 4.

)deduction( در مفهوم نتیجه گیری must طبق درسنامه 2: کاربرد دوم
با توّجه به معنای جمله، مفهوم نتیجه گیری برداشت می شود.

ترجمه: خیلی وقت است که خانم هیلتون را در اتاق پذیرش نمی بینم. حتمًا دیگه آن جا کار نمی کند.

231  گزینه 1.

)deduction( در مفهوم نتیجه گیری must طبق درسنامه 2: کاربرد دوم
با توّجه به معنای جمله، مفهوم نتیجه گیری برداشت می شود.

ترجمه: این هفته سومین باری است که او اسکیت بازی کرده است. حتمًا خیلی از این بازی لذت می برد.

241  گزینه 2 .

)advice( طبق درسنامه 3: کاربرد اول در مفهوم توصیه و نصیحت و پیشنهاد
should معمواًل مفهوم توصیه و نصیحت دارد به همین دلیل این کلمه را به صورت »بهتر است« معنا می کنیم.

ترجمه: بهتر است که آن متن را در داخل قطار بخوانم ولی می دانم که بیش از حد خسته ام.

251  گزینه 4.

)deduction( در مفهوم نتیجه گیری must طبق درسنامه 2: کاربرد دوم

must در مفهوم نتیجه گیری به صورت »حتمًا« یا »البد« معنا می شود.

ترجمه: پرنیان همیشه نمرات عالی کسب می کند. حتمًا هر شب زیاد مطالعه می کند.

261  گزینه 2.

 but به همراه may طبق درسنامه 4: کاربرد دوم
با توّجه به ترجمٔه جمله مفهوم may را دریافت می کنیم.

ترجمه: شما شاید رئیس باشید ولی این به آن معنی نیست که از من بهترید.
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271  گزینه 2.

)impossibility( به معنای غیر ممکن can’t و )possibility( به معنای امکان can طبق درسنامه5: کاربرد دوم
بـا توّجـه بـه ترجمـٔه جملـه، در جـای خالـی اول مفهـوم غیـر ممکـن)can’t( و در جـای خالـی دوم مفهـوم 

نتیجه گیری)must( را دریافت می کنیم.
ترجمه: او در پاریس زندگی کند اما با لهجٔه آلمانی حرف می زند.او امکان ندارد که فرانسوی باشد. حتمًا اهل 

آلمان است.

281  گزینه 2.

طبق درسنامه 4: کاربرد چهارم can/may در مفهوم اجازه و پیشنهاد
با توّجه به ترجمٔه جمله، مفهوم پیشـنهاد را دریافت می کنیم. با توّجه به عبارت if they wish گزینه های »1، 

3 و 4« غلط است. 
ترجمه: دانش آموزان در صورت تمایل می توانند در طول تعطیالت در دانشکده بمانند.

291  گزینه 1.

)deduction( در مفهوم نتیجه گیری must طبق درسنامه 2: کاربرد دوم استفاده از
با توّجه به ترجمٔه جمله، مفهوم نتیجه گیری را دریافت می کنیم. که در این حالت به صورت »حتمًا« یا »البد« 

معنا می شود.
ترجمه: الف: من در عجبم که لویی چند سالش است.

  ب: خب، او با پدرم به مدرسه می رفت، بنابراین حتمًا باالی 50 سال است.

301  گزینه 2.

)advice( در مفهوم توصیه و نصیحت و پیشنهاد should طبق درسنامه 3: کاربرد اول استفاده از
با توّجه به ترجمٔه جمله، مفهوم توصیه و نصیحت و پیشنهاد را دریافت می کنیم. 

ترجمه: الف: جدیدًا وزن شما زیاد شده؟
ب: بله، بهتر است بیشتر ورزش کنم ولی انگار هیچ موقع وقت ندارم.  

311  گزینه 4.

)advice( در مفهوم توصیه و نصیحت و پیشنهاد should طبق درسنامه 3: کاربرد اول استفاده از
بـا توّجـه بـه ترجمٔه جمله، مفهـوم بهتر بودن را دریافت می کنیـم. همچنین بعد از should، فعل سـاده می آید 

)دلیل رد گزینٔه »1 و 2«)
ترجمه: بچه ها بهتر است یاد بگیرند که برای احترام به دیگران »لطفًا« یا »متشکرم« بگویند.

321  گزینه 2.

 but به همراه may طبق درسنامه 4: کاربرد دوم
به همراه کلمٔه but معمواًل may استفاده می شود.

ترجمه: پدر خانم هریسون احتمااًل 80 ساله است، ولی هنوز دوست دارد که وزنه بلند کند.
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331  گزینه 4.

)ability( به معنای توانایی/عدم توانایی can’t/can طبق درسنامه 5: کاربرد اول استفاده از
با توّجه به ترجمٔه جمله، مفهوم عدم توانایی برداشت می شود. 

ترجمه: پدربزرگم دارد پیر می شود، بدون عینکش نمی تواند ببیند.

341  گزینه 3.

)advice( در مفهوم توصیه و نصیحت و پیشنهاد should طبق درسنامه 3: کاربرد اول استفاده از
بـا توّجـه بـه ترجمٔه جمله، مفهوم توصیه و نصیحت و پیشـنهاد را دریافت می کنیـم. که در این حالت به صورت 

»بهتر است« معنا می شود.
ترجمه: الف: پارک کردن این جا خیلی گران است.

  ب: بله، به نظر من بهتر است که مردم بابت پارک اصاًل پرداختی نکنند.

351  گزینه 3.

)deduction( در مفهوم نتیجه گیری must طبق درسنامه 2 : کاربرد دوم استفاده از

بـا توّجـه بـه ترجمـه، جمله مفهـوم نتیجه گیری دارد بنابراین باید از must اسـتفاده شـود. کـه در این حالت به 
صورت »حتمًا« یا »البد« معنا می شود.

ترجمه: الف: من می دانم که دارم از خانه ام شکایت می کنم ولی برای محل کارم خیلی راحتم.
ب: بله، حتمًا خیلی نزدیک محل کارتان زندگی می کنید.  

361  گزینه 3.

)deduction( در مفهوم نتیجه گیری must طبق درسنامه 2: کاربرد دوم استفاده از
بـا توّجـه بـه ترجمـه، جمله مفهـوم نتیجه گیری دارد بنابراین باید از must اسـتفاده شـود. کـه در این حالت به 

صورت »حتمًا« یا »البد« معنا می شود.
ترجمه:الف: دوباره کامپیوتر دیوید مشکل پیدا کرده است.

ب: بله حتمًا آرزو می کند که هرگز این کامپیوتر را نخریده بود.  

371  گزینه 1.

طبق درسنامه 6: کاربرد حرف اضافه های زمان 
عبارت زمانی In a minute عبارت زمانی رایجی است که در جدول زمانی درسنامه 6 آمده است.

ترجمه: من یک دقیقه دیگر به خانه برمی گردم.لطفًا منتظرم بمان.

381  گزینه 2.

طبق درسنامه 6: کاربرد حرف اضافه های زمان 
برای کلمٔه Norooz حرف اضافٔه in به کار می رود که در جدول زمانی درسنامه 6 آمده است.

ترجمه: مردم ایران در نوروز سفره هفت سین می چینند. 
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391  گزینه 4.

طبق درسنامه 8: کاربرد صفت و قید حالت در جمله
به دلیل وجود فعل اصلی )treat( باید قید بیاوریم و با توّجه به ترجمٔه جملٔه گزینٔه »4« انتخاب می شود.

ترجمه: نمی دانم چرا برخی از مردم با حیوانات بی رحمانه رفتار می کنند.

401  گزینه 1.

طبق درسنامه 8: کاربرد صفت و قید حالت در جمله
بـه دلیـل وجـود فعـل ربطـی )are( باید از صفت اسـتفاده کنیم و بـا توّجه به ترجمـٔه جمله گزینـٔه »1« انتخاب 

می شود. کلمٔه neat به معنای تمیز نمی تواند درست باشد.
ترجمه: سبزیجات و میوه جات ارگانیک مورد پسند مردم هستند زیرا خطر ندارند.

411  گزینه 2.

طبق درسنامه 8: کاربرد صفت و قید حالت در جمله
به دلیل وجود فعل اصلی)landed( باید قید بیاوریم و با توّجه به ترجمٔه جمله گزینٔه »2« انتخاب می شود.

ترجمه: هواپیما بدون خطر حدود 20 دقیقه بعد از سانحه به زمین نشست.

421  گزینه 4.

طبق درسنامه 8: کاربرد صفت و قید حالت در جمله
به دلیل وجود فعل اصلی )speaks( باید قید بیاوریم و با توّجه به ترجمٔه جمله گزینٔه »4« انتخاب می شود.

ترجمه: وقتی معلمم سریع صحبت می کند، فهمیدن او سخت است.

431  گزینه 3.

طبق درسنامه 6: کاربرد حرف اضافه های زمان 
بـا توّجـه بـه مفهـوم جملـه که در جـدول زمانی درسـنامه 6 آمـده اسـت گزینـٔه »3« انتخاب می شـود از طرفی 

گزینه های »1 و 2« بدون of به کار نمی روند.
ترجمـه: گاهـی اوقـات خندیـدن در مقابـل افراد دیگـر مؤدبانه نیسـت، مخصوصـًا وقتی که آن هـا دارند تالش 

می کنند که کار جدی انجام دهند.

441  گزینه 2.

طبق درسنامه 6: کاربرد حرف اضافه های زمان 
با توّجه به مفهوم جمله که در جدول زمانی درسنامه 6 آمده است گزینٔه »2« انتخاب می شود.

ترجمه: او تالش می کند که در مقابل بچه های خود سیگار نکشد، زیرا نمی خواهد که آن ها این عادت را یاد بگیرند.

451  گزینه 3.

طبق درسنامه 8: کاربرد صفت و قید حالت در جمله
به دلیل وجود فعل اصلی )talks( باید قید بیاوریم و با توّجه به ترجمٔه جمله، گزینٔه »3« انتخاب می شود.

ترجمه: وقتی بچٔه او خواب است، آهسته با تلفن صحبت می کند.
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461  گزینه 3.

طبق درسنامه 1: کاربرد افعال )modal)can ،may ،must ،should با فعل ساده
بعد از تمام افعال ناقص فعل اصلی جمله همیشه به شکل ساده می آید.

ترجمه: اگر سردرد شدیدی داری بهتر است که مسّکن مصرف کنی.

471  گزینه 3.

)obligation( در مفهوم اجبار must طبق درسنامه 2: کاربرد اول
must اجبار و ضرورت شدید در این جمله را نشان می دهد. 

ترجمه: تمام توریست های بین المللی برای سفر به سایر کشورها باید پاسپورت داشته باشند.

481  گزینه 3.

طبق درسنامه 6 و 7: کاربرد حرف اضافه های مکان و زمان
ترجمه: نمی دانم که آیا شما را در کنسرت آخر هفته خواهم دید.

491  گزینه 2.

)ability( به معنای توانایی/عدم توانایی can’t/can طبق درسنامه 5: کاربرد اول استفاده از
از آن جایی که در این جمله مفهوم توانایی مطرح است پس گزینٔه »2« بهترین پاسخ است.

ترجمه: شترها می توانند با غذا و آب کم در بیابان های گرم و خشک سفر کنند.

501  گزینه 1.

طبق درسنامه 1: کاربرد افعال )modal )can ،may ،must ،should با فعل ساده
بعد از تمام افعال modal، فعل اصلی جمله همیشه به شکل ساده می آید.

ترجمه: ممکن است من امروز به خاطر ترافیک سنگین دیر به مدرسه برسم.

511  گزینه 4.

طبق درسنامه 8: کاربرد صفت و قید حالت در جمله
به دلیل وجود فعل اصلی)live( باید قید بیاوریم و با توّجه به ترجمٔه جمله گزینٔه »4« انتخاب می شود.

ترجمه: در آفریقا بسیاری از مردم با گرسنگی زندگی می کنند و هیچ کس به آن ها کمک نمی کند.

521  گزینه 3.

)advice( در مفهوم توصیه و نصیحت و پیشنهاد should طبق درسنامه 3: کاربرد اول
به این معناست که در مورد چیزی که می گوییم به نظر می رسد خوب و مناسب است.

بـا توّجـه بـه معنای جمله، مفهوم توصیه برداشـت می شـود و should در این جمله به معنای بهتر بودن اسـت. 
همچنین به خاطر عبارت منفی I don’t think نمی توانیم از گزینٔه »1« استفاده کنیم.

ترجمـه: بـه نظـر من بهتر اسـت که پـدر و مادر ها به بچه ها شـیرینی ندهند زیـرا بدن آن ها این شـیرینی ها را به 
عنوان قند ذخیره می کنند.
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531  گزینه 4.

طبق درسنامه 1: کاربرد افعال )modal )can, may, must, should با فعل ساده
بعد از فعل های modal از فعل سـاده اسـتفاده می شـود. به عبارت دیگر بعد از این افعال نمی توانیم to یا فعل  

ing  دار بیاوریم. )دلیل رد گزینه های »1، 2 و 3«) 

ترجمه: بث باید با اتوبوس به سر کار برود زیرا ماشینش در حال تعمیر است.

541  گزینه 2.

طبق درسنامه 1: کاربرد افعال )modal )can, may, must, should با فعل ساده
بعد از فعل های modal از فعل سـاده اسـتفاده می شـود. به عبارت دیگر بعد از این افعال نمی توانیم to یا فعل 

ing دار بیاوریم. )دلیل رد گزینه های »1، 3 و 4«)

ترجمه: او برای این کالس باید تا این جمعه ثبت نام کند.

551  گزینه 4.

)impossibility( به معنای غیر ممکن can’t و )possibility( به معنای امکان can طبق درسنامه 5: کاربرد دوم
.should استفاده شود نه can در این تست، جملٔه دوم مفهوم امکان را می رساند و باید از

ترجمه: در این کارخانه شیمیایی کبریت آتش نزنید. آتش می تواند باعث انفجار شود.

561  گزینه 2.

جملٔه زیر را بخوانید و معنای "should" را به صورتی که در این جمله بیان شده است، پیدا کنید.
4( ممنوعیت 3( انتظار  2) اجبار  1( نصیحت و توصیه 

)light obligation( طبق درسنامه 3: کاربرد دوم در مفهوم اجبار کم
گزینـٔه »1« مفهـوم توصیـه و نصیحـت، گزینٔه »2« مفهوم اجبـار، گزینٔه »3« مفهوم انتظـار و گزینٔه »4« مفهوم 

ممنوعیت دارد. در این تست با توّجه به مفهوم جمله، should مفهوم اجبار می دهد.
ترجمه: یک فروشنده ماشین کارکرده )دست دوم( بایستی اطالعات درست دربارٔه هر ماشینی بدهد.

571  گزینه 1.

جملٔه زیر را بخوانید و معنای "should" را به صورتی که در این جمله بیان شده است پیدا کنید.
4( ممنوعیت 3( انتظار  2( اجبار  1) نصیحت و توصیه 

)advice( طبق درسنامه 3: کاربرد اول در مفهوم توصیه و نصیحت و پیشنهاد
ترجمه: شما بهتر است که هر چه سریع تر ریٔه خود را چک کنید.

581  گزینه 4.

جملٔه زیر را بخوانید و معنای "must" را به صورتی که در این جمله بیان شده است پیدا کنید.
4) نتیجه گیری 3( انتظار  2( اجبار  1( ضرورت 

)deduction(طبق درسنامه 2: کاربرد دوم در مفهوم نتیجه گیری
ترجمه: تام حتمًا بعد از بردن مسابقه خوشحال می شود.
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591  گزینه 1.

4( نتیجه گیری 3( انتظار  2( اجبار  1) ضرورت 
)necessity( در مفهوم ضرورت must طبق درسنامه 2: کاربرد چهارم

ترجمه: ما برای اردو زدن در پارک ملی باید اجازٔه مخصوص داشته باشیم.

601  گزینه 2.

جملٔه زیر را بخوانید و معنای "should" را به صورتی که در این جمله بیان شده است، پیدا کنید.
4( نتیجه گیری 3( انتظار  2) اجبار  1( ضرورت 

)obligation( در مفهوم اجبار must طبق درسنامه 2: کاربرد اول

ترجمه: شما باید همیشه کمربند ایمنی خود را بسته نگه دارید.

611  گزینه 2.

جملٔه زیر را بخوانید و معنای "should" را به صورتی که در این جمله بیان شده است پیدا کنید.
4( ممنوعیت 3( انتظار  2) اجبار  1( نصیحت و توصیه 

)light obligation( طبق درسنامه 3 کاربرد دوم: در مفهوم اجبار کم

در این تست با توّجه به مفهوم جمله، should مفهوم اجبار می دهد.
ترجمه: مسافران باید حداقل 2 ساعت قبل از زمان پرواز، پذیرش شوند.

621  گزینه 4.

جملٔه زیر را بخوانید و معنای "may" را به صورتی که در این جمله بیان شده است پیدا کنید.
4) اجازه 3( انتظار  2( نتیجه گیری  1( امکان و احتمال 

)permission( طبق درسنامه 4: کاربرد چهارم در مفهوم اجازه و پیشنهاد

در این تست با توّجه به مفهوم جمله، may مفهوم اجازه می دهد.
ترجمه: اگر امتحانتان را تمام کردید اجازه دارید که اتاق را ترک کنید.

631  گزینه 3.

جملٔه زیر را بخوانید و معنای "may" را به صورتی که در این جمله بیان شده است پیدا کنید.
4( نتیجه گیری 3) اجازه  2( امکان  1( توانایی 

)permission(طبق درسنامه 4: کاربرد چهارم در مفهوم اجازه و پیشنهاد

طبق درسنامه 5: کاربرد چهارم استفاده از can’t در مفهوم ممنوعیت

در این تست با توّجه به مفهوم جمله، can’t مفهوم عدم اجازه یا ممنوعیت می دهد.
ترجمه: شما اجازه ندارید که به پارک بروید. پارک هنوز به خاطر بارندگی دیشب خیس است.




