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Sample Question 1: 

With affection and humor, poet Phyllis McGinley, …….. of ordinary life. 

 

1) the virtues were praised 

2) praised the virtues 

3) she praised the virtues 

4) her praise of the virtues 

 تحلیل و پاسخ سوال:

 

 ابتدا جمله را حالجی کنیم تا به پاسخ نهایی برسیم:

مهمترین کار این است که فاعل و فعل اصلی جمله را مشخص کنیم. در این جمله فاعل وجود 

است و مفعول  Withمفعول حرف اضافه  affection and humorندارد وفعل نیز نیست. چرا که 

 حرف اضافه جزئ فاعل محسوب نمیشود.

poet Phyllis McGinley  نیز جزئ فاعل نیست.  بین دو کاما آمده است و بدل می باشد. بدل

 را انتخاب می کنیم.  3پس ما باید دنبال یک فاعل و یک فعل بگردیم. بنابراین گزینه 

نقش فاعل می داشت،  theحرف تعریف   poet ومی بود، Phyllis McGinleyاگر کاما دو طرف  :نکته

  گزینه دوم صحیح می بود. بنابراین  را بازی می کرد
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Sample Question 2: 

A number of modern sculptors have rejected .....… of minimal and environmental 

art and developed a style of extreme realism. 

A) which abstract qualities 

B) there are abstract qualities 

C) the abstract qualities 

D) the qualities are abstract 

 تحلیل و پاسخ سوال:

 ابتدا جمله را حالجی کنیم تا به پاسخ نهایی برسیم:

 مهمترین کار این است که فاعل و فعل اصلی جمله را مشخص کنیم. در این جمله فاعل اصلی

 A number of modern sculptures  و فعل اصلی آن  می باشد که جمع استhave rejected   است که از

فعل جمله متعدی است و نیاز به مفعول دارد و از آنجا که مفعول اسم . لحاظ مفرد و جمع بودن با فاعل تطابق دارد

و یا ضمیر می باشد در اینجا از اسم استفاده شده است. اگر دقت کنیم در مفعول می بینیم که بعد از جای خالی از 

 + the + noun + ofاستفاده شده پس این ترکیب، مضاف و مضاف الیه می باشد یعنی فرمول  of حرف اضافه 

noun   سوم صحیح استبنابراین  گزینه . 

 دالیل رد بقیه گزینه ها:

 شروع شده است حکم عبارت اسمس را پیدا می کند ولی بعد از فاعل فعل ندارد. whichگزینه اول: جون با 

 گزینه دوم: نیاز به یک ربط دهنده اسمی داریم.

 نیاز به ربط دهنده وصفی داریم.  the qualitiesگزینه چهارم: بعد از 
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Sample Question 3: 

Using many symbols makes …. to put a large amount of information on a single 

map. 

A) possible 

B) it possible 

C) it is possible 

D) that possible 

 تحلیل و پاسخ سوال:

 

است که مفرد می باشد و فعل آن نیز به تناسب مفرد  Using many symbolsفاعل اصلی در این جمله 

متوجه می شویم که باید بعد از فعل مفعول  to make something possibleساختار  طبق  آمده است.

 د.به عنوان گزینه صحیح انتخاب می شو 2رد می شوند و گزینه  4، و 3، 1بیاوریم. بنابراین گزینه های 

 

 دالیل رد بقیه گزینه ها:

 ضمیر اشاره هست. thatگزینه چهار درو  افه داردضفعل ا 3گزینه ، گزینه یک مفعول ندارد
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