


 

 

   سواالت تعیین سطح کتبی از مبتدی به پیشرفته
 

1. They ………. From Spain 

       a) is                      b) are               c) do               d) a 

       Answer: b 

 .است are متناسب با ضمیر دوم شخص جمع to be توضیح: فعل

====================================================================================== 

2. old is their car ………. ? 

What                  b) When                 c ) How             d) why 

      Answer: c 

 .کنیماستفاده می How شد( از کلمه پرشیتوضیح: برای پرسیدن سن )ممکن است سن شخص یا یک وسیله با

===================================================================================== 

3. You like this DVD ………. ? 

Are                 b) Have             c) Do               d) does 

      Answer: c 

 .درست است Do به خاطر ضمیر دوم شخص مفرد و زمان حال ساده، فعل کمکیتوضیح: در این سوال 

====================================================================================== 

 4. Wednesday, Thursday, Friday, ……….  

Sunday          b) Saturday      c) Monday        d) Tuesday 

       Answer: b 

 که به معنی جمعه است، روز شنبه یعنی Friday توضیح: در این سوال شما باید ترتیب روزهای هفته را بدانید. بعد از

Saturday آیدمی.  

====================================================================================== 

 5. Have you ………. a new car? 

a) Any              b) have                c) get               d) got 



 

 

       Answer: d 

 Do you have می شود. درانگلیسی بریتانیایی به جای got یعنی d توضیح: پاسخ این سوال در انگلیسی بریتانیایی گزینه

a new carمی گویند ، Have you got a new car. 

====================================================================================== 

6. Carl’s very …….. . He’s never late, and he never forgets to do things. 

a) Patient          b) reliable           c) strict            d) confident 

       Answer: c 

کند کارهایش را انجام دهد. صفتی که این کند و هیچ وقت فراموش نمیضیح: در این سوال کارل هیچ وقت دیر نمیتو

 .به معنی سختگیر یا مقرراتی است strictکند، شخصیت را توصیف می

====================================================================================== 

7. I promise I’ll call you as soon as I  ………. 

a) I arrive          b) I arrived           c) I’ll arrive       d) I’m arriving 

       Answer: a 

 .توضیح: دراینجا باید از شکل ساده فعل استفاده کنیم

  8. The government plans to ………. taxes on sales of luxury items. 

a) Increase         b) expand          c) go up             d) decrease 

       Answer: a 

دادن را قرار دهید خواهد مالیات را برای کاالهای لوکس افزایش دهد. پس در جای خالی باید فعل افزایشتوضیح: دولت می

  .درست است Increase یعنی a که گزینه

====================================================================================== 

 

  9. We arrive at the station, but the bus ………. earlier. 

a) Has left           b) had leave          c) has leave   d) had left 

       Answer: d 

گذشته  یعنی  بود. دراین حالت باید از زمانگاه اتوبوس برسند، اتوبوس رفتهها به ایستتوضیح: در این سوال قبل از اینکه آن

 .آیدمی «Had +شکل سوم فعل»استفاده کنیم. زمان گذشته کامل با  Had left کامل



 

 

====================================================================================== 

10. The patient had an …….. to insert metal pins in his broken leg. 

a) Injection          b) operation           c) X-Ray          d) Medical imaging 

       Answer: b 

 .درست است operation یعنی b است که گزینهتوضیح: در اینجا بیمار عمل جراحی انجام داده


	Pdfcover_heyvagroup.pdf (p.1)
	تعیین سطح  زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته.pdf (p.2-4)

