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دوره اول دکتر حسابی

41 - Firefighters  .................. people’s lives.

saves save is saving saving

42 - A: Mina,  .................. does she go to bed?    B: Around ten thirty.

how why when what

43 - Let’s .................. the bus. It is fast and cheap.

take put live meet

44 - The nurse  .................. people in the hospital.

always help sometimes talks to are often visiting usually is helping

45 - - Peter …………….. stays at home on Fridays. He likes nature very much.

always at all ever never

46 - A: Where do .................. work?    B: At a fire station.

teachers florists firefighters dentists

47 - Hamid,  .................. your cousins take a bus to school every day?

are does do is

48 - Which word is grammatically different?

hire book pleasant fill

49 - A: Does Ali work hard?    B: Yes,  .................. .

he works Ali does he does Ali is

50 - Which sentence is grammatically correct?

The police helps lost children. Are you travel to Yazd by plane?

What does your friends do? Let’s play football outside now.
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چون فاعل جمله یعنی Firefighters (آتش نشان ها) جمع است، فعل آن باید در زمان حال ساده به شکل ساده (save) باشد و در زمان حال گزینه 2 - 41

) درست است. استمراري به صورت (are saving) باشد. در نتیجه فقط گزینه ي (

پاسخ سوال Around then thirty (حدود ساعت ده و سی دقیقه) است، پس کلمه پرسشی باید «چه موقع، چه ساعتی» باشد. گزینه 3 - 42

) چه چیزي ) چه موقع     ) چرا     ) چطور     معنی گزینه ها: 

«بیایید اتوبوس سوار شویم. آن سریع و ارزان است.» گزینه 1 - 43

) مالقات کردن ) زندگی کردن         ) قرار دادن         ) سوار شدن             

The نادرست است. در ضمن فاعل جمله یعنی ( قیدهاي تکرار در جمله بعد از am/is/are یا قبل از فعل اصلی می آیند، پس گزینه ي ( گزینه 2 - 44

) درست است. nurse = he/she (آن پرستار) سوم شخص مفرد است، پس فقط گزینه ي (

کلمۀ never (هیچ گاه – هرگز) گزینه 4 - 45
معنی جمله: پیتر در روزهاي جمعه هیچ گاه در خانه نمی ماند. او طبیعت را خیلی زیاد دوست دارد.

«آتش نشان ها کجا کار می کنند؟» «در ایستگاه آتش نشانی.» گزینه 3 - 46

) دندانپزشک ها ) آتش نشان ها         ) گل فروش ها         ) معلم ها             

am/is/are به کار رفته است، نمی توان براي سوالی کردن جمله از (s, ing, ed بدون) به شکل ساده take چون فعل اصلی جمله یعنی گزینه 3 - 47
استفاده کرد پس یا do درست است یا does. در ضمن چون فاعل جمله یعنی your cousins (عموزاده ها / دایی زاده هاي تو) جمع است، باید براي سوالی

کردن جمله از do استفاده کنیم.

: hire کرایه کردن (به عنوان فعل) گزینۀ  گزینه 3 - 48

: book رزرو کردن (به عنوان فعل) گزینۀ 

: pleasant مطبوع - با صفا (به عنوان صفت) گزینۀ 

: fill پر کردن (به عنوان فعل) گزینۀ 

چون سوال با Does شروع شده است در پاسخ کوتاه نیز از does استفاده می شود. در ضمن به جاي علی در پاسخ حتمًا باید از he (او مذکر) گزینه 3 - 49
استفاده کنیم.

کدام جمله از نظر گرامري درست است؟ گزینه 4 - 50
شکل درست جمله هاي دیگر به صورت زیر است:

1) The police help lost children.    2) Are you traveling to Yazd by plane?
3) What do your friends do? / What does your friend do?
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