
 

 

می باشد  High intermediate1 student’s bookاين فايل صرفا کليد 

ارائه شده کامال بررسی شده و پاسخ های  PDFو تمامی پاسخ های مندرج در اين 

اگر زمانی ويرايشی در آن صورت گرفت و پاسخی بصورت  صحيح می باشد.
نادرست يافت شد، به خريدارانی که ايميل خود را در هنگام خريد وارد کرده اند 

 ارسال خواهد شد.

قبولی شما در فاينال را تضمين نمی کند و در صورتی که در طول ترم  اين فايل
ايل و بدون مطالعه وارد کنيد، مطالعه نداشته باشيد و جواب ها را هميشه از روی ف

  احتمال مردودی شما در ترم باال خواهد رفت.

اين فايل زمانی می تواند سودمند باشد که از جواب های خود اطمينان نداريد و از 
اين کليد ها کمک بگيريد و يا غيبت کرده باشيد و يا اينکه بصورت خود آموز از 

  کتاب به تنهايی استفاده کنيد.

  انتقاد خود را می توانيد از طريق ايميل زير با ما در جريان بگذاريد. پيشنهاد و

GLDownload.iR@Gmail.com 

  انتشار اين فايل شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

  محفوظ می باشد. ودگلدن دانلتمامی حقوق برای 

www.GLDownload.iR 

  



 

 

MAKING PLANS 

1. ‘s 

2. work 

3. ‘s 

4. advice 

5. beans 

6. rice 

7. potatoes 

8. are 

9. vegetables 

10. are 

11. Is 

12. equipment 

13. batteries 

14. news 

15. stops 

16. clothing 



 

17. cold 

18. bothers 

19. bags 

 HAPPY CAMPERS 

1. (a little / a few) 

a. a little 

b. a few 

c. a little 

2. (many / a great deal of) 

a. a great deal of 

b. many 

c. a great deal of 

3. (a / some) (much / many) 

a. a 

b. much 

c. some 

d. many 

4. (any / enough) (How much /  How many) 

a. any 

b. How many 

c. How many 



 

d. How much 

e. enough 

f. How many 

g. enough 

5. (few / a few) (little / a little) 

a. little 

b. a few 

c. a little 

d. few 

EDITING 

× canary    Canary 

× weathers are  weather is 

× mails  mail 

× My family sent  My family had sent 

× My Birthday is the  My birthday is on 

× october 29  October 29 

× I heard thunders  I heard thunder 

× many rain  much rain 



 

× brave New World  Brave New World 

× columbus  Columbus 

× a strong wind  strong wind 

× I drank little coffee  I drank a little coffee 

× silver jewelries  silver jewelry 

× The elecrticities are  The electricity is 

× I’d better save them  I’d better save it 

× I’ll need the radio then  I’ll need the radio at 

that time 

× I collected a few waters  I collected a little 

water 

  


