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 پاسخنامه کلیدی:

 به دلیل تعداد بسیار زیاد سواالت، لطفا برای دیدن پاسخنامۀ کلیدی به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.kanoon.ir/Public/Konkur96?gc=9&gid=27 

 (اند.دههای صحیح در مقابل هر سوال مشخص شگزینه در پاسخنامۀ تشریحی زیر نیز )البته

 پاسخنامه تشریحی:

ه دلیل )رسیدن( )ب ”arrived“)فرستادن( به فعل  ”send“با توجه به مشروط بودن عمل  :1. گزینۀ 101

 د.باشمی )اگر اینطور است( مورد نظر ”if so“عبارت )که آیا((،  ”whether“وجود کلمۀ 
 

 ترتیب صفات در انگلیسی از راست به چپ به شکل زیر است: :2. گزینۀ 102

 جنس، ملیت، رنگ، اندازه، کیفیت
 

 توجه کنید. not + only + ... + but (+ … +) alsoبه ساختار  :3 . گزینۀ103
 

 توجه کنید. .make + n. + a/an + n. + to + vبه ساختار  :3. گزینۀ 104
 

های متعدد( )فیلم ”numerous films“)اما( و عدم وجود فعلی که  ”but“با توجه به وجود  :4. گزینۀ 105

 تواند صحیح باشد.می 4فاعل آن باشد، تنها گزینۀ 
 

شکل (. 2است )دلیل نادرستی گزینۀ  ”of“خاطر(، )به  ”because“حرف اضافۀ مناسب  :1. گزینۀ 106

به طور کامل  4خوانند( است. گزینۀ )پرندگان دارند آواز می ”the birds are singing“، 3صحیح گزینۀ 

 نادرست است.



 

 باشد.می ”on“)گفتگو، بحث(،  ”discussion“حرف اضافۀ مناسب  :4. گزینۀ 107
 

های )زمان بسیار کمی برای( است. گزینه ”only a little time to“، 1شکل صحیح گزینۀ  :2 . گزینۀ108

 اساسا نادرست هستند. 4و  3
 

برای صحیح بودن باید به صورت  3باید تنها برای یکی از دو مورد استفاده شود. گزینۀ  2گزینۀ  :1. گزینۀ 109

“and neither of them worked” به طور کامل  4د. گزینۀ )و هیچکدامشان کار نکرد )اثر نداشت(( باش

 نادرست است.
 

 آید.می v. + ing، فعل به صورت recallو  rememberبعد از کلماتی مانند  :3. گزینۀ 110
 

)همیشه  ”are always“)بسیاری از مردم( و  ”Many people“با توجه به عبارات  :4. گزینۀ 111

 )فرض کردن( بهترین گزینه است. ”presume“هستند(، 
 

 )پر کردن یک موقعیت ]شغلی[ خالی( توجه کنید. ”fill a vacancy“به ترکیب پرکاربرد  :2گزینۀ  .112
 

 )نسبت دادن( است. ”attribute“حرف اضافۀ مناسب فعل  ”to“ها، از میان گزینه :1. گزینۀ 113
 

)مشارکت(  ”participation“)والدین(،  ”parents“و کلمۀ  ”in“با توجه به حرف اضافۀ  :4. گزینۀ 114

 باشد.گزینۀ صحیح می
 

)مبهم(  ”ambiguous“)واقعا واضح نیست(،  ”isn’t really clear“با توجه به عبارت  :2. گزینۀ 115

 مناسب ترین کلمه برای کامل کردن جمله است.

 

جربگی او تبا توجه به مفهوم کلی جمله )او اینقدر با اشتیاق و جدیت اجرا کرد که داوران بی :3. گزینۀ 116

 )نادیده گرفتند( گزینۀ صحیح است. ”overlooked“را .........( و مثبت بودن آن، 
 

)شدید، قوی(، و همچنین دقت به عبارت  ”strong“، صفت ”to“با توجه به حرف اضافۀ  :4. گزینۀ 117

“so she became a doctor”  ،)پس او یک پزشک شد(“inclination” .گزینۀ صحیح است )گرایش( 
 

 ”guidelines“)اجازه ندارند(،  ”are not allowed to“با توجه به عبارت  :1. گزینۀ 118

 ها( مناسب ترین کلمه برای کامل کردن جمله است.)دستورالعمل



 

 )عمیقا مطالعه و بررسی کردن( توجه کنید. ”study intensely“به ترکیب پرکاربرد  :2. گزینۀ 119

 

 ”ignores“)حتی اگر(، و  ”Even if“ کند(،)نمی ”doesn’t“کلمات و عبارات با توجه به  :4. گزینۀ 120

 تواند گزینۀ صحیح باشد.)به حساب آوردن( می ”acknowledge“گیرد(، تنها کلمۀ )نادیده می
 

 )در تالش برای( توجه کنید. ”in an attempt to“به ترکیب پرکاربرد  :3. گزینۀ 121
 

)دیگر  ”no longer depends on the weather or the season“عبارت  با توجه به :3. گزینۀ 122

 )در دسترس بودن( مناسب ترین گزینه است. ”availability“به آب و هوا یا فصل بستگی ندارد(، 

 

)هرگز چشمانش را از آنها  ”never took his eyes off them“با توجه به عبارت  :2. گزینۀ 123

 )مشکوک به( بهترین گزینه است. ”suspicious of“داشت(، برنمی
 

)عمل ]جراحی[ فقط در  ”The operation can only go ahead if“با توجه به عبارت  :1. گزینۀ 124

 )رضایت دادن( بهترین گزینه است. ”consent“تواند آغاز شود که(، صورتی می
 

)گسترش  ”by developing another“)از دست رفتن( و عبارت  ”loss“با توجه کلمۀ  :4. گزینۀ 125

 )جبران کردن( گزینۀ صحیح است. ”compensate for“یکی دیگر(، تنها عبارت 
 

شود که حرف اضافۀ )کافی( استفاده می ”enough“برای مقادیر کم اما به اندازۀ مورد نیاز، از  :1گزینۀ  .126

 است. ”for“آن 
 

)گفتن( به اسم یا ضمیر  ”tell“و اینکه بعد از  .provided + that + n. + vبه ساختار  :2گزینۀ  .127

 نیاز است توجه کنید.
 

 توجه کنید. so + adj. + thatبه ساختار  :1گزینۀ  .128
 

 توجه کنید. .catch + n. + adjبه ساختار  :3گزینۀ  .129
 

 توجه کنید. .consider + n. + adjبه ساختار  :4گزینۀ  .130
 



 ”Could you hold off“)برای چند دقیقه(،  ”for a few minutes“ه به عبارت با توج :3گزینۀ  .131

 توانی عقب بیندازی]؟[( گزینۀ صحیح است.)می
 

)بیا نگاهی بیندازیم(، به عبارتی با مفهوم  ”Let’s take a look“با توجه به عبارت  :2گزینۀ  .132

 نظرخواهی نیاز داریم.
 

کردم(، عبارت )به آن فکر هم نمی ”I wouldn’t even think of it“ت با توجه به عبار :2گزینۀ  .133

“if I were you” .اگر من جای تو بودم( مورد نظر است( 
 

، 2)پول کافی نداشتم(، گزینۀ  ”I didn’t have enough money“با توجه به عبارت  :2گزینۀ  .134

“short of money” .پول کم داشتن( صحیح است( 
 

 ”I’m afraid“)مداخله خواهد داشت(، عبارت  ”would interfere“با توجه به عبارت  :1 گزینۀ .135

 کنم[( مناسب ترین گزینه است.)متاسفانه ]فکر می

 

کنم( به دلیل داشتن تقابل مشخص با )من اینطور فکر نمی ”I don’t think so“عبارت  :3گزینۀ  .136

 پاسخ سوال قبل، بهترین گزینه است.
 

 رود.)درست است( در جهت تایید سخن طرف مقابل به کار می ”That’s right“عبارت  :4گزینۀ  .137
 

عبارت ، تنها در جملۀ بعدی  )بیش از حد گرم بود( ”it was too hot“با توجه به عبارت  :4گزینۀ  .138

“be more than I can take” مناسب باشد. تواند برای کامل کردن جمله)فراتر از تحمل من بودن( می  
 

)مقداری آسایش  ”have some relief“)اما( و پاسخ سوال قبل،  ”but“با توجه به کلمۀ  :3گزینۀ  .139

 داشتن( گزینۀی مورد نظر است.
 

)برایش دشوار است که به کسی  ”finds it hard to trust anyone“با توجه به عبارات  :1گزینۀ  .140

 )ناامید کردن، ناامید شدن( گزینۀ صحیح است. ”let down“در گذشته(، ) ”in the past“اعتماد کند( و 
 

 توجه کنید. .would + like + to + vبه ساختار  :2گزینۀ  .141
 

 )برگزار کردن، اداره کردن( است. ”conduct“)جلسات(،  ”meetings“فعل مناسب برای  :4گزینۀ  .142
 



 )تا( نیاز داریم. ”to“کلمۀ )از( به  ”from“بعد از کلمۀ  :1گزینۀ  .143
 

 )هیچ ... دیگری( گزینۀ صحیح است. ”…no other“)فقط(،  ”only“با توجه به کلمۀ  :3گزینۀ  .144
 

 ”in the minority“)مناطقی از کشور( و  ”areas of the country“با توجه به عبارات  :2گزینۀ  .145

 )هستند( تمام شده است، صحیح است. ”are“غاز و با )که در آن( آ ”where“، که با 2)در اقلیت(، گزینۀ 
 

، جمله به صورت شرطی نوع دوم است. در نتیجه، تنها ”would“و  ”if“با توجه به کلمات  :4گزینۀ  .146

 تواند صحیح باشد.می 4گزینۀ 

 

 )گفتن(، به یک اسم نیاز داریم. ”say“با توجه به فعل  :3گزینۀ  .147
 

، به فعل معلوم و در ”to“)مهاجران(( و کلمۀ  ”immigrants“ه به وجود فاعل )با توج :3گزینۀ  .148

 حالت دستوری نیاز است.
 

)حامیان(  ”supporters“بل کلمۀ مقا، 147)اما( و پاسخ سوال  ”but“با توجه به کلمۀ  :1گزینۀ  .149

 مخالفان( مورد نظر است.) ”opponents“یعنی 
 

 ( مورد نظر است.”and“با توجه به عدم وجود فاعل جدید، یک ترکیب عطفی )شامل  :4گزینۀ  .150
 

 صحیح است. 1و مفهوم کلی جمله، گزینۀ  ”take“با توجه به فعل  :1گزینۀ  .151
 

برای صحیح بودن باید به  4گزینۀ  است. ”of“، )درصد( ”percent“حرف اضافۀ مناسب  :3گزینۀ  .152

 باشد. ”of the Canadian population“ صورت
 

 توجه کنید. list + n. + asبه ساختار  :2گزینۀ  .153
 ج

 )استان((، به فعل احتیاج داریم. ”province“)فاعل متفاوت یک و  ”and“با توجه به وجود  :1گزینۀ  .154
 

 کند(، به قید نیاز داریم.)تشویق می ”encourages“با توجه به فعل  :1گزینۀ  .155
 



را توضیح  (”urbanization“)سازی  ( شهر”phenomenon“متن به طور کلی پدیدۀ ) :4گزینۀ  .156

 (.”explain“دهد )می
 

)تاثیرات(  ”effects“متن با کلمۀ  خط اول پاراگراف دوم)باعث شدن( در  ”trigger“فعل  :4گزینۀ  .157

 متناسب است. 4در گزینۀ 
 

)]شهر صنعتی[ شامل یک شهر و مناطق حومۀ  1در متن فقط به مورد گفته شده در گزینۀ  :1گزینۀ  .158

 آن بود( اشاره نشده است.
 

)بیشترین سهم  ”the largest share of its population growth“با توجه به عبارت  :3 گزینۀ .159

 است. صحیح 3در افزایش جمعیت آن(، گزینۀ 
 

ستفاده نشده است، طبقه بندی موارد تنها روش گسترش ایده که در این متن ا :4گزینۀ  .160

(“classification”می ).باشد 
 

در  )یک توسعۀ مرتبط دیگر( ”Another related development“با توجه به عبارت  :1گزینۀ  .161

 صحیح است. 1گزینۀ ، اگراف سوم متنابتدای پار
 

)سه نوبت هفت ساعته(، تنها  ”three periods of seven hours“به عبارت با توجه  :1گزینۀ  .162

 تواند صحیح باشد.می 1گزینۀ 
 

 مورد نظر است. 2های آپولو بوده است. در نتیجه، گزینۀ ماموریتقبل از  NASAپایه گذاری  :2گزینۀ  .163
 

 4ماند(، تنها گزینۀ )باقی می ”remains“)جستجو( و  ”search“با توجه به کلمات  :4گزینۀ  .164

 باشد. تواند صحیحمی
 

مورد نظر  2ینۀ گز ماند(،)باقی می ”remains“)جستجو( و  ”search“با توجه به کلمات  :2گزینۀ  .165

 است.سوال 
 

)سوم(،  ”the third“)بعدی(، و  ”the next“)اول(،  ”The first“با توجه به عبارات  :4گزینۀ  .166

 صحیح است. 4گزینۀ 
 



در خط هفتم متن، به طور خالصه  ”getting the story from the survivors“عبارت  :3گزینۀ  .167

 بازنویسی شده است. 3در گزینۀ 
 

 آمده است. حسی روانی()بی ”psychological numbness“در توضیح عبارت  این جمله :3گزینۀ  .168
 

آمده  ”This“در پاراگراف سوم که درست قبل از کلمۀ  جملۀ یکی قبل از آخرقسمت دوم  :3گزینۀ  .169

 خالصه شده است. 3است، در گزینۀ 

 

کنند و به اشتراک )آنها منابع را جمع آوری می ”They pool resources“ارت با توجه به عب :1گزینۀ  .170

 مورد نظر است. 1گذارند( در خط اول پاراگراف آخر متن، گزینۀ می


