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  ) های خارجهزبان( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 16 جمـعه – 1396ازمون سراسری سال 

 1  96 زبــــانور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 
 

 

  ۹۶کلید و پاسخ تشریحی سؤا�ت عربی کنکور 

 هاي خارجهزبانگروه آزمايشي 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  : »إّن فی ذلک %یات لقوم یعقلون « . ۲۶

١(  � �� � � ��	
 �� ���� ���� � ����� ��	� �����! 

٢( ���  �!
 

٣( �"��  �!
 #$� �%�
 & '��� #!�! )  ��( & )�� #�� �*(�� & + *,� � *'- �.��/01 �2� 3�  ��� 45� 4��67��  �!
 8� ��( 

۴(  90: � '	;,0� ���� 4� ����� )�� ��	
 ��! )  /1��(( 

  

  فعل به صورت فعلترجمه 
  ندارد!» برای ِ « ی تأکید، ترجمه» َلـ « 

  

 ي اصلي سؤالنكته

        »»»»مجتبي محمدي مجتبي محمدي مجتبي محمدي مجتبي محمدي « « « « 
o  هاو شهرستانعربي كنكور در تهران مدرس  

o كمك آموزشي و جزوات متعدّد مؤلف كتب  
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  ) های خارجهزبان( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 16 جمـعه – 1396ازمون سراسری سال 

 2  96 زبــــانور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  
  : » فاز جنود اFسEم رغم أّن ا?عداء کانوا قد رّوعوهم، ?ّن توّکلهم کان علی الّله فقط!« . ۲۷

١(  � <�=>� �41? ��61 ��	
 �� �1� @��� A��! )  #���( 

٢(  90: � �	= *&� B �	�C ���� 4� ����� )�� ��	
 ��! )  �D�( 

٣(  � <�=>� �41? ��61 ��	
 �� �1� @��� A��! )  #���( 

۴( ���  �!
 

  
  
  : » یتغلUب علیک الیأُس عندما تفقد شیئًا جمیEً، فبعض ا?حیان یجب أن یرحل الجمیل لیأتی ا?جمل! �« . ۲۸

١(  � ,6� ���� 4� ����� E�1 ��	
 �� �� ��� F��G1! 

٢(  � HI��� H�J�� ���� 4�� گ������ �:�01 ��	
 �� �� 4�	� 4�L�! 

٣(  � HI��� H�J�� � �:�01 ��	
 �� �� 4�	� 4�L���� 4�� گ������! 

۴( ���  �!
 

  
  
  : » یجب أن نقول لبعض الّناس أنتم اّلذین � تستطیعون أن تقفوا علی رجلکم، فکیف تستطیعون أن تقفوا علی قولکم!« . ۲۹

١( ���  �!
 

٢(  �%�
 � M	,� � ��� 4� ����� 4��7�� ��)  � )گ6

٣(  �%�
 � M	,� � ��� 4� ��� )گ76� �	�  �)� ��4��7 ��

۴(  90: � '	0�N7"� O � ��� 4� ����� )�� ��	
 ��)  �7"�� ���B( 

  
  

  »إّن الّشاعر الحقیقّی یشّجع شباب مجتمعه علی اFنتفاع من فرص الحیاة للوصول إلی المجد! « . ۳۰

١( ���  �!
 

٢(  � P��� � ��/01 �� � '���	� � �� @��� � '��3�: �! 
٣(  � P��� � ��/01 �� � '���	� � �� @��� � '��3�: �! 
۴(  � �=�5�� � ��	
 �� ���� & ��� �:�01 � �=�� Q� گ���� �����! 

  توجه به مفرد و جمع اسم
  ترجمه فعل به صورت فعل

 ي اصلي سؤالنكته

  توجه به نکره و معرفه بودِن اسم
 توجه به زمان فعل

 ي اصلي سؤالنكته

 ي اصلي سؤالنكته  ترجمه فعل به صورت فعل، و اسم به صورت اسم   /   هاصیغه فعلتوجه به 
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  ) های خارجهزبان( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 16 جمـعه – 1396ازمون سراسری سال 

 3  96 زبــــانور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  
  
  :مفهوملل غیر المناسب. عین » رّب ظمآن بصفو الماء غّص  قد یضّر الّشیء ترجو نفعه« . ۳۱

١( R��/1 

٢( R��/1 

٣( �"�� R��/1 ) ��� ��LS 3 �� گ��5 �� ��گ��   )� گ� ��/�S� 3( 

۴( R��/1 

  
  
  : » مؤمنان اگر در نماز خود خشوع کنند، خداوند در انجام کارهای خوب، آنان را موفق خواهد کرد!« . ۳۲

١( �� �U�S ���U  � �	( 3��� � ��� 41��� �V/�� ��)  WI *X��( 

٢(  �� �U�S ���U � �	( 3��� � ��� 41��� �V/�� ��)  WI *X��( 

٣( ���  �!
 

۴(  90: � )D!V/� � ���� 4/�? ��	
 �� ���)  �Y �� 4���Z/  [	��( 

  
  
  

  : » گذرد!همه ما در مورد استفاده بهتر از وقت، مسؤولیم زیرا به سرعت می« . ۳۳

١( ���  �!
 

٢(  � ��B&\ ���� A�� ���� 

٣(  � ��B&\ � ��� A�� ����/  � 4��67�� ����� 90: ��	
 �� ���� 

۴(  � 4��67�� ����� 90: ��	
 �� ���� 

  
  
  » : درک مطلب « . ۳۴

١( ������ 

٢( ������ 

٣( ���  �!
 

۴( ������ 

   

  ضمیرهای متصل به اسمتوجه به 
  ( آینده ) فعلزمان توجه به 

 ي اصلي سؤالنكته

  ترجمه اسم به صورت اسم، و فعل به صورت فعل
  هاو جمع اسم مفردتوجه به 

 ي اصلي سؤالنكته
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  ) های خارجهزبان( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 16 جمـعه – 1396ازمون سراسری سال 

 4  96 زبــــانور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  
  » :درک مطلب « . ۳۵

١( ������ 

٢( )�Z� ���B '���3گ� ���� ]&� �� ^I� & �C 4گ��Z! 

٣( ������ 

۴( ������ 

  

  :  »درک مطلب « . ۳۶

١(  _���1\/  ��̀ Z/  F�� *G�� 

٢( ������ 

٣( ������ 

۴( ������ 

  

  :  »درک مطلب « . ۳۷

١(  �!
 

٢(  �!
 

٣(  �!
 

۴( ������ )  @Qچ	� �C Q� �� 0( �1گc�̀�گ �� � �C Q� �� 0( �1گc /��1! ( 

  

  : » هذه ا%مال تبقی فی عالم ا?حEم حین لم یّتخذ صاحبها معها الکّد و اFقدام!« . ۳۸

١(  �!
 

٢(  �!
 

٣(  8� �� � � )� ��= ����  �!
! 

۴(  �!
 

  

  : » اُ�ّمة اّلتی تحرص علی أن تحیا حیاة طّیبة فعلیها أن تواجه حقائق الحیاة ...« . ۳۹

١(  �!
 

٢(  8� �� � HW��S � & � H_�*�c ����  �!
! 

٣(  �!
 

۴(  �!
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  ) های خارجهزبان( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 16 جمـعه – 1396ازمون سراسری سال 

 5  96 زبــــانور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  

  » تکون« . ۴۰

١(  ������ ���	1: )  ���� � _;D�� ( 
٢( ���  �!
 

٣(  ������ ���	1: )  �;=�:: ���� 9=�: @�XB�� 90:!!! ( 
۴(  ������ ���	1: )  Rc�$�;�/ '	� �	�d �� F	:�1 ( 

  

  

  » ُیذّلEن« . ۴۱

١(  ������ ���	1: )  *906� P�� ( 
٢(  ������ ���	1: )  M�e1 & 9701 ( 
٣( ���  �!
 

۴(  ������ ���	1: ) fB�� & 9701 ( 
  

  

  » لذیذة« . ۴۲

١(  ������ ���	1: ) �%���1 )�� ( 
٢(  ������ ���	1: )  [�X�� #1 F	/�1( 

٣(  ������ ���	1: )  F	:�1 ( 
۴( ���  �!
 

  

  

  : حالة الّرفعاFسم المقصور فی  عین. ۴۳

١(  � �D�� �M	061 & ����� P	X/1 

٢(  � E���� ���� �� [�S �� �&�V1 

٣(  � ���Z ���� F	:�1 & ��(! 

۴(  � �	,� ���� P	X/1 & _D�51 [�S )�� 

  

  

  ( عن صیاغة المعتّل ) : الخطأن عی. ۴۴

١( ���  �!
 

٢( ���  �!
 

٣( ���  �!
 

۴(  � g h	i6i� � �.1 [jS '? �;= [�S ��	
 #�� �� �� �	� +&`V1 ��� & ��� k�� P�	� �	�)   ig 6i� �( 
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  ) های خارجهزبان( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 16 جمـعه – 1396ازمون سراسری سال 

 6  96 زبــــانور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  

  : ( فی المبنی للمجهول) الخطأعین . ۴۵

1(	 � Q�	(\ � ��� F	:�1 ��� & ��� 9=�: Rl��)  m�	(\(  2(	���  �!
 

3(	���  �!
          4(	���  �!
 

  

  : شرطّیةیمکن أن تکون » ما « کلمة عین . ۴۶

١(  � �1 ���� _�:�� '��Z �� n�! 

٢(  � �1 � o��� _�c�� � 9�0� � & k�� 90:�  A6/� ���� k�� P�	�! 

٣(  � �1 ���� _�:�� '��Z �� n�! 

۴(  � �1 ���� _�:�� '��Z �� n�! 

  

  : اFسم، أصبح مبنی|ا بسبب وقوعه فی اسلوب خاّصعین . ۴۷

1(	����!      2(	����! 

3(	����!      4(	 � ���B ���� 4� �!7: �� ./�1 @41? p/� n� �O 3� p' پ	4@ ��1 چ�	� P�01 ^�	(! 

 

  فیه :فیه المفعول لیسما عین . ۴۸

١(  � #�� �� 
٢( M	061���� ��:! 

٣(  � � /=� 
۴(  � H��l��� 

  

  

  : جملًةالنعت عین . ۴۹

1(	 � )L�&� 0�� � 4�L� )�� ���� ��� ��6
& �;�� � <�B
\ �!    2(	���� ��6
& �;�� 

3(	���� ��6
& �;��            4(	���� ��6
& �;�� 

  

  

  محذوفًا : لیسمنه المستثنیعین . ۵۰

1(	./e7"1���� �/1        2(	 � <�B
\ �./e7"1 ���� ��� �/1 � _dId �! 

3(	./e7"1���� �/1        4(	./e7"1���� �/1 

  شاد و پيروز بمونين موفق،
  مجتبي محمدي
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  96 زباندرس دین و زندگی کنکور  کلیدي پاسخنامه

  

51  4  56  3  61  3  66  3  71  3  
52  3  57  2  62  2  67  2  72  2  
53  1  58  4  63  4  68  4  73  4  
54  2  59  1  64  1  69  2  74  4  
55  1  60  1  65  2  70  1  75  1  
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 به نام او و برای او که همه از اوست

 

 96 کنکور زبان عمومی درس زبان انگلیسیسواالت  پاسخ تشریحی

 

 نویسنده:

 ها و سوابق:فعالیت

 

 

 

 

 مهریار لسانی

 94کنکور زبان  65 ۀ* رتب

 (یآموزش )قلمچ یانون فرهنگک یگروه مستندساز یسی* ویراستار درس زبان انگل

 آموزشگاه معتبر یکدر  یسیزبان انگل یس* دو سال تدر

 یسیزبان انگل یخصوص یس* سه سال تدر

 یمعتبر دانشگاه یۀنشر یک یمورد ترجمه برا ین* چند
 

 پاسخنامه کلیدی:

76 3 81 1 86 2 91 4 96 2 

77 1 82 2 87 3 92 2 97 3 

78 2 83 3 88 1 93 1 98 4 

79 4 84 4 89 3 94 1 99 1 

80 4 85 4 90 2 95 3 100 4 
 

 پاسخنامه تشریحی:

)برنده  ”have won“)سال گذشته( و فعل حال کامل  ”last year“با توجه به عبارت  :3. گزینۀ 76

 (، به فعلی در زمان گذشتۀ ساده نیاز داریم.اندشده
 

 توجه کنید. n. + be + so + adj. / adj. clause + thatبه ساختار  :1. گزینۀ 77
 

 شود.در مورد اتفاقی در گذشته استفاده می با تاکید زنی   برای گمانه .must have + p.pاز  :2 . گزینۀ78
 

برای بیان تردید بین رخ دادن یا ندادن یک اتفاق )آمدن دوستان( )که آیا(  ”whether“از  :4. گزینۀ 79

 شود.استفاده می
 

 )به شدت مجروح( توجه کنید. ”seriously injured“به ترکیب پرکاربرد  :4. گزینۀ 80
 

 ”float“ کلمۀ )دریا(، ”sea“)امواج(، و  ”waves“)بطری(،  ”bottle“با توجه به کلمات  :1. گزینۀ 81

 )شناور شدن( گزینۀ صحیح است.
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 گزینۀ تواندمی )مالک( ”owner“ تنها )خودرو( و انسان بودن فاعل، ”car“با توجه به کلمۀ  :2. گزینۀ 82

 صحیح باشد.
 

 )ایجاد اعتماد به نفس( توجه کنید. ”build confidence“به ترکیب پرکاربرد  :3 . گزینۀ83
 

 های ایمنی( توجه کنید.)دستورالعمل ”safety procedures“ب پرکاربرد به ترکی :4. گزینۀ 84
 

ها(، )بهانه ”excuses“ها( و )راه ”ways“با توجه به تقابل برجسته ساخته شده بین کلمات  :4. گزینۀ 85

 )مایل، راغب( بهترین گزینه است. ”willing“کلمۀ )قلب(،  ”heart“و همچنین کلمۀ 
 

 )نه لزوما( توجه کنید. ”Not necessarily“به عبارت پرکاربرد  :2. گزینۀ 86
 

 .)اختصاص دادن( است ”devote“برای  حرف اضافۀ مناسب ”to“ :3. گزینۀ 87
 

 وجه کنید.ت ن(راه خود را ادامه دادبه ) ”carry on one’s way“به عبارت پرکاربرد  :1. گزینۀ 88
 

 )توصیه در مورد(، نیاز به جمله وارۀ وصفی )موصولی( داریم. ”advice on“با توجه به عبارت  :3. گزینۀ 89

 (.2باشد، نه سوالی )دلیل نادرستی گزینۀ نکته: در جمله وارۀ وصفی، ترتیب کلمات به صورت خبری می
 

 ”…who happen to be“ همچنین توانید( و)شما نمی ”you cannot“با توجه به عبارات  :2. گزینۀ 90

 )تکیه کردن به( مناسب ترین گزینه برای کامل کردن جمله است. ”rely on“، (...)که اتفاقا دارند

 

کلمۀ  ،، به یک اسم نیاز داریم. در نتیجه(”will“معلوم بودن فعل جمله )با توجه به  :4. گزینۀ 91

“Forming” باشداست مورد نظر می که یک اسم مصدر 4ر گزینۀ ن( د)تشکیل داد. 

 

 )احساس تعلق( توجه کنید. ”sense of belonging“به ترکیب پرکاربرد  :2. گزینۀ 92
 

، 1ن است کاهش دهد( در جملۀ دوم متن، گزینۀ )ممک ”may reduce“با توجه به عبارت  :1. گزینۀ 93

“A function it serves” )صحیح است. ،)یک کاربردی که دارد 
 

خر پاراگراف آخط اول )هنوز مشخص نیست( در  ”remains unclear“با توجه به عبارت  :1. گزینۀ 94

 باشد.)هنوز کشف نشده است(، صحیح می ”yet to be discovered“، 1متن، گزینۀ 
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 بازنویسی شده است. 3در گزینۀ  گراف سوم متنجملۀ اول پاراقسمتی از  :3. گزینۀ 95
 

خوردند( و )آنهایی که روزانه میوه می ”those who ate fruit daily“با توجه به عبارات  :2. گزینۀ 96

“those who ate fruit three time a week” تنها خوردند(، ای سه نوبت میوه می)آنهایی که هفته

)آنها روزانه مقدار یکسانی میوه  ”They did not eat the same amount of fruit daily“، 2گزینۀ 

 ند(، صحیح است.خوردنمی
 

)کودکان(  ”children“)آنها(، اولین اسمی که در نقش فاعل ظاهر شده است،  ”They“بعد از : 3. گزینۀ 97

 باشد.می

 

های کمی که داده )بورسیه ”the few scholarships granted“با توجه به عبارت  :4. گزینۀ 98

 صحیح است. 4شوند(، گزینۀ می
 

)هیچ مشارکتی در  ”no contribution to the housekeeping“با توجه به عبارت  :1. گزینۀ 99

 صحیح است. 1داری(، گزینۀ خانه
 

های پیشین خود آورده صحبت از بانییجملۀ آخر متن، مثالی را در تایید و پشتنویسنده در  :4. گزینۀ 100

 .تواند صحیح باشدمی 4گزینۀ تنها است. در نتیجه، 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 به نام او و برای او که همه از اوست

 

 96 کنکور زبان تخصصی درس زبان انگلیسیسواالت  پاسخ تشریحی

 

 نویسنده:

 ها و سوابق:فعالیت

 

 

 

 

 مهریار لسانی

 94کنکور زبان  65 ۀ* رتب

 (یآموزش )قلمچ یانون فرهنگک یگروه مستندساز یسی* ویراستار درس زبان انگل

 آموزشگاه معتبر یکدر  یسیلزبان انگ یس* دو سال تدر

 یسیزبان انگل یخصوص یس* سه سال تدر

 یمعتبر دانشگاه یۀنشر یک یمورد ترجمه برا ین* چند
 

 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.
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 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
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 )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
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 ”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
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 )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
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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 
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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
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