
آزمون مرحله اول تشریحی /پاسخنامه کلیدی  

 :بخش اول استعداد

 توجه: حل تسریحی سواالت استعداد به صورت فیلم توسط استاد وکیلی و استاد مهدوی ارائه خواهد شد.

 کلید درست شماره سوال کلید درست شماره سوال

011  4 116 3 
102 1 117 1 
103 3 118 3 

104 2 119 2 
105 1 120 1 
106 3 121 4 

107 2 122 2 
108 4 123 4 

109 3 124 3 

110 3 125 4 

111 1 126 1 
112 1 127 3 

113 4 128 1 
114 2 129 2 
115 3 130 4 

 

 

 

 

 

 بخش دوم زبان عمومی:



 پاسخنامه

 .  است صحيح( 3) گزينة .130

 شده گسترده بخشهایش ترینوسیع در شمال به جنوب از کیلومتر 470 و غرب به شرق  از کیلومتر 490 محل آن گرمسیری، مناطق در شده واقع"

 ."است

  مشااااا   ما برای جمله اول  بخش فاعل و اسااااات شاااااده واقع چیزی  چه دانیمنمی که اسااااات dangle یا فاعل بدون  ساااااا تار یک ابتدا در جمله این

 را مجهول  ساا تار باید پس( شاودمی داده گساترش بلکه دهدنمی گساترش را  ود  ودش مکانی هیچ) جمله بودن مجهول  به توجه با عالوه به. نیسات

 .است غلط1 گزینه یعنی معلوم حالت و کنیم استفاده

 . است صحيح( 2) گزينة .131

 انتشار قدرت با موجی عنوان به صوتی موج فیزیکی توصیف با باید شکندمی را صوتی دیوار شیئ یک وقتی افتدمی اتفاقی چه اینکه درباره بحث"

 ."شود آغاز محدود

 what جمله این در که موصول  که دانیممی و داریم نیاز موصول  به پس( شکستن و افتادن اتفاق: فعل دو دارای)  است مرکب نوع از جمله

happens در. شوندمی حذف اول  نگاه درهمان3 و1 گزینه دو پس باشد داشته سئوالی حالت آن از بعد جمله نباید و نیست پرسش ی کلمه است 

 .بگذاریم کنار سرعت به هم را گزینه این میشود باعث it ضمیر وزائد حشو کاربرد هم4 گزینه

 

 .  است صحيح( 3) گزينة .132

 ."اندازدمی دام به را  ورشید از شده تابیده گرمای زمین اتمسفر که دهدمی رخ هنگامی ایگل انه اثر"

 به یکی که اسات بخش دو دارای که شاویممی متوجه آن معنی از هم و( اندا تن دام به و دادن رخ) دارد فعل دو هم چون  اسات مرکب نوع از جمله

 گزینه در اما سااه  یا و اساات یک یا صااحی  جواب نتیجه در. داریم نیاز جمله بخش دو کردن وصاال برای موصااول  یک به پس. اساات وابسااته دیگری 

 .است گرفته قرار does آن از بعد و شده واقع پرسش ی کلمه صورت به اشتباه به که چرا است نرفته کار به درستی به when موصول  یک

 .  است صحيح( 2) گزينة .133

  آیدمی نظر به بزرگتر چشمگیرتری  طرز  به ما سر باالی به نسبت افق در ماه که واقعیت این"
 
 ."است دید  طای یک صرفا

 :است بوده شکل این به نظر مورد جمله اصلی صورت.هستیم شاهد را جمله بتدایا در اسمی وارهجمله یک کاربرد

horizon than it does that the moon appears considerably larger at It is merely an optical illusion 

.overhead 

 

 .  است صحيح( 4) گزينة .134

  تعیین را شود نصب آنجا در باید ورود از بعد مجسمه که جایی تا کردند دعوت مردم از هاروزنامه شود، وارد آمریکا به آزادی مجسمه اینکه از قبل" 

 ."کنند

 :باشیم داشته مجهول  حالت باید پس کند نصب را  ود تواندنمی  ودش مجسمه. است موصول  بحث با مجهول  بحث از ترکیبی تست این

…where the statue should be placed…. 



 استفاده پرسش ی کلمه صورت به را  where موصول  چون  باشد درست تواندنمی یک گزینه که کنید توجه.  داریم نیاز be + pp به مجهول  در

 .نیست مجهول  اصال که هم دو گزینه .است کرده استفاده it ضمیر  از اضافه و حشو طور  به هم سه گزینه. است کرده

 

 .  است صحيح( 3) گزينة .135

 ."نمایندمی تولید سو ت شکافتی راکتورهای برای همچنین بلکه ندکنمی انرژی تولید تنها نه مولد یراکتورها"

 از گرامری  متعدد اشکاالت دارای ها گزینه بقیه اما دارند وارونه حالت3 و4 گزینه دو.کندمی پیدا وارونه حالت جمله سازمنفی قیود از بعد دانیممی

 جمله اصااااالی فعل که حالی در کاربرده به is را جمله کمکی فعل چون  باشاااااد درسااااات نمیتواند هم 3گزینه.هساااااتند هم ضااااامیر کاربرد در حشاااااو جمله

generate کمکی فعل از باید پس است ساده حال هم زمان و است  does کنیم استفاده. 

 .  است صحيح( 4) گزينة .136

 ."کنند رزرو  وقت کار این برای صعود، از پیش سال هفت تا حتی باید کنند، صعود اورست قله به  واهندمی که کوهنوردانی"

 با پس بینیمنمی مش ص ی موصول  ها گزینه در اما است موصول  نیازمند لذا دارد( کردن رزرو  وقت و کردن صعود) فعل دو چون  است مرکب جمله

 :هستیم رو  به رو  آن شده کوتاه نوع از معلوم وصفی وجه با دیگر عبارت به یا موصول  شده کوتاه حالت

Mountaineers who want to climb………..mountaineers wanting to climb 

 to be از غیر فعلی اگر و شودمی حذف هم آن باشد to be نوع از جمله فعل اگر و شودمی حذف موصول  ،وصفی وجه شده کوتاه حالت در 

 :بود زیر شکل به باید باشد صحی  بود قرار اگر و باشد صحی  نمیتواند هم سه گزینه .گیردمی ing– فعل بود،

who want to  

  

 .  است صحيح( 3) گزينة .137

.  داریم فعل دو با مرکب جمله یک هم باز واقع در. هساااااتیم رو  به رو  موصاااااولی واره جمله شاااااده کوتاه صاااااورت با قبل تسااااات مثل هم اینجا در

 :است زیر صورت به جمله کامل صورت

The underground cave system which is known as ….. 

 و است مهم بسیار آنها کردن کوتاه نحوه و موصولها به مربوط نکته. اندشده حذف is فعل هم و which موصول  هم شدن کوتاه از پس 

 .بگیریم فرا دقت به را آن است الزم

  

 (2) گزینه -138

 و فصیح که امدمی حساب به مدیری   ، جدید مدیر کرد،می بیان ناق  را جمالتش اغلب، و داشت زبان لکنت که قبلی مدیر با مقایسه در»: معني

 «.کرد می صحبت شمرده

 

 

   contentious) 1(دعوایی جو، ستیزه                                                                       ) 

articulate) 2(زدن حرف شمرده فصی ، ، گویا                                                                        ) 



resolute) 3 (،اراده پر مصمم                                        )        

responsive (to)) 4(،مشتاق پذیرا، پاس گو                                                                             ) 

 

 

 (1) گزینه-139

  وجود به متفاوتی های نسااال از که دریایی وجود دو. نمود مشااااهده ها دلفین و ها کوساااه در توان می را تکاملی همگرایی از توجه قابل مثالی»: معني

 «.کنند می پیدا شباهت هم به بسیار ظاهر لحاظ از و اند آمده

 

convergence) 1(،همسانی همگرایی                )    impertinence) 2(گستاخی ربطی، بی                     ) 

acceleration) 3 (،تشدید شتاب                     )   anomaly) 4(،قاعده  الف چیز ناهنجاری                  ) 

 

 

140. Public opinion is notoriously………..; a politician who is very popular one month may be voted out 

.of office the next 

volatile) 1(،ثبات بی متغیر، فرار                    )retaliatory) 2  (جویانه تالفی                                  ) 

sporadic) 3  (،گهگاهی پراکنده، منقطع             ) effortless) 4(دردسر بی زحمت، بی                           ) 

 (1) گزینه-141

 از مردم آراء با دیگر ماه اساااات ممکن باشااااد می مشاااا ور   یلی ماه یک که ساااایاسااااتمدار یک. باشااااد می متغیر آشااااکاری  طرز  به عمومی عقاید»: معني

 «.شود اندا ته بیرون دفترش

  volatile) 1 متغیر   retaliatory( 2 گیرنده انتقام 

sporadic) 3 پراکنده   effortless) 4کوشش بدون  تالش، بی  

 

  

 (4) گزینه-142

  «.کند کار شرکت آن برای تواندنمی دیگر که کرد احساس او رو  این از. بود شده داده ترتیب وی  ا تیارات تضعیف ج ت مذاکرات»: معني

 

 

appraise) 1(کردن ارزیابی                                                                                                  )    



hone) 2(کردن کارآزموده کردن، تیز                                                                               ) 

sustain) 3(به دادن  وراک کردن، تایید شدن، متحمل کردن، تحمل کردن، حفظ داشتن، نگه           ) 

       undermine) 4(کردن تضعیف                                                                                              ) 

 (4) گزینه -143

 های سرزمین به کشتیرانی حین کلومب کریستف جمله از کاشفان از بسیاری  که بود موانعی از یکی تنها مرگبار امواج و شدید بادهای» :معنی

  « .بودند مواجه آن با ناشنا ته

  1) suspension 2  تعلیق) obstacle مانع  

   3( shortage 4             کمبود) variation تنوع  

  (2) گزینه -144

 یافتن برای کوشیدن جهت آب شرکت مدیران به دادن اجازه بر مبنی تقاضا افزایش با شرب قابل آب تامین شهری، بیابانی مناطق در :معنی

 . گیرد می قرار( تنش) فشار تحت ، آبی جدید منابع

 

  

1) discouraging 2          کردن امید نا) refusing کردن امتناع  

3) invading 4   آوردن هجوم) struggling کردن کوشش کردن، تالش 

 

 

 (1) گزینه -145

 در است ممکن کاهش این. یابد می کاهش( سن باالرفتن) سن پیشروی با ، چشایی حس به نسبت حساسیت از بیشتر  یلی بویایی حس: معنی

 .باشد بینی در حس ی های سلول ( شدید) شده انباشته کمبود نتیجه

 

 ارزش داشتن، شایستگی یا استحقاق( 2                             یافتن یا دادن کاهش( 1

 کردن محافظت یا دفاع( 4                                                 ابهام( 3

 

 (3) گزینه -146

  را آنها بتوان که طرقی به ذهن اما یابد می کاهش سن افزایش با  اص ذهنی عملکردهای :معنی
 
 جوانان ذهنی عملکردهای قدرت همان به دقیقا

 .نماید می جبران دانست،

   بردن تحلیل  وردن، فلزات  درباره(   4         کردن جبران(  3         دادن انتقال(  2       کردن ترکیب  (1

 

 (2) گزینه -147



 .دارد مزمن موارد سایر و سرطان درد کاهش جهت موثر د التی هیپنوتیز که میکنند استدالل ها برخی  :معنی

 درد دادن تسکیندادن، کاهش( 2                کردن  انمان بی کردن، جابجا شدن، جایگزین (1

 شدن یا کردن پنهان( 4                                     کردن بررس ی کردن، اکتشاف(    3

 

 (1) گزینه -148

 و فشار تحت که دارند کودکانی به نسبت بهتری  عملکرد دارند،  انه در مطالعه جهت تري دوستانه/مساعدتر های محیط که هایی بچه: معنی

 .یابند می پرورش ها  انواده تفاوتی بی جو در

 سنتی( 4      فرمانبردار مطیع،( 3       موثق معتبر،( 2            سازگار مطلوب، مساعد، موافق، (1

  

 (4) گزینه -149

  مستاجران زندگی شرایط»: معني
 
 یافت افزایش کرد نصب زمین زیر در را هاکن شک و شویی لباس های ماشین سرانجام صاحبخانه که زمانی قطعا

 «.(شد بهتر)

 

displayed) 1(دادن نشان کردن، آشکار                                                                                    )  

distinguished) 2( برجسته و ممتاز دادن، تش ی)                                                                           

illuminated) 3(شدن یا کردن روشن   )                                                                                    

enhanced) 4(دادن افزایش                                                                                                 ) 

 

 

 (2) گزینه -150

 می که مردمی از بود شده پر منطقه و بود افتاده اتفاقی چه که نبود مطمئن کس ی هیچ. بود کامل مرج و هرج انفجار، از پس اولیه لحظات»: معني

 «.زدند می فریاد و دویدند

 

 

reluctance) 1(میلی بی                         )     chaos) 2(،مرج و هرج آشوب                      ) 

malady) 3(،ا تالل نا وش ی، بیماری            )     prevention) 4(،پیشگیری  ممانعت، جلوگیری      ) 

 

 



 .است صحيح( 1) گزينه. 151

 1 با. است شده برابر 2 چین جمعیت ،1920 سال از که گفته کلی بطور  متن اول   ط. یافت را متن اصلی ایده باید عنوان بهترین یافتن برای

 و (this increase) نموده مطرح را جمعیت افزایش بعد، به 2  ط از.  دهد می تشکیل را جهان جمعیت درصد 23 چین امروز، جمعیت میلیارد

 2 گزینه.  increase با است معنی هم growth کلمه که کنید توجه. دهد می ارائه جمعیت افزایش این کنترل  برای راهکار هم بعد  طوط در

 در باشند، می جزئی  یلی زیرا هستند غلط هم 3 و 4 های گزینه. است شده مطرح متن 1  ط در محدود و کلی بطور  فقط زیرا است غلط

 . است آن با مقابله راهکار و چین جمعیت افزایش بحث همان کند، می صحبت آن از متن کل که متن بر غالب و اصلی ایده حالیکه

 .است صحيح( 2) گزينه. 152

 معنی account for که زد حدس توان می ،(برابر 2) double و( جهان جمعیت) world’s population کلمات و متن مفهوم به توجه با

 .باشد می" دادن تشکیل دادن، توضی  کردن  توجیه" معنی به  account for فعل. بدهد" بودن چیزی  مسئول  و  دادن تشکیل"

 .است صحيح( 4) گزينه. 153

 که چین جمعیت افزایش به گردد می بر this increase که This increase is the greatest problem: است گفته را جواب متن 2  ط

 می بدانید، را ها گزینه کلمات معنی اگر طرفی، از. باشد کردن انتخاب مناسب تواند می 4 زینهگ . است کرده ذکر را نفر میلیارد 1 از بیش رقم

 هم تقریبا سه هر ،( فناپذیری  ، نابودی) mortality و( یافتن کاهش) decline و( دادن کاهش) decrease افعال که دهید تش ص ی توانید

 .باشند صحی  گزینه توانند نمی پس باشند می معنی

 .است صحيح( 3) گزينه. 154

. رسیم می گزینه کدام به ببینیم تا میکنیم پیدا متن در را( به زدن ضرر ) bring loss بهمراه"فرزندی تک سیاست" one child policy عبارت

 به را هایشان  انواده نمایند محدود اگر  فشار در س ت هستند آنها که گویند می کشاورزان: "گوید می however از بعد از متن 6 و 7  طوط

 به داشتن، بچه تک که شود می معلوم جمله همین از پس." مزرعه کارهای به نمایند کمک که بیشتر فرزندان به دارند نیاز آنها زیرا فرزندی  تک

 تعارض و تضاد قید لطف به. کنند کمک آنها به مزرعه کارهای در تا آورند دنیا به زیادی فرزندان  واهند می کشاورزان زیرا است کشاورزان ضرر 

however چپ و راست سمت جمالت معنی حدود توان می however چپ سمت جمله. زد حدس را however تک سیاست: "گوید می 

 آن چپ سمت با متضاد ای معنی باید حتما آن راست سمت جمله پس  (however)وجود این با ، بزرگ شهرهای در است موثر  یلی فرزندی

 . باشد داشته

 .است صحيح( 4) گزينه. 155

 .یافت را پاسخ توان می متن آ ر  ط 3 در. رسیم می گزینه کدام به ببینیم تا کنیممی دنبال را آن و یافته متن در را سوال عبارت

 ."بیشتر یا درصد 10 تا یابد کاهش است ممکن هایشان حقوق  و را مزایایشان دهند می دست از آنها فرزند، 1 از بیش باشند داشته ها زوج اگر"

 .است صحيح( 2) گزينه. 156

 صحبت فرانسوی  زنی درباره و است، طوالنی عمر اسرار درباره که فهمید متن اول  پاراگراف اول   طوط از توانمی را متن این برای عنوان بهترین

 ها گزینه بقیه. است داده ا تصاص  ود به را انسان پیرترین عنوان و رسیده سالگی 122 سن به اما کشیدهمی سیگار سال صد اگرچه که کندمی

 . گردندبرمی متن از بخش ی یا پاراگراف یک به فقط و هستند محدود بسیار

 .است صحيح( 3) گزينه. 157



 رژیم در را  ود عمر طول  علت رسیده سالگی 122 سن به کشیدن سیگار رغم علی که فرانسوی  زن  که  وانیممی اول  پاراگراف از  ط آ رین در

 .کند اشاره عمر طول  در غذایی رژیم و تغذیه نقش به داشته قصد نویسنده پس داندمی (diet) ود غذایی

 

 .است صحيح( 3) گزينه. 158

 :آنکه جمله از است شده ذکر مختلفی دالیل و است شده پردا ته دارند کمتری  عمر زنان به نسبت مردان اینکه علت درباره سوم پاراگراف در

Others argue that men often lead more risky lifestyles that put them at greater chance of dying 

than women. 

  با است برابر موضوع این که دارند زنان به نسبت پر طرتری  زندگی سبک مردان که معنی این به

have a less healthy lifestyle 
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 چون  کند،می بیشتر و دهدمی تغییر را مردان عمر طول   اما ندارد مش ص ی تاثیر زنان عمر طول  بر کردن ازدواج که  وانیممی متن پایانی  طوط در

 :باشند داشته  طرتری  کم و بهتر زندگی سبک ازدواج از پس مردان شودمی باعث ازدواج

one British study found that married men appeared to live longer, on average, than single men. 

This may be because married men tend to have a healthier lifestyle than single men. They eat more 

healthily, and, on average, take fewer risks.  
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 بقیه. دارند بیشتری  عمر طول  مردان به نسبت زنان که دهد نشان تا شده بیان منظور  این به شوندمی کشته زنان از بیشتر مردان که واقعیت این

 .هستند غلط آشکارا موارد

 

 


