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  4 يگزينه پاسخ. 1

چون  ، وشون جواب بشه، اون يکی هم حتما جواب میشهمترادف هستن و اگه يکی in spite of the factو  even thoughدقت کنین: 

هر دو براي بیان هدف میان، پس اگه  sinceو  becauseي صحیح داشته باشیم، اين دو گزينه حذف میشن. از طرفی نمیشه دو تا گزينه

ي بعد از تونه مطرح شده باشه که اينجا با توجه به اينکه کلمه می because ofاينجا بیان هدف مد نظر باشه هر دو بايد جواب بشن، البته 

 ي حال کامل پاسخ ما باشه. عنوان نشانهتونه بهمی sinceنیست، اين احتمال هم از بین میره. در نتیجه فقط  ofالی مشخصا جاي خ

 2 يگزينه پاسخ -2

هاي يک وسه(. در ضمن ضمیر دوسويه )به ف گزينهرو الزم نداره )حذ toي پس حرف اضافه "شبیه بودن به ..."يعنی  resembleفعل 

ي چهار(. پس پاسخ میشه نداريم )حذف گزينه each othersباشه، و ما  one anotherيا  each otherتونه ( فقط میهمعناي همديگ

اومده،  lowercaseکه به شکل  althoughنداشت، باز هم با توجه به حرف اول  toي سه ي دو. در ضمن، حتی اگه گزينهگزينه

 باشه.  UPPERCASEي صحیح باشه، چرا که در ابتداي جمله حرف اول بايستی تونست گزينهنمی

  

 1 يگزينه پاسخ -3

براي بیان  Althoughبا نهاد بیاد، ما دو جمله خواهیم داشت: يکی اين ور کاما و ديگري اون ور کاما. در ضمن وجود  Althoughوقتی

 حشو محسوب میشه.  despiteيا  butتضاد کافیه و آوردن 

  *--------------------------------------------------------------------.   

 بخش دوم: واژه

   3ي گزينه پاسخ -4

 اش تقدير شد.دوستیانسانخاطر بهها صرف وقت و پول براي بیمارستان کودکان، خانم اِلدِروود ، پس از سالاز 

 حرص و آز( 4 دوستی، بشردوستیانسان( 3 اوج، حد اعلی( 2 تر شدن )تدريجی(قوي( 1

 4ي گزينه پاسخ -5

 کند.ی نمک در غذايش استفاده میبسیار بسیار کمفقط میزان اش از لحاظ میزان سديم موجود محدود است، او، که رژيم غذايی

 جلسهصورت/ دقیقه/ کم خیلی خیلی( 4 گمراه، منحرف( 3 آورمضر، زيان( 2  پیردپیالينقطع، پیوسته، ( 1
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