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 دقیقه 81زمان پیشنهادی:   فارسی ادبیات

 کامالً درست است..........  یجز گزینهها های تمام گزینهمعنی واژه 

  ( بهل ـ جرگه ـ نارنگ ـ درزه )بگذار ـ زمره ـ نارنج ـ بسته(1

 یاب ـ برپاداشتن ـ بزرگ(ـ هر چیز مفید و کم ( آرنگ ـ اکسیر ـ اقامه ـ مهین )آرنج2

  ( شرنگ ـ رعب ـ رجم ـ توسنی )سم ـ ترس ـ سنگ ـ عصیان(3

 تیر کوچک ـ توانگری( ( سخره ـ تالی ـ ناوک ـ غنا )ریشخند ـ پیرو ـ4

 های زیر معنای چند واژه درست آمده است؟در بین واژه 

ی ضالل: گمراهی، آبزن: حوضچه، زندیق: زرتشتی، خیل: گروه اسبان، ناوک: تیر کوچک، دخمه: جای تاریک، تهجّد: مناجات، پشتت پتای: ستینه   

 پای، عذار: رخسار، صعوه: گنجشک، آغوز: شیر مادر

 ( نه4 هشت( 3 ( هفت2 ( شش1

 ؟نیستکدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر مناسب  

 «کند و مظهر ......... و ......... و ......... است.ای است سرخ رنگ و روشن که پس از ثریا طلوع میعیوق ستاره»

 ( دوری4 ( روشنایی3 ( سعادت2 ( بلندی1

 است؟ نادرستمعنی چند واژه داخل کمانک آن،  

 گیر( / مالهی )امور زشت(مردی )شفاعت( / غوی )گمراه( / خوالیگر )طبّاخ( / حضیض )پست( / زغن )موش/ بیگاه )دیر( / پایبارقه )جلوه( 

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 ( یک1

 در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ 

قوتی درین بیقوله هست پی غوالن رفتن و دعتوت  ی ضالل. چون روی حال خویش سمت دروغ سیاه مگردان و بدان که دروغ کفرست و ضمیمه»

 «خیال نفس خوردن و آرزوی ناممکن و محال پختن نشان خامی باشد.

 ( صفر4 ( سه3 ( دو2 ( یک  1

 است. نادرستی ......... ها جز گزینهی گزینهامالی همه 

 میّت و عصبیّت ـ منائت طبع ـ سیره و مغازی( مکتوم و مستور ـ ح2 ( کتمان اسرار ـ سنا و سپاس ـ حور و قصور ـ منجی و منقذ1

 ( ظلمات ضالل ـ گزاردن شکر ـ نشست و برخاست ـ هزل و هجو4 ( حصار عزّت ـ تعمّل و تفکر ـ هراسناک و موحش ـ غیظ و غضب3

 های زیر چند غلط امالیی است؟در گروه کلمه 

ت حیثیّت مرگ ت شهد و شرنگ ت تالیان قرآن ت شتی  الهترمین ت اوو و        شائبه ت ذغن و مگس ت سیره و مقازی  شیر آغوز ت آماس ذهن ت منبع بی  

های جاهالنه ت جهل حضیض ت نثر روان و سلیس ت باز رستن از مهن ت خار مغیالن ت عبداللطیف طسوجی ت شکوه و محابت ت صولت خشم ت همیّت   

 ی دریای حقو ظالل ت مالحی و مناهی ت غوطه

 ( ده4 ( نه3 ( هشت2 ( هفت1

 است؟ نادرستی آن تساب چند اثر به پدیدآورندهان 

العلما: ابواسحاق نیشابوری(، )الحیاة: محمدرضا حکیمی(، )سمک عیّار: فرامرز بن خداداد ارجانی(، )فترار  )اسرارالتوحید: ابوسعید ابوالخیر(، )قصص

 ی روشن: غالمحسین یوسفی(، )روزها: اسالمی ندوشن(از مدرسه: محمد غزالی(، )چشمه

 ( یک4 ( چهار3 ( دو2 ( سه1

 است؟ نادرستکدام گزینه  

 ( شروع شعر عاشقانه را باید قرن چهارم دانست و باروری آن را در شعر نظامی، جست و جو کرد.1

 یابد.ی غزل راه مییابد و از اوایل قرن ششم، عرفان به حوزه( در قرن پنجم، تغزل در شعر فرخی کمال می2

 توان با شعر نمایشی در ادب اروپا برابر دانست.را در ادب فارسی می های عاشقانه( داستان3

 های فارسی در تصوف است و نثر آن، روان، سلیس و پخته است.ترین کتابی قدیمالمحجوب از جمله( کشف4

 ترین بخش حماسه مربوط به کدام زمینه آن است؟بیش 

 ( خرق عادت4 ( ملی3 ( قهرمانی2 ( داستانی1
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 است؟ ناصحیحیح کدام توض 

 ( مصحح مثنوی، نیکلسون و مصحح دیوان سنایی، مصفا. 1

 ی سجادیه است و نوع ترجمه او آزاد است.( جواد فاضل مترجم صحیفه2

 روزگار بوده است.  ( رابعه بنت کعب با رودکی هم3

 ی خسرو و شیرین نظامی بوده است.( بیدل دهلوی از مشهورترین مقلدان منظومه4

 نوشته شده است؟ نادرستمقابل کدام بیت  هایآرایه 

 ( احرام چه بندیم؟ چو آن قبله نه اینجاست / در سعی چه کوشیم؟ چو از مروه صفا رفت: )ایهام ـ استعاره(1

 ( شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن / در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت: )تشبیه ـ استعاره(2

 ند / کان کس که پخته شد، می چون ارغوان گرفت: )کنایه ـ تناسب(ا( بر برگ گل به خون شقایق نوشته3

 ( به مهلتی که سپهرت دهد، ز راه مرو / تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت: )ایهام تناسب ـ مجاز(4

 ؟نیستکدام آرایه « سوار عمر دگهی است / زان رو، عنان گسسته دواندر هر طرف ز خیل حوادث کمین»در بیت  

   ( تشبیه1

  ( کنایه2

   ( حسن تعلیل3

 ( ایهام4

 شود؟دیده می« جناس ت تشبیه ت مجاز ت کنایه»های در کدام بیت آرایه 

 ( بگفتا گر کسیش آرد فراچنگ؟ / بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ  1

 بیش خشنود؟ / بگفت از گردن این وام افکنم زود( بگفتا گر به سر یا2

 گه که باشم خفته در خاککنی پاک؟ / بگفت آن ( بگفتا دل ز مهرش کی3

 ( بگفتا گر کند چشم تو را ریش؟ / بگفت این چشم دیگر دارمش پیش4

 است؟ نادرستی مشخص شده در بیت زیر نقش کدام کلمه 

 «شرنگست تودر کام من و  شهداست /  زندهدلت تا مادر سنگ»

 الیه    مسندمضاف        جزء فعل       نهاد                               

   ( زنده1

  ( شهد2

   ( تو3

 ( شرنگ4

 ......... یکسان است. جز بیتی ابیات پیام همه 

 نشینان ز قاف تا قاف است( ببر ز خلق چو عنقا قیاس کار بگیر / که صیت گوشه1

 دهندگیران ایمن از آسیب شهرت نیستند / گر به کوه قاف پشت خود چو عنقا می( گوشه2

 گیر ز مردم، صفای وقت ببین / که قطره گوشه گرفت از محیط و گوهر شد( کناره 3

 ( کسی گیرد آرام دل در کنار / که از صحبت خلق گیرد کنار4

 کدام گزینه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟ 

 ( این سبزه که امروز تماشاگه توست / فردا همه از خاک تو بر خواهد رُست1

 که اندر گل است / ولی چشمت از دیدنش غافل است( بسا سرو باال 2

 ( خاک کوی توام ای یار و پس از مرگ به زاری / هم به کوی تو برد باد محبّت همه گردم3

 رویی رسته است( پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی / کان سبزه ز خاک الله4

 مفهوم اصلی بیت زیر چیست؟ 

 «بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که»

   بختی( خوش1

  ( بازخواست2

   ( آز و طمع3

 ( ناگزیری4
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 ی .........ابیات گزینه به جزهمه ابیات دو به دو تناسب مفهومی دارند  

 ( در طریق عشقبازی امن و آسایش بالست / ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی1

 خونینم اگر به نشود به باشد / خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم ازوست زخم     

 مایه / حکم بر ظاهر این مردم غمدیده مکن( واقف باطن ما نیستی ای بی2

 طلبان چون جان است / به اثر ظاهر و پیدا، ز نظر پوشیدهدوست در باطن معنی     

 غمیی باید، جهانسوزی، نه خامی، بی( اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست / رهرو3

 ز آشفتگی حال من آگاه کی شود / آن را که دل نگشت گرفتار این کمند     

 ی پیوند دل / گردن آزاده در قید رسن باشد چرا  ( بگسل از طول امل سررشته4

 دست گذشتدل آزاد من و گرد تعلّق؟ هیهات / بارها سیل ازین خانه تهی     

 است؟ متفاوتبا رباعی زیر « غم»وم در کدام بیت مفه 

 دیدار تو در جهان جهانی دگر است / رخسار تو ماه آسمانی دگرست»

 «گر جان بشود رواست اندر غم تو / ما را غم تو به نقد جانی دگرست

 ی او نیک سرانجام افتادکنان باید رفت / کانکه شد کشته( زیر شمشیر غمش رقص1

 درد و غم جدا / هر که از خود شد جدا، شد از غم عالم جدا( با خودی هرگز نگردد دل ز 2

 ی حافظ / که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد( مشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه3

 ها  ( کوه از غمت بشکافته وان غم به دل درتافته / یک قطره خونی یافته از فضلت این افضال4

 دارد؟ کمتریب معنایی مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناس 

 «هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیستمحرم این هوش جز بی»

 جاست / نه هر که سر بتراشد قلندری داندتر ز مو اینی باریک( هزار نکته1

 الحان باش( زبور عشق نوازی نه کار هر مرغیست / بیا و نوگل این بلبل خوش2

 ی عشق / تا جز تو کسی محرم اسرار نماند( در خواب کن این سوختگان را ز م3

 داریخبران میی رنگارنگ( طلبی نقد حضور / چشم سری عجب از بی( ای که در دلق ملمع )خرقه4

 خوانی دارد؟التوحید هماز اسرار« بهترین خلق»مفهوم کدام بیت با مفهوم حکایت  

 ( تواضع سر رفعت افرازدت / تکبّر به خاک اندر اندازدت  1

 ای خواجه چه تفضیل بود جانوری را / کاو هیچ به از خود نشناسد دگری را( 2

 های روان ما را بسانصافیست / طبع چون آب و غزل( حافظ از مشرب قسمت گله بی3

 ( عبادت به جز خدمت خلق نیست / به تسبیح و سجاده و دلق نیست  4

 ......... با بیت زیر قرابت معنایی دارند. جزی ابیات همه 

 «اندغافل از افسانه نتوان کرد اهل عشق را / کز دل روشن، نمک در چشم خواب افکنده»

 ی عشق و سر نیاز / تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست  ( ماییم و آستانه1

 ( ماهی و مرغ دوش نخفت از فغان من / وین شوخ دیده بین که سر از خواب برنکرد2

 ی چشم / شدیم در نظر رهروان خواب خجلاچه( ز خون که رفت شب دوش از سر3

 زدمزدم / نقشی به یاد خط تو بر آب می( دیشب به سیل اشک ره خواب می4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با دیگر ابیات  

 وفا خجلمتو / به زندگی تو کز عمر بیگاه زندگی بی( من و جدایی و آن1

 ی وهم امل به تار نفسب رشته( به چاک پیرهن عمر بخیه ممکن نیست / متا2

 گاه حیات؟ / این قدر صبر به عاشق نسپرده است کسی( من و یک لحظه جدایی ز تو، آن3

 ( شب فراق توام زندگی چه امکانست / مگر چو شمع کند سعی اشک کار نفس4

 با کدام گزینه متناسب است؟ «بر عمر رفته افسوس، صاحبدالن ندارند / خرمن چو پاک گردید گو باد رفته باشد»مفهوم بیت:  

 شمار به این دل فگار ماند  های بی( زین پنج روز عمر که چون برق و باد رفت / غم1

 ی عمر  ( بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد / حمّال زمانه رخت از خانه2

 باشد محال / از سر کویت برون رفتن مرا نبود خیال( عاشقان را زندگی دور از تو می3

 زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر / بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست (4
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 دقیقه 02زمان پیشنهادی:   عربی

 ( 62-33عیّن األصحّ و األدقَّ فی الجواب للترجمة أو التعریب أو المفهوم:) 

 «اُنظر الی الدنیا بالتفاؤل، فإنّ التشاؤم ال یسمح لک أنْ تذوق طعم الحیاة الحقیقیّ» 

 گذارد تو طعم زندگی واقعی را بچشی!( همواره با خوشبینی به دنیا بنگر، چه بدبینی نمی1

 دهد طعم حقیقی زندگی را بچشی!( با خوشبینی به دنیا نگاه کن زیرا بدبینی به تو اجازه نمی2

 نی!دهد طعم زندگی حقیقی را درک ک( با خوشبینی به دنیا نگاه کن زیرا بدبینی به تو اجازه نمی3

 ( به این دنیا با خوشبینی نگاه کن تا بدبینی اجازه نداشته باشد طعم حقیقی زندگی را از بین ببرد!4

 «کانت تساعدنی موظّفة الئقة کانت تجاربها کثیرة فی الشرکة لفهم قوانینها المعقّدة» 

 کند.ار کمک میشمهای بیی شرکت کارمندی نمونه به من در کسب تجربه( برای فهمیدن قوانین پیچیده1

 کرد.ی آن، به من کمک میهایش در شرکت زیاد بود برای فهمیدن قوانین پیچیدهای که تجربه( کارمند شایسته2

 کرد.ی شرکت داشت به من کمک میشماری در مورد قوانین پیچیدههای بیشناس که تجربه( یک کارمند وظیفه3

 ی فراوانی داشت به من کمک کرده بود.کارمندی که تجربهی شرکت یک ( برای دانستن قوانین پیچیده4

 «إن صبرت الطالبات علی صعوبة التعلّم ما بقینَ فی الجهل أبداً» 

 ماندند.کردند، ابداً در جهالت و نادانی باقی نمیآموزان بر سختی یادگیری صبر می( اگر دانش1

 اشند، هرگز در نادانی باقی نخواهند ماند.آموزان بر سخت بودن یادگیری شکیبا ب( مسلماً اگر دانش2

 مانند.آموزان بر دشواری آموختن صبر نمایند، هرگز در جهل نمی( اگر دانش3

 مانند.آموزان بر دشواری آموزش صبر نمودند، پس تا ابد در نادانی نمی( به درستی که دانش4

 :الخطأعیّن  

 دستی تشویق کنیم.مان را به فروتنی و گشادهباید قهرمانان( لِنشجِّع أبطالَنا علی التواضع و سخاء الکفّ: 1

 پرسید.ی رموز موفقیت میی ما از دبیران درباره( کانَ مدیر مدرستنا یسأل المعلّمین عن اسرار النجاح: مدیر مدرسه2

 د.( لیتَ مسلمی العالم یتّحدون ضدّ المستکبرینَ: ای کاش مسلمانان جهان بر ضد مستکبران متحد شون3

 ( یصبُّ الشباب الحجارة علی الغاصبینَ من کل صوب: جوانان از هر طرف بر اشغالگران سنگ زدند.4

 عیّن الصّحیح: 

 ی شهر دیدم.ام را نزدیک کتابخانه( رایتُ معلّمی المدرسةِ قرب مکتبة المدینة: معلم مدرسه1

 بایست بر خودش تکیه کند تا کارهای مهمی را انجام بدهد.انسان می( إنْ یعتمد االنسان علی نفسه یقدر أنْ یعمل اعماالً مهمّة: 2

 غلبه کنند. دیدگان فلسطیننتوانستند بر ستم ( لَنْ یقدر االعداء أنْ یتسلّطوا علی مظلومی فلسطین: دشمنان3

 شسته بود.( رکض الصیاد نحو شجرةٍ جَلَسَ علیها صقرٌ: شکارچی به طرف درختی دوید که یک باز شکاری روی آن ن4

 المناسب فی المفهوم: غیرعیّن « الکریم إذا وَعَدَ وَفَی» 

 ( إنْ قال الکریم شیئاً عَمِل به.4 ( من وعدکَ فقد شغلک.3 ( الوفاء بالعهود من صفات الکِرام.2 ( ال دینَ لِمَنْ ال عهد له.1

 «ر تاری  جاودانه شده است، کمک نماید.هایشان دگشتم که به من در شناخت زندگی بزرگانی که نامبه دنبال کتابی می» 

 ( کنتُ فتّشتُ عن کتابٍ ساعدتنی فی معرفة الحیاة العظماء الّذین خلّد األسماؤهم فی التاریخ.1

 ( افتّش عن کتابٍ یساعدنی فی معرفة حیاة العظماء الّذین خلّد اسماؤُهم فی التاریخ.2

 ماء الّذین خلّدت اسماؤُهم فی التاریخ.( کنت اُفتّش عن کتاب یساعدنی فی معرفة حیاة العظ3

 ( أنا کنت مفتّشاً عن کتابٍ یساعدنی فی معرفة الحیاة الکبار الّذین خلّدت اسماؤهم فی التاریخ.4

 «ی آخر آن را تصحیح کردم!ای در نه صفحه نوشتم و دو هفته قبل چهار صفحهبرای کتاب خود مقدمه» 

 قبل اُسبوعین صحّحتها اربعة صفحات من آخرها!( الّفتُ تسع صفحات لمقدّمة کتابی و 1

 ( ألّفت تسع صفحات لمقدّمتی فی الکتاب و صحّحت رابع صفحات منها قبل اُسبوعین!2

 ( کتبتُ لِکتابی مقدّمة فی تسع صفحات و صحّحت أربع صفحات من آخرها قبل اُسبوعین!3

 اثنین أربع صفحات منها! ( لکتابی کتبت مقدّمة فی تاسع صفحات و صحّحتها قبل اُسبوعین4
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 ( بما یناسب النصّ:32-26اقراء النّصّ التالی بدقّةٍ ثمَّ أجب عن االسئلة ) 

و استعملها کغذاءٍ مفید. ثمرة الزّیتتون وحیتدة    الثمینالزّیتون من أقدم النباتات الّتی عرفها االنسان و غرسها و استخرو زیتها  یُعتبرُ»

متن االمتالا المغذیّتة و معظتم      %58البذرة و جلدتها خضراء المعة تتحوّل الی اللّون األسود األرجوانی )سیاه ارغتوانی( فتی الزیتتون    

 سعرة حراریّة )کالری(.  662گرم( من الزیتون حوالی  011الفیتامینات. تعطی کلّ مائة غرام )

التهابات اللثة و أورام الحلق. هذه الثمرة تقوّی المعدة و تساعِدُ علی هضم الطعام و تناول زیتها  تعالجَالزیتون مفیدة و یمکن أن  أوراق

یحافظ القلب من مرض تصّلب شرایین القلب و ارتفاع کولسترول الدم و ارتفتاع ضتغط التدّم )فشتار ختون(. ثمترُة الزیتتون یهتد          

 «االعصاب أیضا

 لصحیح:عیّن ا 

 ( تناول زیت الزیتون یساعد علی سالمة القلب من األمراض.2 ( عرف االنسان ثمرة الزیتون فی السنوات االخیرة و استفاد منها.1

 ( یُسبّب تناول الزیتون الی ارتفاع ضغط الدّم و کولسترول.4 ( الزیتون مفید و مغذٍّ للّذین لَمْ یصابوا بمرض السّکریّ فقط.3

 :الخطأعیّن  

 ( للزیتون فوائد کثیرة و ذلک مفید للجمیع.2 ( یحتوی الزیتون علی سعرة حراریة عالیة.1

 ( زیت الزیتون یضرّ بالقلب و یرفع کولسترول الدّم.4 ( ثمرة الزیتون و اوراقها مفیدة فی عالج بعض األمراض.3

 «ثمرة الزیتون ......... »عیّن الصحیح للفراغ:  

 ( تساعد علی عالج التهابات اللثة و المعدة.2 ی القلب فقط.( تعالج أورام الحلق و تقو1ّ

 ( تتحوّل الی اللّون االسود فی الغذاء.4  ( تُسهِّل عملیّة هضم الطعام. 3

 عیّن الجواب الکامل لفوائد الزیتون: 

 فقط.( یحمی الجسم من أمراض تصلّب شرایین القلب 2 ( ثمرة مقویّة فی ارتفاع ضغط الدّم و تقویة المعدة.1

 ( مقوٍّ للّذین یصابون بمرض السّکریّ دائماً و لیسَ مفیداً لآلخرینَ.4 ( مفید للجسم و آالمه و للرّوح، ألنّه یهدئ األعصاب.3
 

 

 ( 35-33عیّن الصحیح فی التشکیل:) 

 «یعتبر الزیتون من أقدم النباتات الّتی عرفها االنسان» 

 ( یَعْتَبِرُ ـ مَنْ ـ عَرَفَها ـ االنسان2َ االنسانُ( الزّیتونَ ـ أقدَمٍ ـ النّباتاتِ ـ 1

 ( یُعْتَبَرُ ـ أقدَمِ ـ النباتاتِ ـ االنسان4ُ ( الزّیتونُ ـ مِنْ ـ النباتاتِ ـ االنسان3ِ

 «ثمرة الزّیتون وحیدة البذرة و جلدتها خضراء المعة تتحوّل الی اللّون األسود» 

 ( ثَمرَةُ ـ وحیدةُ ـ خضراءِ ـ تَتَحَوَّل2ُ عَةٍ( وَحیدةٌ ـ جِلدَتُها ـ تتحَوّلُ ـ الم1ِ

 ( ثَمَرَةٌ ـ البذْرَهِ ـ خَضْراءَ ـ تَتَحَوَّل4َ ( الزّیتونِ ـ خَضراءُ ـ المعةٌ ـ اللّونِ 3
 

 

 ( ّ21-26عیّن الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی:) 

 «:یعتَبرُ» 

 فعل و فاعله اسم ظاهر ( فعل مضارع ـ للغائب ـ مجرد ثالثی ـ الزم ـ معرب /1

 «الزیتون»( فعل مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثی ـ مبنیّ للمجهول ـ معرب / فعل و نائب فاعله 2

 المستتر« هو»( للغائب ـ مجرد ثالثی ـ مبنیّ للمعلوم ـ متعدٍّ ـ معرب / فعل و فاعله ضمیر 3

 نائب فاعله اسم ظاهر ـ مبنیّ للمجهول ـ الزم / فعل و« افتعال»( مزید ثالثی من باب 4
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 «:الثمین» 

 ( مفرد مذکر ـ معرّف باالضافة ـ مشتق ـ معرب / مضاف الیه و مجرور1

 ( اسم ـ مشتق )صفة مشبهة( ـ معرّف بأل ـ منصرف / نعت و منصوب2

 ( اسم ـ جامد ـ معرّف باالضافة ـ معرب / مفعول به و منصوب باالعراب االصلی3ّ

 ـ معرب ـ ممنوع من الصرف / نعت مفرد و مرفوع بالتبعیّة( مفرد مذکر ـ جامد و مصدر 4

 «:تُعالج» 

 ( للغائبة ـ مزید ثالثی بزیادة حرفین ـ مبنی للمجهول / فعل و نائب فاعله اسم ظاهر1

 المستتر« هی»( فعل مضارع ـ للغائبة ـ مزید ثالثی ـ مبنیّ للمعلوم ـ معرب / فعل و فاعله ضمیر 2

 «التهابات»مفاعَلة ـ مبنی للمعلوم ـ الزم ـ معرب / فعل و فاعله ( مزید ثالثی من باب 3

 المستتر« هی»( فعل مضارع ـ للغائبة ـ مجرد ثالثی ـ مبنیّ للمجهول ـ متعدٍّ / فعل و نائب فاعله ضمیر 4
 

 ( 23-81أجب عن االسئلة:) 

 فیه النعت: لیسَعیّن ما  

 ( ساعدنی فی الدروس أحد طالبی المدرسة و هو ذکیٌّ.2 عن ظبی ذی قرونٍ.( ذهبنا الی الغابات فی شمال ایران و فتّشنا 1

 ( شاهدتُ فی الطبیعة منظراً یخلب القلوب.4 ( لمّا غربت الشمس ذهبت الطفلة الصغیرة الی البیتِ بسرعةٍ.3

 :الخطأعیّن  

 یفاتٍ عدیدةٍ.( العلماءُ المسلمون ألّفوا تأل2 ( األفضلُ لنا مواجهةُ حقائقِ الحیاةِ المرّةِ.1

 ( سافرنا الی أرضٍ خالٍ من الماء و النبات.4 ( مأل الرّجلُ البدویُّ خُفَّیْهِ من الماء و شرب منه.3

 فیه اُسلوب الشرط: لیسَعیّن ما  

 ( من لم یصبر علی مرارة الحقّ فلن یذوق حالوته.2 ( ما تقدّموا النفسکم من خیر تجدوه عند اهلل.1

 ( ما یجد االنسان یومَ القیامة هو أعماله فی هذه الدنیا.4 لنملة نصب أعینکم تنجحوا.( إن تجعلوا جهد هذه ا3

 عالمة للنّصب: لیستعیّن الفتحة  

 ( زیّنت غرفتی فی لیلة ظلماءَ بمصابیحَ حمراء!2 ( کأنّ فرعونَ یظنّ أنّ مصابیحَ الهدایة بیده!1

 ( وجدت مصابیحَ الدّین أقوی المصادر الّتی تقرّبنی الی الهدایة.4 ی!( ال أری معانیَ و مضامینَ موثّرة تنوّر مصابیحَ وجود3

 لإلعراب: ظاهریةعیّن المنقوص بعالمة  

 ( إنَّ الراضی عن عمله ال ینجح فی اعماله!2 ( نزل الوحی علی موسی فی وادی طور!1

 بالد المختلفة!( یهجم العدوّ المعتدی علی ثغور ال4 ( ذهبتُ الی قاضٍ عادل لیحکم بیننا بالحقّ!3

 :ناصبةًعیّن اللّام  

 ( فی السماوات و االرض عجائب کثیرة لِتَنبّه االنسانِ!2 ( الُبعد نفسی عن الکذب، اُحاول کثیراً!1

 ( لو کنت تتحمّل المصاعب لوصلت إلی هدفک!4  ( الکذب عمل قبیحٍ، لِنجتنبه!3

 الناسخة:« ال»عیّن  

 ( ال تَخَف من عاقبة األمر ما دمت مجتهداً.2  ( ال تَرَ فی المکتبة االّ أخاکَ.1

 ( انتم متبحّرون فی الدروس المدرسیّة و ال غیرها.4 ( ال بدّ أن نقاوم أمام الصعوبات فی حیاتنا.3

 فی البناء للمجهول: الخطأعیّن  

 نْتُخِبَ هذا الشابُّ ... اُ ( ننتخب هذا الشابّ العتماده علی نفسه 2 اُکْرِمَ ذو النعمة ( أکرم المؤمنونَ ذا النعمة 1

 تُعْرَفُ االشیاءُ بأضدادها ( الناس یعرفون األشیاء بأضدادها 4 لی خطّةٌ ال تُدْرَکُ ( لی خطّةٌ ال یدرکها احدٌ 3
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 دقیقه 81زمان پیشنهادی:  دین و زندگی

صتفات خداونتد بته ترتیتب ......... و ......... استت و عتدم       های دینی از پیامبر اکرم )ص( و امامان معصوم )ع( تفکتر در ذات و  با توجه به آموخته 

 باشد.ی ذهن ما و نامحدود بودن خداوند علت ......... میاحاطه

 ( مورد تشویق ـ مورد تشویق ـ دومین4 ( ممنوع ـ مورد تشویق ـ نخستین3 ( مورد تشویق ـ ممنوع ـ دومین2 ( ممنوع ـ ممنوع ـ نخستین1

بتا  ...« ما رأیت شیئاً ااِل و رَاَیْتُ اهللَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ و مَعَتهُ  »از هر موجود به غیر برای موجود بودن ......... است و حدیث شریف ی نیکنندهعامل مرتفع 

 ی ......... ارتباط مفهومی دارد.ی شریفهآیه

 یَشَاء یُذْهِبْکُمْ و یَأتِ بِخَلْقٍ( تساوی ذات و حقیقت با موجود بودن و عدم راه داشتن نیستی در آن موجود ـ اِنْ 1

 پذیری هستی توأم با عدم اتکای وجود به خود ـ اهلل نور السّماواتِ وَ االَرْض( حضور همیشگی و عدم جدایی2

 پذیری هستی توأم با عدم اتکای وجود به خود ـ اِنْ یَشَأ یُذْهِبْکُمْ و یَأتِ بِخَلْقٍ جَدید( حضور همیشگی و عدم جدایی3

 ( تساوی ذات و حقیقت با موجود بودن و عدم راه داشتن نیستی در آن موجود ـ اهللُ نور السَّماواتِ وَ االَرْض4ِ

 در مقابل کدام آیه پیام نوشته شده صحیح است؟ 

 .های متعدد پدید نیامده است( وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفواً اَحَدٌ: جهان از اصل2 .( قُلِ اهلل خالِقُ کُلِّ شیءٍ: خداوند شریک و همتایی ندارد1

 .( قُلْ هُوَ اهللُ اَحَدٌ: خداوند در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد4   .( وَ هُوَ الواحِدُ القَهّار: توحید اعتقاد به یگانگی خداوند است3

ی ......... و ......... مفهتوم  در آیته  ، بته ترتیتب از دقتت   «نشانه بودن هستی بر معرّفی خداونتد »و « ی غفلت و خداخواهی در مصائبزدودن پرده» 

 گردد.می

 «وَ مِن آیاته اَن تقوم السّماءُ و االَرضُ بِاَمْرِه ثُمَّ اِذا دَعاکُم دَعْوَةً مِن االَرضِ»ـ « فَلمّا اَنجاهُم اِذاهُم یَبغونَ فی االَرضِ بِغَیْرِ الحقّ( »1

 «هو الّذی یُسَیّرکُم فی البَرِّ و البحر حتّی اِذا کنتم فی الفلک وَ جَرَینَ بهم بِریحٍ طیّبة»ـ « بِغَیْرِ الحقّفَلمّا اَنجاهُم اِذاهُم یَبغونَ فی االَرضِ ( »2

 «بهم بِریحٍ طیّبة هو الّذی یُسَیّرکُم فی البَرِّ و البحر حتّی اِذا کنتم فی الفلک وَ جَرَینَ»ـ « وَ ظَنّوا اَنَّهُم اُحیطَ بِهِم دَعَوُ اهلل مُخلصینَ لَهُ الدّین( »3

 «وَ مِن آیاته اَن تقوم السّماءُ و االَرضُ بِاَمْرِه ثُمَّ اِذا دَعاکُم دَعْوَةً مِن االَرضِ»ـ « وَ ظَنّوا اَنَّهُم اُحیطَ بِهِم دَعَوُ اهلل مُخلصینَ لَهُ الدّین( »4

ی او به کنار رود و توحید ......... او به ظهور رسد و پیتام  نع، به ارادهی خداوند است که سدّ استوار مواخاصّ ذات یگانه« ال مؤثّر فی الوجود بودن» 

 ی ظهور، تکیه زند.ی ......... به منصهی شریفهآیه

 «اَفَرَأیتم ما تحرثون * ءَاَنتم تَزرعونه اَم نحن الزّارعون»( ربوبیّت ـ 2 «  قل اهلل خالق کُلِّ شَیْءٍ و هو الواحد القهّار»( ربوبیّت ـ 1

 «اَفَرَأیتم ما تحرثون * ءَاَنتم تَزرعونه اَم نحن الزّارعون»( خالقیت ـ 4 «قل اهلل خالق کُلِّ شَیْءٍ و هو الواحد القهّار»( خالقیت ـ 3

 ....... است.در ......... مفهوم ..« اَفَرَاَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ اَاَنْتُمْ تَزْرَعونَهُ اَمْ نَحْنُ الزّارعون»ی ی شریفهدرک صحیح از آیه 

 دهنده بودن باغبان مستقل از تدبیر الهی( قبول ـ تدبیر و پرورش1

 دهنده بودن باغبان در کنار تدبیر الهی( رد ـ تدبیر و پرورش2

 ( رد ـ عدم تدبیر امور توسط انسان، مستقل از خداوند3

 ها  الهی توسط انسان( قبول ـ باز کردن حساب جداگانه برای خود و سایر مخلوقات در کنار ربوبیت 4

ی ......... ی شتریفه ی ......... به ......... برسد که پیام برگرفتته از آیته  خواهد بود که از مرحله گاه قرین توفیق و ثمرهحصول معرفت به خداوند آن 

 باشد.می

 ( توحید عملی ـ توحید نظری ـ ان اهلل رَبّی و رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوه هذا صراط مستقیم 1

 ( توحید نظری ـ توحید عملی ـ ان اهلل رَبّی و رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوه هذا صراط مستقیم 2

 ( توحید عملی ـ توحید نظری ـ اِتَّخَذُوا اَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ اَرْباباً مِنْ دون اهلل ... 3

 باباً مِنْ دون اهلل ... ( توحید نظری ـ توحید عملی ـ اِتَّخَذُوا اَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ اَر4ْ

خدا آن ولیی است که تتدبیر  »و « مخلوقات همه از خداوند هستند»، «ی فرمان خداوند بر مردم است.پیامبر )ص( واسطه و رساننده»اگر بگوییم  

ی ی شتریفه ایم کته پیتام آیته   أکید کردهبه ترتیب بر توحید در ......... و توحید در ......... و توحید در ......... ت« ی امور هستی به دست اوستهمه

 ......... بیانگر نخستین مورد آن است.

 «ما لهم من دونه من ولی و ال یشرکُ فی حکمه احداً»( والیت ـ مالکیت ـ والیت ـ 1

 «أفرأیتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه اَم نحن الزّارعون»( ربوبیت ـ خالقیت ـ ربوبیت ـ 2

 «ما لهم من دونه من ولی و ال یشرکُ فی حکمه احداً»یت ـ ( والیت ـ خالقیت ـ ربوب3

 «أفرأیتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه اَم نحن الزّارعون»( ربوبیت ـ خالقیت ـ والیت ـ 4
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 ؟نیستهای دیگر در ارتباط در راستای ابعاد توحید در عبادت کدام گزینه با گزینه 

 ( وَ لَقَد بَعَثْنا فی کُلِّ اُمَّةٍ رَسوالً اَنِ اعبدوا اهللَ وَ اجْتنبوا الطّاغوت2 ( اِتَّخَذُوا اَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ اَرْباباً مِنْ دونِ اهلل ... 1

 نَّ اهلل رَبّی وَ رَبُّکُمْ فَاْعبُدوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ( ا4ِ ( وَ مَنْ یُسْلِم وَجْهَهُ اِلَی اهللِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بالعروةِ الوُثقی3

ضَرَبَ اهللُ مَثَالً رَجُالً فیتهِ شُترَکاءُ متشَکِستونَ وَ رَجُتالً سَتلَماً      »ی ی شریفهی حرکت یک جامعه در مسیر توحید ......... است و با توجه به آیهثمره 

 ند .........انسان مشرک همان« لِرَجُلٍ هَلْ یستویان ... 

 ( تعادل و انسجام مناسبات اقتصادی ـ مملوک چندین نفر2 ( تعادل و انسجام مناسبات اقتصادی ـ برده و غالم یک نفر  1

 ها در خدمت امیال ـ برده و غالم یک نفری انسان( به کارگیری همه4 ها در خدمت امیال ـ مملوک چندین نفری انسان( به کارگیری همه3

 گردد چرا که ......... ها با ......... میسر میی ال اِلهَ االّ اهلل و نفوذ حقیقت آن در وجود انسانی ......... عجین شدن کلمهیهبراساس توص 

 ( خدای متعال ـ تکرار آن در طول روز ـ توجه به این شعار و تفکر در آن موجب فالح و رستگاری است.1

 باشد.عبارت دژ مستحکم الهی می ( پیشوایان ـ تکرار آن در نماز ـ این2

 ( پیشوایان ـ تکرار آن در طول روز ـ توجه به این شعار و تفکر در آن موجب فالح و رستگاری است.3

 ( خدای متعال ـ تکرار آن در نماز ـ این عبارت دژ مستحکم الهی است.4

 باشد.ناشدنی آن در کالم خداوند ......... میهای وصفو میوه الیهباشد که از تجلیات ثمرات عی اخالص در بندگی ......... میباالترین ثمره 

 «اَطِعنی فی ما اَمَرْتُک اَحْبَلْکَ تقولُ لِشَیْءٍ کن فیکون» ... ( عدم نفوذ شیطان در انسان و یأس او از فرد با اخالص ـ 1

 «رِفَ عنه السّوءَ و الفَحْشاء اِنّهُ مِن عبادنَا المخلصینکذلک لِنَصْ» ... ( عدم نفوذ شیطان در انسان و یأس او از فرد با اخالص ـ 2

 «کذلک لِنَصْرِفَ عنه السّوءَ و الفَحْشاء اِنّهُ مِن عبادنَا المخلصین» ... ( لقاء اهلل و قرب به نهایت آرزوی عارفان ـ 3

 «کَ تقولُ لِشَیْءٍ کن فیکوناَطِعنی فی ما اَمَرْتُک اَحْبَلْ» ... ( لقاء اهلل و قرب به نهایت آرزوی عارفان ـ 4

مند شتدن از .........  ی آن، فرود آمدن خط بطالن بر ......... و بهرهبیانگر ......... و ثمره« نیت مؤمن بهتر از عمل اوست.»نمود پیدا کردن کالم نبوی  

 باشد.که برخاسته از توحید ......... است، می

 ( تأخر حسن فاعلی از فعلی ـ نیات ـ اخالص ـ در خالقیت2 ـ توحید عبادی ( تقدم حسن فاعلی بر فعلی ـ ریا ـ اخالص1

 ( تأخر حسن فاعلی از فعلی ـ ریا ـ ایمان ـ عبادی4 ( تقدم حسن فاعلی بر فعلی ـ نیات ـ ایمان ـ در خالقیت  3

باشتد کته از اثترات آن بترای     داوند ......... میی اعمال به امر خی خالص نمودن چهل روزهبنا به فرمایش رسول گرامی اسالم )ص( ثمره و نتیجه 

 فرد مخلص ......... است.

 های عالی بندگی و رسیدن به ثمرات متعالی اخالص( دور شدن فساد و فحشا و خطوات شیطان از انسان ـ طی راه1

 عالی اخالصهای عالی بندگی و رسیدن به ثمرات متهای محکم و استوار ـ طی راه( رسیدن به معرفت و اندیشه2

 گیری درست و آگاهانه( دور شدن فساد و فحشا و خطوات شیطان از انسان ـ رهایی از سرگردانی و تصمیم3

 گیری درست و آگاهانههای محکم و استوار ـ رهایی از سرگردانی و تصمیم( رسیدن به معرفت و اندیشه4

 کار رفته که ......... و بیانگر ......... و ......... است.در مورد کسانی به « لَنَهْدِینَهُمْ سُبُلَنا»تعبیر قرآنی  

 دهند ـ اهتمام به عمل صالح ـ امداد الهیی عبودیت خود را افزایش میهای الهی، انگیزه( با تفکر و تعقل در آیات و نشانه1

 کنند ـ افزایش معرفت به خدا ـ امداد الهی( در راه خدا تالش و مجاهدت می2

 دهند ـ افزایش معرفت به خدا ـ توفیق الهیی عبودیت خود را افزایش میهای الهی، انگیزهو تعقل در آیات و نشانه( با تفکر 3

 کنند ـ اهتمام به عمل صالح ـ توفیق الهی( در راه خدا تالش و مجاهدت می4

طبیعتت و محتیط زنتدگی برخاستته از تصتور ......... استت و       رستانی بته   ساز تجاوز زورگویان در جوامع انسانی رواو عقیده ......... و آسیبزمینه 

 کند .........ها را تعیین میموجودات جهان از آن جهت که خداوند متعال، موقعیت مکانی و زمانی آن

 است.لهی اقید و شرط ـ مقدر به تقدیر گری ـ آزادی بی( جبری2 قید و شرط ـ مقدر به تقدیر الهی است.( اختیار مطلق ـ آزادی بی1

 ( اختیار مطلق ـ سرنوشت مقدر ـ مقضی به قضای الهی است.4 گری ـ سرنوشت مقدر ـ مقضی به قضای الهی است.( جبری3

از قضای الهتی بته   »از حرکت امام علی )ع( در تغییر مکان نشستن خود از زیر دیواری سست در کنار دیواری محکم و کالم ایشان که فرمودند:  

 ؟شودنمیکدام مورد مفید برداشت « برم.قدر الهی پناه می

 ساز آنهاست.ی اعمال اختیاری انسان و عامل و زمینهدهنده( مقدرات الهی الزمه و جهت1

 باشند.( قضای حتمی خداوند در تحقق امری بالتغییر است و بنا بر ربوبیت الهی مقدرات محتوم تحقق می2

 باشد که تقدیر آن عوض گردد.انی قابل تغییر میچه در عالم است زم( مشیت، قضای حتمی هر آن3

 تر خود را بر عالم فراهم سازد.ی تسلط بیشتر و کاملتواند زمینهتر مقدرات الهی می( انسان با شناخت بیشتر و کامل4
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بته  « قُلِ اهللُ خالِقُ کُلِّ شَتیءٍ »و « وات و األرضَ اَن تزوال اِنّ اهلل یُمْسکُ السّما» ، «الَ الشَّمْسُ ینبغی لها اَنْ تُدْرِکَ القَمَرَ»ی قرآنی های شریفهعبارت 

 باشند.ترتیب مبین ......... و ......... و ......... می

 ( قدر الهی ـ قضای الهی ـ قضای الهی2  قضای الهی ـ قدر الهی ـ قدر الهی  ( 1

 در الهی( قضای الهی ـ قضای الهی ـ ق4  ( قدر الهی ـ قدر الهی ـ قضای الهی  3

 باشد؟هم مفهوم می« اِنّا هدیناهُ السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً»ی ی شریفهیک از ابیات زیر با آیهکدام 

 ( این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم2 ( و آن پشیمانی که خوردی زان بدی / ز اختیار خویش گشتی مهتدی1

 ( هیچ عاقل مر کلوخی را زند / هیچ با سنگی عتابی کس کند4 خرما که حق کردش عطا   خوردی خدا / میده( گفت از باغ خدا بن3

ی در ......... احساس مسئولیت و هویت و جبران اشتباهات گذشته ......... باور اختیار خود است و انکارناپذیر بودن وجود آن به علت ......... است، ول 

 باشد.قابل انکار می

 ( معلول ـ سرشته شدن آن با ساختار انسان ـ کالم2 ( علت ـ سرشته شدن آن با ساختار انسان ـ عمل1

 ( معلول ـ شبیه بودن آن به قدرت تفکر و اندیشه ـ عمل4 ( علت ـ شبیه بودن آن با قدرت تفکر و اندیشه ـ کالم3

در فعل اختیاری تا زمانی که انسان بته انجتام فعلتی اراده نکنتد آن     »و « ندوجود اختیار و اراده در انسان به علت اراده و خواست خداو»عبارات  

 ی نخستین عبارت است.کنندهی .......... توصیفی شریفهنمایند و آیهبه ترتیب اشاره به ......... و ......... می« گیردفعل انجام نمی

 «نّما یقول لَهُ کن فیکونهو الّذی یُحیی و یمیتُ فاذا قضی اَمْراً فَاِ»( قضا ـ قدر ـ 1

 «ال الشّمسُ یَنبغی لها اَن تدرک القمر و ال الّلیل سابق النّهار و کُلٌّ فی فَلکٍ یَسبحون»( قدر ـ قدر ـ 2

 «ال الشّمسُ یَنبغی لها اَن تدرک القمر و ال الّلیل سابق النّهار و کُلٌّ فی فَلکٍ یَسبحون»( قدر ـ قضا ـ 3

 «ذی یُحیی و یمیتُ فاذا قضی اَمْراً فَاِنّما یقول لَهُ کن فیکونهو الّ»( قضا ـ قضا ـ 4

ورزند، مربوط به سنت ......... و چگونگی و فرآیند ی آنان که با حق عناد و دشمنی میها به صورت بالی الهی با اختیار و ارادهگر شدن مهلتجلوه 

 ی شریفه ......... بیانگر مفهوم ......... است.باشد که آیهبه سنت ......... میرشد و تکامل انسان و عامل ظهور و بروز استعدادهای او مربوط 

 ( امهال ـ ابتالء ـ احسب الناس ان یترکوا ان یقولو امنا ... ـ نخستین1

 ( امالء ـ امداد الهی ـ احسب الناس ا ن یترکوا ان یقولو امنا ... ـ دومین2

 ین انما نملی لهم خیر النفسهم ... ـ دومین( امهال ـ امداد الهی ـ و ال یحسبن الذ3

 ( امالء ـ ابتالء ـ و ال یحسبن الذین انما نملی لهم خیر النفسهم ... ـ نخستین4

مندی انسان از طبیعت ......... شناخت قوانین جهان خلقت است اما آنچه موجب تنظیم درست رابطه او با جهتان خلقتت   درک عظمت خالق و بهره 

 باشد.باشد که ......... از اثرات دیگر آن می....... میشود همان ..می

 ( عامل ـ شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ـ هموار شدن راه کمال1

 ی انسان با خودی ـ شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ـ تنظیم درست رابطه( نتیجه2

 ی انسان با خودرابطههای الهی ـ تنظیم درست ی ـ آشنایی انسان با نشانه( نتیجه3

 های الهی ـ هموار شدن راه کمال( عامل ـ آشنایی انسان با نشانه4

ی گشتایش  ی ......... بیان شده است که از سنن حتاکم بتر زنتدگی انسانهاستت و الزمته     ی شریفهلش در آیهرفتار خداوند با بندگان خود با فض 

 باشد.می« ......... لَفَتَحنا علیهم برکاتٍ من السّماءِ و األرض»ی ی شریفهها در آیهبرکات ارضی و سماوی بر انسان

 ـ تالش و مجاهدت با نیت پاک در راه حق« وَ مَن جاءَ بالسَّیّئة فاَل یُجْری الّا مِثلَهَا» (1

 ـ تالش و مجاهدت با نیت پاک در راه حق« مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ اَمثالها( »2

 برداری مردم در مسیر ایمان و تقوای الهیـ گام« ءَ بالسَّیّئة فاَل یُجْری الّا مِثلَهَاوَ مَن جا( »3

 برداری مردم در مسیر ایمان و تقوای الهیـ گام« مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ اَمثالها( »4

 گردد؟کدام پیام مستفاد می« کان عَطاءُ ربّک مَحظوراًکُلّاً نُمِدُّ هؤالء و هؤالء مِن عطاء ربّک وَ ما »ی ی شریفهاز دقت در آیه 

 ها و ظهور و بروز استعدادهای اوست.های توفیق الهی فراهم آوردن امکانات برای فرایند رشد و کمال انسان( یکی از جلوه1

 مند گردند.خلقت برای خود بهره( فضل خداوند شامل حال بندگان است تا بتوانند با نظام حق خود را هماهنگ کنند و از امداد نظام 2

 نماید.نمایند و امکانات رسیدن به اهدافشان را مهیا می( خداوند برای تمام بندگان خود شرایط آشکار نمودن سرشتشان را فراهم می3

 پردازند.رسیدن به کمالشان میگیری از امدادهای الهی و شناخت آنها به تنظیم درست روابط خود و نیز هموار نمودن راه ها با بهره( انسان4
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 دقیقه 02زمان پیشنهادی:   زبان انگلیسی

 Once you have decided to add some details to a sentence, add them in the most appropriate way; ……… as an adjective 

clause or as a phrase. 

1) when   2) since  

3) whether  4) while 

 The thief got into the house by ………. a kitchen window and ……… in. 

1) breaking - climb  2) breaking - climbing  

3) break - climbing  4) break – climb 

 The lesson gives you information about this global concern and actions ……… by some organizations to reduce the 

amount of greenhouse gases in the atmosphere. 

1) which is taken  2) taken  

3) taking  4) were taken 

 I provided them with ……… useful information that they were all surprised. 

1) so   2) such  

3) such a   4) enough 

 My company ……… me for four days a week to go on a training course. 

1) stretched  2) bothered  

3) released  4) wasted 

 I find it hard to work at home because there are so many ……… . 

1) distractions  2) expressions  

3) differences  4) decisions 

 If they continue to destroy the countryside, many more animals will become ……… . 

1) matter  2) rise  

3) radiate  4) extinct 

 We made a large greenhouse in the corner of the garden and used special glass panels ……… heat from the sun. 

1) reflecting  2) warning  

3) processing  4) trapping 

 If you want to learn to swim, you should first know how to ……… . 

1) locate  2) forecast  

3) provide  4) float 

 Scientists use certain ……… to carry out their experiments. 

1) means  2) rocks  

3) instruments  4) skins 

 My father always tells me to ……… the situation very carefully before making your decision. 

1) permit  2) expect  

3) suppose   4) evaluate 

 

Cloze Test: 

Scientists are now certain that the big pieces of the earth’s cracked crust are moving very …87… all the 

time. Every year they only move between one and nine centimeters. The pieces of the …88… crust move, 

their edges meet (along the cracks between them), and they rub together. 

When they rub, the rock …89… and earthquakes happen along the cracks between the huge pieces of the 

earth’s crust. 

Some earthquakes are very strong and some are weak. Sometimes we do not even know when a weak 

earthquake has happened under us. We do not feel anything. But in a stronger earthquake it is not wise to 

stay …90… . 

  

1) quickly 2) smoothly 3) hardly 4) luckily 

  

1) liquid 2) sand 3) rock 4) soft 

  

1) shakes 2) releases 3) occurs 4) damages 

  

1) entire 2) inside 3) calm 4) exciting 
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Reading 1: 

The problems of the nation’s cities - pollution, crime, and transportation - are bad but they were worse in 

the so called “good old days”, according to Dr. Adrian. He gives pollution from automobiles as one 

example. He agrees that it may be bad now, but he states that there was a lot of pollution from horses and 

other animals in the 19th century. Most cities had their own slaughter house (where cows and pigs were 

killed). They were careless about throwing out the remains of the animals and the sewer system for waste 

disposal was almost nonexistent. 

Pollution was a very important problem for city governments in the last century, particularly with regard to 

water supplies. Dr. Adrian says, “They had some idea that water could be polluted, but they didn’t know 

how”. Trying to get pure water was a big problem. And finally, Dr. Adrian thinks that the situations and 

problems facing cities have not changed so much, and he suggests that we look back at the past and try to 

learn it. 

 The passage is mainly about ……… . 

1) water supplies  2) how we should learn from the past 

3) pollution as a major problem of cities 4) Dr. Adrian’s findings 

 What does “they” in the first line refer to? 

1) nations 2) cities 3) problems 4) automobiles 

 The word “slaughter” in line 4 is closest in meaning to ……… . 

1) care 2) throw 3) pollute 4) kill 

 Which one is NOT a reason for pollution in the past? 

1) no sewer system 2) water supplies 3) remains of the animals 4) slaughter houses 

 Why does Dr. Adrian suggest that we learn from the past? 

1) The conditions that we face in cities have not changed much. 

2) The problems of cities are totally different from those of old cities. 

3) There is always something to learn in the history. 

4) Pollution existed in the past and it is not strange to us. 

Reading 2: 

Studies show that rapid increase in population growth creates problems for developing countries. So why 

don’t people have fewer children? The information collected from the developed countries suggests that it 

is only when people’s living standards begin to rise that birth rates begin to fall. There are good reasons for 

this. Poor countries cannot afford social services and old age pensions - the money they get from the 

government when they become old and can’t work - and people’s incomes are so low that they have 

nothing to save for the future. As a result, people look to their children to provide them with financial help 

in conditions ahead before they can think of having smaller families. But their conditions cannot be 

improved unless there is a reduction in the rate at which population is increasing. This will depend on a 

very much wider acceptance of family planning and this, in turn, will mean basic changes in people’s ideas. 

 What is the best title for the passage? 

1) Reasons for population increase 2) Children’s function in poor countries 

3) People’s function in poor countries  4) Family planning programs in developing countries 

 According to the writer, people in poor countries have a lot of children mainly because ……… . 

1) they receive government support for every child  

2) they rely on them for support during their old age 

3) methods of family planning are not being practiced in those countries 

4) they usually become involved with farming, which makes it easier for them to get their food 

 The writer mentions that, before deciding upon family planning, ……… 

1) people in poor countries should be moved to urban areas 

2) governments of poor countries should change people’s income and ideas 

3) governments of developing countries must forbid parents to use child labor on farms 

4) developing countries should help developing ones to improve their standards of living 

 The word “they” in line 5 refers to ……… . 

1) parents  2) people 3) family 4) children 

 For which of the following has the writer given a definition? 

1) Pension 2) Insurance 3) Family planning 4) Population increase 

 


