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 دقیقه 81زمان پیشنهادی:   فارسی ادبیات

 ها درست است.ی واژهی ......... معنی همهگزینه به استثنایها ی گزینهدر همه 

 ( عذار: رخسار، دخمه: گورستان زردشتیان، رجم: سنگ زدن2 ور: بینابیداری، دیده( چغز: قورباغه، تهجّد: شب1

 ( غوی: گمراه، آالم: دردها، استسقا: آب دادن4 : فالخن: رها کن، خدیو: پادشاه، قلماسنگ( بهل3

 معنی چند واژه درست است؟  

)دهکری:  )خوالیگر: آشپز(، )اکسیر: هر چیز مفید و کمیاب(، )حضیض: پست(، )قصور: نقص(، )زغن: گنجشک((، )التفکا : جوه(که(، )پکرده: ابکزار موسکیقی(،
 ملحد(، )نفیر: زاری به صدای بلند(، )دژم: خشمگین(

 ( هشت4 ( هفت3 ( شش2 ( پنج1

 آمده است؟« ورم، شکوه، هوان، گلستان، هلوه»معانی های کدام گزینه در واژه 

  ( آماج، فرّ، شباب، نزه، پرتو2  ( ضماد، صولت، شاب، لکّه، تجلّی1

 ( مرهم، فرّهی، تشبیب، پالیز، پرتو4  آماس، مهابت، شاب، پالیز، بارقه( 3

 است؟ نادرستدر متن زیر امالی کدام واژه  

ها ناهنجار پای جعد(ی و ججاوز به حریم اهتمکا  گکرارد و جکو یز که حرص دناعت آورد و مناعت طبع ببرد و عصبی(تهای هاهالنه بپرهاز آزمندی و حمی(ت»
 «کند.را در ظلما  ههل و ضالل از هدایت دور می

 ( حمیّت4 ( گذارد3 ( دناعت2 ( ضالل1

 ؟ندارد وهوددر کدام گزینه غلط امالیی  

 ی ناثواب درگذر که راه مخوف و موحش است.( از این اندیشه2 به کفران منسوب شویم.( اگر جان فدای ذات و فراق او نکنیم 1

 ( تنی چند از مشاهیر و معاریف برخواستند و به غزنین آمدند.4 ( اشارات و مقاالت او در والیت مسموع بود و مقبول نظر.3

 است؟ نادرستهای داده شده امالی چند واژه در میان واژه 

ی عاطفی، طرد و راندن، مهترزادگان کاخ، زکی( و پاک، سنا و سکتای،، عکاری از آسکای،، سکیره و م،کاسی،  سک  و رل(ت و خواری، حوضهظن( و گمان، م»
 « جور، گفتار نقض و دلنشین، بنیانگرار انقالب، گشت و گرار،  روزش صاعقه

 ( شش4 ( پنج3  ( چهار2 ( سه1

 است؟ نادرستکدام گزینه  

 ی ملّی(دهد. )زمینههای اخالقی و ... جامعه را نشان میخیالی یک ملّت است که در بستری از واقعیّات جریان دارد. واقعیّاتی که ویژگی ی تاریخ( به منزله1

 قهرمانی( یپذیر هستند. )زمینهی علمی سازگاری ندارد و تنها از رهگذر عقاید دینی عصر خود، توجیه( جریان یافتن حوادثی است که با منطق و تجربه2

شیوند. های حماسیی هسیتند، تنهیا در شیعر یافیت میناپذیر منظومهشود؛ زیرا دو عامل وزن و آهنگ که اجزای جدایی( بیشتر برای شعر به کار گرفته می3

 )اصطالح حماسه(

 در تار و پود آن نهفته است.( گرچه آغاز مثنوی موالنا با دیگر آثار نثر و نظم فارسی تفاوت دارد، اما روح نیایش و توجّه به حق، 4

 است؟ نشدهی چند مورد از آثار زیر درست معر( ی نویسنده 

االنبیا: ابکو اسکحان نیشکابوری( االلباب: محمد عو ی( )زندگانی علی بن حسین: دکتر سید هعفر شهیدی( )آن روزها: دکتر اسکالمی ندوشکن( )قصکص)لباب
شب: عبکداللییف طسکوهی( )سکم( عیکار:  رامکرز بکن خکداداد(  لمحجوب: هجویری غزنوی( )هزار و ی(ا)کشف)المنقر من الض(الل: امام محمد غزالی( 

 )ادبیا  و جعهد در اسالم: محمدرضا حکیمی(
 ( چهار4 ( سه 3 ( دو 2 ( یک1

 کند؟عبارا  زیر را کدام گزینه کامل می 

 شرو  شعر عاشقانه را باید قرن ......... دانست.
 یابد.شعر ......... کمال میدر قرن پنجم، ج،زل در 

 یابد.ی غزل راه میگامی سنایی به حوزهاز ......... قرن ششم، عر ان و اصیالحا  صو یه با پی،
  ( سوم ی فرخی یزدی ی اواسط2  ( چهارم ی فرخی سیستانی ی اوایل1

 ( سوم ی فرخی یزدی ی اواخر4  ( چهارم ی فرخی سیستانی ی اواخر3

 ده در کدام بیت با بقیه متفاو  است؟ی مشخص شنق، کلمه 

 از دور کند / چهره پر چین و جبین پر آژنگ م( هر کجا بیند2 / که کند مادر تو با من جنگ  پیغام( داد معشوقه به عاشق 1

 از دهن قلماسنگ سنگ( از در خانه مرا طرد کند / همچو 4 ی قلبم زنگباز آری / تا برد ز آینه ش( گرم و خونین به من3
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 است؟ نادرستکدام جوضیح  

 تا پایان بری / بس که بپسندید باید ناپسند )که: اگر( که( عشق را خواهی 1

 اژدها پیکری / بباید بدین داستان داوری )گر: یا( گر( تو شاهی و 2

 رویی رسته است )تا: مواظب باش(به خواری ننهی / کان سبزه ز خاک الله تا( پا بر سر سبزه 3

 نهد در شمار عمر )که: اگر( کهام من و این بس عجب مدار / روز فراق را عمر زنده( بی4

 است؟ نر تهدر بیت زیر کدام آرایه به کار  

 «یاد باد آن که سر کوی جوام منزل بود / دیده را روشنی از خاک در  حاصل بود»
 ( تناسب4 ( ایهام3 ( پارادوکس2 ( جناس1

 ؟نداردبی را ی ادبیت زیر کدام آرایه 

 «شنومی رگ / به صد رسایی آواز آب میدویدن می گلرنگ را به کوچه»
 ( ایهام تناسب4 ( اغراق3 ( تشبیه2 ( استعاره1

 ی استعاری؟شود هم اضا هی جشبیهی دیده میدر کدام عبار  هم اضا ه 

 برم.پناه می ی عفاف چاک زند، به توهای بلند را پست سازد و پرده( از لجاج شهوت که همت1

 ( روا مدار که به خاطر هوس خویش پای بطالن بر حق گذارم و باطل را بر حق برگزینم.2

 ی حسد مناعت فطرت مرا به خفّت و مذلّت فرو کشاند.( مگذار که صولت خشم، بردباری مرا در هم بشکند و حمله3

 برم.جتماع پای تعدّی بگذارد به ذات اقدس تو پناه میهای جاهالنه که حرمت انسانیّت پاس ندارد و به حریم ا( از حمیّت4

 شود؟به جرجیب در کدام ابیا  دیده می« نما ک ایهام جناسب ک کنایهایهام ک استعاره ک متناقض»های آرایه 

 گهی است / زان رو، عنان گسسته دواند سوار عمرالف ک در هر طرف ز خیل حوادث کمین
 جو شگفت / حیثی(ت مرگ را به بازی نگر تب ک زین پی، دالورا، کسی چون 

 ام مپرس، مپرس / چو ابر از غم دلدار اش( ریزان شدپ ک ز حال قلب هفا دیده
   ک بهاران که شاباش ریزد سپهر / به دامان گلشن ز رگبارها

 خبر شدمدهد ز دوست / صاحب خبر بیامد و من بیث ک  گوشم به راه جا که خبر می
 ( پ ی ب ی الف ی ث ی ت4 ( الف ی ب ی پ ی ت ی ث3 ( پ ی ت ی ث ی الف ی ب2 پ  ب ی( الف ی ت ی ث ی 1

 «اند زین هرگه هشیارهاپرست، به مستی است در کی، مهر / برون»جر است؟ معنی کدام بیت به بیت مقابل نزدی( 

 ( عشق جویی و عافیت طلبی / عشق با عافیت کدام بود 1

 ی مردم آلوده، حرام است اینجاام است اینجا / جلوه( کوی عشق است و همه دانه و د2

 ( عقل در بزم عشق دانی چیست / چون چراغی نهاده بر باد است3

 ( گر مراد خویش خواهی ترک وصل ما بگوی / ور مرا خواهی رها کن اختیار خویش را4

 مفهوم کدام گزینه از بقیه دور است؟ 

  یابی ز جانان یک زمانخبر از جسم و جان / کی خبر ( تا نگردی بی1

 بینی و دندان که چون است( دل مجنون ز شکّرخنده خون است / تو لب می2

 ( تو کی دانی که لیلی چون نکویی ست / کزو چشمت همین بر زلف و رویی ست3

 ای نام / نه آن لیلی است کز من برده آرام( کسی کاو را تو لیلی کرده4

 «او را خود التفا  نبودی به صید من / من خویشتن اسیر کمند نظر شدم»نزدی( است؟ مفهوم کدام گزینه به بیت مقابل  

 ی من هم رکاب شدی عشق عاقبت / با آفتاب ذره( صائب ز فیض جاذبه2 ( اگر چه عشق به ظاهر خراب کرد مرا / ز روی گرم پر از آفتاب کرد مرا1

 ( تو در تنعّم و نازی به ما کی اندیشی / که ناز ما به نیاز است و نازش تو به ناز4 ای پایهای / سپهرم بود کمترین ( گرم بر سر افتد ز تو سایه3

 «بگفتا دوری از مه نیست در خور / بگفت آشفته از مه دور بهتر»مفهوم کدام گزینه به بیت مقابل نزدی( است؟  

 یی( در آن مقام که خوبان به غمزه تیغ زنند / عجب مدار سری اوفتاده در پا1

 ( در عشق تو خون دل حالل است حالل / آسودگی و عشق حرام است حرام2

 کند خاموش آتش را ( قناعت با نگاه دور کن ز آمیزش خوبان / که آب زندگی هم می3

 کفایت است / کو پیش زخم تیر تو جان را سپر نکرد( جانا کدام سنگ دل بی4

 با کدام حکایت اسرار التوحید همگونی مفهومی دارد؟« هیچ به از خود نشناسد دگری راای خواهه چه جفضیل بود هانوری را / کاو »بیت:  

 ( مستوجب آتش4 ( بهترین خلق3 ( انسان راستین2 ( غرورشکنی1
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 «حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد / بنمود همال و عاش  زارم کرد»؟ نیستمفهوم کدام گزینه به بیت مقابل نزدی(  

 سقف سبز و طاق مینا برکشند / منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود  ( پیش از این کاین1

 ( نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود / زمانه طرح محبّت نه این زمان انداخت 2

 ای که میسّر شود گریز( سعدی به دام عشق تو در پای بند ماند / قیدی نکرده3

 که در عهد قدیم افتادست ( حافظ دلشده را با غمت ای یار عزیز / اتّحادیست4

 کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  

 «هر کسی از ظن( خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من»
 ( بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل / توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد1

 ل تو ی عرض خود / در آینه کی گنجد اشکال کما( آیینه تو را بیند اندازه2

 کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنمجاست / میجاست که دلدار آنی خوشدلی آن( مایه3

 ی ما جستجو کن( تا دلی آتش نگیرد حرف جان سوزی نگوید / حال ما خواهی اگر از گفته4

 «هزار آ رین بر غم باددیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد / هز غم که »؟ نداردمفهوم کدام گزینه با بیت مقابل قرابت معنایی  

 ی خود را به هیچ نفروشم( غم تو را به نشاط جهان نخواهم داد / من این خریده1

 درد عشق افسرده اولی( دل ار عشقت ندارد مرده اولی / روان بی2

 ( در ره عشق تو شادیم مباد / گر نیم من به غمت شاد از تو 3

 ادی کنان غم تو به رویم سالم کرد( این فخر بس مرا که چو بیدار شوم ز دور / ش4

 است؟ متفاو مفهوم کدام گزینه  

 ( اگر در پایت افکندم سری عیبم مکن کانجا / چنان بودم که از مستی ز سر نشناختم پا را 1

 مشیّت او( مکن به چشم حقارت نگاه در من مست / که نیست معصیت و زهد بی2

 / این موهبت رسید ز میراث فطرتم( می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار 3

 گوید / بیرون ز کفایت تو کاری دگرست( من جهد همی کنم قضا می4

 «جر شدمگفتم ببینم، مگرم درد اشتیان / ساکن شود بدیدم و مشتان»؟ نداردمفهوم کدام گزینه با بیت مقابل قرابت معنایی  

 کشمببینی چه می شوی که( در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم / عاشق نمی1

 ( دیده از دیدنش نگشتی سیر / همچنان کز فرات مستسقی2

 ( ز وصل شوق دل داغدار کم نشود / گرسنه چشمی دام از شکار کم نشود 3

 زنانای پست مشو، مهر بورز / تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ( کمتر از ذرّه نه4

 دقیقه 02زمان پیشنهادی:   عربی

 62-33ألدن(  ی الجواب للترهمة أو التعریب أو المفهوم )عی(ن األصح( و ا:) 

 «هران الیالبان اللران یجتهدان لن یترکا دروسهما حت(ی ینجحا  ی االمتحان!» 

 کنند تا در امتحان پیروز شوند!های خود را ترک نمیکنند و درسآموز تالش می( این دو دانش1

 هایشان را ترک نخواهند کرد تا اینکه در امتحان سربلند باشند!درسکنند آموزانی که کوشش می( دانش2

 هایشان را ترک نخواهند کرد تا در امتحان موفق شوند!کنند درسآموزانی که تالش می( این دانش3

 کوشند تا در امتحان موفق شوند درس خود را ترک نخواهند کرد!آموزی که می( این دو دانش4

 «لی جنقیة الجو( و جو یر طعام االنسان و الحیوانجُساعد النباجا ُ ع» 

 کنند.( گیاهان به پاکیزه کردن هوا و آماده کردن غذای انسان و حیوان کمک می1

 کنند.( گیاهان هوا را پاکیزه نموده و غذای فراوان انسان و حیوان را آماده می2

 کنند.یوان کمک و یاری می( گیاهان عالوه بر تمیز کردن هوا به پاک کردن غذای انسان و ح3

 ( گیاهان به لطافت هوا و فراهم نمودن غذای انسان و حیوان کمک کردند.4

 «.إن لم جعتبر بالتجارب القی(مة لم جأمن الخیأ» 

 بهایت پند نگیری از اشتباه در امان نخواهی ماند.های گران( اگر از تجربه1

 مانی.ه در امان نمیهای ارزشمند پند نگیری از اشتبا( اگر از تجربه2

 ماندی.آموختی از لغزش در امان میهای ارزشمند عبرت می( اگر از تجربه3

 ماندی.ها در امان نمیهای گرانبها عبرت نیاموخته بودی از لغزش( اگر از تجربه4
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 «لیتنی کنت قد جعل(مت من( أن ال أحزن علی کل( امر مکروه اُواههه و لو کانَ کبیراً» 

 شوم غمگین نگردم اگر چه بزرگ باشد.تو آموخته بودم که بر هر امر ناپسندی که با آن مواجه می( کاش از 1

 ها به من برسد حتی اگر بزرگ باشد، ناراحت نباشم.( شاید از تو آموخته باشم که به خاطر هر آن چه از ناپسندی2

 گرفتم ولو بزرگ باشد.تو یاد می شود از( کاش محزون نشدن را بر هر امر نامالیمی که با من مواجه می3

 ( شاید غم نخوردن را برای آن ناخوشایندی که به من خواهد رسید با وجود بزرگ بودن از تو بیاموزم.4

 عی(ن الصحیح:  

 ه است.ای نیست در دوستی با دروغگویی که از دروغ خود پشیمان نشدنَدِم من کذبه: هیچ فایده ( ال فائدةَ فی صداقة الکاذب الّذی ما1

 ها نیستم.ای در هندسه دارم که به تنهایی قادر به حل آنهای پیچیده( هناک مسائل غامضة فی الهندسة لست قادراً علی حلّها وحیداً: مسأله2

 ربایند.گان خود را میهای تمام بینندآنگیز هستند و دلها سبز و زیبا و دل( هذه الغابات الخضراء رائعة جمیلة تخلب قلوب کلّ مشاهدیها: این جنگل3

 شود.ها نامیده میهای زیبایش پادشاه فصلبسبب ألوانها المتنوّعة: پاییز به خاطر رنگ« ملک الفصول»( سُمّی الخریف بی 4

 العبارة هو:  مفهوم« الداعی الی نهب ثروا  الشعب هو الر(اضی عن جبعی(ة البلد» 

 ( الداعی الی األسر یرید الغفلة عن مستقبل البلد.2 الشّبّان.( الذی یمشی فی سبیل نهب الثروات یرضی عن أسر 1

 ( الدّاعی الی زخارف الدنیا ال یعرض علی البالد الّا الغفلة.4 ( الّذی یدعو الی نهب الثروات ال یرضی عن استقالل البلد.3

 «دارد.جیم  وجبال یازده بازیکن دارد و هر کدام از این بازیکنان مسئولیت مهمی را در بازی » 

 ( فریق کرة القدم له أحد و عشر العباً و کلّ من الالعبین له مسؤولیة مهمّة فی اللعب.1

 ( لفریق کرة القدم أحد عشر العباً و کلّ من هوالء الالعبین له مسؤولیة هامّة فی اللعب.2

 فی اللعب. ( فی فریق کرة القدم یشارک أحد عشر العباً و جمیع هوالء الالعبین لهم مسؤولیة مهمّة3

 ( لفریق کرة القدم حادی عشر العباً و کلّ من هوالء الالعبین له مسؤولیات مهمّة فی اللعب.4

 عی(ن الصحیح: 

 ( او باید کلمات مفیدی را یاد بگیرد که وی را در فهم متون یاری رسانند: لیعلّم لغاتٍ مفیدةً تساعده فی الفهم النصوص.1

 در آن با رضایت زندگی کنند: احبُّ بیئةً یعیش فیها الناس بالرضا.( محیطی را دو.ست دارم که مردم 2

 ( سخن درستی بگو که برادرانت از آن پند بگیرند: قل القول السدید یعتبرون إخوانُک به.3

 ها به او تکیه کنم: اُفتِّشُ عن صدیقٍ اعتمدتُ علیها فی الشدائد.گردم که در سختی( به دنبال دوستی می4
 

  بما یناسب الن(ص(( 32-26الن(ص( التالی بدق(ةٍ ثم( أهب عن األسئلة )اقراء: 
سم(ون الر(هکلَ اسا کثیراً ما یخیأ الناس  ی التفری  بین التواضع و صِ،َر النفس و بین التکب(ر و علو( الهم(ة؛  یحسبون المترل(ل الدنیءَ متواضعاً و یُ»

ماً ها( و عرف حقیقجر َّعَ بنفسه عن الد(نایا )پستی ة منزلَته متکب(راً. و لیسَ التواضع اال( االدبَ و التکب(رُ اال( سوءَ األدبِ.  الر(هلُ الری یلقکاکَ متبسک(
جر( بعظمة نفسکه النفس کما یظن(ونَ بل هو عظیمُها الن(هُ وهد التواضعَ ألی َ )شایسته ص،یرمُهن(ئاً، لیسَ  یزورکَو یستمع الی( بدق(ةٍ إسا حد(ثتَهُ و 

مکن حاهتهکا  اکثرُو االدب أر ع لشأنه  تأد(ب و لیسَ  ی الناس من هو أحوجُ الی علو( الهم(ة من طالب العلم ألن( حاهة االم(ة الی نبوغه   تواضَعَ
 «الی نبوغ سواه من الصانعین و المُحتَر ینَ

 عی(ن الصحیح علی حسب الن(ص(: 

 مبتسماً هو صغیر النفس( الذی یلقانا 2 ( الذی یستمع الینا بدقّةٍ هو صغیر النفس1

 ( التواضعُ عالمةُ سوء األدب4 ( الذی یزورنا مهنّئاً لیسَ صغیر النفس3

 لماس یتواضعُ بعضُ الناسِ؟ 

 ( النّهم ما وجدوا التواضعَ ألیقَ بعظمة أنفسهم.2 ( ألنّهم ال یحبّون التواضعَ فی حیاتهم.1

 وجدوا التواضعَ ألیقَ بعظمة انفسهم. ( النّهم4 ( ألنّهم وجدوا التواضع أسوأ بعظمة أنفسهم.3

 عی(ن الصحیح للفراغ:« أحوج الناس الی علو( الهم(ة ......... » 

 ( المخترعون4 ( طالب العلم3 ( المحترفون2َ ( الصانعون1

 :الخیأعی(ن  

 ( تواضع االنسان عالمة أدبه.2 ( االمّة اکثر احتیاجاً الی نبوغ طالب العلم.1

 ( کثیراً ما یخطأ الناس فی التفریق بین التکبّر و علوّ الهمّة.4 عن الدنایا هو المتکبّر.( الّذی ترفّع بنفسه 3
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 ( ن الصحیح  ی التشکیل)33و33عی:) 

 «لیس الرهل الری یستمع الی( بدق(ة إسا حد(ثته ص،یر النفس» 

 ( یَستَمِعُ ی صغیرُ ی حَدَّثَت4ْ یرُ ی دقّةً( حَدَّثتِ ی صغ3 ( یُسْتَمَعُ ی بدقّةً ی حَدَّثْت2َ ( الرّجلُ ی صغیرَ ی النفس1ِ

 «ان االنسان المتواضع وهد االدب أر ع لشانه  تأد(ب.» 

 ( االنسانُ ی ارفَعَ ی شان4ٍ ( المتواضَعَ ی إنَّ ی االدب3ُ ( اَرْفَعَ ی االدبَ ی االنسان2َ ( إنْ ی المتواضعُ ی اَرْفَع1ُ

 
 (:24-26ر ی )عی(ن الصحیح  ی االعراب و التحلیل الص 

 «: یزور» 

 ( فعل مضارع ی للغائب ی متعدٍّ / فعل و فاعله ضمیر بارز.1

 البارز« واو»( مجرد ثالثی ی الزم ی مبنیٌّ للمعلوم ی معرب / فعل و فاعلُهُ ضمیر 2

 المستتر« هو»( فعل ی مبنیٌّ للمجهول ی متعدٍّ ی معرب / فعل و نائب فاعله ضمیر 3

 ی مجرد ثالثی ی مبنیٌّ للمعلوم / فعل و فاعله ضمیر مستتر و الجملة فعلیّة( فعل مضارع ی للغائب 4

 «:اکثر» 

 و مرفوع« أنَّ»( اسم ی مفرد مذکر ی مشتق )اسم تفضیل( ی نکره ی ممنوعٌ من الصرف / خبر 1

 ( اسم ی مشتق )اسم تفضیل( ی معرّف باالضافة ی صحیح اآلخر ی معرب / خبر و مرفوع2

 جامد ی مبنیٌّ علی الضم ی ممنوع من الصرف / خبر للحروف المشبهة بالفعل و مرفوع( مفرد مذکر ی 3

 و منصوب محلّاً« أنّ»اسم ی مشتق ی صحیح االخر ی معرفه ی معرب ی مفرد مذکر / اسم مؤخّر ( 4

 «ص،یر» 

 ( اسم ی مفرد مذکر ی صفة مشبهة ی معرب ی معرفة ی منصرف / خبر لیسَ و منصوب1

 ر ی جامد ی نکرة ی معرب ی صحیح اآلخر / اسم لیسَ و مرفوع بالضّمة( اسم ی مذک2

 ( معرب ی مشتق ) صفة مشبهة( ی معرّف باالضافة ی منصرف / نعت و منصوب3

 ( اسم ی مشتق ) اسم المبالغة( ی مذکر ی صحیح اآلخر ی منصرف ی معرب / خبر لیسَ و منصوب4

 
 ( ن المناسب للجواب عن االسئلة التالیة)23-04عی:) 

 «مَنْ ......... عاقبة عمله ......... نفسُه عن الشرور!»عی(ن المناسب للفراغ:  

 ( نَظَرَتْ ی یبتعَد4ْ تَبْتَعِدْ -( نَظَرَ 3 ( تنظُرْ ی تبتَعِد2ْ ( ینظرْ ی إبتعدَ 1

 عی(ن الصحیح عن عمل النواسخ: 

 ( کنتم ناجحینَ مادمتم متّحدون.4 ( کأنّ العلماءَ مصابیحٌ لهدایتنا.3 ( لیتنا کنّا عاملون بالقرآن.2 فکُن سخیّاً.( إن اصبحت ذامال 1

  یه من عالما  االعراب الفرعی(ة: ما لیسَعی(ن  

 ( انتم مشفقونَ ترحمون الضعفاء بینکم.2 ( اولئک العلماء اقویاءُ أمام الجاهلینَ.1

 ( انتنَّ لم تدعون غیر اهلل فی جمیع األحوال.4 أخاک و اُختک فی کلّ حالة. ( احترم أباک و امّک و3

 الناصبة: غیر« الل(ام»عی(ن  

 ( االمراء الّذین یقبلون الحکومة لِیحکموا بالقسط.2 ( لِتُربّی االمّهاتُ بناتاً صالحات، یسعین کثیراً.1

 حو الشارع الُشاهد إصطدام السیّارتین.( رکضتُ ن4 ( طلبنا من معلّمتنا لِتساعدنا فی فهم النصوص.3

 عی(ن ما یه المبنی( للمعلوم: 

 ( ال یری الجاهل االّ مفرطاً أو مفرّطاً.2 ( المؤمن إذا امر بالمعروف یقوم به.1

 ( جرح المجاهد فی ساحة المعرکة و اُستشهد.4 ( اُکتشفت بعض المجهوالت فی القرن العشرینَ.3

 الناسخة:« ال»عی(ن  

 ( اکثر الناس یعانون التکاسل ال قلیل منهم.2  م مَن فاز فی االمتحان.( ال أعل1

 ( العبوس ال خیر فی عطائه.4 ( یدرک قیمة الوقت من فقده ال من یتلفه.3
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 هملةٌ وصفی(ة؟ ماهاء  ی ای( عبارة  

 ( شاهدنا فی ساحة المدرسةِ تلمیذین سمینینِ یأکالن الطعام الکثیر.1

 تساعد التالمیذ فی الحصول علی الرّشاد. ( کتب المدرسةِ النافعة2

 ( توصل الباحثون الی نظریّة خالصتها أنّ المادّة االولی للعالم کانَت جامدة.3

 لیسَ القرآن کتاباً یتحدّث عن العلوم بالتفصیل ولکن فیه بعض االشارات العلمیّة.( 4

 لالعراب: الظ(اهری(ةبالعالمة « األیدی»عی(ن  

 ( آثار أیدیک واضحة علی هذا الفنّ!2 المحسنین فی المجتمع کثیر!( فضل أیدی 1

 ( سنقصّر أیدی األجانب عن دیارنا!4 ( أیدی الفقراء تحتاج الی مساعدة االغنیاء!3
 

 دقیقه 81زمان پیشنهادی:  دین و زندگی

 ایم؟پیام کدام آیه را جرسیم نموده« نابودش کند. جواند وهود او را بگیرد وچون وهود خداوند وابسته به چیزی نیست کسی نمی»اگر بگوییم:  

 «و ما ذلک علی اهلل بعزیزٍ( »2  «اهلل نور السماوات و األرض( »1

 «و اهلل هو الغنی الحمید( »4 «ان یشأ یذهبکم و یأت بخلقٍ جدید( »3

 پریر است......... جا حدودی امکانچیستی اموری مانند بهشت و ههنم را ......... و شناخت ......... خداوند از راه شناخت . 

 مخلوقاتش –حقیقت  –گنجند توان شناخت زیرا نامحدودند و در ظرف ذهن ما نمی( نمی1

 مخلوقاتش –صفات  –ی هر کدام شناخت توان از راه و روش ویژه( می2

 هایشنعمت –صفات  –گنجند توان شناخت زیرا نامحدودند و در ظرف ذهن ما نمی( نمی3

 هایشنعمت –حقیقت  –ی هر کدام شناخت توان از راه و روش ویژهمی( 4

 ی ......... بیانگر آن است.ی شریفهباشد و پیام آیهنسبت میان خداوند و مخلوقا ، ی( نسبت ......... است که معلول ......... می 

 «یا ایها النّاس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید» -سرچشمه گرفتن خود و کماالت اکتسابی انسان از یک مبدأ  –( ثابت 1

 «إن یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید و ما ذلک علی اهلل بعزیز» -مساوی بودن ذات و حقیقت خدا با موجود بودنش  –( متغیر 2

 «یا ایها النّاس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید» -یقت خدا با موجود بودنش مساوی بودن ذات و حق –( ثابت 3

 «إن یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید و ما ذلک علی اهلل بعزیز» -سرچشمه گرفتن خود و کماالت اکتسابی انسان از یک مبدأ  –( متغیر 4

نیکاز ککه ریشکه در هکای خکدای متعکال و بیگکزاری از نعمتعدم ارج»نشانی بر ....... است و جوهه به خدا در لحظا  خیر و گر تاری به بالیا،  
 ی ......... است.ی شریفهپیام آیه« دنیاخواهی انسان دارد

 «لئن انجینا من هذه لنکوننّ من الشّاکرین» -( همگانی بودن غفلت از خدا و غرور و تکبر انسان 1

 «لئن انجینا من هذه لنکوننّ من الشّاکرین» -نیاز پایان و بیت بی( توجه فطری انسان به یک قدر2

 «االرض بغیر الحقفلمّا انجاهم اذاهم یبغون فی» -( همگانی بودن غفلت از خدا و غرور و تکبر انسان 3

 «االرض بغیر الحقفلمّا انجاهم اذاهم یبغون فی» -نیاز پایان و بی( توجه فطری انسان به یک قدرت بی4

 ......... . انجامد چرا که......... می جصور دو یا چند خدا به 

 شوند.ها را ندارد و گرنه همانند یکدیگر میهر یک از خدایان باید کماالتی داشته باشند که دیگری آن -( نیازمندی خالق به مخلوقاتش1

 ود آمدن به چیزی دیگر محتاج است که آن،فقط یکی است.هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای به و ج -( محدودیت و نقص برای خالق2

 شوند.ها را ندارد وگرنه همانند یکدیگر میهر یک از خدایان باید کماالتی داشته باشند که دیگری آن -( محدودیت و نقص برای خالق3

 زی دیگر محتاج است که آن، فقط یکی است. هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای به وجود آمدن به چی -( نیازمندی خالق به مخلوقاتش4

ی ... حکاکی از آن ی شکریفهای برای پریرش ... خداوند است که پیکام آیکهمالکیت اصلی و حقیقی خدا بر ههان، برخاسته از ... او است و مقدمه 
 است.

 «لسّماوات و ما فی االرضو للّه ما فی ا» ( خالقیت ی والیت ی 2 «و ال یشرک فی حکمه احداً» ( والیت ی خالقیت ی 1

 «و ال یشرک فی حکمه احداً »( خالقیت ی والیت ی 4 «و للّه ما فی السّماوات و ما فی االرض» ( والیت ی خالقیت ی 3

دیگر یا مخلوقا  حساب های شوند یعنی در ......... خداوند برای انسانها جوحید در ......... را قبول دارند اما گر تار ش( در ......... میبرخی انسان 
 کنند.ای باز میهداگانه

 ( ربوبیت ی خالقیت ی طول4 ( ربوبیت ی خالقیت ی عرض3 ( خالقیت ی ربوبیت ی طول2 ( خالقیت ی ربوبیت ی عرض1
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یکا  را جرسکیم ، بکه جرجیکب پیکام ککدام آ«ههان، ح  او و شایسته اوست. هرگونه، جصرف در» و « خداوند، جنها مبدأ ههان است.»اگر بگوییم:  
 ایم؟نموده

 «مالهم من دونه من ولیّ و ال یشرک فی حکمه احداً»ی « و الی اللّه ترجع االمور( »1

 «مالهم من دونه من ولیّ و ال یشرک فی حکمه احداً»ی « اللّه نور السماوات واالرض»( 2

 «لزارعونافرایتم ما تحرثون اأنتم تزرعونه ام نحن ا» ی« و الی اللّه ترجع االمور»( 3

 «افرایتم ما تحرثون اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون» ی« اللّه نور السماوات واالرض»( 4

این بیکان ناشکی از  هکم « رونداند و به پی، میاند، در حرکتههان و موهودا  آن هر ی( به سوی مقصدی که خود جعیین کرده»اگر بگوییم:  
 کند. ی ......... مردود بودن این ادعا را ثابت میهنادرست جوحید در ......... است که پیام آی

 «إن یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید و ما ذلک علی اهلل بعزیز»ی  خالقیت( 2 «قل اهلل خالق کلّ شیء و هو الواحد القهار»ی ( خالقیت 1

 «مالهم من دونه من ولیّ و ال یشرک فی حکمه احداً»ی  یتربوب( 4 «و الی اهلل ترجع األمور و للّه ما فی السّماوات و ما فی االرض» ( ربوبیت ی 3

بریم که مفهکوم دوم به جرجیب به جوحید ......... و جوحید ......... پی می«  ان اهلل ربی و ربکم  اعبدوه هرا صراط مستقیم»ی ی شریفهاز دقت در آیه 
 .........، نخستین مورد است.

 یمقدمه -عبادی -(ربوبی4 یمقدمه -ربوبی -( عبادی3 ینتیجه -ربوبی -( عبادی2 ینتیجه -عبادی -( ربوبی1

 پاسخ به این سؤال در گرو  هم پیام کدام آیه است؟« ی جوحید در عباد  است؟چه چیزی الزمه»اگر بپرسم  

 «اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت و لقد بعثنا فی کلّ امّة رسوالً ان( »2 «کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انّه من عبادنا المخلصین( »1

 «و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسنٌ فقد استمسک بالعروة الوثقی( »4  «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین( »3

ه ال(کا هکو سکبحانه عمکا و ما امروا ال(ا لیعبدوا الهاً واحکداً ال الک رهبانهم ارباباً من دون الل(ه و المسیح ابن مریم اج(خروا احبارهم و»ی: ی شریفهدر آیه 
 ، خداوند از ... منزه و مبرا شده است.«یشرکون

 ( اتّخاذ عیسی بن مریم )ع( به ربوبیت توسط دانشمندان و راهبان1

 ( افتتاح حساب جداگانه در انجام کارها برای احبار، رهبان و عیسی بن مریم )ع( 2

 گیر دانشمندان و راهبان( شرک عبادی گریبان3

 اند.ی مشرکان که عامالت آن، احبار و رهبان( شرک ربوب4

به مفهوم جوحید در ......... « های برجر در ر تارش ظهور بیشتری داردپردازدو گرای،انسان موحد به جنظیم و کنترل امیال و غرایز می»اگر بگوییم  
 ی ......... مؤید همین مفهوم است.ی شریفهایم که آیهجاکید ورزیده

 «انّ اهلل ربّی و ربّکم»( توحید در عبادت در بعد فردی ی 2 «و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن»بوبیت ی ( توحید در ر1

 «و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن»( توحید در عبادت در بعد فردی ی 4 «انّ اهلل ربّی و ربّکم»( توحید در ربوبیت ی 3

 کند؟از کدام مفهوم طر داری می« و عالم پر ز نور و دیده نابینا  چه سودجابد ز سرا  ههان/ هر دمهر رخسار جو می»بیت  

 شود.تر میی ما برای بندگی بیشتر بشناسیم، انگیزه( به هر میزانی که خداوند را عمیق1

 ( توجه به حقیقت جهان آخرت و این که تعیین کیفیت و چگونگی آن به دست خود ماست.2

 برد.گیرد و با پشتیبانی خود پیش میرا می ( خداوند دست انسان تالشگر3

 پذیری است.( اولین قدم ورود به بندگی و اخالص حق4

روی حسکن ... از حسکن ... امکری مسکلم و نصیبی از ... دارد و در ی( عمل خالصانه، دنبالههانی بی، نیست، نشان از بیها که عمل، کالبد بیآن 
 ناپریر است.اهتناب

  ( حسن فاعلی ی فاعلی ی فعلی2  لی ی فاعلی( حسن فعلی ی فع1

 ( حسن فاعلی ی فعلی ی فاعلی4  ( حسن فعلی ی فاعلی ی فعلی3

 ی درخت عبودیت است.های اولیهبه بیان پیامبر اکرم)ص( حیا  مأمون از مو  از ثمرا  ......... است و......... از میوه 

  احساس اطمینان و آرامش روانی  -( توحید عبادی2 احساس اطمینان و آرامش روانی -( توحید در ربوبیت1

 دیدار محبوب حقیقی -( توحید عبادی4 دیدار محبوب حقیقی -( توحید ربوبیت3

ریزی بکرای اخکالص ی( از لکوازم برنامکهبه جرجیب از نتکای  ککدام« به سرعت راه مو قیت پیمودن»و « هاپرورش انسان»، «هاکنار زدن غفلت» 
 است؟

 پذیری ی یاد معاد و روز حسابی حقمعرفت به خداوند ی تقویت روحیه( افزایش 1

 پذیری ی یاد معاد و روز حسابی حق( راز و نیاز با خدا ی تقویت روحیه2

 پذیریی حق( راز و نیاز با خدا ی انجام عمل صالح ی تقویت روحیه3

 ریپذیی حق( افزایش معرفت خداوند ی انجام عمل صالح ی تقویت روحیه4
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شکود، بلککه ای که این نظام نه جنها سد( راه او نمیگونهی میان قدر  اختیار انسان و نظام ههان است، بهی رابطی شریفه جرسیم کنندهکدام آیه 
 های کمال است؟ساز عروج و صعود وی به سوی قلهزمینه

 «احد من بعده انّ اللّه یمسک السماوات واألرض أن تزوال و لئن زالتا إن امسکهما من( »1

 «هو الّذی یحیی و یمیت فإذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون( »2

 «اللّه الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون( »3

 «ال الشمس ینبقی لها أن تدرک القمر و ال اللیل سابق النهار و کلّ فی فلک یسبحون( »4

کننکد بکا ی که زورگویان و ججاوزگران به حقون مردم با جمس( به آن قدر  و ثرو  به چنکگ آورده را موهبکت الهکی معر کی میارواج عقیده 
 مفهوم مستنبط از کدام آیه در جعارض است؟

 ( ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و ال اللیل سابق النهار1

 زالتا ان امسکهما من احدٍ من بعده( انّ اهلل یمسک السماوات و األرض ان تزوال و لئن 2

 ( انّا هدیناه السبیل امّا شاکراً و امّا کفورا3ً

 ( هو الّذی یحیی و یمیت فاذا قضی امراً فانّما یقول له کن فیکون4

هکای کمکال را قلکه هکای پیشکر ت را  کتح کنکیم ومندی از آن، دروازهخداوند، قدر  اختیار و اراده را از آن ههت به ما عیا  رموده که با بهره 
 باشد.ی ... حاکی از آن میی شریفهجرین گام آن ... است که پیام آیهساز چنین پروازی ... و مهمبپیماییم. زمینه

 «ق النهارال الشمس ینبقی لها أن تدرک القمر و ال اللیل ساب»( دور از پندارهای ویرانگر ی اعتقاد به خداوند حکیم ی 1

 «ه یمسک السماوات واألرض أن تزوالانّ اللّ»ی  اعتقاد به خداوند حکیم( درک صحیح نظام حاکم بر جهان خلقت ی 2

 «ال الشمس ینبقی لها أن تدرک القمر و ال اللیل سابق النهار»مند بودن جهان ی قانون دور از پندارهای ویرانگر ی( 3

 «انّ اللّه یمسک السماوات واألرض أن تزوال»ی  دن جهانمند بوقانون( درک صحیح حاکم بر جهان خلقت ی 4

 گیرد.به جرجیب به .......... و .......... مربوط است که از ......... و .......... سرچشمه می «نظام جعیین شده میان موهودا »و « های ههانپیاده کردن نقشه» 

  ت خداوندی علم و حکم ی خداوندتقدیر الهی ی اراده ( قضای الهی ی1

 ی علم و حکمت خداوند ی خداوندقضای الهی ی اراده ( تقدیر الهی ی2

  ی خداوندی اراده ی خداوندتقدیر الهی ی اراده ( تقدیر الهی ی3

 ی علم و حکمت خداوند قضای الهی ی علم و حکمت خداوند ( قضای الهی ی4

ها و جکامل و ساخته شکدن انسکان»، «حالت جدریجی حرکت به سوی عراب الهی» ،«جر در  سادمندی گمراهان از امکانا  و  رور تن بی،بهره» 
ی( از سکنن الهکی حکاکم بکر زنکدگی به جرجیب اشاره به ککدام« وحد  رویه و حرکت انسان با نظام آ رین،»و « هاماندگی آنخسران و عقب

 ها دارند؟آدمیان یا نتای  آن

     استدراج ی امالء ی امتحان ی توفیق( 2  ی استدراج ی امداد ی امداد ( امالء1

 ی امتحان ی امتحان ی امداد ( امالء4  ی استدراج ی امداد ی توفیق ( استدراج3

بکریم ککه ، به جقدم ... بر ... پی می«ان(ما المومن بمنزلة کف(ة المیزان کل(ما زید  ی ایمانه زید  ی بالئه»از دقت در سخن امام صادن ) ( که  رمود:  
 ی ... است.ی شریفهن هم مفهوم با آیهاین سخ

 «احسب الناس أن یترکوا أن یقولوا ءامنّا و هم ال یفتنون» ( ایمان ی امتحان عام ی 1

 «و لو انّ اهل القری ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات » ( امتحان عام ی ایمان ی 2

 «امنّا و هم ال یفتنوناحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا ء» ( ایمان ی امتحان خاص ی 3

 «و لو انّ اهل القری ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات» ( امتحان خاص ی ایمان ی 4

 ی ... حاکی از آن است.ی شریفهگرا، معلول ... است که آیههای انسان ح بخشی مضاعف به جالشنتیجه 

 «ری ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکاتو لو أنّ اهل الق» ی ی او ( ایمان به خداوند و نظام حکیمانه1

 «احسب الناس أن یترکوا أن یقولوا ءامنّا و هم ال یفتنون» ( هماهنگی با نظام حق حاکم بر جهان ی 2

 «احسب الناس أن یترکوا أن یقولواء امنّا و هم ال یفتنون» ( ایمان به نظام حق حاکم بر جهان ی 3

 «و لو انّ اهل القری ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات  »ی  ( هماهنگی با نظام حق حاکم بر جهان4

ای ککه در مسکیر گشای، درهای رحمت الهکی بکه سکوی هامعکه»و « ی ا راد هامعه چه نیکوکار و چه بدکاری الهی به همهبرل رحمت واسعه» 
 به جرجیب مفاهیم جرسیم شده از کدام آیا  است؟« داردها گام برمیخوبی

 «و الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا»ی « الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلناو ( »1

 «و الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا»ی « کلّا نمدّ هوالء و هوالء من عطا ربّک ... ( »2

 «و لو انّ اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم»ی « و الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا( »3

 «و لو انّ اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم»ی « کلّا نمدّ هوال و هوالء من عطاء ربّک ... ( »4

 ین سوال حذف شده استا
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 دقیقه 02زمان پیشنهادی:   زبان انگلیسی

 I had to ask for help ……… I had no idea how it worked. 

1) whether 2) as 3) when 4) while 

 Computers can make images ……… across video monitors in different patterns and shapes. 

1) to flash 2) flashed 3) flashing 4)flash 

 The boys ……… too far from sea shore were ordered back by life guards. 

1) swum 2) swim 3) swimming 4) who swims 

 I was ……… to see the tiger that I couldn’t run away. 

1) so frightened   2) such frightened   3) too frightened   4) enough frightened   

 My doctor told me “ A healthy diet should apply all necessary vitamins and ……… .” 

1) details 2) varieties 3) minerals 4) proportions 

 Money from the aid program will be used to ……… farmers with the necessary tools and machines. 

1) provide 2) prepare 3) project 4) prevent 

 The secret of public speaking is to get the ……… on your side. 

1) employers  2) apprentices 3) researchers 4) audience 

 It can be difficult to ……… the effectiveness of different treatments. 

1) release 2) sloat 3) evaluate 4) distract 

 The little baby is not in good physical ……… . He requires more care and attention. 

1) condition 2) situation 3) position 4) pollution 

 Seeing people so careless about the ……… is really saddening. 

1) presentation 2) nutrient 3) summary 4) environment 

 It’s still not possible to exactly ……… the occurrence of earthquakes. 

1) provide 2) predict 3) present 4) protect 

 The doctor says that any illness has been caused ……… by worry and stress. 

1) efficiently 2) mentally 3) firmly 4) mainly 

 

 

Cloze Test: 

One of the most striking and recent observations that researchers has …88 … is the very strong possibility 
that some people may be able to see with their fingertips. The first word of this strange observation came 
from a Russian … 89 … He reported the case of a remarkable twenty-two-year old girl. She could detect 
colors by her sense of touch and read a newspaper by running her … 90 … over the print. 
American scientists received the news with some doubts. However, their doubts soon turned to wonder 
when an American scientist … 91 … an American woman who could identify colors by touch alone. In 
addition, The Russians claim to have turned up two more cases of fingertip seeing. Such cases seem to 
show  …92 … that human beings may indeed pass this sixth sense. 

  

1) suggested 2) arrived 3) competed 4) included 

  

1) scientist 2) inventor 3) graphist 4) photographist 

  

1) automobiles 2) mechanics 3) fingers 4) matches 

  

1) reported 2) organized 3) summarized 4) arrived 

  

1) briefly 2) quietly 3) wrongly 4) strongly 
 

Reading 1: 

To help keep himself fit, a busy company manager often walked home through the park instead of taking a 
bus. One day as he was walking rapidly along a narrow path, he was pushed badly by a stranger hurrying 
by. Aware that pickpockets sometimes operate in this manner, the man checked his own pocket to see if his 
wallet was still there. It was not! 
Angry at becoming the victim of a street crime, the manager ran after the man who had just passed, without 
thinking at all. “Give me that wallet!” he shouted at the stranger. The stranger, who was apparently quite 
shaken, quickly complied with the request and handed over the wallet. Both men continued on their way.  
When the manager got home, having the wallet safe in his pocket, he was shocked to find another wallet - 
his own wallet - on the table where he had left it that morning. He had not been the victim of a street crime 
at all. In fact, he had unconsciously become a criminal. Now he was faced with the embarrassing task of 
returning the stranger’s wallet and explaining what had happened. 

 The manager did not take a bus to work to ……… . 

1) walk rapidly 2) meet new people  3) be in shape 4) save money 



      . دفترچه عمومی 8پایه چهارم دبیرستان . آزمون      

 
10 

 The manager was angry because he thought … . 

1) he had been robbed    2) the stranger pushed him  

3) he could not find another wallet  4) the stranger was a victim 

 The manager’s new problem was ……… . 

1) telling the police about the event 2) giving the wallet back to its owner     

3) getting home on time   4) being the victim of a street crime 

 The company manager probably felt ……… at the end. 

1) happy to have two wallets 2) angry at the stranger 3) a little foolish 4) fearful of parks 
 

Reading 2: 

The dependence on motor vehicles has given rise to major problems, including environmental pollution, 
decrease of oil resources, traffic jams and safety-related issues. Motorways are becoming more crowded 
than ever. This problem makes the air quality unpleasant and sometimes hard to breathe.  
Technical solutions can reduce the pollution problem and increase the fuel capability of engines. Many 
people buy larger cars than they need for daily purposes or waste fuel by driving in high speed. One 
solution that has been put forward is the long-term solution of designing cities and neighborhoods so that 
car journeys will not be necessary. All essential services are being located within walking distance or easily 
available by public transportation. This will, not only save energy and decrease carbon dioxide, but also 
increase the quality at community life. Putting emphasis on people instead of cars. Better transportation 
systems are also possible by the use of modern computers. But these are solutions for countries witch can 
afford them. 

 What is this passage mainly about? 

1) Modern computers   2) Car driving 3) Pollution in cities  4) Transportation 

 According to the passage it is true that ……… . 

1) the air pollution has decreased a lot in cities 2) the fuel use increases when one drives fast 

3) using cars for trips has been reduced 4) all countries use modern computers to reduce fuel consumption 

 One way to reduce the number of car travels is to ……… . 

1) place city services near public transportation 2) decrease oil resources     

3) build more streets and highways 4) force people to drive faster   

 The underlined word “these” in the last line refers to ……… . 

1) solutions 2) computers  3) transport systems 4) cars 


