
 

   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 زمان پیشنهادي ي پایهدروس دوره ي چهارم دبیرستاندروس دوره شماره سؤال تعداد مواد امتحاني 

 دقیقه 18 -  1دانشگاهی پیش 1 - 25 25 زبان و ادبیات فارسی 1

 دقیقه 20  2عربی  ـ 26 - 50 25 عربی 2

 دقیقه 17 - 1دانشگاهی پیش 51 - 75 25 دین و زندگی 3

 دقیقه 20 - 1دانشگاهی پیش 76 - 100 25 زبان انگلیسی 4

 دقيقه 75 زمان پاسخگويي:  100 تعداد کل سؤال: 
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 دقیقه 81زمان پیشنهادی:   فارسی ادبیات

 آمده است؟ نادرستمعنی چند واژه در مقابل آن  

 ،مغاازی )گازارز زنادگی( ،فسق )خارج شدن از راه صواب( ،احرار )آزاده( ،ناوک )نیزه( ،مآب )بازگشت( ،درفش )رایت(  ،نفیر )فریاد و زاری(

 بام )پگاه( ،زکی )پاکیزه( ،ممتنع )غیرممکن( ،آماس )ورم( ،لجه )میانه دریا(

 ( پنج4 ( سه3 ( دو2 ( چهار 1

 اند؟معنا شده ها درستدر کدام گزینه همه واژه 

 یاران(مردان )دستپای ،غنا )سرود( ،( کتم )پنهان(2 گاه )انتها(بی ،مناهی )گناهان( ،( متمکّن )ثروتمند(1

 کنندگان(تالیان )پیروی ،متوحّش )وحشتناک( ،( شایبه )عیب(4 خیل )گروه اسبان( ،دین(زندیق )بی ،( کران )پایان(3

 است؟ نادرستمعنای ذکر شده برای کدام واژه  

 ( که خون دد و دام با مرد و زن / بریزد کند در یکی آبزن )آبزن: حوض کوچک(1

 ( سیامک خجسته یکی پور داشت / که نزد نیا جای دستور داشت )دستور: اجازه(2

 )شمارگرفتن: حساب پس دادن(/ بدان تا جهان ماند اندر شگفت  ( شماریت با من بباید گرفت3

 ای پلنگینه پوش )یکایک: ناگهان(سان پریته سروش / به( یکایک بیامد خجس4

 دارد؟ متفاوتییک از ابیات زیر معنای در کدام« خشت»ی واژه 

 ( برآمد درخشیدن تیغ و خشت / تو گفتی هوا بر زمین الله کشت1

 ( تیغ او را با قضا و تیر او را با قدر / دست او را با سپهر و خشت او را با شهاب2

 ه افکند زین گونه پی / ز سنگ و ز خشت و ز چوب و ز پی( یکی بار3

 کشتدرود و میزنی به خنجر و خشت / سرها همه می( هر تیغ4

 ؟ندارددر کدام گزینه غلط امالیی وجود  

 ( اکنون از روی مروّت و همیّت واجب آید که آن قصّه را دفع کردن.1

 ا خلق را از ظلمت نفس برهانید.( خالیق روی زمین آسوده پشت به دیوار امن و فراق ت2

 ( اگر در تقریر محاسن این کتاب مجلّدات پرداخته شود هنوز حق آن به واجبی گزارده نیاید.3

 گاه ایشان را به رسوایی تمام به میان بخارا آورند و نفیر از مردم بخواست.( آن4

 آمده است؟ نادرستای در کدام گزینه امالی واژه 

 اگر تابع شوی / ره نیابی عاقبت گردی قوی( این چنین کس را 1

 ی نانیدمبادا که سرخویش بگیرید /که ایشان همه جانند و شما سخره و ( مبادا2

 خبرخورد شهد بر لب جوی تا سحر / در سماع از بانگ چغزان بی( می3

 ( خامشی از کالم بیهده به / در زبور است این سخن مسطور4

 د دارد؟امالیی وجو غلطدر متن زیر چند  

ها منسوب شاود کاب بار وی شود که تعمّل نکردن در امور و نغز عهد صفاتی مذموم است و چون صاحب دولت بدین خصلتاز اینجا مقرّر می»

 «اعتماد نکند چرا که خرد بر هوای نفب او قالب است.

 ( یک4 ( چهار 3 ( سه2 ( دو1

 است؟ نادرستی چند اثر در مقابل آن آورندهنام پدیده 

های مان )ماکسای  دانشاگاه ،االلبااب )عاوفی(لباب ،االنبیا )تنکاابنی(قصا  ،اهلل )قاضای ابرقاو(سیرت رسول ،حسین(روزها )طه ،لحیاة )حکیمی(ا

 بدایع الوقایع )محمود واصفی( ،کوب(فرار از مدرسه )زرین ،ی روشن )دکتر یوسفی(چشمه ،المحجوب )جلّابی هجویری(کشف ،گورکی(

 ( دو4 ( پنج3 هار( چ2 ( سه 1

 آمده است؟ نادرستی اثری آورندهدر کدام گزینه نام پدید 

 از پاریز تا پاریس )باستانی پاریزی( ،کوب(جوی ناکجاآباد )زرینوپیرگنجه در جست ،( شرح احوال رودکی )نفیسی(1

 الشعرا )دولتشاه سمرقندی(تذکرة ،سفرنامه )ناصرخسرو( ،( هزار و یک شب )عبداللطیف طسوجی(2

 چهل حدیث )امام خمینی( ،المیزان )عالمه طباطبایی( ،( سمک عیار )ارّجانی(3

 التوحید )ابوسعید ابوالخیر(اسرار ،شرح زندگانی من )عبداهلل مستوفی( ،کوب(پله تا مالقات خدا )زرین( پله4
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 است؟ نادرستکدام گزینه  

 یابد.ی قصیده راه میاصطالحات صوفیه به حوزه ( با پیشگامی سنایی عرفان و1

 توان مشاهده کرد.های عاشقانه را در آثار نظامی در قرن ششم می( کمال منظومه2

 ( مبتکر فن مناظره یا سؤال و جواب در ادب فارسی اسدی توسی است.3

 رود.تر برای شعر به کار می( در ادبیات فارسی اصطالح حماسه بیش4

 است؟ نادرستآرایه مقابل کدام گزینه  

 کنایه( - ی کوثر نکنی )تشبیه( چشم دارم ز لب لعل تو من ای ساقی / که براتم به لب چشمه1

 تشخیص( - زنان )حسن تعلیلدران آمد و این نعره( با گل و بلبل اگر باد نه بوی تو رساند / آن چرا جامه2

 تناقض( - دهد بر باد سر را پسته چون خندان شود )استعارهنخند / میدردی طاقتی بر درد بی( چون گل از بی3

 تشبیه( - )استعاره انم آن مه تابان چه در کمان داردروزی من چشم روزگار گریست / ند( به تیره4

 های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟آرایه 

 «ای ز دل گشادهای  تا گره ایک عمر همچو غنچه در این بوستان سرا / خون خورده»

 کنایه - جناس – تشبیه – ( ایهام2 نظیرمراعات - کنایه – تشبیه - استعاره (1

 استعاره - معادلهاسلوب - نظیرمراعات - ( کنایه4 معادلهاسلوب - ایهام – جناس – ( تشبیه3

 مرتب کنی  کدام گزینه درست است؟« حسن تعلیل و اغراق ،ایهام تناسب ،جناس تام ،تناقض»های اگر بخواهی  ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه 

 ها رودالف( رفتی و سیل اشک جگرگون ز سرگذشت/ بعد از تو بر سر دل ما تا چه

 نبینی که دد را و دام / نینداخت جز حرص خوردن به دامب( مگر می

 ج( حدیث سوختگانت به الله باید گفت / کز آتش ستمت داغ بر جگر دارد

 عریانی ست ،عافیتی هست اگر در این عال / که دست خار از آن کوته است د( لباس

 ها( چون شبن  اوفتاده بدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم

 هـ -د  -ب  -ج  -( الف 4 د -ج  -هـ  -ب  -( الف 3 الف -ج  -هـ  -ب  -( د 2 ج -هـ  -ب  -الف  -( د 1

 وجود دارد؟« استعاره -کنایه -تشبیه -حسن تعلیل»های در کدام بیت آرایه 

 هاپرد از شوق چشم کوکب( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی / هنوز می1

 سازد( به هر موجی زبان بازی مکن چون خار و خس صائب / که خاموشی صدف را مخزن اسرار می2

 ق از نظرمی حسرت / که رفت روز جوانی چو بر( چو ابر آب فشانم ز دیده3

 گردد( میان بحر غمت هر که غرقه دید مرا / ز بیم غرق شدن برکنار می4

 شود به جز ..............ی قهرمانی حماسه استنباط میی ابیات زیر زمینهاز همه 

 ( بشد رستم و شاه بنشست شاد / جهان کرد روشن به آیین و داد1

 بدان تیغ جوشن گذار( به یک زخم زو دو سر افکند خوار / به یک ره 2

 ( بپوشید رستم سلیح نبرد / چو پیل ژیان شد که برخاست گرد3

 ( ز نیروی رستم ز باالی او / بینداخت یک ران و یک پای او4

 مفهوم بیت زیر با مفهوم کدام بیت تناسب بیشتری دارد؟ 

 «کندهای عشق مجنون میکند / قصهنی حدیث راه پر خون می»

 چو شمشیر برکشد / یار عزیز جان عزیزش سپر بود( شرط وفاست آن که 1

 ( مشتاق را که سر برود در وفای یار / آن روز روز دولت و روز ظفر بود2

 ی مجنون دگر بود( آن کز بال ترسد و از قتل غم خورد/ او عاقل است و شیوه3

 داشتره نامد که طوفانی نبارد بال در راه عشق / یک سرابم پیش( از در و دیوار می4

 با کدام گزینه ارتباط مفهومی بیشتری دارد؟« روزها گر رفت گو رو باک نیست / تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست»بیت  

 پذیر نگردد بنای عشق( عشق و اساس عشق نهادند بر دوام/ یعنی خلل1

 ( باور مکن که من دست از دامنت بدارم / شمشیر نگسالند پیوند مهربانان2

 زنمخواب میی بیل روی تو تا وقت صبحدم / برکارگاه دیده( نقش خیا3

 ی مهر نیست زیستن و بگسیختنی شوق نیست رفتن و باز آمدن / قاعده( داعیه4
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 است؟متفاوت ها مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه 

 هزار جان گرامی فدای اهل نظر / که مال و منصب دنیا به هیچ نشمارند (1
 خار استگل بیی بینش پرخار / ورنه عالم همه یک دستهتو را دیده( از فضولی است 2
 ی ما/ همایی است کاین استخوان برنگیرد( مکن یاد دنیا که اندیشه3
 ( همت من پشت پا بر عالم باقی زده است/ چیست دنیا تا به چشم اعتبار آید مرا4

 مفهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 

 «چون تو شگفت / حیثیت مرگ را به بازی نگرفت زین پیش دالورا کسی»
 تنگ( مرگ اگر مرد است گو نزد من آ / تا در آغوشش بگیرم تنگ1
 ( چون منکر مرگ است او گوید که اجل کوکو/ مرگ آیدش از شش سوگوید که منم اینک2
 ما را مروت بر ما گماشتایم باید در فکر خویش مردن / گردون بی( تا زنده3
 کارهای جهان را در است / مگر مرگ را کان در دیگر است( همه 4

 ی ابیات با بیت زیر قرابت مفهومی دارند به جز ........... .همه 

 «کشیدند در کوی دل دادگان / میان دل و کام دیوارها»

 چشم( من که ز عشق مردنم هر نفس آرزو بود / بهر لقای جاودان آب حیات می1
 بایدی تیغ / آسایش عاشقان چنین میبر سینه( سر بر سر دار و سینه 2
 ( در کشور عشق جای آسایش نیست / آنجا همه کاهش است افزایش نیست3
 پایاب نیستجویی رهی در ملک عشق / موج را آسودگی در بحر بی( جای آسایش چه می4

 است؟ متفاوتها در کدام گزینه با سایر گزینه« غ »مفهوم  

 ما باد حرام / اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم( لذت داغ غمت بر دل 1
 ی باغ و راغ و خرمنگاه است( ای خواجه تو را غم جمال و جاه است / و اندیشه2
 ( حافظ گم شده را با غمت ای یار عزیز / اتحادی است که در عهد قدیم افتاده است3
 مقام است( تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است / همواره مرا کوی خرابات 4

 شود؟بیت زیر از کدام بیت دریافت می مقابلمفهوم  

 «او را خود التفات نبودی به صید من / من خویشتن اسیر کمند نظر شدم»

 ( به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت / که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی1
 خواهم کرد( نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ / طریق رندی و عشق اختیار 2
 خایی( به جان و دل شدی جایی که نی جان ماند و نی دل / به پای خود شدی جایی که آنجا دست می3
 دوایی؟( نه به اختیار باشد غم عشق خوبرویان / کی رود به اختیاری سوی دردی بی4

 مفهوم رباعی زیر در کدام گزینه آمده است؟ 

 خویی رسته استز لب فرشتههر سبزه که بر کنار جویی رسته است / گویی »
 «رویی رسته استپا بر سر سبزه تا به خواری ننهی / کان سبزه ز خاک الله

 بینیم یاران را چه شد / دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد( یاری اندر کس نمی1
 ( عزیزان جهان را بین به یک راه /  همه با خاک ره یکسان دریغا2
 ت باری / آن کس که نشد خاک تو خاکش بر سر( گر خاک شوم بر سر کوی3
 شود معلوم / که زمین جای آرمیدن نیست( در سیر دایمی چرخ می4

 است؟ متفاوتها مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه 

 ( بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق / خواهی که زلف یارکشی ترک هوش کن1
 از هر دو جهان شد( نمانده عقل و عشقت المکان شد / وجودت برتر 2
 ( پرستش به مستی است در کیش مهر / برون اند زین جرگه هشیارها3
 کشد رقمی( قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق / چو شبنمی است که بر بحر می4

 ها آمده است به جز ........ .ی گزینهمفهوم عبارت امام سجاد )ع( در همه 

 «آورمی عفاف و عصمت چاک زند به درگاه تو پناه میسازد و پردههای بلند را پست از لجاج شهوت که همت»
 زر و سر جمله به یکبار دهید ،ست ز شهوت که تو را پرده کشد / جامه و تن( عنکبوتی1
 نامی نیندوخته( هوا و هوس خرمنش سوخته / جوی نیک2
 د مرا( عاشق و مستم و رسوایی خویشم هوس است / هر چه خواهم که کنم هیچ مگویی3
 ( اگر رخش هوس این گونه رانی / به رسوایی کشد کار تو دانی4
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 دقیقه 20زمان پیشنهادی:   عربی

 ( 26-33عیّن األصحّ و األدقّ فی الجواب للترجمة أو التعریب أو المفهوم:) 

 «بعض الحیوانات تحبّ المناظر الطبیعیّة الجمیلة و بعضها ذات شعور أقوی من اإلنسان!» 

 های طبیعی زیبا را دوست دارند و بعضی شان احساسی قوی تر از انسان دارند!از حیوانات منظره( برخی 1

 تر از انسان است!شان قوی( بعضی از موجودات مناظر زیبای طبیعت را دوست دارند و برخی دیگرشان احساس2

 ها دارند!اسی نیرومندتر از انسانها احس( برخی از جانداران زیبایی مناظر طبیعت را دوست دارند و بعضی از آن3

 ها هستند!تر از انسانها دارای حواسی قویهای طبیعی زیبا را دوست دارند و برخی از آن( بعضی از حیوانات منظره4

 «:إن اردتِ أن تکونی من کرام النّاس فأحبِبی النّاس و التفخری بنفسکِ عبثاً!» 

 وی، مردم را دوست بدار و بیهوده فخر فروشی نکن!ای که از مردم کریم محسوب ش( اگر خواسته1

 خواهی که از مردم کریم باشی مردم را دوست بدار و بیهوده فخر فروشی نکن!( اگر می2

 ( هرگاه اراده کردی که از مردمان کریم باشی مردم را دوست بدار و بیهوده فخرفروشی نکن!3

 م را دوست بداری و بیهوده فخرفروشی نکنی!خواهی که از مردمان کریم شوی باید مرد( وقتی می4

 «أال تنظرون أنّ أوضاع مظلومی العال  غیر مناسبة؟ فلتُغیَّر بأیدی األم  المسلمة» 

 های مسلمان تغییر دهیم!اید که اوضاع مظلومان جهان نامناسب است؟ پس باید آنها را با دست امت( آیا ندیده1

 های مسلمان تغییر داده شود!های امتعالم نامناسب است؟ باید با دست بینید که اوضاع ستمدیدگان( آیا نمی2

 مسلمان آن را عوض کند! های امت( آیا نگاه نمی کنید که شرایط مظلومان دنیا نامناسب است؟ باید دست3

 د!های اسالمی دچار تغییر شو( آیا اوضاع نامناسبِ مظلومان جهان را  نمی بینید؟ پس باید با دست امّت4

 عیّن الصحیح: 

 هایی که در آن جوان وجود دارد، اتفاق خواهد افتاد!ی خانوادهسخت نگیر، این حادثه برای همه« : هوّن علیک، هذه حادثة سوف تقع لکلّ اسرة فیها شابّ!( »1

 اش تبریک بگویند!بود پس آمدند تا به سازندهتشر شدهدر میان مردم خبر تأسیس مسجدی من«: کان خبر تأسیس مسجد إنتشر بین الناس فجاؤوا لیهنّئوا بانیه!( »2

 دیده نشوید!مواظب باشید که اموالتان را به باطل تلف نکنید تا زیان« : إحذروا أن ال اُتلفت أموالکم بالباطل حتّی التصبحوا خاسرین!( »3

 روز ما باید به جای دوری کوچ کنیم که کسی را نشناسیم!بعد از چند « : بعد بضعة أیّام علینا أن نرحل إلی مکان بعید الیعرفنا أحد!( »4

 :الخطأعیّن  

 اند،خویش چشیده( هؤالء عظماء تجرّعوا آالما کثیرة فی حیاتهم، : اینان بزرگانی هستند که دردهای بسیاری را در زندگی 1

 کنیم، تسلیم نشدند،های روزگار که بیشتر ما در مقابلشان سرخم می( و لم یستسلموا أمام صعوبات الدهر الّتی ننحنی أکثرنا أمامها : و در مقابل سختی2

 شود،کند فردا پیروز می( ألنّهم کانوا یعتقدون أنّ الّذی یصبر الیوم یظفر غداً: زیرا آنان معتقدند که کسی که امروز شکیبایی می3

 آنان را الگویی برای خودمان قرار دهیم و چراغی برای مسیرمان بگیریم! ( فعلینا أن نجعلهم اسوة ألنفسنا و نتّخذهم سراجاً لطریقنا: پس ما باید4

 ؟«اهلل اهلل فی القرآن، الیسبقْک  بالعمل به غیرک »عیّن الصحیح عن مفهوم کالم اإلمام علیّ )ع(:  

 علی المسلمین أن یسبقوا العالمین فی قراءة القرآن !( 1

 و غیر المسلمین!العمل بالقرآن الکریم واجبٌ علی المسلمین ( 2

 ( علی المسلمین أن یسبقوا فی العمل بالقرآن علی اآلخرین!3

 النّاس کلّهم یتنافسون فی العمل بالقرآن الکریم!( 4

 «:شوند!در برخی از مناطق محروم کودکان به کار کردن برای دیگران وادار می» 

 ( فی بعض المناطق محرومة یُلجأ األطفال إلی الخدمة لآلخرین!1

 فی بعض المناطق المحروم األطفال یُلجأ إلی خدمة لآلخرون!( 2

 ( فی بعض المناطق المحرومة األطفال یلجؤون إلی الخدمة لآلخرین!3

 ( فی بعض مناطق محرومة یُلجؤون األطفال إلی الخدمة اآلخرین!4

 : الخطأعیّن  

 انجام دهند: جمیع موظّفی هذه الشرکة یجتهدون أن یعملوا عملهم بأحسن شکلٍ. کنند که کار خود را به بهترین شکلتمامی کارمندان این شرکت تالش می( 1

 ( هنرمندان باید به مشکالت اجتماعی پیرامون خودشان اهتمام بورزند: أهل الفنّ لیهتمّوا بالمشاکل اإلجتماعیّة حولهم!2

 الیحبّون أن یبیعوا منتـجاتهم الوطنیّة!( برخی فروشندگان دوست ندارند کاالهای ملّی خود را بفروشند: بعض البائعین 3

 تواند نیکوکاران را در آخرت خوشحال کند: الجزاء یقدر أن یسرّ المحسن فی االُخری إالّ رضی اهلل!( هیچ پاداشی مانند رضایت خداوند نمی4
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 ( بما یناسب النّ ّ:34-42إقرأ الن  التالی بدقّةٍ ث ّ أجب عن األسئلة ) 

تقادّم  إن إدیسون یکون من أبرز العظماء و المخترعین الّذی کان یعیش فی البالد الغربیّة و له أکثر من ألف إختراع صناعی کلّ واحد منها سابّب»

ال المّاه: العل  و کیفیّة الحیاة. عندما کان فی السابعة من عمره عجزت اسرته من دفع مخارجه الدراسیّة فمنعه مدیر مدرسته من الحضور فیها و قا

 لکنّه ما ترک الدراسة و قبلت امّه مسؤولیّة تعلیمه. حینئذ إشتغل ببیع الفواکه و إستمرّ عمله سنین کثیرة.« . جدّاً احمقولدک »

 مسؤوال فی إحدی القطارات و قدر علی شراء آلة طباعة )چاپ( و کتب صاحیفة أصبحإن إدیسون کان اصیب بحادثة فصار ثقیل السمع.عندما کَبُر 

 اسبوعیّة و نشرها فی القطار.

إختراعات کثیرة لإلجتماعات البشریّة منهاا : الطاقاة  یقدّمکان إدیسون أول من صنع مختبراً لألبحاث الصناعیّة و بعد محاوالته الکثیرة إستطاع أن 

 «راعاته عند المعاصرین.الکهربائیّة و المصباح الکهربائیّ و آلة السینما و المسجّل الموسیقی... . األولی تکون أشهر إخت

 لماذا أخرج المدیر إدیسون من المدرسة؟ 

 ( ألنّه کان یعیش فی اسرة فقیرة التقدر أن تدفع مخارج الدراسیّة!2 ( ألنّه کان اصیب بمرض ثقل السمع و ال یقدر أن یتعلّم شیئاً!1

 ألنّه مشغول بالعمل و الدراسة معاً و الیمکن له النجاح فی الدراسة!( 4 ( ألنّه کان أحمق فی أیّام طفولیّته و ال یدرک ما یدرّسه المعلّمون!3

 عیّن الصحیح: 

 ببیع الفواکه حتّی یقدر أدیسون أن یواصله دراسته!« إدیسون»( إشتغلت امّ 1

 ( عندما مضت سبع سنوات من عمر إدیسون أصاب بحادثة فصار ثقیل السمع!2

 مسؤولیّة تعلیمه! ( أمّ ادیسون کانت أوّل معلّمته الّتی قبل3

 ( إدیسون بعد إخراجه من المدرسة کان یشتغل بالدراسة و العمل معاً!4

 ما هو أشهر إختراع إدیسون عندنا؟ 

 ( آلة السینما4 ( المسجّل الموسیقی3 ( المصباح الکهربائی2ّ ( الطاقة الکهربائی1

 عن إدیسون؟ الخطأما هو  

 ( إختراعاته أکثر من الف إختراع و اکثرها تکون إختراعات صناعیّة!2 رها فی القطار!( إدیسون أوّل من کتب صحیفة اسبوعیّة و نش1

 ( إختراعات إدیسون غیّر مسیر البشر فی مجال الصناعة و کیفیّة الحیاة!4 ( یحسبه مدیره تلمیذا أحمق و لکنّ الحقیقة کانت غیر ذلک!3

 «عی کلّ واحد منها سبّب تقدّم العل  و کیفیّة الحیاةله أکثر من ألف إختراع صنا»عن تشکیل عبارة:  الخطأعیّن  

 ( سَبَّب ، کیفیّةَ ، الحیاة4ِ ( ألفٍ ، تَقَدُّمَ، العلم3َ ( لَهُ ، مِنْ ، سَبَّب2َ ( أکثرُ ، واحدٍ ، الحیاة1ِ

 «إن ادیسون یکون من أبرز العظماء و المخترعین الّذی کان یعیش فی البالد الغربیّة»عن تشکیل عبارة:  الخطأعیّن  

 ( کانَ، البالدِ، الغربیةِ 4 ( إنَّ، یعیشُ، البالدِ 3 المُخترَعینَ  ( أبرزَ، العظماءِ،2 ( إدیسونَ، یَکونُ، مِن 1

 «أحمق»ما هو الصحیح عن اإلعراب و التحلیل الصرفی:  

 ( مفرد، مذکّر، مشتق، منصرف / صفة و مرفوع2 ( اسم، مفرد، مذکّر، جامد، نکرة / خبر و مرفوع 1

 ( مذکّر، مشتق، ممنوع من الصرف، معرفة / صفة و مرفوع 4 ( مفرد، مشتق و صفة مشبّهة، ممنوع من الصرف / خبر و مرفوع 3

 «أصبح»ما هو الصحیح عن اإلعراب و التحلیل الصرفی:  

 المستتر« هو»فعل ماض ، للغائب ، مجرد ثالثی ، مبنی / فعل من األفعال ناقصه و فاعله ( 1

 ( فعل ماض ، للغائب ، مزید ثالثی ، معرب / خبر و مرفوع محالً 2

 المستتر« أنا»( فعل مضارع ، للمتکلم وحده ، معرب ، مجرد ثالثی / فعل من األفعال الناقصة و اسمه 3

 المستتر« هو»، مزید ثالثی من باب إفعال ، مبنی / فعل من النواسخ و اسمه ( فعل ماض ، للغائب 4

 «یقدّم»ما هو الصحیح عن اإلعراب و التحلیل الصرفی:  

 المستتر« هو»( فعل مضارع ، للغائب ، مزید ثالثی من باب تفعیل ، معرب / فعل منصوب بالفتحة و فاعله 1

 ، الزم / فعل و فاعله ضمیر مستتر ( فعل مضارع ، مزید ثالثی ، مبنی للمعلوم2

 ، مبنی للمجهول / فعل مضارع منصوب و نائب فاعله ضمیر مستتر« تقدّم»( فعل مضارع ، مزید ثالثی من مصدر 3

 «إختراعات»( فعل مضارع ، للغائب ، مزید ثالثی بزیادة حرف واحد ، مبنی للمجهول / فعل و نائب فاعله 4

 ب الفرعیّ :فیها اإلعرا ماجاءعیّن عبارة  

 ( علینا أن نساعد المساکین حتّی یحصلوا علی آمالهم!2 ( من فوائد األشجار توفیر الطعام لإلنسان و تنقیة الجوّ!1

 ( زکریّا الرازیّ قد بدأ بدراساته الطبیّة فی األربعین من عمره!4 ( طالب العلم الیحاکی اآلخرین و یعتمد علی نفسه!3
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 التقدیری:عیّن ما جاء فیها اإلعراب  

 ( أعوذ باهلل من المعاصی الکبیرة الّتی تحرمنی من رحمة اهلل!2 ( إنّ هادی الناس إلی المعروف لیعمل نفسه به قبلهم!1

 ( إذا رأیت صدیقک فی طریق الباطل فعلیک أن تنصحه!4 ( إغتنم ثوانی عمرک فإن مَضی فلن ترجع!3

 ..........!«تلکَ مدرسةُ » عیّن الصحیح للفراغ:  

 ( المهاجرون4 ( سعید3ٍ ( کبیرة2ٌ ( فاطمة1ٍ

 «أ ما رأیتَ جمال طلوع الشمب و غروبها و حرکات البدر بین النجوم و داخل الغیوم؟»ک  مضافاً إلیه جاء فی عبارة  

 ( سبعة4 ( ستّة3 ( خمسة2 ( اربعة1

 فیها النعت جملة: ماجاءایّ عبارة  

 ( إن تقرض اهلل قرضاً حسناً یُضاعفه لکم!2 العالم من الظلمات إلی النّور!( کأنّ الشمس و القمر مصباحان تخرجان 1

 ( إحذر عن ثروة وراءها لعنة النّاس!4  ( ما صادَ الصیاد ظبیاً یعشق الجمال!3

 «إن ............... الیوم، ................ غداً!» للفراغین إلیجاد اسلوب الشرط؟  الخطأماهو  

 ( یساعدنَنا ، نُساعدْهن2ّ  عدْ کم( تُساعدونی ، اُسا1

 ( تساعدی محتاجاً ، یساعدْک4ِ  ( تساعدون الفقراء ، یُساعدْ کم اهلل3

 فی المبنی للمجهول : الخطأعیّن  

 اُحرقَت بیت کان اللصّ فیه! ←( أحرقَ الناس بیتاً کان اللصّ فیه 1

 فی القیامة! ترفع درجات الصالحین ←( یرفع اهلل درجات الصالحین فی القیامة 2

 الراحمون یُرحمون! ←( الراحمون یرحمهم الرحمان 3

 زُیّنت السماء الدنیا بمصابیح! ←( زیَّنّا السماء الدنیا بمصابیح 4

 العاملة :« ال»عیّن عبارة جاء فیها  

 ( ال احبّ أن یجدنی ربِّی عند المعصیة!2 ( ال سعادة لمن یطلبها فی المال الحرام!1

 ( الیبطل المؤمن صدقاته بالمنّ و األذی!4 الراحة إالّ من صبر علی المصاعب!( ال یذوق طعم 3

 

 دقیقه 71زمان پیشنهادی:  دین و زندگی

 ی شریفه است؟، معلول پیام کدام آیه«تواند مخلوقات را ببرد یا نگه داردخدای تعالی اگر بخواهد می»این که  

 ( ما ذلک اهلل بعزیز4 ( ان یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید3 اهلل هو الغنی الحمید( 2 ( یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل1

 اند، زیرا ...........پیامبر اکرم )ص(، منع تفکر را برای ........... بیان فرموده 

 کند.خداوند حقیقت نامحدودی است که ذهن ما به آن احاطه پیدا نمی -( ذات خداوند 1

 گنجد.چنان نامحدود و عظیم است که در ظرف ذهن ما نمیلهی، آنصفات ا -( صفات خداوند 2

 پذیر است. تفکر در چیستی خداوند تنها برای عالمان دین امکان -( ذات خداوند 3

 ی شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است.الزمه -( صفات خداوند 4

 ای  که ...........شوند، با این کالم خداوند همراه شدهبه سبب او پیدا و آشکار میگیرند و هرگاه بگویی  تمام موجودات، وجود خود را از خدا می 

 ( اهلل هو الغنی الحمید2  ( الحمدهلل المتجلی لخلقه بخلقه1

 ( ما رأیت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه4  ( اهلل نور السماوات و االرض3

هو الّذی یسَیِّرک  فی البرّ والبحر حتّى إذا کنت  فی الفلک وجرین به  برِیح طَیِّبَةٍ وَفَرِحوا بهَا جَاءتهَا رِیاح  عَاصاِف »ی ی شریفهبا تفکر در آیه 

، کادام مفهاوم «نریالموج من کلّ مکان وظنّوا أَنّه  أحیط به  دَعَوا اللّه مُخلصینَ لَه الدِّین لَئِن أنجَیتَنا مِن هَذِه لَنَکُاوننَّ مانَ الشاَّاکِوجاءه ُ 

 ؟است نادرستبرداشتی 

 ی شکرگزاری او( خواندن خداوند از روی اخالص عقیده و وعده2 ( توکل بر خداوند در هنگام سختی، بازتاب فطرت خداجو1

 ( منت خداوند به جهت اعطای نعمت سیر در دریا و خشکی4 ( کسب ایمان و باور قلبی به خداوند در لحظات حساس و خطر3

 ای .رسیده و .......... کنی ، به ترتیب به درک مفهوم آیات ..........بخشی و فرمانروایی صحبت مییکتایی خداوند در هستی وقتی از 

 «و هو الواحد القهار» -« قل اهلل خالق کل شیء( »2 «و ال یشرک فی حکمه احدا» -« قل هو اهلل احد( »1

 «ما لهم من دونه من ولی» -« قل اهلل خالق کل شیء( »4 «واحدااال لیعبدوا الها » -« قل هو اهلل احد( »3
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 ، در تقابل معنایی با کدام یک از عقاید زیر است؟«افرایت  ما تحرثون انت  تزرعونه ام نحن الزارعون»ی ی شریفهآیه 

 ( واگذاری بخشی از حق تصرف خداوند به غیر2 های متعدد( به وجود آمدن جهان از اصل1

 ( وجود خدایان متعدد و چند مبدأ برای جهان4 مخلوقات از خداوند، در تدبیر امور ( استقالل3

  گردد.مفهوم می ی ..........ی شریفهاوست از آیه مالکیت خداوند بر جهان هستی که بازتاب .......... 

 هلل ما فی السماوات و ما فی االرض و الی اهلل ترجع االمورو  -( والیت 2 و هلل ما فی السماوات و ما فی االرض و الی اهلل ترجع االمور -( خالقیت 1

 ما لهم من دونه من ولی و ال یشرک فی حکمه احدا -( والیت 4 ما لهم من دونه من ولی و ال یشرک فی حکمه احدا -( خالقیت 3

و با اعتقاد به تنها مبدأ آفرینش بودن خداوند توحید در  ای  اعتراف کرده  گاه و پشتیبان جهان خداست به توحید در  ..........اگر بگویی  تنها تکیه 

 ای بر مورد .......... است.، تأکید دوباره«تنها پرورز دهنده همه مخلوقات است»که خداوند ای  و اینبیان کرده  ..........

 دوم -اصل توحید  -والیت ( 4 دوم -خالقیت  –( ربوبیت 3 نخست -خالقیت  –( ربوبیت 2 نخست -اصل توحید  -( والیت 1

 از سرسپردگی و بندگی او خواهد بود؟ی شریفه بیانگر این موضوع است که هرگاه خداوند را تنها پروردگار جهان بدانی ، نتیجهکدام آیه 

 اجتنبوا الطاغوتان اعبدوا اهلل و ( 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین( 3 ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه( 2 الحمد هلل رب العالمین( 1

 .باشدمی .......... است که همان توحید آویز محک  الهی ..........ی تمسک به دستبر اساس آیات قرآن کری ، الزمه 

 در عقیده -( واگذاری امور به پروردگار جهانیان 2 عملی -( واگذاری امور به پروردگار جهانیان 1

 در عقیده -( تسلیم بودن در برابر خداوند و نیکویی 4 ملیع -( تسلیم بودن در برابر خداوند و نیکویی 3

 اشاره کرد. توان به ..........است که از دیگر نتایج آن می توازن و تعادل رسیدن روابط فرهنگی و مناسبات اقتصادی، از نتایج توحید عبادت در بعد ..........به  

 حاکم نشدن ستمگران بر مردم -( فردی 2 تنظیم و کنترل غرایز و امیال -( فردی 1

 حاکم نشدن ستمگران بر مردم -( اجتماعی 4 تنظیم و کنترل غرایز و امیال -( اجتماعی 3

 ی .......... مشاهده و درک کنی .ی شریفهتوانی  در آیهپرستی را به ما ارائه نمود که یکی از این معیارها را میقرآن کری  معیار ثابت شرک و بت 

 …( واتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل و المسیح ابن مریم2 بی و ربکم فاعبدوه هذا صراط المستقیم( ان اهلل ر1

 ( و هلل ما فی السماوات و ما فی االرض و الی اهلل ترجع االمور4 ( ما لهم من دونه من ولی و ال یشرک فی حکمه احدا3

 باشد.ی مفهوم این آیه میزبان حال کسانی است که ........ و عبارت ........ بیان کننده« ب السَّعیرولو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحا»عبارت  

 گوش فرا ندهد زیانکار خواهد بود هر کس عقل خود را به کار نگیرد و به سخنان امامان و پیامبران –اند ( از عقل پیروی کرده1

 انسان همواره بر سر دو راهی بندگی خدا و بندگی هوای نفس و شیطان قرار دارد و زندگی صحنه انتخاب یکی از آن دو راه است. –اند ی کرده( از عقل پیرو2

 هر کس عقل خود را به کار نگیرد و به سخنان امامان و پیامبران گوش فرا ندهد زیانکار خواهد بود. –اند ( دل به هوای نفس سپرده3

 انسان همواره بر سر دو راهی بندگی خدا و بندگی هوای نفس و شیطان قرار دارد و زندگی صحنه انتخاب یکی از آن دو راه است. –اند رده( دل به هوای نفس سپ4

 افزایش معرفت که از ............... اخالص است سبب می شود که ............  

 های آگاهانه بگیرد.انسان تصمیم –ثمرات  (2 ی انسان برای پرستش و بندگی افزایش یابد.انگیزه –( ثمرات 1

 های آگاهانه بگیرد.انسان تصمیم –های رسیدن به ( راه4 ی انسان برای پرستش و بندگی افزایش یابد.انگیزه –های رسیدن به ( راه3

به عنوان .......... اخالص بوده وکدام مورد  ..........دربرگیرنده « الیستوی اصحاب النّار و اصحاب الجنّه اصحاب الجنّه ه  الفائزون»ی ی مبارکهآیه 

  ؟نیستاز ثمرات وصف ناپذیر اخالص 

 قدرت تصرف در طبیعت –اثر  –( انجام عمل صالح 2 احساس لذت واقعی از زندگی خود –علت  –یاد روز حساب  (1

 نیازی انسان از دیگرانبی –اثر  –( یاد روز حساب 4 داشتن حیات معنوی –علت  –انجام عمل صالح ( 3

 از نظر مفهوم کدام آیه در رابطه با اخالص با سایر آیات تفاوت دارد؟ 

 «الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا( »2   «و اقم الصلوه لذکری( »1

 «نا المخلصینکذلک لنصرف عنه السوءَ والفحشا انه من عباد( »4 «و لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السَّعیر( »3

 باشد؟های زیر میی ........... بوده و متصف شدن به صفات الهی معلول کدام یک از گزینهمعلول آیه« ی مسیرنشان دادن ادامه» 

 های عالی بندگیپیمودن راه –« الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا( »1

 و فعلی داشتن حسن فاعلی –« الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا( »2

 های عالی بندگیپیمودن راه –« و لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السَّعیر( »3

 داشتن حسن فاعلی و فعلی      –« و لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السَّعیر( »4
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ی ی مبارکاهباا دقات در آیاه« کار و فعالیت کنای ؟اگر جهان پر از هرج و مرج بود آیا می توانستی  با اطمینان خاطر »اگرچنین سوال شود که  

 ............. جان خود را سیراب کرده و با پاسخ منفی به آن به آرامش خواهی  رسید.

 «قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر لنفسه( »2 «ان اهلل یمسک السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا( »1

 «اهلل الذی سخرلکم البحر لتجری الفلک فیه بامره( »4 .....«امراً هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضی ( »3

را ی ............. آیاهمفهوم « ی بین قدرت اختیار انسان و نظام جهان را سامان داده استتر رابطهخداوند با زیبایی هرچه تمام»گویی  جا که میآن 

  وهر چقدر عل  انسان بیشتر شود دایره اختیار او ............ ای انیب جان خود کرده

 .شودمحدود می –« اهلل الذی سخرلکم البحر لتجری الفلک فیه بامره» (1

 .شودمحدود می – «قدجاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه» (2

 .شودوسیع می –« اهلل الذی سخرلکم البحر لتجری الفلک فیه بامره» (3

 .شودوسیع می – «جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه قد» (4

 باشد.های کمال ............ میمندی ازقدرت اختیار برای فتح قلهساز بهرهخواهند و زمینههای خود میام گروه اختیار را برای ارضای میل و هوسکد 

 درک صحیح نظام حاکم بر جهان خلقت –( اعتقاد به اختیار مطلق 1

 شناخت جایگاه خود در نظام هستی –( اعتقاد به اختیار مطلق 2

 اعتقاد به خداوند حکیم          –( اعتقاد به جبر مطلق 3

 اعتقاد به اختیار مطلق –( اعتقاد به جبر مطلق 4

 ............  منظور این است که «برماز قضای الهی به قدر الهی پناه می»جا که حضرت علی )ع( فرمود: آن 

 باشند. کرده احاطه را متفاوت،انسان قدرهای و قضا (2 قضا و قدر با اختیار انسان ناسازگار است. (1

 شود.قضا و قدر واعتقاد به آن باعث خودباوری و احساس هویت می (4 قضا و قدر چیزی ورای قانونمندی و نظم است.  (3

 ای ؟ فه  پیام کدام آیه را اعالم کرده« ی الهی استهای جهان به حک  و ارادهپدیده»اگر بگویی   

 «انا کل شی خلقناه بقدر( »1

 «هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون( »2

 «اهلل الذی سخرلکم البحر لتجری الفلک فیه بامره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون( »3

 «قمر و ال اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحونال الشمس ینبغی لها ان تدرک ال( »4

 آید و آیه ........ بیانگر امتحان ایمان حقیقی از ایمان زبانی است. از مفهوم کدام آیه بدست می« آشکار نبودن نزدیک شدن به هالکت» 

 «من عطا ربک کلّا نُمدّ هوالء و هوال» -« ال یُحسبنَّ الذین کفروا و انّما نملی لهم خیر النفسهم( »1

 «کلّا نُمدّ هوالء و هوال من عطا ربک» -...« والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجُهم ( »2

 ...«اَحَسَب الناسُ اَن یترکوا ان یقولوا آمنا » – «ال یُحسبنَّ الذین کفروا و انّما نملی لهم خیر النفسهم( »3

 «اَن یترکوا ان یقولوا آمنا... اَحَسَب الناسُ» -« والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجُهم...( »4

 شود؟دارد که شامل همه انسانها میکدام آیه سنتی را بیان می 

 «کال نمد هوالء و هوالء من عطا ربک( »1

 «قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف عاقبه المکذبین( »2

 «الیحسبن الذین کفروا انّما نملی لهم خیر النفسهم( »3

 «ان اهلل لمع المحسنین الذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا و»( 4

من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت باآلجال و من یعیش باالحساان اکثار »فرماید: کدام آیه ه  مفهوم با این حدیث امام صادق )ع( است که می 

 ؟«من یعیش باالعمار

 «  فتنوناَحَسَبَ الناسُ اَن یَترکوا ان یقولوا آمنّا و هم الی( »1

 «ه فال یجری الّا مثلها و هم ال یظلمونبالسّیئه فله عشر امثالها و من جاء بالحسنمن جاء ( »2

 «وال یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر النفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثماً( »3

 «ولو انّ اهل القری آمنوا واتّقوا لَفَتَحنا علیهم برکات مِنَ السماء و االرض( »4
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 دقیقه 20زمان پیشنهادی:   زبان انگلیسی

 Let me, please, ……… this heavy box, you can’t move it by yourself. 
1) to help you to lift  2) to help you lift  3) help you lifting 4) help you lift 

 Holland is the world’s largest cheese producer ……… more than three million tons of every year. 
1) which make 2) made 3) is making 4) making  

 Today, computers can be made ……… to fit into a wrist watch and be powered from a watch battery. 

1) so small 2) too small 3) such a small one 4) small enough 

 Which sentence is grammatically wrong? 

1) I bought myself a dictionary as I felt I couldn’t keep borrowing Peter’s. 
2) Avoiding salt and fatty foods can help you to bring down your blood pressure. 
3) A program is a collection of information stored together in a computer under a particular name.  

4) This box is too heavy for even the three of us to move it. 

 In order to answer the needs of everyone in our company, our plans need to be ……… . 
1)  straight  2) natural 3) encouraging 4) flexible 

 Generally, there are four main factors that are responsible for the ……… of climate that occurs around the world. 
1)  subject 2) region 3) variety 4) mission 

 The possible effects of global warming are an increased number of human deaths, ……… of groups of animals and 

plants, and a dangerous ……… in sea levels. 
1)  imagination – excess 2) pollution – raise 3) extinction – rise 4) organization – aspect 

 Some children are very ……… . They break everything they get hands on. 
1)  destructive 2) efficient 3) confident 4)  distractive 

 If you want to be informed of what the ……... for getting the passport is, you can search for it on the Net. 
1)  preparation 2) production 3) procedure 4) projection 

 Ronaldo had the ……… of a football player concentrating on the ball to kick, but I wonder why he suddenly started to 

run. 
1)  stance 2) effect 3) mood 4) humor 

 You must read this article carefully and ……… its meaning. 
1)  bother 2) digest 3) suffer 4) increase 

 People who want to lose weight should have a diet consisting ……… of vegetables and low – fat food. 
1)  immediately 2) mainly 3) silently 4) quietly 

 

Cloze Test: 

You are made of 73 percent water. You have 206 bones. There are more sweat glands in your feet than in 

any other part of your body. There are about 60 ...(88)... in your face; you use 20 of them to laugh but 40 to 

frown. Your heart beats over 100,000 times each day. You really are ...(89) ...! 

The human body is a complex machine. From the day we are born our bodies grow and ...(90)... in response 

to our environment, diet, and habits. The body has many different organ systems and parts that work 

together to …(91)... us to breathe, move, see, talk, and digest food all at the same time. Most of the time we 

are unaware of what is happening in our bodies; usually it is only ….(92)…. we get sick or feel pain that we 

notice. 

  

1)  vessels 2) muscles 3) joints 4) cells 

  

1)  flexible 2) wonderful 3) hardworking 4) single 

  

1)  change 2) increase 3) influence 4) continue 

  

1)  require 2) complete 3) improve 4) allow 
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1)  since 2) because 3) whether 4) when 

 

Reading 1: 

“How do you overcome stage fright?” I’m often asked that question when someone finds out I am a 

presentation skills coach. The key is not to try to end these fears, but to control them. Here are a couple of 

methods. 

Practice aloud. To be in control when speaking to an audience of 10 or 1000, practicing aloud is important. 

It helps control the unknown; you know how long you take for your presentation because you timed the 

speech. You will have less fear of failure because you have successfully gotten through the speech in 

practice sessions. How many times should you practice? My comfort level is three times. Any more 

frequently than three time, I am in danger of getting tired of the material before I face my audience.  

The second method to control stage fright is to arrive early to check the room where you will be speaking. 

Check the physical aspects including sound, temperature, design of the room, number of seats, and 

lighting. Sit in the back of the room to see what the audience sees at the greatest distance from the 

speaker. Do a sound check. Walk around the room and become familiar with the space and feel of the room. 

Talk to the people who arrive early. All of these will relax you and help you feel comfortable with your 

surroundings. 

 

 This passage is mainly written to …….. . 
1)  describe 2) advise 3) compare 4) warn 

 The writer prefers to practice his speech no more than three times because ……… . 
1) it is a waste of time and energy  2) it makes him physically tired 

3) he may get bored with his own speech 4) he may arrive late for the presentation 

 Which of the following questions dose NOT the passage answer?  
1)  How many times to practice? 2) What dose the writer do? 

3)  What to check in the room? 4) Where to sit during to speech? 

 Which one is NOT one of the physical aspects of the room according to the writer? 
1)  Temperature 2) Sound 3) Design of the room 4) Lightness of seats 

 

Reading 2: 

Our growing need for food, goods and energy has had many harmful effects on the environment. Gases 

which are produced by cars, power stations and factories cause acid rain which kills trees and fish and 

damages buildings. If we use more environmentally – friendly forms of transport (those which don’t 

damage environment), we can reduce this form of pollution. 

A layer of carbon dioxide and other gases traps heat and keeps the Earth at the right temperature. This is 

called the greenhouse effect. But when we burn fossil fuels like coal, oil, and gasoline, we produce too 

much carbon dioxide, which causes the temperature of the Earth to rise little by little. This global warming 

can then cause changes in climate. 

A layer of gas which is called ozone protects the Earth from harmful ultraviolet rays of the sun (these rays 

are lines of light that cause our skin to become darker). Certain chemicals which are used in factories such 

as CFCs, have caused a hole to develop in the ozone layer. Too many ultraviolet rays can damage plants 

and sea life, and increase the risk of skin cancer. 

Most of the energy we use to heat and light buildings, run machines, etc. is made of burning fossil fuels. We 

will finally run out of these fuels, so we need to use other sources of energy such as wind and solar energy, 

that are renewable and don’t pollute the air. We should also try to save energy. 

 

 According to the passage, fossil fuels ……… . 

1)  decrease the amount of carbon dioxide in the atmosphere 
2) are the main source of pollution in the environment  
3)  should take the place of wind and solar energy 

4) protect the ozone layer from harmful ultraviolet rays 



  . دفترچه عمومی 8دبیرستان . آزمون  چهارمپایه      

 
11 

 We understand from the passage that ……… . 
1)  global warming happens suddenly 
2) using environmentally – friendly forms of transport increases pollution 

3)  certain amount of carbon dioxide is necessary for the Earth 

4) global warming doesn’t change the climate 

 According to the passage, which of the following statements is False? 
1)  Burning fossil fuels causes acid rain. 

2) The ozone layer damages plants and sea life. 

3) CFCs are harmful for the ozone layer. 

4) Wind and solar energy are renewable sources of energy. 

 We can imply that …….. . 

1) the ozone layer is a protective layer around the Earth. 

2) carbon dioxide causes the Earth to warm. 

3) we can help control global warming by using public transportation. 

4) scientists think that there will be a rise in sea levels. 


