
   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

زمان پیشنهادي ي پایه دروس دوره ي چهارم دبیرستان دروس دوره شماره سؤال تعداد مواد امتحانی 
 دقیقه18 - 1پیش دانشگاهی  1 - 25 25 زبان و ادبیات فارسی 1
 دقیقه20 2عربی  ـ 26 - 50 25 عربی 2
 دقیقه17 - 1پیش دانشگاهی  51 - 75 25 دین و زندگی 3
 دقیقه20 - 1پیش دانشگاهی  76 - 100 25 زبان انگلیسی 4

 دقیقه 75زمان پاسخگویی:  100تعداد کل سؤال: 
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 دقیقه 18زمان پیشنهادي:   فارسی ادبیات

.1 است؟   نادرستمعنی چند واژه با توجه به کمانک 
انگیـز)   دستور (راهنما) سنا (ستایش) بیغوله (گوشه) فرودست (پست) مآب (بازگشت) هجو (نکوهیدن) نـاوك (نیـزه کوچـک) مـوحش (وحشـت     

 پذیر)  مغازي (جنگ) عذار (رخسار) متمکّن (دارا) ممتنع (امکان
 ) شش  4 ) سه  3 ) پنج 2 ) چهار  1

.2 آمده است؟  نادرستاي   در کدام گزینه معنی واژه
 ) دژم (خشمگین)، شرنگ (سم)، خدیو (پادشاه)  2 رك (خطا)، اقوال (سخنان)، مستوجب (سزاوار)  ) ت1
 گسسته (شتابان)، مهابت (بزرگی)   ور (بینا)، عنان ) دیده4 شدن)، بارقه (پرتو)، غیرت (حمیت)   ) کتم (پنهان3

.3 نه آمده است؟ به ترتیب در کدام گزی» شائبه، غَوي، زندیق، لیر، تالیان«هاي  معنی واژه
 کنندگان   ) نقص، گمراه، دهري، ابزار موسیقی، تالوت2 ) عیب، آشفته، ملحد، موسیقی، پیروان  1
 ) شک، منحرف، کافر، آواز، پیروان  4 دین، نوعی ساز، قاریان   ) آلودگی، آشفته، بی3

.4 معنی چند واژه با توجه به کمانک مقابل آن درست است؟  
(مشاور)، گُرد (مبارز)، دارملک (پایتخت)، حضیض (پست)، جرگه (نمونه)، منقذ (رهاشـده)، حلّـاج (بافنـده)، شـاب      زدن ناهنجار (نامناسب)، راي

 (برنا)، وادي (دنیا)، دژخیم (بدخوي) کران (گوشه)  
 ) نه  4 ) هشت  3 ) هفت  2 ) شش  1

.5 است؟  نادرستامالي کدام واژه در متن زیر 
هاي او یکی نگزارده باشم و من خـود آن منزلـت و    پلنگ گفت: اگر مرا هزار جان باشد فداي یک ساعت رضا و فراغ ملک دارم از حقوق نعمت

محل کی دارم که خود را در معرض شکر آرم و ذکر عذر بر زبان رانم. و اکنون که بدین درجت رسید تأمل واجب است و من مصلحت ملک را 
 فرونگزارم.  

 ) نگزارده باشم  4 ) فراغ3 ) فرونگزارم  2 ) تأمل 1

.6 در متن زیر چند غلط امالیی و رسم الخطی وجود دارد؟ 
نمایـد و اهـل    گی پیري بدل کند و خویشتن را در لباسی که کس را خبر نباشد به جهانیـان مـی   و عادت زمانه است که طراوت جوانی به پژمرده

خبرند و عاقل دل در طلب جاه و مقام دنیاي فانی نبندد و روي به کسـب ثـواب آورد و بـه     تی عهدش بیزمانه از خبث باطن و دناعت طبع و سس
 اغواي این عروس هزارچهره به چاه ضالل نیافتد. 

 ) یک  4 ) چهار  3 ) سه  2 ) دو 1

.7 ها به جز گزینه ......... درست است.  ي گزینه امالي همه کلمات در همه
  ) طرد، صولت، مناهی، مضیق2  ) متأثر، مرثیه، هزل، محضر  1
 ) شقاوت، چغز، تهجد، منقذ  4  الشّکوي، عیوق، حضیض ) بقض، بث3ّ

.8 آمده است؟   نادرستي چند اثر در مقابل آن  نام پدیدآورنده
االلباب (عوفی)، روزها (اسالمی ندوشـن)،   ی)، لبابهاي من (گورک المحجوب (هجویري) الحیاة (طباطبایی)، قصص العلما (نیشابوري)، دانشگاه کشف
ي رسول اهللا (دکتر زریاب خویی)، اسرارالتوحید (ابوسعید ابوالخیر)، چهل حدیث (امام  الوقایع (محمود واصفی)، آن روزها (طه حسین)، سیره بدایع

 خمینی)، هزار و یک شب (طسوجی)  
 ) سه  4 ) چهار  3 ) دو 2 ) پنج 1

.9 است؟  ستنادرکدام گزینه 
 ) شروع شعر عاشقانه در قرن چهارم و کمال تغزّل در شعر فرّخی در قرن پنجم است.  1
 الطّیر عطّار و مثنوي معنوي مولوي بیانی تمثیلی دارند.   ) منطق2
 موضوع مشترکی دارند.  » غزّالی نامه«و » فرار از مدرسه«) کتاب 3
 ي غزنویان است.   فارسی در تصوف و مربوط به دوره هاي ترین کتاب المحجوب از جمله قدیمی ) کتاب کشف4

.10  است؟ نادرستمحتواي کدام اثر 
 االلباب (شرح حال شعرا و عرفا)   ) لباب2 پله تا مالقات خدا (شرح حال موالنا)   ) پله1
 ي نظامی)   وجوي ناکجا آباد (درباره ) پیر گنجه در جست4 االنبیا (شرح حال ائمه و بزرگان دین)   ) قصص3

عید ابوالعید ابوال
فی)،فی)،
سعیدسعید
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ااالببااالبب

 مضیقی، مضیق
 منق، منقذ

خویشتنو خویشتن
ر طلبل در طلب جا

و ود د

33

عذر برعذر بر ززب
ک ساعتک ساعت ر

ذک

  ت  

ت؟ ست؟ 

ران (گران (گ
ت   هفت هفت  

)، گُرد)، گُرد (
ي)خوي) کران

قابل آ مقابل آن
ر)، گُرر)، گُرشاور)، گُرمشاور)، گُر

وعی س نوعی ساز

بهجه به کمانک

 موسیقی موسیقی،
، نوعدین،دین، نوع

ئبهشائبه
 ملحته، ملحد، م

ه

شدن

شائشاشائب««ي ي 



         . دفترچه عمومی 8دبیرستان . آزمون  چهارمپایه       

2

.11 در بیت زیر کدام آرایه به کار نرفته است؟  
 با آبرو بساز که جاوید زنده ماند / چون خضر هرکه کرد قناعت به آب خشک 

 ) تلمیح  4 ) تناقض 3 آمیزي  ) حس2 ) تشبیه 1

.12 هاي بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟  آرایه
 کوهکن آخر گرفت  ها کشید / جان شیرین مزد دست از  تیشه در تمثال شیرین گرچه سختی

 آمیزي ـ ایهام تناسب ـ تلمیح   ) استعاره ـ حس2 آمیزي ـ ایهام   ) تشبیه ـ تشخیص ـ حس1
 ) اسلوب معادله ـ تناسب ـ تشخیص ـ جناس  4  ) تشبیه ـ استعاره ـ کنایه ـ تلمیح 3

.13 است؟   نادرستي چند بیت، مقابل آن  آرایه
 یادش به خیر، خنجر مژگان یار من (تشبیه) الف ـ چون نشترم به دیده خلد نوش خند ماه / 

 ب ـ بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد / حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی (حسن تعلیل) 
 ي باالي آن سرو از سر من کم مباد / زان که بر من رحمتی از عالم باالست این (حسن تعلیل)  ج ـ سایه

 د ـ عشق روي گل بسی خارت نهاد / کارگر شد بر تو و کارت نهاد (تشبیه) 
 گناه / ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم (مجاز)  کشم زان طبع نازك بی هـ ـ زردرویی می

 ) چهار  4 ) سه  3 ) یک  2 ) دو 1

.14 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ » آمیزي، استعاره، مجاز و کنایه اسلوب معادله، حس«هاي  آرایه
 ي خارش باشد  الف ـ سر گلزار ندارم نکنم میل به گل / تا مرا پاي دل آزرده

 ب ـ بالست نفس، عنان چون ز دست عقل گرفت / عصا چو از کف موسی فتاد ثُعبان است 
 ریش از آن تراب شنیدم  ر اي نسیم صبح، غباري / که بوي خون دلج ـ ز کوي یار بیا

 د ـ دید کز آن دل آغشته به خون / آید آهسته برون این آهنگ 
 افکن به سبوي  گر دهر به خاك / رخت در پاي خم انداز و می هـ ـ تا نیفکنده سرت کوزه

 ) هـ، ج، الف، د، ب  4 د ) ب، ج، الف، هـ، 3 ) ب، الف، ج، د، هـ 2 ) ب، د، ج، الف، هـ 1

.15 ي تشبیهی آمده است؟  ي استعاري و دو اضافه در کدام گزینه دو اضافه
 ) گردن استکبار، لب جویبار، کمند نظر، اکسیر عشق 2 ي حسد، حصار بردباري، آتش عشق  ) پاي تعدي، جمله1
 م، سرود عشق، مرغ دل ) کیمیاي عشق، صولت خش4 زار عمر، گل رویت   ) جوشش عشق، حیثیت مرگ، الله3

.16 مفهوم کلی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 
 »آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد«
 نشان شدم   ) در عشق آن پري نشانش پدید نیست / اندر میان اهل جنون بی1
 ویم عاقل است.  گویند خلق / و آن که در وي نیست عشقی من نگ ) طالبان عشق را دیوانه می2
 ) کدام دل که ز عشقت اسیر محنت نیست؟ / کدام سینه که از داغ تو جراحت نیست؟  3
 ) سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست / که خار دشت محبت محبت گل است و ریحان است.  4

.17 ؟نیستمفهوم کدام بیت با بیت زیر یکسان 
 جز گوش نیست هوش نیست / مر زبان را مشتري  محرم این هوش جز بی

 بهره هیچ ذره ز خورشید عشق نیست / زیرا که نور عشق به ذرات ملحق است   ) بی1
 ) هر که گردد مبتال اندر فراق / او شناسد سوز و درد اشتیاق  2
 ) شب فراق که داند که تا سحر چند است / مگر کسی که به زندان هجر در بند است  3
 ي سوز دل پروانه را از شمع پرس / شرح آن آتش ندارد جز زبانی سوخته   ) قصه4

.18 ها متفاوت است؟  مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه
 خوریم / صد بار پیر میکده این ماجرا شنید   ) ما باده زیر خرقه نه امروز می1
 کنند   یر می) می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب / چون نیک بنگري همه تزو2
 خو، خو کند  ) زانک خلقش چون براند خو ز خلقان وا کند / باطن و ظاهر همه با عشق خوش3
 ) ظاهرش با باطنش گشته به جنگ / باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ  4

؟ 
 گردن) گردن اس2

 کیمیاي ع کیمیاي عش

3
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.19  مفهوم بیت زیر با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟
 سو هراس  کس که شد ناسپاس / به دلش اندر آمد ز هر  به یزدان هر آن

 باشد / چو زلفت درهم و زیر و زبر باد  ني زلفت  ) کسی کاو بسته1
 ) مرا از توست هردم تازه عشقی / تو را هر ساعتی حسنی دگر باد  2
 ) هماي زلف شاهین شه پرت را / دل شاهان عالم زیر پر باد  3
 ) به جان مشتاق روي توست حافظ / تو را در حال مشتاقان نظر باد  4

.20 ي .........  ها با بیت زیر قرابت معنایی دارند به جز گزینه زینهي گ همه
 توان کردن شنا اي هوشمند   عشق دریایی کرانه ناپدید / کی

 ي ما، ساحل نجات ندید / عجب مدار که این بحر را کناري نیست   ) اگر سفینه1
 ) با دلی پر آتش و چشمی پر آب / غرقه اندر بحر بی پایان عشق  2
 ) گوید خرد که از غم عشقش کنار جو / دریاي عشق را چه کنم چون کنار نیست  3
 ) ز لطف و صنعت صانع کدام را گویم / که بحر قدرت او را پدید نیست کنار  4

.21 بیت زیر با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟ 
 گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد / اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم 

 ي شبنم گره در این گلزار / تالش صحبت آن آفتاب انور کن   مشو چو قطره) 1
 ) پرتو خورشید عشق بر همه افتد ولیک / سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود  2
 ) چو شبنم بیفتاد مسکین و خرد / به مهر آسمانش به عیوق برد  3
 داشتن   ا گوگرد احمریمی) اي که جویی کیمیاي عشق پرخون کن دو چشم / هست شرط ک4

.22 با کدام بیت تقابل مفهومی دارد؟ » تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد / هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر«بیت 
 ) بگذر از فکر خرد بیدل که در بزم وصال / گردش آن چشم میگونت آفت هشیاري است  1
 و گشتم بیدار   رسید از بد) بعد از این بد نکنم عاقل و هوشیار شدم / که مرا زخم 2
 ) فرصت از کف رفت و دل کاري نکرد افسوس عمر / کاروان بگذشت و من در خواب مردم، واي من  3
4ي فردا / بگذر امروز و حالیا خوش باش   ه) از غم دي و غص 

ي ابیات به جز بیت  با مفهوم همه» پذیرفت ي ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می شائبه هر عصب و فکر به منبع بی«عبارت  23.
 ......... تناسب معنایی دارد.

 ) زاهدان را زهد و ما را عشق خوبان شد نصیب / هرکسی را در ازل خود آنچه قسمت بود داد 1
 ) در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست / در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه نیست  2
 داند   م و این راز نهان / کس ندانست به غیر از تو خدا میورز ) روز و شب مهر تو می3
 رود ارادت اوست   ) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هر چه بر سر ما می4

از کـدام  » مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد. بخورد و بخسبد و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خداي غافـل نباشـد  «مفهوم عبارت  24.
 شود؟  دریافت میبیت 

 ) صحرا و چمن پهلوي من هست بسی لیک / همره شو اي دوست که تنها نتوان رفت  1
 ها مستور باش / از بال دوري طمع داري، ز مردم دور باش   ) مرد صحبت نیستی از دیده2
 نظر در چاه کنعانی / به مصر آ تا پدید آیند یوسف را خریداران   ) تو با این مردم کوته3
 در حق بند دل تا رسته گردي / چو دل در خلق بندي خسته گردي ) تو 4

.25 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  
 ي رندان بالکش باشد   ) نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست / عاشقی شیوه1
 کاري و توکّل دور است از مروت / بر دوش خلق مفکن زنهار بار خود را   ) بی2
 شاید / بر دل بهایی نه هر بال که بتوانی   را جز بال نمی ) ما سیه گلیمان3
 ) در ره عشق از آن سوي فنا صد خطر است / تا نگویی که چو عمرم به سر آمد ز ستم 4
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 دقیقه 20زمان پیشنهادي:   عربی

 ) 33إلی  26عین األصح و األدقّ فی التّرجمۀ أو التّعریب أو المفهوم لألسئلۀ رقم ( 
»!الجمیع بِه بحأبی بجانبی و ر هلَسو أج فی مکانی لَه تحزمیلی تَفَس تد26 » حینُ شاه.
 آمد گفت!  ي مردم خوش کالسیم را دیدم در کنار خود برایش جا باز کردم و پدرم او را نزدش نشاند و به همه گاه که هم ) آن1
 آمد گفتند!  جا باز کردم و پدرم او را نزد من نشاند و همگی به او خوش ام را دیدم نزد خود برایش کالسی ) هنگامی که هم2
 آمد گفت!  کالسیم مرا دید نزد خود برایم جا باز کرد و پدرم را نزد خود نشاند و به مقام مردم خوش ) وقتی که هم3
 آمد گفتند!  نشاند و همگی به او خوش ام را دیدم در جاي خود برایش جا باز کردم و پدرم او را نزد خود کالسی ) زمانی که هم4

».وصل اإلنسان إلی الکمالِ والرّشدالمسلمین علی تفکّر و تعلّم ی عمنذُ ظُهوره شَج 27 » کان االسالم.
 ) اسالم بود که از زمان ظهورش مسلمانان را به فکرکردن و یادگیري تشویق کرد تا انسان به کمال و رشد برسد! 1
 کرد تا انسان به کمال و رشد برسد!  یدایش خود مسلمانان را به اندیشه و آموزش تشویق می) اسالم از زمان پ2
 رساند!  اي تشویق کرد که انسان را به کمال و رشد می ) اسالم از هنگام پیدایشش مسلمانان را به فکرکردن و یادگیري3
 رساند!  کرده بود که انسان را به کمال و رشد می) اسالم از هنگام ظهور خود مسلمانان را به اندیشه و آموزشی تشویق 4

.28 » طَلَب اإلمام الخمینی (ره) منّا التمسک بالقیم اإلنسانیۀ و رفَض ما یعرِضُه الغَرب علینا من التحلُّل والفَساد!«
 دارد رد کنیم!   ند و باري و فساد بر ما عرضه میب هاي انسانی پایبند باشیم و هرچه غرب از بی ) امام خمینی (ره) از ما درخواست کرد که به ارزش1
 بند باشیم و از پیشنهاد غرب مبنی بر وابستگی و فساد دوري بجوئیم!  هاي انسانی پاي ) امام خمینی (ره) از ما طلب کرده است تا به ارزش2
 دارد!   بند و باري و فساد بر ما عرضه می ت که غرب از بیهاي انسانی و ردکردن هر آن چیزي اس ) درخواست امام خمینی (ره) از ما پایبندي به ارزش3
دارد را  بند باشیم و چیزي که غرب در وابستگی و فساد عرضه می هاي اسالمی پاي ي امام خمینی (ره) از ما این است که به ارزش ) خواسته4

 رد کنیم!  

عین الصحیح فی الترجمۀ:  29.
 کردید.  ا از اعتقادات خود دفاع می) لیتکم تدافعون عن اعتقاداتکم: اي کاش شم1
 رساند.  ) ال نفع فی کالم فیه الکذب و الغیبۀ: کالم دروغ و غیبت سودي نمی2
 دادند.  شان را انجام می ) شاهدت فی هذه الدائرة موظّفین یقومون باعمالهم: در این اداره کارمندانی را دیدم که کارهاي3
 ) کانّ ارادة االنسان أصلب من الحجر: گویا اراده انسان مانند سنگ سخت است. 4

.30 : الخطأعین 
: هیچ اطاعتی براي مخلوق در معصیت به خدا نیست! 1  ) ال طاعۀَ لمخلوقٍ فی معصیۀِ اهللاِ
 اش با خدا باشد!  که روزي اي در زمین نیست مگر این قُها: هیچ جنبدهبۀ فی األرضِ إلّا علی اهللاِ رِز) و ما من دا2
 گاه که قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و ساکت باشید!  ) إذا قُرِئَ القرآن فاستمعوا لَه و أنصتوا: آن3
 دهید!  ) لم تقولون ما ال تفعلون: نگفتید آنچه را انجام نمی4

.31 » أقلّ قیمۀ االنسان ما یحسنه / أکثر االنسان منه أم«عین الصحیح فی المفهوم 
  ) از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو 1
 ) انَّما األعمال بالنّیات 2
  ) إعمل الخیر کثیراً فی جمیع االحوال. 3
 اي، جانانه باش.  گویم سمندر باش یا پروانه باش / چون به فکر سوختن افتاده ) من نمی4

.32 .........» فی الحرب المفروضۀ ». «ازه ندادند که به کشور اسالمی ما تسلط یابدرزمندگان ما در جنگ تحمیلی به متجاوز اج«
 ) لن یسمح مقاتلینا للمعتديِ أن یتسلّط علی بالدنا االسالمیۀ. 1
 ) مقاتلوننا ما سمحوا لمعتد أن تتسلّط علی البالد االسالمیۀ. 2
 منا. ) لم یسمح المقاتلون لنا للمعتدي أن یتسلّط علی بالد إسال3
 ) مقاتلونا لم یسمحوا للمعتدي أن یتسلّط علی بالدنا االسالمیۀ. 4
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.33 »: اي کاش از خواب غفلت بیدار شویم و مشعل هدایت را از نو در دستان خود بگیریم.«
1 ! ن جدیدلَ الهدایۀِ بأیدینا مشْعفلۀ و نأخُذُ من نوم الغظُ ملیتنا نَستیق (  
! ) لیت نحنُ نستیقظ من ن2 ن جدیدنا مدوم الغفلۀ و نأخُذُ مشعل الهدایۀِ بِی 
3 ! ن جدیدل الهدایۀِ بأیدینا مشْعظُ من نوم الغفلۀ و نأخُذُ ملعلّنا نستیق (  
4 ! ن جدیدنا مدلعلّ نحنُ نستیقظ من نَوم الغفلۀ و نأخُذ مشعل الهدایۀ بِی ( 
 

 :) بما یناسب النَّص42إلی  34اقراء النّص التّالی ثُم أجب عن االسئلۀ ( 
فی حیاتهما. فی أثنـاء سـفرهما حـدث اخـتالف      آخرمجهوال  لیکشفافی یوم من األیام سافر شخص مع أحد أصدقائه إلی الصحراء «

فـی  «شدید بینهما و وقع فی نزاع فضرب أحدهما اآلخر علی خده. حینئذ إنحنی الصدیق المضروب علی األرض و کتب علی الرّمـال:  
و کأنّ شیئا لم یکـن  ثُم قبل خدي صدیقه و أما الضارب إعتذر منه فواصال طریقهما » مثل هذا الیوم ضربنی علی وجهی أعز اصدقائی

فی بین الطریق وصال إلی نهر فیه ماء جار و عزما أن یسبحا فیه. عندما ذهب الصدیق المضروب فی الماء فکاد أن یغرق بسبب الرّمال 
نی مـن المـوت   أنقذالیوم أعزّ أصدقائی « المتحرّکۀ لوال مساعدة صدیقه له. عندئذ إنحنی مرة اخري علی االرض و کتب علی الصخرة:

فسأله صدیقه: حینما ضربتک کتبتها علی الرّمل و حینما أنقذتک کتبتها علی الصخره ما السرّ فی ذلـک؟ فأجابـه صـدیقه:    » المحقّق
ـ  ی عندما یحسن إلینا أحد یجب علینا أن ننقشها علی الصخر لکی ال تستطیع أي الرّیاح تمحوها و اما إساءة النّاس لنا فعلینا کتابتها عل

 »علی الرّیاح محوها.الرّمال یسهل 
.34 عین الصحیح فی مفهوم النّص 

 ) هل جزاء االحسان إلّا االحسان؟ 2   ) کأنّ إرضاء الناس غایۀ ال تُدرك1
 ) صدیقک من صدقَک ال من صدقک4  ) عاتب أخاك باالحسان إلیه 3

.........» الصدیق المضروب «عین الصحیح.  35.
   ) کتب علی الرَّمل حتّی یستهزئُ صدیقه. 2  ) هوالّذي أنْقذ الضارب. 1
 ) کتب بعد إنقاذ صدیقه علی الصخرة ما وقع. 4 ) علَّم صدیقه نسیان شرور اآلخرین. 3

.36 حول النّص.  الخطأعین 
 ) إنحنی الصدیقان مرّتین إثنتین علی األرض. 2 ) الصدیق لم یمنع مرافقه شیئا مما یقدر علیه. 1
 ) قام الصدیق بکتابۀ علی الرّمل والصخرة. 4 یر الجبال والصخور علی مرّ االیام. ) الرّیاح ال تُغ3َ

.37   من أعمال الرجل المضروب؟ لیسأي عمل 
 ) التقبیل علی وجه صدیقه 4 ) الکتابۀ علی الرّمل 3 ) السباحۀ فی النّهر 2 ) االعتذار من صدیقه 1
 

 ) 40إلی  38عین الصحیح فی التحلیل الصرفی واالعراب ( 
.38 »: أنقذ«
  » ي«) فعل ماضٍ، متعد، مبنی للمعلوم / فعل و فاعله ضمیر بارز 1
 ) للمتکلم وحده، الزم، مبنی للمعلوم، معرب / خبر جمله فعلیه و مرفوع محالً 2
 المستتر و خبر و مرفوع محالً » هو«) مزید ثالثی من باب إفعال، مبنی / فعل مع فاعله ضمیر 3
 و خبر و مرفوع » اسم ظاهر«) للغائب، مزید ثالثی بزیادة حرف واحد / فعل و فاعله 4

.39 »: یکتشفا«
 ) فعل مضارع، للغائبین، مبنی، متعد / فعل منصوب بحذف النّون و فاعله ضمیر بارز 1
 ) مضارع، مزید ثالثی، معرب / فعل منصوب بحذف نون اعراب مع فاعله  2
 بزیادةِ حرفین، مبنی للمعلوم / فعل مضارع مجزوم فرعاً  ) للغائبین، مزید ثالثی3
 البارز و مرفوع محالً » الف«) فعل ماضٍ، للغائبتین، مبنی للمعلوم / فعل و فاعله ضمیر 4

ل 
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.40 »: آخر«
 االخر / نعت مفرد و منصوب  ) مشتق، نکره، منصرف، صحیح2 ) معرفه، معرب، ممنوع من الصرف / نعت و مجرور بالفتح 1
 ) مفرد مذکر، مشتق و اسم تفضیل / نعت و منصوب بالتبعیۀ 4 ) اسم، مفرد مذکر، جامد، نکره / مضاف الیه و مجرور باعراب فرعی 3
 

 ) 42و  41عین الصحیح فی التشکیل ( 
.41 » فی مثل هذا الیوم ضربنی علی وجهی أعزّ أصدقائی ثُم قبل خدي صدیقه«
 ) مثلٍ ـ أصدقائی ـ صدیقَ 4 ) أعزَّ ـ ضَرَبنی ـ صدیقِ 3 الیوم ـ وجهی ـ قَبلْ ) 2 ) مثلِ ـ الیومِ ـ أعزُّ 1

.42 صال الی نهر فیه ماء جار و عزما ان یسبحا فیه. فی بین الطریق و
 ) الطریقَ ـ عزَما ـ یسبحا 4 ) وصال ـ نهرَ ـ جار 3 ) بینِ ـ نهرِ ـ أنَّ 2 ) ماء ـ جارٍ ـ أنْ 1
 

: عین ال .43 نّعت جملۀً
 ) القرآنُ هوالنّور المبین یبعدنا من المعاصی! 2 ) جولۀُ الباطل ساعۀٌ و جولۀُ الحقّ إلی قیامِ الساعۀ. 1
 ) الکتاب صدیق مخلص یقَرّبک إلی الرّشاد! 4 ) إنّما المؤمنون إخوةٌ فاصلحوا بین أخویکم! 3

.44 یختلف نوعه عن الباقی: » اللّام«عین 
1الهواء (  ! ام لنلبس المالبس المناسبۀ خارج البیتهذه األی ل قبل الکالم! 2 باردنَ الخطأ علینا أن نتأملم منَسل ( 
 ) إجتهدنا کثیراً فَلْنَنجح فی اإلمتحانات! 4 ) لنَصبر علی الشّدائد حتّی نصل إلی أهدافنا! 3

.45 ؟ معاًفی أي األجوبۀ جاء الوصف و األضافۀ 
1بت أسماؤهم فی التّاریخ! ) هؤالء أص2 حوا أئمۀً لآلخرین و خُلِّد !  ) فی الیوم التّالی اُنْتُشرَ هذا الخَبر و جاء النّاس لیهنّئوا الرّجلَ
! 4 ) شاهدت الولد الّذي تَغَلَّب علی زمیله فی المسابقَۀ! 3  ) أیها الطّالب ال تعتقد علی النّفس األمارة أبداً

.46 فی عمل النّواسخ:  الخطأعین 
! 2 ) أصبحنا متقدمین فی الحیاة مادام المعلّمینَ ینصحوننا! 1 ماءهذه الس مصابیح رَ والنّجوموالقَم کأنَّ الشمس ( 
3 ! ! 4 ) أنزَلَ اهللاُ من السماء ماء فأصبحت األرض مخضّرةً  ) لیت االنسانَ یدرك سرَّ هذا الجمال فی خَلْق اهللاِ

.47 فیه المنصوب باالعراب الفرعی:  لیسیز ما م
 ) نحن ال ننسی میادین القتال فی جمیع االحوال 2 ) إنّ فی أیام دهرکم نفحات أال فتعرّضوا لها. 1
. 4 ) حضر الطّلّاب فی صفوف لیتعلّموا مطالب عدیدة. 3  ) الطّالب یشاورون المعلّمین فی مشاکلَ کثیرةٍ

.48 للمجهول:عین الصحیح للمبنی 
 ) مأل اللّص المغفّل اُذنی صاحب البیت بالقطن: ملئت اُذنا صاحب البیت بالقطن. 1
 ) شجعت هذه المقالۀ قاضیاً علی العدالۀ: شُجع قاضی علی العدالۀ. 2
 ) التَّشاؤم یبعدنی عن أهدا فی العالیۀ: التَّشاؤم اُبعد عن أهدا فی العالیۀ. 3
 یلۀً فی مازندران الجملۀ: نُشاهد غابات جملیۀ فی مازندران الجیلۀ. ) نُشاهد غابات جم4

.49 فیها اعراب تقدیري.  ماجاءعین العبارة التی 
 ) و إغتنم عمرك ایام الصبا. 2  ) إعتزل ذکر االغانی والغزل. 1
 ) بقدر الکَد شبابنا یکتسبون المعالی. 4  ) فی ازدیاد العلم إرغام العدي. 3

.50  :لنّاسخۀاعین ال 
1 ! ؤمنونَ الکافرینَ أولیاءذ الم2 ) ال یتّخ ! ال األبیض األسود هذا الحذاء اُرید ( 
 ) هل الحظْت اللباس أجمل من العافیۀ! 4 ) أال تَعلَم أنّ المبذّرین إخوان الشّیاطین! 3
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 دقیقه 17زمان پیشنهادي:  دین و زندگی

.51 پذیر است.  کاندین اسالم ما را به تفکّر در ......... براي شناخت ......... تشویق کرده است چرا که این شناخت از راه شناخت ......... تا حدودي ام
 ها ـ صفات ـ مخلوقات   ) نعمت4 ها ـ صفات ـ خالق   ) نشانه3 ها ـ ذات ـ خالق   ) نعمت2 ها ـ ذات ـ مخلوقات   ) نشانه1

.52 کند؟  ي خطر بیان می بارت شریفه، غفلت و ناسپاسی انسان را پس از نجات از ورطهکدام ع
 ) لئن انجیتنا من هذه لنکوننّ من الشّاکرین  2 ) و جرین بِهِم بریح طیبۀ و فرحوا بِها  1
ن) ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملو4 ) فَلَما انجاهم اذا هم یبغون فی االرض بغیر الحقّ  3

توانیم در  ، علت را می»خواهند پیامبران، امامان و اولیاي الهی بیش از دیگران با پروردگار جهان راز و نیاز کرده و از او کمک می«گوییم  وقتی می 53.
 ....... . مفهوم این جمله به دست آوریم که ..

 ت به خداوند است.  تر شدن انسان به معناي حقیقی معلول درك بهتر فقر و نیازمندي خود نسب ) کامل1
 بریم.   ها به او پناه می کنیم به همین جهت در سختی یابیم و حضورش را درك می ) هریک از ما با تمام وجود خدا را می2
 ) فقر و نیازمندي مخلوقات نسبت به خداوند، با کسب کماالتی نظیر علم، قدرت و معرفت قابل تغییر است.  3
 تر خواهد شد.   ) حرکت انسان در مسیر تکامل حقیقی، منجر به درك بهتر نیازمندي و فقرش نسبت به خدا و عبودیت قوي4

.54   گردد؟می مفهوم مطلب کدام »تَخرُجونَ أنتُم إذا االرضِ منَ دعوة دعاکُم إذا ثُم بإمرِه االرض و السماء تقُوم أن آیِاته من و« يشریفه يآیه از
 روح بودن مادي غیر و خلقت بودن حکیمانه) 2 روح بودن مادي غیر و زمین و هاآسمان برجایی پا) 1
 انسان مجدد آفرینش و خلقت بودن حکیمانه) 4 انسان مجدد آفرینش و زمین و هاآسمان جاي بر پا) 3

.55 هاي متعدد، به توحید در ......... اشاره دارد که در تقابل با ......... است.  پدید نیامدن جهان از اصل
 ) خالقیت ـ استقاللِ موجودات در تدبیر امور و بازکردنِ حسابی جداگانه براي مخلوقات  1
 ) خالقیت ـ اعتقاد به خدایان متعدد و تصور چند مبدأ براي جهان  2
 ستقاللِ موجودات در تدبیر امور و بازکردنِ حسابی جداگانه براي مخلوقات  ) ربوبیت ـ ا3
 ) ربوبیت ـ اعتقاد به خدایان متعدد و تصور چند مبدأ براي جهان  4

.56 یک از آیات است؟   یکتایی خداوند در فرمانروایی و مالکیت به ترتیب پیام کدام
 ) و هو الواحد القهار ـ قل اهللا خالق کلّ شیء 2 فی االرض  ) و هوالواحد القهار ـ و للّه ما فی السماوات و ما 1
) ما لهم من دونه من ولی ـ قل اهللا خالق کلّ شیء4 ) ما لهم من دونه من ولی ـ و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض  3

ه به کدام بعد توحید دارد و کدام آیه مرتبط بـا  اشار» ي موجودات جهان از خدا هستند و او در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد همه«عبارت  57.
 آن است؟  

 » قل اهللا خالق کلّ شی«) توحید در خالقیت ـ 2 »  و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض«) توحید در مالکیت ـ 1
 »  ام نحن الزّارعون ا انتم تزرعونه«) توحید در ربوبیت ـ 4  »  قل هو اهللا احد«) اصل توحید ـ 3

آیه بیـانگر ایـن    کدام و دارد توحید بعد کدام به اشاره.» بردمی پیش به فرموده معین برایش که مقصدي آن سوي به را جهان داوندخ« عبارت 58.
 مفهوم است ؟

 »أَحداً حکمه فی یشرِك الَ و ولی من دونه من لَهم ما« - ربوبیت) 2 »أَحداً حکمه فی یشرِك الَ و ولی من دونه من لَهم ما« - مالکیت) 1
 »الزَّارِعونَ نَحنُ أَم تَزرعونَه أَنتُم أَ« - ربوبیت) 4 »الزَّارِعونَ نَحنُ أَم تَزرعونَه أَنتُم أَ« - مالکیت) 3

بـه ترتیـب مبـین    » تنظیم روابط فرهنگی در جهت رضاي خداوند» «ها سر باز زدن از پذیرش فرمان طاغوت«، »هاي برتر در رفتار ظهور گرایش« 59.
 کدام ابعاد توحید در عبادت است؟ 

 ی ـ اجتماعی  ) اجتماعی ـ اجتماع4 ) فردي ـ اجتماعی ـ فردي  3 ) فردي ـ اجتماعی ـ اجتماعی  2 ) اجتماعی ـ فردي ـ فردي  1

.60 دهد؟  گرفتن یک گرایش فطري مورد بازخواست قرار می ي شریفه، خداوند انسان را به سبب نادیده در کدام آیه
 ) قل انّما اعظم بواحدة ان تقوموا هللا مثنی و فُرادي 2 ) الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدو الشّیطان  1
 ) و من یسلم وجهه الی اللّه و هو محسن فقداستمسک بالعروة الوثقی  4 هللا مخلصا له الدین  ) انّا انزلنا الیک الکتاب بالحقّ فاعبدا3

.61 شود ؟ می ي شریفه استنباط از مفهوم کدام آیه» پذیرد  می گیرد و از آن اثر عملکرد هر انسان از اعتقادات او نشات می« عبارت 
 »الوثقی بالعروة استمسک فقد محسن هو و اهللا الی وجهه یسلم من و« )1
 »مستقیم صراط هذا فاعبدوه ربکم و ربی اهللا انّ« )2
 »احدا حکمه فی یشرك ال و ولی من دونه من لهم ما« )3
 »الطّاغوت اجتنبوا و اهللا اعبدوا أن رسوالً امۀ کلّ فی بعثنا لقد و« ) 4
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، اتخاذ دانشمندان و راهبان به جاي خداونـد، بـه   .........»اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللا والمسیح ابن مریم «ي  ي شریفه براساس آیه 62.
 عنوان ......... در نهایت منجر به شرك در ......... خواهد شد. 

 ي پرستش ـ عبادت   ود شایسته) معبود و وج2 ي پرستش ـ ربوبیت   ) معبود و وجود شایسته1
 گاه و پشتیبان جهان ـ عبادت   ) تکیه4  گاه و پشتیبان جهان ـ ربوبیت   ) تکیه3

ایم که بـه طـور    خواند، باید نماز را براي تقرب الهی و رضاي او انجام دهد، از حسن ......... سخن گفته گوییم: کسی که نماز می وقتی می 63.
 طبیعی ......... . 

 آید.  ) فعلی ـ به دنبال حسن فاعلی می2 آورد.  حسن فاعلی را به دنبال می ) فعلی ـ1
 آید.  ) فاعلی ـ به دنبال حسن فعلی می4 آورد.  ) فاعلی ـ حسن فعلی را به دنبال می3

.64 جا که سخن از جاودانگی انسان در میان است پیام کدام گزینه راهگشاي درك این مقصود است؟   آن
 »  یا بنی آدم انا حی ال اموت اطعنی فی ما امرتک) «2 »  ا غنی ال افتقرا اطعنی فی ما امرتکیا بنی آدم ان) «1
 »  ) لو کنا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السعیر4 »  یا بنی آدم انا اقول لشی کن فیکون اطعنی فی ما امرتک) « 3

بـه ترتیـب بیـانگر .........، ......... و    » مندي انسان از امدادهاي الهی بهره«و » پرورش انسان«، »به یاد آوردن حکمت و قدرت عظیم خالق«مفاهیم  65.
 ریزي براي اخالص است.   ......... از لوازم برنامه

 پذیري ـ یاد معاد و روز حساب ـ انجام عمل صالح   ي حق ) تقویت روحیه2 ) افزایش معرفت به خداوند ـ یاد معاد و روز حساب ـ انجام عمل صالح  1
 ) افزایش معرفت به خداوند ـ انجام عمل صالح ـ راز و نیاز با خداوند  4 پذیري ـ انجام عمل صالح ـ راز و نیاز با خداوند   ي حق ) تقویت روحیه3

.... ي ..... ي شریفه آیهبه یاد آوردن حکمت و قدرت عظیم خالق مفهومی که از  و گرددمسیرمی.........  درپرتو انسان در غفلت زدن کنار 66.
 شود. می برداشت

   »السعیر اصحاب فی کنّا ما نعقل أو نسمع کنّا لو«....  - خداوند به معرفت ) افزایش1
   »الذکري الصالة اقم و« - خداوند به معرفت افزایش) 2
 »الذکري الصالة اقم و« - خداوند با نیاز و راز) 3
 »السعیر اصحاب فی کنّا ما نعقل أو نسمع کنّا لو«....  - خداوند با نیاز و راز) 4

ي .........  ي شـریفه  ترین گام براي رسیدن به درك صحیح نظام حاکم بر جهان خلقت ......... است که ایـن مفهـوم از دقّـت در آیـه     مهم 67.
 گردد.  مستنبط می

 »  ال الشمس ینبغی بها ان تدرك القمر و ال اللیل سابق النهار«) اعتقاد به خداوند حکیم و عادل ـ 1
 » انّ اهللا یمسک السماوات واالرض ان تزوال«مند بودن جهان ـ  ) قانون2
 » ان اهللا یمسک السماوات واألرض ان تزوال«) اعتقاد به خداوند حکیم و عادل ـ 3
 »  ال الشمس ینبغی لها ان تدرك القمر و ال اللیل سابق النهار«مند بودن جهان ـ  ) قانون4

.68 شود در حقیقت معلول شناخت ........  الهی است و آنجا که سخن از اجراي نقشه ي پدیده هاي هستی به میـان  یم اینکه دریا توسط انسان تسخیر
 . شود این مفهوم را متذکر می......... ي  ي شریفه آیه  کند و می آید ........ الهی ظهور می

 »بأمره فیه الفلک لتجري« -قضا  –تقدیر ) 2  »البحرَ  لَکُم سخَّرَ الَّذي اللَّه«  -تقدیر  -تقدیر) 1
 »البحرَ  لَکُم سخَّرَ الَّذي اللَّه«  -قضا  -قضا) 4  »بأمره فیه الفلک لتجري« -تقدیر   -قضا) 3 

.69 ي دیگري از آن ......... است.  شود و نمونه فروریختنِ دیوارِ کج، یک ......... است که با ......... خداوند محقق می
 بخشیدن به موجودات   ) قضاي الهی ـ اراده ـ حقیقت2 الهی ـ حکمت ـ مختاربودن انسان   ) قضاي1
 ) تقدیر الهی ـ اراده ـ مختاربودنِ انسان  4 بخشیدن به موجودات   ) تقدیر الهی ـ حکمت ـ حقیقت3

.70 گوییم؛ خیر.  با قاطعیت می» شوند؟ خود خارج میمندي  آیا موجودات جهان از قانون«ي ......... در پاسخ به پرسش  ي شریفه با استمداد از آیه
 ) ال الشّمس ینبغی لها ان تدرك القمر و ال اللّیل سابق النّهار  2 ) انّ اهللا یمسک السماوات واالرض ان تَزوال و لئن زالتا  1
 تجري الفلک فیه باَمره  ) اللّه الّذي سخّرلکم البحر ل4 ) قد جاءکم بصائر من ربکم فمن الصبر فلنفسه و من عمی فعلیها  3

هاي حاکم بر جهان خلقت و سلب تحرك، سـازندگی و نشـاط را در جامعـه و فـرد، بـه ترتیـب بـه دنبـال رواِج          مندي نادیده گرفته شدنِ قانون 71.
 پذیرد؟  هاي باطل صورت می یک از اندیشه کدام

  گري گري ـ جبري ) جبري2  گري ـ آزادي مطلق   ) جبري1
 گري   ) آزادي مطلق ـ جبري4  ) آزادي مطلق ـ آزادي مطلق  3
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گذارنـد و سـعادت جهـان آخـرت و      هموارشدنِ راه رسیدن به کمال معلول شناخت ......... است و کسانی که با نیت پاك، قـدم در راه حـق مـی    72.
 دهند مشمول ......... خواهند شد.  رضایت پروردگار را هدف قرار می

 ها ـ امداد خاص خداوند   ) قوانین حاکم بر زندگی انسان2 قت ـ سنت امداد الهی  ) قوانین جهان خل1
ها ـ امتحان و ابتالي الهی ) قوانین حاکم بر زندگی انسان4 ) قوانین جهان خلقت ـ سنت توفیق الهی  3

سیر در زمین به شناخت چه چیزي  خداوند پس از دستور به» قد خلت من قبلکم سنَن فسیروا فی االرض«ي  ي شریفه قرآن کریم در آیه 73.
 کند؟  توصیه می

 »  فینظروا کیف کان عاقبۀ الّذین من قبلهم) «2  »  ان یقولوا امنّا و هم ال یفتنون) «1
 »  فانظروا کیف کان عاقبۀ المکذّبین) «4  »  فانظروا کیف بدأ الخلق) «3

.74 نماید؟می بیان نبدکارا و کافران به خداوند دادن مهلت براي را دلیلی چه کریم قرآن
1» (ا وکَانَ م طَاءع کبظُوراً رحا) «2    »می إِنَّملنُم موا لَهادزْدیإِثْماً ل«  
3» (ی ولأُم مي إِنَّ لَهدینٌ کَیت4  »م» (مهرِجتَدنَسنْ سُث میونَال حلَمعی«   

.75 گردد؟  از دقّت در کدام حدیث مفهوم می» تأثیر رفتارهاي ماست زندگی ما به شدت تحت«عبارت 
 »  انّما المؤمن بمنزلۀ کفّۀ المیزان لکما زید فی ایمانه) «2 »  احب الناس ان یترکو ان یقولوا امنّا و هم ال یفتنون) «1
»  انّ اهل القري آمنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء واالرضو لو ) «4 »  من یموت بالذّنوب اکثر ممن یموت باالجال) «3

 

 دقیقه 20زمان پیشنهادي:   زبان انگلیسی

John selected a book which he knew was very complex ……… he wanted to leave a good impression on the professor. 76.
1) when  2) whether  3) since  4) while  

I made him ……… that he could learn English ……… hard. 77.
1) to promise - on trying  2) promise - with trying  3) promise - by trying  4) promised - trying  

Most of the nutritionists believe that we should avoid all foods ……… chemical substances. 78.
1) contained  2) contain  3) which are containing  4) containing  

There aren’t ……… books for all students to read before the test. 79.
1) too many  2) enough  3) so  4) such  

Which sentence is grammatically wrong?  80.
1) Whether rainy or sunny, I will leave tomorrow.  
2) The teacher told me that he will let me use his library.  
3) The greenhouse effect enhanced by human activities is dangerous for the planet.  
4) The little child had such a brain damage that the doctors were really worried.  

Our plans need to be ……… enough to fit for the needs of every one. 81.
1) straight  2) extra  3) flexible  4) proud  

Which communication power ……… do you use most when you speak to a group? 82.
1) notes  2) balances  3) pauses  4) tools  

I am ……… that Manchester United will win the game against Chelsea.  83.
1) confident  2) firm  3) instead  4) mood  

Because of the rise in temperature, many different types of migrant birds are in danger of ……… . 84.
1) laboratory  2) extinction  3) planet  4) environment  

The earthquake can ……… any place because no area is free of earthquakes. 85.
1) cause  2) hit  3) happen  4) suggest  

We have made one or two ……… to the original design and we hope you like it. 86.
1) objects  2) modifications  3) experiences 4) actions  

Last week ten workers were ……… in the coal mine and ……… two of them were badly injured. 87.
1) concerned - publicly  2) heated - mainly  3) risked - globally  4) trapped - unfortunately  
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Cloze Test: 
The practice of yoga teaches various gestures that gently stretch the muscles. Along with certain …88… 
techniques, these movements are designed to …89… strength, flexibility, and blood circulation. Yoga has 
been …90… to be an effective stress – reducer. A lot of people round the …91… practice yoga to keep 
themselves …92… . People living in eastern part of the world are much more interested in this sport.  

88.
1) smelling  2) breathing  3) playing  4) tasting  

89.
1) increase  2) decrease  3) weigh  4) release  

90.
1) felt  2) founded  3) found  4) fined  

91.
1) world  2) house  3) country  4) city  

92.
1) inflexible  2) proud  3) busy  4) healthy  

Reading 1: 
When I gave my name to the woman at the desk and told her why I had come, she seemed a bit surprised.  
“Oh, uh … Well, just take a seat. Mr. Lambert will be here soon,” she said. Three young women all about my 
age were sitting there. They gave me a strange look, as if I shouldn’t be there at all. I sat down near the door 
and had another look at the advertisement. I had come across it in the local paper.  
I had written a short letter about myself and had got back a brief note, asking me to come for a talk. What 
had surprised me was the fact that they had not sent me a proper application form to fill out; they had nor 
even asked me for a photograph. And so, as I sat there, waiting for Mr. Lambert, I couldn’t help wondering if 
they realized I was a man. I had signed the letter ‘Chris Neale.’ Did they think ‘Chris’ was short for 
‘Christine’ and not ‘Christopher’? I had done general office duties before. I knew something about 
computers, and spoke Spanish easily. But perhaps this was one of those jobs open only to women.  
After a while a man in his early thirties came in. He didn’t seem to notice me and introduced himself as Jack 
Lambert.  
“I’d like to tell you a bit about the company first, and then I’ll talk to each of you separately. But where’s the 
other girl … uh, what’s her name?” 
“Chris Neale?”, I asked uncertainly. 
“Yes. When he saw me, he let out a surprised ‘oh’. That isn’t you, is it?” I began to feel very ashamed. 

From the passage, it can be understood that ……… . 93.
1) the three young women were trying to make fun of him.   
2) the manager of the company didn’t like men to assist him 
3) the woman at the desk was not satisfied with the manner of the man  
4) the kind of sex required for the job had not been stated in the advertisement  

The manager got surprised because ……… . 94.
1) they had mistaken his name for a girl’s name 2) the man had not filled out the form completely  
3) the man had not written his name in short form  4) they found the age of the man not suitable for the job  

The man applying for the job ……… . 95.
1) had confused Christine with Christopher 2) was surprised at the manager’s name 
3) had written his real name in the letter  4) became happy when the manager called him  

According to the passage, which sentence is NOT true?  96.
1) The job advertised was for women only.  
2) They had asked Christopher for a photograph.  
3) Christopher was somehow familiar with office work. 
4) Mr. Lambert got surprised when he noticed the mistake Christopher had made.  

he e 
sex requirex requi

got surpgot surp

f thef the
deskdesk

en wen w
company mpan

k waswas

be ube u
n were trwere tr

y dy
n wewewewe

nyy

undund

et out aout 
rtainly. tainly

ut at autututut

 
y.

mpampa

ee
erhaps trhap

me in. He in. H

firsfi

ettette
e generene

s thithi

therther
r ‘r ‘

back
nt me a t me a 
re, wawa

os
ck a brk a b

pp
ck 

aaaa

” she s” she 
ouldn’t beuldn’t b

t in tht in th

had cohad co
e saidaid

cocococcc

4

4) city 4) city 

ealeal

finefin

ity  y  ity  y  y  y  



  . دفترچه عمومی 8دبیرستان . آزمون  چهارمپایه       

11

Reading 2: 
A Group of scientists is looking for a standardized method for dealing with the possibility of an asteroid or 
comet hitting the Earth, saying humans can do more than the dinosaurs ever could before an extremely 
large impact caused their extinction 65 millions years ago.  
The warning comes as interest grows in the group of asteroids and comets that orbit the sun in the Earth’s 
immediate neighborhood. The concerns were caused in part by several recent false alarms about impacts 
which were going to happen very soon.  
In recent weeks, a paper written by Durda and his workmates has been passing quickly among experts who 
study impact damages, to get support. The goal, they write in the 19 - page paper, is to encourage 
discussion of how to replace the “non – standard and inappropriate” way the world now considers any 
possible impact.  

Which statement is true according to the passage?  97.
1) Dinosaurs could survive if human beings existed 65 million years ago.  
2) Humans could help dinosaurs to protect themselves against the extremely large impact.  
3) Dinosaurs stopped existing 65 million years ago when an extremely large impact took place.  
4) Humans are considered less powerful to survive a very large impact.  

Asteroids and comets ……… . 98.
1) orbit the earth  
2) move around each other 
3) were produced as an extremely large impact occurred   
4) are star – like bodies turning around the sun  

Which sentence is not true?99.
1) Several impacts are going to happen very soon.   
2) Asteroids and comets are possible dangers to humans on the earth.  
3) Several recent false alarms about the possible impacts in future brought about the concerns.  
4) Sixty – five million years ago a very large impact occurred and dinosaurs could not survive.  

“Their” in line 3 refers to ……… . 100.
1) scientists  2) humans  3) dinosaurs  4) impacts  
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