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  هاِی زير است؟ كدام گزينه، پاسخ مناسبی برای معانی تعداد بيشتری از واژه -1

  »بورـ عيار ـ وقيعت ـ رفعت ـ طاق ـ ماللت ـ مُمد «
  ) اوج ـ سرخ ـ فرد ـ معيار۲  كردن شرمنده ـ نرمیـ ) ماندگی ـ سنجه ۱
     همتا دهنده ـ بی ادامهـ ) آزردگی ـ صافی ۴  سرزنشغش ـ  دهنده ـ يكتا ـ  ) ياری۳

  است؟ نادرستمعنِی چند واژه  - 2
(ادامۀ  (مفتون) / راه تافتن ه كردن) / مسحور(توجّ  (مشاور) / مسامحه ور(توانايی) / دست (ناخوشايند) / مايه (در پی فرصت بودن) / كذا ُقال«

گاهانه) / خايب (اندوه) / هشيوار (درنگ) / انديشه مسير دادن) / تعلّل   »(آزاد) بهره) / مطلق (بی (آ
  ) پنج۴  ) چهار۳  ) سه۲  ) دو۱

 ها درست است؟  در كدام گزينه معنی همۀ واژه - 3

 برزخ: حّد فاصل ميان دوچيز/  اثر: رّدپا/  آزرم: شرمگين/  ) اختالف: رفت و آمد۱

 زخمه: ضربه/ هيون: شتر /  جال: گمراه/  ) تپش: گرمی و حرارت۲

 قفا: پشت گردن/   دارنده  گاهعماد: ن/  طرح افكندن: بنا نهادن/  ) سبو: كوزه۳

 حََشم: خدمتكار/  مآب: بازگشت / مكيدت: حيله/  ) ُكربت: اندوه۴

 كامالً درست است؟ ،امالِی كدام عبارت - 4

  ؟شجاعت كجا به كار دارد ،و چون در معرض حولی نيفتدو چگونه صادر شود ا ) سخاوت از۱
  های خويش را بنهند. حرب از ميان برخاسته باشد و ايشان مر صالح ،) چون معهود را شبهت زايل شد۲
 صل نشود.مدد تقرير زبان و معونت تحرير بنان از قومی به قومی و از يومی به يومی متّ  بی ،) مقصود خواطر و ضماير۳

  در پناه دولت و متاوعت او گريختندی. ،ن وادی ضاللت چون خواستندی كه در حق گريزند) سرگشتگا۴
  وجود دارد؟ غلط اماليیچند  ،در متِن زير - 5

عـادت گرفتـه باشـد  ،ل از اقرانضبط نفس از شهوات و حلم نمودن در وقت صورت غضب و محافظت زبان و تحمّ  ،گر كسی در مبدأ جوانی«
بـر  چه پرستارانی كه به خدمت سفها مبتال شوند بر هتک و شتم فرسوده گردند و استماع انـواع قبـايح ؛شوار نبودمالزمت اين آداب بر او د

  »ر نشوند.ن متأثّ ايشان آسان شود، به حدی كه از آ
  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  ) يک۱

 وجود دارد؟ غلط اماليی موارددام در ك - 6

 همه اجناس و فصـول ،جالس مجلس وحدت الف)
  

ــت ــف قرب ــف موق ــنوف ،واق ــواع و ص ــه ان  هم
  

 اعـرض صـواب اسـت امّـ ۀشش جهـت آينـ ب)
  

ــهو  ــوردلی س ــمت از ك ــا میو چش ــد خط  بين
  

 یتو به عـارض چـو شـكفته ثمنـ چه كنم گرج) 
  

 یچـو دوهفتـه قمـر چه كنم گر تـو بـه رخ هـم
  

ــــذار د) ــــرو مگ ــــش ف ــــايع و محمل  ض
  

ــت ــو فروخ ــر ت ــويش ب ــز خ ــه او عج  و آن ك
  

  ) ج ـ د ۴  ) ب ـ د ۳  ) ب ـ ج ۲  ) الف ـ ب ۱
  ه است؟دسرو »حافظ شيرازی«ثيرپذيری از أا به تشعر زير ر ،پديدآورندۀ كدام اثر - 7

خواند تا اختران آسمان را بيدار كنـد و رهزنـان  های شورانگيز تو را می مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلكش، بيتی چند از غزل«
  »كوه و دشت را بترساند؟

  ديوان غربی ـ شرقی )۲    ماه نو و مرغان آواره )۱
  ) در حياط كوچک پاييز در زندان۴    ) تيرانا۳
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  به كار رفته است؟» استعاره ـ مجاز ـ حسن تعليل ايهام ـ ايهام تناسب ـ«های  ايهترتيب، آر در ابيات كدام گزينه به - 8
 الف) هر آدمی كه چنـين شـخص دلسـتان بينـد

 

 ضرورت است كـه گويـد بـه سـرو مانـد راسـت
  

 ب) جنبش سـرو تـو پنـداری كـز بـاد صباسـت
  

ــۀ مرغــان چمــن در طــرب اســت ــه كــه از نال  ن
  

 گـردد یز خـون مـ ريداد تـو هـم سـيـغ بيت ج)
 

گــر ســ لــب یشــود مــاه یمــ  ر در آبيتشــنه ا
  

 را كشـت یچشم مخمور تـو در خـواب جهـان د)
  

ــ ــت شمش ــيپش ــار دم شمش ــو ك ــدير ت  ر كن
  

 وه بــه چنــگيــن ميــگــر فتــد صــد بــار از ا ه)
  

ــه را ا ــجمل ــوي ــم و ب ــت طع ــگ ین اس  و رن
  

  ـ د ـ ج ـ ب ه ) الف ـ ۴  ه ـ د ـ ) ب ـ ج ـ الف ۳  ـ ب ه ـ  دـ  ج) الف ـ ۲  هد ـ الف ـ ج ـ   ) ب ـ۱
  های كدام گزينه در ابيات زير به كار رفته است؟ تمام آرايه - 9

ــب« ــم فري ــون چش ــگ نيلگ ــو انگيز رن  آميز ت
 

ــونگری ــر افس ــون، دارد س ــپهر نيلگ ــون س  چ
  

 ســان شــاخۀ نيلــوفرم از غــم رويــت، بــه
  

ــوفری ــگ شــعلۀ نيل ــه رن ــو را چشــمی ب  »ای ت
  

  آميزی ) كنايه ـ تشبيه ـ تناسب ـ حس۲  از ـ مراعات نظيرآرايی ـ مج ) تشبيه ـ واج۱
  ) مجاز ـ تناسب ـ حسن تعليل ـ تشخيص۴  آرايی ـ جناس ـ كنايه آميزی ـ واج ) حس۳

 .............  جز به؛ به كار رفته است» اسلوب معادله ـ استعاره ـ حسن تعليل«های  ها، آرايه در همۀ گزينه -10

ــون د۱ ــت چ ــاد لعل ــد ي ــرم) دل بجوش ــد در س  رآي
  

ــته از  ــپس ــي ــدان م ــت خن ــكر در پوس ــود یاد ش  ش
  

ــرم۲ ــاس ش ــق دارد در لب ــن را ،) عش ــان حس  پنه
  

ـــ ـــان م ـــه پنه ـــانوس از پروان  شـــود یشـــمع در ف
  

 چشمان را ز پيـری نيسـت سـيری از جهـان ) تشنه۳
  

ــرص ــدف از ح ــام ص ــره در ك ــدان می ،قط ــود دن  ش
  

ــع۴ ــي) از ض ــو یفان م ــتان ق ــت زبردس ــود پش  یش
  

ــ ۀشــعل ــآت ــه ســامان م  شــود یش ز خــار و خــس ب
  

 های كدام گزينه صحيح است؟ هر دو آرايۀ درج شده در برابر بيت - 11

 الف) نخواهد ديـد فـردا روی آتـش را گنهكـاری 
  

 پيچـد:  آتش چو مـو از خجلـت تقصـير می كه بی
  

  مجاز ـ حسن تعليل

ــرت  ــۀ غي ــت تيش ــاده اس ــراش فت  ب) جگرخ
  

 وگرنــــه كــــوهكن مــــا تحّملــــی دارد:
  

  ه ـ تلميحكناي

 هر كه را سـودای زلـف آن پـری ديوانـه كـرد  ج)
  

ــازار شــد:  ــر هــم زد و رســوای هــر ب  خانمــان ب
  

  ايهام تناسب ـ استعاره

 د) بــه چشــم مــور فرومايــه آشــكار آيــد 
  

 هزار نكتـه كـه از چشـم مـا نهـان بـوده اسـت: 
  

  آرايی ـ تناقض واژه

  ) ج ـ د۴  ) الف ـ د۳  ) ب ـ ج۲  ) الف ـ ب۱
  شود؟ ديده می» هم شيوۀ عادی ،هم شيوۀ بالغی«ت ابيات كدام در جمال -12

ــت ــاريكی در اس ــه ت ــوان ب ــمۀ حي ــف) چش  ال
 

ـــراب ـــدر خ ـــنج ان ـــر و گ ـــدر بح ـــؤ ان  لؤل
 

 ب) آن به كه چون منی نرسـد در وصـال دوسـت
 

 تا ضعف خـويش حمـل كنـد بـر كمـال دوسـت
  

 هسـت گفتـا بخـواه از مـا یج) گفتم كـه حـاجت
  

ــم ب ــتم غم ــا يگف ــزا گفت ــه راف ــتيك ــان اس  گ
  

ــم عاشــق ــش معشــوق حــال دره ــود آراي  د) ب
  

 روزی مجنـون سـرمه باشـد چشـم ليلـی را سيه
  

ـــل، نســـيم بهـــار راه)   در آتـــش اســـت نع
  

 رنـــگ ثبـــات نيســـت گـــل اعتبـــار را
  

  ) ب ـ ج ۴  ه) ج ـ ۳  ) ب ـ د ۲  ه) الف ـ ۱
 بيشتر است؟ »های اضافی تركيب«در كدام بيت تعداد  -13

ــراپايم ز دردت ) ۱ ــد آنس ــيون ش ــز ش ــان لبري  چن
  

ــان ــراب مژگ ــه از مض ــد ،ك ــان آي ــكم در فغ ــار اش  ت
  

ــا) ۲ ــرد گفت ــر خ ــتم از پي ــت جس ــل غفل ــان اه  نش
  

ــر دارد نشــانش ايــن ــه در فصــل بهــار از خــود خب  ك
  

ــاب) ۳ ــراب صــحبت احب ــت اســت ،در ش ــر غفل  زه
  

 گــر بــه چــاه افتــد كســی بهتــر ز دام صــحبت اســت
  

 او نـــرگس چشـــم و گـــل رخســـار و ســـرو قـــد) ۴
  

 اه آراســــتهيدر شــــكنج حلقــــۀ زلــــف ســــ
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 شده يكسان است؟ صهر دو واژۀ مشخّ  »نقش دستوری«در كدام گزينه  -14

 سـخن باشـی كامان شكوه گـر شـيرين مكن از تلخ) ۱
  

ــه  ــانیب ــر  عري ــا هن ــاز ار ب ــمبس ــرهن ه ــی پي  باش
  

 فــارغخــواری يــاران شــوی  ت غــماز مّنــ »كلــيم«) ۲
  

ـــرهم ز ـــر م ـــازه گ ـــه  داغ ت  كهـــن باشـــی زخـــمن
  

 روشـندانـش مكـن  ۀسواد صـفح ،ين مكتبا در) ۳
  

 چـو مـن باشـی ار نخـواهی هـم بخـت سيهروز و  سيه
  

كـامی آخربه پای خويش ) ۴  تيشه خـواهی زد بـه نا
  

گـــر در زور بـــازوی هنـــر چـــون   باشـــی كـــوهكنا
  

 يكسان است؟ ،»صلضماير متّ «در كدام گزينه نقش دستوری همۀ  - 15

 هــــزار كــــوه گــــرت ســــّد ره شــــوند، بــــرو )۱
  

ــــد، با ــــا در افكنن ــــرت از پ ــــزار ره گ ــــتيه  س
  

 زنـد گـر بـرهمم سـامان ،رانيـم وا یكند گر هسـت) ۲
  

 خواهـد یسامانش بكن گو هـر چـه مـ من و حسن به
  

 كنم، ورنـه ین تعاون ميدلم تنگ است، از آن چند) ۳
  

ــدا ــا یف ــاک پ ــزارم دل یخ ــد ه ــر باش گ ــت، ا  توس
  

 بنـــدم یال كمـــرت مـــيـــكـــه خ ها شـــد ســـال) ۴
  

ــ ــزم ه ــيهرگ ــه خیچ نگفت ــ: چ ــو را؟ي ــت ت  ال اس
  

 است؟ نادرست ،كدام عبارت دربارۀ ابيات زير -16

  و بــدارمت گــردن یغ كشــيــكــه ت شــود«
  

 شــود؟ ه تــو و عشــق مــن آزمــودهتوّجــ
  

ــود ــت ام ش ــه دس ــك ــدّ ي ــه م ــددم ب   عا برس
  

ــده ــن عق ــتۀ م ــار بس ــوده ز ك ــود؟ ها گش  »ش
  

 ) در ابيات فقط يک تركيب وصفی به كار رفته است.۱

 نقش مفعولی وجود دارد. ،) در هر دو بيت۲

  .است به كار رفته »مضارع اخباری«و  »ارع التزامیمض«فعل در هر دو زمان  ،) در هر دو بيت۳
  چهار وابستۀ پسين وجود دارد. ،) در دومين بيت۴

 مضمون كدام گزينه متفاوت است؟ -17

ــــو دا از) ۱ ــــاني ــــدر جه ــــام ن ،دم ان ــــن  کي
  

ـــــــيز گ ـــــــاد ف یت ـــــــام نورا ب ـــــــرج  ک ي
  

ـــان راســـت حاصـــل) ۲ ـــهمـــه چ ،جه ـــز لي  کي
  

ـــز ـــرد ج ـــوان ب ـــود ت ـــا خ ـــه ب ـــام چ ـــن ن  ک؟ي
  

ــــز) ۳ ــــه ج ــــام ب ــــو ازين ن ــــ ك ــــناي  ن انجم
  

ــــ ــــا خويبب ــــد ب ــــه بردن ــــا چ ــــتن؟ين ت  ش
  

ـــان) ۴ ـــراد از جه ـــام ،م ـــن ن ـــس کي ـــت و ب  اس
  

ــــز ــــه ج ــــام ب ــــسين ن ــــه ك ــــد ب ــــو نمان  ك
  

 متناسب است؟ ،كدام گزينه با ابيات زيرمفهوم  - 18

 پســـــت ۀن ســـــراچيـــــاگفتنـــــد در «
  

ــــرود ــــاال ن ــــدا ب ــــ ز ص ــــت کي  دس
  

ــــا ــــت ت ــــاز دس ــــر نس ــــش يدگ  اري
  

ـــــه ـــــود ب ـــــداده نب ـــــزاوار یص  »س
  

 نيفتم از صدا گر صـد شكسـتم بـر شكسـت آيـد) ۱
  

ــی ــتم ن ــدک شكســتی از صــدا اف ــه از ان  ام چينــی ك
  

ــه ب) ۲ ــر ك ــان مب ــن گم ــاياز م ــتي ــالف دوس  د خ
  

 یبــــه دشــــمن یشــــوند جهــــان فــــقمتّ  ور
  

 هـا حـل مشـكل یكـرد سـاق یمانـۀ مـيپ کي به) ۳
  

ــه ــ ب ــاه ع کي ــرد م ــره وا ك ــاخن، گ ــن ــا د از دلي  ه
  

ــييآ ،حســن و عشــق) ۴ ــاقشــهرت گرفــت از اتّ  ۀن  ف
  

ــا نباشــد از ــار صــدا در ،محكــم ســر دو ت  ســتين ت
  

 تری دارد؟ تناسب كم ،ها اير گزينهمضمون كدام گزينه با س -19

 تـوان آزادگـان را بنـده كـرد  ) چون بـه احسـان می۱
 

ــــيم و زر دنيــــا مشــــو ــــی بنــــدۀ س  از بخيل
  

 خواهــد ريــزش ابــر كــرم موقــع نمــی ،) بــه احســان۲
  

 بــاز رحمــت كــن ،نباشــم گــرفتم قابــل رحمــت
  

 ) شود محشور در سـلک بخـيالن در صـف محشـر۳
  

گر شـهرت ز احسـان، مطلـب افتـاده  اسـت حـاتم را ا
  

 ) مكــن در مــّد احســان كــوتهی، تــا منصــبی داری۴
  

 كــــه باشــــد باددســــتی لنگــــر آرام منصــــب را
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 تر است؟ متناسب» دار من و تو خورشيد در دشت، آيينهمن بودم و يک چمن داغ / امروز  ،ديروز در غربت باغ«كدام گزينه با بيت مفهوم  - 20

 غـم مخـور ،دمـد از لعـل جانـان ی) سبزۀ خـط مـ۱
 

 غــم مخــور ،وانيــخضــر از آب ح ،رابيشــود ســ یمــ
  

 همـدم یه ايـتك لبان پر نيرين شي) مكن بر وصل ا۲
  

 روز خســرو بــودم و امــروز فرهــادميــكــه مــن د
  

 ن بــاغ و بوســتانايــ كــه هســت در ی) هــر شــبنم۳
  

 دار اوســــت نــــهييگــــل را بهانــــه ســــاخته آ
  

 ه ز طوفـــان گذشـــته بـــوديـــل گريروز ســـيـــ) د۴
  

ـــروز پ ـــام ـــي ـــان نم ـــه مژگ ـــک ب ـــد یک اش  رس
  

  متناسب است؟ ،كدام گزينه با عبارت زيرمفهوم  -21
ای گشـاده باشـم ـ سراسـر كرامـت باشـم و سـراپا  تر داعيه كه زبان به كم آن وختم كه همانند با درختان بارور ـ بیتيرانا! من از طبيعت آم«

  »داشتی به سپاسگزاری يا آفرين. گونه چشم هيچ دستی؛ بی گشاده
 سـايل ۀبينـد كـريم از جبهـ شرمی كـه می) به اين ۱

  

ــرنگون می ــم س ــر ه ــش گه ــت گهرپاش ــد از دس  افت
  

 درمانــده نگــذارد ،) كريمــان را خــدای مهربــان۲
  

 اهـل سـخاوت را ،رويـد زر از كـف همچـو گـل كه می
  

ــرفكنده۳ ــرم س ــرم ك ــان ز ش ــا ) هم ــو بي ــم چ  دي
  

ــر داد ــه ب ــر چ گ ــنگ ا ــوض س ــل در ع ــو نخ ــچ  مي
  

ــوز۴ ــب ۀ) ك ــم  ل ــرونبســته از خ ــد ب ــراب آي ــر ش  پ
  

 ســـتا خامشـــی پـــيش كريمـــان از تقاضـــا بهتـــر
  

 ؟نيستكنندۀ باطن  شاعر بر اين باور است كه ظاهر بيان ،در كدام بيت - 22

 ) نتـــراود ز لـبـــم چـــون لـــب پـــيمانه سـخـــن۱
 

 در راز مــــــرا هخـبــــــری پــــــرد نـشــــــود بـی
  

 آثـار مـن پيداسـت بـر لـوح وجـود ،چو جـان ) هم۲
  

 گـرچـه پـنـهانـم بـه ظـاهر لـيک پـنـهان نيسـتــم
  

ــر نقــش و نگــار۳ ــاطنم از جــوهر ذاتــی اســت پ  ) ب
  

ــاهر ــه در ظ ـــون آيين ـــه چ ـــاده ،گرچ ــين س  ام زم
  

 ) خـودنمــــايی نـبـــــود شيــــوۀ اربـــاب طلـــب۴
  

ــــگ ـــــۀ ري ــــش قافل ــــت آت ــــدا نيس  روان پي
  

 تناسب معنايی بيشتری دارد؟» ؟ای كز تيغ او مجروح نيست ضربت گردون دون آزادگان را خسته كرد / كو دل آزاده«كدام گزينه با بيت  - 23

ــ) ۱  وحشــت اســت ،قبــس كــه مــا آزادگــان را از تعلّ
  

 عكــس مــا چــون آب دانــد قعــر چــاه آيينــه را
  

 پســـت و بلنـــد دهـــر نيســـت ،مـــانع آزادگـــان) ۲
  

 جهــت كهســار بــاش رود گــو شــش نالــه از خــود مــی
  

 اهــزار نقــش ز هــر پــرده روشــن اســت اّمــ) ۳
  

 ؟ســـواد چـــه عـــرض هنـــر دهـــد كاغـــذ بـــه بـــی
  

 نـه راييآ ،ر گـل خواهـد نهـانيـز »صـائب«زشت ) ۴
  

ــم ــردون دون یخص ــ گ ــل ب ــردم قاب ــا م ــت هب  جاس
  

 ؟نداردتناسب معنايی  ،زير شعركدام گزينه با  - 24

گر «    »بينی. نمی/ ها را هم  ستاره/ ای  كه آفتاب را نديده/ گريه كنی ا
ــ) ۱ ــه ك ــا ب ــ یت ــدن یمســتقبل و ماضــ ۀقّص  ؟خوان

  

ـــ ـــر م ـــانه نظ ـــه افس ـــاش ك ـــاخبر ب ـــدد یب  بن
  

 ز حـال روزگـار مـن یپرسـ یكـه مـ یم ايچه گـو) ۲
  

 دانـم ین است و مستقبل نمـيرفت و حال ا یكه ماض
  

ــيش) ۳ ــن ز پ ــی ك ــرآ بين ــی ب ــرت ماض ــگ حس  نن
  

ـــ ـــا نظّ ـــر قف ـــش را دم میب ـــردن ري ـــد اره ك  كن
  

ــ) ۴ ــرج ماض ــه راه خ ــتقبل ب ــل مس ــهير یدخ  خت
  

ــا نينقــد حــال خــو ــوديه يســش را ب  كســان كــرده ب
  

 دارد؟ تری كم یبيت زير با كدام بيت ارتباط مفهوم - 25

ـــــش« ـــــان ،آت ـــــود زي ـــــراهيم را نب  اب
  

 »تـرس از آن هر كه نمـرودی اسـت، گـو مـی
 

 خـــاتم ســـليمان شـــد ،) كســـی كـــه لعـــل لـــبش۱
 

 ؟بــاک باشــد از آســيب ســحر اهــرمنش چــه
  

 ؟) گــر دلــت صــاف اســت از مكروهــی دنيــا چــه بــاک۲
  

ــخص ــبح ش ــرد ،ق ــت ك ــدنام نتوانس ــه را ب  آيين
  

 ؟) چــون خليــل ار در ميــان آتــش افتــادم چــه بــاک۳
  

ــت ــوش اس ــت آذر خ ــا ب ــا را ب ــرود م ــآتش نم  ك
  

ـــــا آزاده را۴ ـــــاغ دلگش ـــــت ب ـــــدامانی اس ك  ) پا
  

ــف بی ــدا يوس ــی زن ــرم را از تنگ ک؟ج ــا ــه ب  ن چ
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  ۲۶ـ  ۳۵( إلی العربّي‗أو  من ترجم‗عن الفي الجواب  األنسبعيِّن:(  

26 -  ًيوم ينظر المرء ما قّدمت يداه و يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا : 

  »گويد: ای كاش من خاک شوم! نگرد و كافر می دو دستش فرستاده است میچه  آن روزی كه انسان به آن«) ۱
  »گويد: ای كاش من خاک بودم! كند و كافر می چه را دستانش از پيش فرستاده است نگاه می روزی كه آدمی آن) «۲
  »خاک بودم! گويد: ای كاش من كند و كافر می چه دستانش تقديم كرده است نگاه می همان روزی كه انسان به آن) «۳
  »شدم! گويد: كاش من خاک می چه كه دستانش از پيش فرستاده نگاه كرده و می روزی كه در آن آدمی به آن) «۴

 !»: الباحث الّذي يُؤّدي دوراً هامّاً في إشاع‗ العلم و األدب تُعطی له دكتوراه فخريّ‗ تقديراً لجهوده« - 27

  شود! هايش دكترای افتخاری اعطا می كند، به او به پاس تالش پژوهشگری كه منجر به اشاعۀ علم و ادب شده و نقش مهّمی در آن ايفا می) ۱
  شود! او دكترای افتخاری داده میهايش به  نمايد، برای قدردانی از كوشش ) پژوهشگری كه نقش بااهمّيتی در ترويج علم و ادبيات ايفا می۲
  دهند! هايش دكترای افتخاری می كند، به منظور قدردانی از تالش ) به پژوهشگری كه نقشی مهم در ترويج دانش و ادبيات ايفا می۳
  ود!ش هايش به وی دكترای افتخاری اعطا می ) پژوهشگر كسی است كه در اشاعۀ علم و ادبيات نقش مهّمی دارد و به پاس كوشش۴

 !»: بن عبد الملك كان الفرزدق يستر حّبه ألهل البيت عند خلفاء بني ُأمّي‗ و لكنّه جهر به لّما حّج في أيّام حكوم‗ هشام « - 28

  بن عبدالملک، وقتی كه در حج بود، آن را آشكار كرد! كه در زمان حكومت هشام كرد تا اين یفرزدق در زمان خلفای بنی امّيه عشق به اهل بيت را پنهان م) ۱
  بن عبدالملک حج را به جا آورد، آن را افشا كرد! امّيه، فرزدق محبتش به اهل بيت را پنهان كرده بود ولی او زمانی كه در روزهای حكومت هشام ) نزد خلفای بنی۲
بن عبدالملک حج را به جـای  داشت اما در نهايت زمانی كه در ايام حكومت هشام امّيه مخفی می اهل بيت نزد خلفای بنی ) فرزدق محّبت خود را به۳

  آورد، مجبور به آشكار كردنش شد!
  ا آورد، آن را آشكار نمود!بن عبدالملک حج را به ج كرد اما وقتی كه در ايام حكومت هشام امّيه عشق خود را به اهل بيت پنهان می ) فرزدق نزد خلفای بنی۴

 !»: هل تعلم أن نقدر علی تعليم اللّغ‗ العربّي‗ التالميَذ حيث يرغبون فيها رغب‗ المحبّين؟« - 29

  ای كه به آن رغبت دوستداران را پيدا كنند؟ اد بدهيم، به گونهآموزان ي توانيم زبان عربی را به دانش دانی كه چگونه می آيا می) ۱
  چون دوستداران رغبت پيدا كنند؟ آموزانمان هستيم تا به آن هم دانی كه ما قادر به تعليم زبان عربی به دانش ) آيا می۲
گاهی كه قادريم زبان عربی را به گونه۳   دوستداران به آن رغبت پيدا كنند؟ آموزان بياموزيم كه مانند ای به دانش ) آيا به اين آ
  مند شوند؟ ای كه چون دوستداران به آن عالقه آموزان هستيم به گونه دانی كه قادر به آموزش زبان عربی به دانش ) آيا می۴

 !»: إنّي واثق أّن كّل كاتب قد وصف نابليون بأوصاف ال تُشبه أوصاف الُكّتاب اآلخرين« -30

  های ديگر نويسندگان شباهت ندارد! هايی وصف كرده كه به ويژگی ای ناپلئون را با ويژگی من مطمئنم كه هر نويسنده) ۱
  ديگر شباهت نداشته است!های نويسندگان  هايی توصيف كرده، به ويژگی ) همانا من مطمئّنم كه هر نويسنده كه ناپلئون را با ويژگی۲
  ای برای ناپلئون اوصافی را آورده كه شبيه اوصاف ديگر نويسندگان نيست! ) من اطمينان دارم كه هر نويسنده۳
  های ديگر نيست! هايی توصيف كرده كه شبيه كتاب ای ناپلئون را با ويژگی كه هر نويسنده ) من اطمينان دارم از اين۴

 !»: عصارات المشاكل بل لُيقبل علی ذكر ربّه راجياً العبور منها بسالم‗الييأِس المؤمن إذا عصفت إ« -31

  ها اميد دارد! بور با سالمتی از آنكه به ع وزند، بلكه بايد به ذكر پروردگارش روی آورد در حالی های مشكالت می مؤمن نبايد نااميد شود زمانی كه طوفان) ۱
  ! ها عبور نمايد ز آن) مؤمن نبايد هرگاه گردبادهای مشكالت وزيدند، نااميد شود، بلكه بايد به ذكر پروردگار خود روی بياورد و اميدوار باشد كه به سالمت ا۲
  ها عبور كند! كه اميدوار است به سالمت از آن پذيرد در حالی ها را می ارش آنبلكه با ياد پروردگ  وزند، شود وقتی كه گردبادهای مشكالت می ) مؤمن مأيوس نمی۳
  ها را اميد دارد! كه عبور با سالمتی از آن ها را بپذيرد در حالی وزند نااميد نشود، بلكه با ذكر پروردگارش آن های مشكالت می ) مؤمن هرگاه طوفان۴
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 !»: لُفصحی فبّدلها العرب إلی حروف قريب‗ من مخارجها وفقاً أللسنتهمبعض الحروف الفارسّي‗ ال توَجد في العربّي‗ ا« - 32

  نند!ك ها را براساس زبانشان به حروف نزديک، مخارجشان تبديل می ها آن برخی حروف فارسی كه در عربی فصيح وجود ندارند، عرب) ۱
  آورند! های خود به زبان می ها را به حروف نزديک به مخارجشان طبق زبان ها آن شوند، پس عرب ) بعضی از حروف فارسی در عربی فصيح يافت نمی۲
  كردند! ها را به حروفی نزديک به مخارجشان تبديل هايشان آن ها طبق زبان ) بعضی از حروف فارسی در عربی فصيح وجود ندارند، بنابراين عرب۳
  ها را به حروفی شبيه مخارجشان تبديل كردند! هايشان آن ها براساس زبان بنابراين عرب  ) برخی از حروف فارسی در عربی فصيح وجود نداشتند،۴

 :الصحيح عيِّن -33

  كنند!  ها كمک می ها برای يادگيری درس دانند كه امتحانات به آن آموزان می الطّالب ليعلموا أّن االمتحانات تُساعدهم لتعلّم الدروس!: دانش) ۱
  كه در سختی به شما طعام داد و در ترس به او ايمان آورديد! ) ربّكم هو الّذي أطعمكم في الشّدة و آمنكم من خوف!: پروردگار شما همان كسی است۲
  شوند! كه با توپ در ساحل بازی كنند، بانشاط می ) إّن األطفال صاروا نشيطين بعد أن لعبوا بالكرة علی الشاطي!: كودكان پس از اين۳
گر انديشه۴   خوانی، بفهمی! چه را كه می توانی آن باشی، با آن می ای توانا داشته ) إذا كان لك فكر قادر تستطيع به أن تفهم ماتَقرأ!: ا

 :الخطأعيِّن  - 34

  بيه كرده است؟!ها را به چه چيزی تش : عّقاد محدود كردن در انتخاب كتاب بأّي شيء شّبه العّقاد التحديَد في اختيار الكتب؟!) ۱
  ها جّداً بسيار ترسناک است اما هيچ گريزی از آن نيست! ) سقوط الفراخ مشهد مرعب جّداً ولكْن ال فراَر منه!: افتادن جوجه۲
   هايم باور دارم! رساننده به من نيست، چون من به توانايی ) ليس قول العدّو بضائري ألنّي لدّي إيمان بقدراتي!: سخن دشمن زيان۳
كبر هو أن يُغرق المرء في مدح الناس و ذّمهم!: نادانی بزرگ) ا۴   روی كند!  تر آن است كه انسان در ستايش و نكوهش مردم زياده لحمق األ

 ؛ عّين الصحيح:»تختی چوبی داشتم كه آن را از بازار مشهد خريده بودم!« -35

  ) السرير الخشبّي كان لي أشتريه من سوق مشهد!۲  كان عندي سرير خشبّي اشتريته من سوق مشهد!) ۱
  ) عندي كان سرير خشبّي و اشتريته في سوق مشهد!۴  ) كان لدّي سرير خشبّي أشتريه في سوق مشهد!۳
  ‗۳۶ـ  ۴۲( ّص بما يناسب النِاقرأ النّص التالي بدّق‗ ثّم أجب عن األسئل‗ التالي:(   

  من قافلته! يتأّخرالعالم علی مسير الحرك‗ الدائمّي‗ فالتجديد و التغيير من ُسننه الطبيعّي‗ فالبُّد لمن يريد التقّدم أّال 
أنواعهـا و من مظاهر هذا التّقدم هو تطوير (= التقّدم) عّدة مجاالت بفضل سهول‗ الوصول إلی المعلومات كما ُسّهلت عملّي‗ التواصل في جميع 

أو بريد إلكترونّي! فظهرت العديد من األجهزة الحديث‗ الّتي جعلت العالم شبيهاً بقري‗ صـغيرة و قّربـت  نّصّي‗سواء أ كانت اتّصاالت أو رسائل 
  البعيد و جعلت بعض األمور الّتي كانت تَُعّد مستحيلً‗ في القديم ممكنً‗ في عصرنا الحالّي!

  و تحسين حالهم بشكل أسرع و أحسن و أوثق كما تيّسر لنا الوقاي‗ من بروز بعض األمراض و نشرها! المرضیعالج  التقّدمات البشريّ‗ أثّرت علی
ها العالم بفضل تقّدم العلم هناك سلبّيات لهذا األمر منها ازدياد نسب‗ التلّوث في بعض المجـاالت و شهدو الجدير بالذكر إلی جانب محّسنات 

  و ...! يم‗حمقلّ‗ عالقات (= روابط) 
 (عيِّن الصحيح): ............ التقّدم البشرّي أثّر علی جميع شؤون البشر إّال علی  - 36

  ) التعجيل و التسهيل في تعلّم العلوم المختلف↨!۲    الّصح↨ و الّسالم↨!) ۱
  ) قلّ↨ تلّوث البيئ↨ الّتي يعيش فيها!۴  لتواصالت خاّص↨ من أبعد المناطق!) ا۳

 عن أّي موضوع رئيسّي يتكلّم النّص؟! - 37

عي وراء تسريع تقّدم العلم البشرّي!۲  مرور الزمان و تأثيره علی حياة اإلنسان!) ۱   ) السَّ
كثر سعادة!۳   ّياته!) إيجابّيات التقّدم البشرّي و سلب۴    ) الحصول علی حياة أ

   ............ النّص علی الترتيب هي   المواضيع الّتي جاءت في -38
  العالم الجديد، تقليل أسباب الموت و تحسين المرضی بفضل العلم.  قافل↨ التقّدم البشرّي، سهول↨ االرتباطات في) ۱
  عالمنا اليوم.  ↨ التواصل السريع فيالتغيير، الوقاي↨ من بعض األمراض بمساعدة التقّدم البشرّي، إمكانيّ  ) سّن↨ العالم في ۲
  مختلف↨ بفضل التكنولوجيا.) التأثيرات غير اإليجابّي↨ للتقّدم علی حياة البشر، تقريب البعيد في المسافات للتواصالت البشريّ↨، سهول↨ الحصول علی المعلومات ال۳
  لّي↨ التواصل فيما بين البشر.معالج↨ األمراض، سلبّيات تقّدم العلم، تسهيل عم  ) األساليب الحديث↨ في۴

  ):الخطأ(عيِّن  ............ نستنتج من النّص  - 39
  ) العلم يقدر علی جعل المستحيل ممكناً بمرور الزمان!۲    ) ال تقّدَم لمن ال يتقّدم مع عصره!۱
  مرور الزمان!) تغّيرت أنواع العالقات فيما بين البشر ب۴  ) تقࠩل من سلبّيات التقّدم البشرّي علی مّر العصور!۳
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  ۴۰ ـ ۴۲في اإلعراب و التحليل الصرفّي ( الخطأعيِّن:(  
  »:يتأّخر« - 40

  مزيد ثالثي (بزيادة حرف واحد) ـ للمفرد المذّكر ـ معلوم / مع فاعله و الجمل↨ فعلّي↨) ۱
  مّي الفارسيّ ) فعل مضارع ـ له ثالث↨ حروف أصلّي↨ و حرفان زائدان / الجمل↨ فعلّي↨، الفعل يعادل المضارع االلتزا۲
  ) فعل مضارع ـ للغائب ـ من باب تفّعل ۳
  ) مزيد ثالثي (حروف األصلّي↨: أ خ ر) ـ معلوم ۴

  »:َشهدَ « -41
  المّتصل» ها«له ثالث↨ حروف أصلّي↨ و دون حرف زائد (= مجّرد ثالثي) ـ للمفرد المذّكر الغائب (= للغائب) / مفعوله ضمير ) ۱
  و الجمل↨ فعلّي↨» العالم«ه: يشاهد) ـ معلوم / فاعله ) فعل ماٍض ـ مجّرد ثالثّي (مضارع۲
  ) مّجرد ثالثي (بدون حرف زائد) ـ للمفرد المذّكر ـ معلوم۳
  ) فعل ماٍض ـ معلوم ـ للغائب ۴

  »:المرضی« - 42
  »عالج«إليه و المضاف  اسم ـ جمع مكّسر أو تكسير (مفرده مذّكر) / مضاف) ۱
  إليه و مضافه مصدر من المزيد الثالثي ـ مضاف) جمع تكسير (مفرده: مريض) ـ معّرف بأل ۲
  إليه ) اسم ـ معرف↨ / مضاف۳
  إليه ) اسم ـ معّرف بأل ـ جمع مكّسر (مفرده: مرض) / مضاف۴
  ۴۳ـ  ۵۰الجواب عن األسئل‗ التالي‗ ( عيِّن المناسب في:(  

 :الحروففي ضبط حركات  الخطأعيِّن  - 43

  ِبالِن ِفراَخُهما!) يَنْتَِظُر الوالِداِن أْسَفل الَجبَل َو يْستَقْ ۲  إنَّها كانَْت تُلْقي ُمحاِضرات بِالࠩلَغ↨ الفاْرسيَّ↨!) ۱
بَ↨!۳ داقَ↨ و التَّفاهُم بَيَن ُأوروبّا و العالَم اإلسالمّي!۴  ) ألََّف الࠩدكتور ألتونجي كِتاباً يَُضࠩم الَكلماِت الࠩتركيَّ↨ الُمَعرَّ   ) َمّد ُجسور الصَّ

 »:الجوع«المناسب لـ عيِّن  -44

كل الشخص طعاماً لمّدة فيشعر به فيحتاج إلی الطعام!) ۱   ) الّذي ما تناول الطعام لمّدة طويل↨ و بحاج↨ إلی الطعام!۲  إذا لم يأ
  اء!) إذا لم يشرب الفرد الماء لمّدة فيشعر به فيحتاج إلی الم۴  ) من لم يشرب الماء لمّدة طويل↨ و بحاج↨ إلی الماء!۳

 :(حسب المعنی و المفهوم) الخطأعيِّن  - 45

  ) زميلي لم يجتهد في درسه فرسب في االمتحان!۲  الطّالب لن يحضروا في االمتحان في األُسبوع التالي!) ۱
  ) هناك كتاب رائع عن الترجم↨ كّنا نقرأه في السن↨ التالي↨!۴  أدرس في مدرس↨ صغيرة قبل ثالث سنوات!) كنت ۳

 تنهی عن القيام بعمل:» ال« عيِّن -46

  ) ال عجب أّن العاقل ينظر إلی الماضي بنظرة االعتبار!۲   يكونون خيراً منهم!الناس ال يستهزؤوا بالسائرين فقد ) ۱
كثر من اإليمان!۴   ) المؤمنات اليكذبن في أقوالهّن فإنّهّن صادقات!۳   ) ربّما ال يكون في قلوب هذه الجماع↨ أ

 ؛ عيِّن المناسب لتكميل الفراغ:»............ ال يهتدي إلی الحّق من « - 47

  ) كانت تكذب دائماً في قولها!۲    كنُت ظالماً علی الناس!) ۱
  ) أصبحتم خائنين في أداء األمان↨!۴  ) كنتّن خرجتّن من الصراط المستقيم!۳

 :بمعنی المضارععيِّن الفعل الماضي  - 48

  الحفل↨ السنويّ↨ للمدرس↨! ) شاركِت األُمّهات في ۲    إنّهم حاولوا حصوالً علی المعالي!) ۱
  ) ُأنزل المطر من السماء فصّير األرض مخضّرة!۴  ) ليسِت التلميذة متكاسل↨ في قراءة دروسها!۳

 :الماضي؛ ِانتخب للفراغ ما يدّل علی »........... .كان « - 49

  ) اهللا أعلم بما نفعل في السّر و العالني↨!۲  زميلي يشتغل في مؤّسس↨ ثقافّي↨ خمس سنوات!) ۱
  فأوفوا بالعهد و اهتّموا به كثيراً!  ) العهد مسؤوالً ۴  ّينات للسائلين!) في قّص↨ يوسف (ع) و إخوته ب۳

 »:فقط«تعادل » إّال «عيِّن  -50

  ون حول مزارعهم إّال سياجاً!) ما استخدم الفّالح۲  قلبي مؤثّراً إّال القول اللّين!  لم يكن شيء في) ۱
  الصحراء إّال تلك الشجرة!  ) قد نمْت هذه األشجار الباسق↨ في۴  ) ال يستشير العقالء الناس في ُأمورهم إّال قليالً منهم!۳
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بيشـترين « و موضـوع» از دست داده اسـت را تر از حال يتيمی است كه پدر چرا حال كسی كه از امام خود دور افتاده سخت«در بيان نبوی  - 51

 مؤيد كدام وظيفۀ مردم در قبال رهبری است؟» ترين آسيب را ديدن ضربه را به مستكبران زدن و خود كم

  در برابر مشكالتاستقامت و پايداری ـ  داند. ) زيرا چنين شخصی در مسائل زندگی حكم و نظر امام را نمی۱

  استقامت و پايداری در برابر مشكالتـ  بيند. ) زيرا چنين شخصی امام خويش را نمی۲

گاهیـ  بيند. ) زيرا چنين شخصی امام خويش را نمی۳   های سياسی و اجتماعی افزايش آ

گاهیـ  داند. ) زيرا چنين شخصی در مسائل زندگی حكم و نظر امام را نمی۴   اجتماعی های سياسی و افزايش آ

  های زير درصدد توضيح و تشريح كدام موضوع است؟ كدام از عبارت هر - 52

  چنان مشهور باشد كه انسان مطمئن شود. در ميان اهل علم آنـ  

  عمل كنند.وظايف توانند به آن  و نمی وندش میمردم با وظايف خويش آشنا نـ  

 ار ماناراحتی دشمنان از عمل ما يا خوشحالی و شادی آنان از رفتـ  

  معيار درستی و نادرستی عملكردـ  ادامه نيافتن مسئوليت مرجعيت دينیـ  فقيه های شناخت مرجع و ولی ) راه۱

  ايش استقامت و پايداریافزـ  ادامه نيافتن مسئوليت واليت ظاهریـ  فقيه های شناخت مرجع و ولی ) راه۲

  افزايش استقامت و پايداریـ  ادامه نيافتن مسئوليت واليت ظاهریـ  های شناخت مرجع تقليد ) راه۳

  معيار درستی و نادرستی عملكردـ  ادامه نيافتن مسئوليت مرجعيت دينیـ  های شناخت مرجع تقليد ) راه۴

  خود به صورت صحيح ذكر شده است؟مقابل های  كدام عناوين با عبارت -53

  فقيه ويژگی مرجع و ولی الف) اعلم بودن فقيه 

  (ع) برای عصر غيبتعصر راهكار امام  » قَع‗ُ الوا دُث الَحوا اَمَّا وَ «ب) 

  برای طبقات محروم ج) انتخاب افراد موثق در كالم علوی 

 تشخيص مشروعيت و مقبوليت د) بر عهدۀ مجلس خبرگان 

  »ب«و » الف«) ۴  »ج«و » ب«) ۳  »د«و » ج«) ۲  »د«و » الف«) ۱

 ُروِاة الـٰی  فيهـا َفارِجعوا قَع‗ُ الوا دُث الَحوا اَمَّا وَ «فرمايد:  فقيه در حديث شريف امام زمان (عج) كه می يک از شرايط مرجع تقليد و يا ولی كدام - 54

 مشهود است؟» ...َحديِثنا

  را متناسب با نيازهای روز به دست آورد. دين) مدير و مدبر بودن، تا بتواند احكام ۱

  كند. ) مدير و مدبر بودن، تا بتواند جامعه را در شرايط سخت و پيچيدۀ جهانی رهبری۲

  شناس بودن، تا بتواند جامعه را در شرايط سخت و پيچيدۀ جهانی رهبری كند. ) زمان۳

  را متناسب با نيازهای روز به دست آورد. دينشناس بودن، تا بتواند احكام  ) زمان۴

همانا بهايی برای جان شما « :ث علویو حدي» ای فرزند آدم، اين مخلوقات را برای تو آفريدم و تو را برای خودم«فرمايد:  جا كه خداوند می آن -55

 ؟اشاره داردبخش عزت نفس  يک از طرق قوام كدام بهبه ترتيب » ... جز بهشت نيست

  برای بندگی او تالشـ  ) نفروختن خويش به بهای اندک۲  شناخت ارزش خودـ  ) نفروختن خويش به بهای اندک۱

  شناخت ارزش خودـ  ) توجه به عظمت خداوند۴  تالش برای بندگی اوـ  ) توجه به عظمت خداوند۳
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های نامشـروع در  الشأن اسالم (ص) دربارۀ انسانی كه در دورۀ نوجوانی و جوانی هنوز به گناه عادت نكرده و خواسته عظيمبيان پيامبر  - 56

 كند؟ وجوگر متبادر می تعبير، چه چيزی را به ذهن انسان جستدار نشده است چيست و اين  وجودش ريشه

  تر است. ها در او قوی گرايش به خوبیـ  ) غير خدا در نظرش كوچک است.۱
  است.تر  ها در او قوی گرايش به خوبیـ  تر است. ) چنين كسی به آسمان نزديک۲
  كند. در مقابل نفس اّماره ايستادگی میـ  ) غير خدا در نظرش كوچک است.۳
  كند. در مقابل نفس اّماره ايستادگی میـ  تر است. ) چنين كسی به آسمان نزديک۴

الم علـوی كدام كدر های نامشروع نشان از فهم دقيق كدام عبارت قرآنی دارد و بازتاب آن  مقابل خواسته درعلت عدم تسليم مؤمنان  -57

 شود؟ مشاهده می

۱ ( َزِياَدةٌ  وَ  الُحسنیٰ  اَحَسُنوا لِلَّذين  كوچک است. نظرشغير خدا در «ـ«  
۲ ( َزِياَدةٌ  وَ  الُحسنیٰ  اَحَسُنوا لِلَّذين  تر از بهشت نفروشيد خود را به كم«ـ«.  
۳ (ةَ  يُريدُ  كانَ  َمن ةُ  لّهِ فَل الِعزَّ   .»تر از بهشت نفروشيد خود را به كم«ـ  جَميًعا الِعزَّ
۴ (ةَ  يُريدُ  كانَ  َمن ةُ  فَلِلّهِ  الِعزَّ   »كوچک است. نظرشغير خدا در «ـ  جَميًعا الِعزَّ

 كار برده است؟ه بار برای چه كسی ب ۹۵كريم آن را بيش از  شود كدام است و قرآن می ها زشتیصفتی كه مانع بسياری از  -58

  پيامبر (ص)ـ  ) عزت۴  پيامبر (ص)ـ  ) صبر۳  خداوند متعالـ  ) عزت۲  خداوند متعالـ  ) صبر۱

  چه آشكار بـا جـنس مخـالف و يرشرعی چه پنهان دهد و نتيجۀ رابطۀ غ و پسران را سامان می دختراندر چه صورتی خداوند زندگی  - 59

 كدام است؟

  گير آنان خواهد شد. زيان آن تا قيامت دامنـ  ريزی ) آماده كردن خود برای ازدواج با برنامه۱
  تهديد سالمت جسمی و رشد طبيعی تحت تأثير فشارهای روحی را به دنبال دارد.ـ  ريزی ) آماده كردن خود برای ازدواج با برنامه۲
  گير آنان خواهد شد. زيان آن تا قيامت دامنـ  پيشه كردن قبل از ازدواجعفاف ) ۳
  تهديد سالمت جسمی و رشد طبيعی تحت تأثير فشارهای روحی را به دنبال دارد.ـ  پيشه كردن قبل از ازدواجعفاف ) ۴

نشانگر كدام آيۀ شـريفه اسـت و » گردد آيد و با آمدن فرزندان كامل می وجود میه با ازدواج زن و مرد ب خانوادهنهاد «گوييم:  میوقتی  - 60

 ف ازدواج است؟اهدا يک از مؤيد كدام

۱ ( َاَزواِجُكم ِمن لَُكم جََعَل  وَ  اَزواجًا اَنُفِسُكم ِمن لَُكم جََعَل  اهللاُ  و  رشد و پرورش فرزندانـ  
۲ (اِلَيها لِتَسُكنوا اَزواجًا اَنُفِسُكم ِمن لَُكم َخلََق  اَن آياتِهٰ  ِمن ...  رشد و پرورش فرزندانـ  
۳ (اِلَيها لِتَسُكنوا اَزواجًا اَنُفِسُكم ِمن لَُكم َخلََق  اَن آياتِهٰ  ِمن ...  رشد اخالقی و معنویـ  
۴ ( َاَزواِجُكم ِمن لَُكم جََعَل  وَ  اَزواجًا اَنُفِسُكم ِمن لَُكم جََعَل  اهللاُ  و  رشد اخالقی و معنویـ  

  يک از اهداف ازدواج است؟ هر كدام از مفاهيم زير بيانگر كدام -61
  پذيری مسئوليت ۀتجربـ  

  مهر و عشق به همسر و فرزندانـ  

 بخش وحدت روحی آنان زن و مرد و تحكيمثمرۀ پيوند ـ  

  رشد و پرورش فرزندانـ  انس با همسرـ  ) رشد اخالقی و معنوی۱
  انس با همسرـ  رشد و پرورش فرزندانـ  ) انس با همسر و فرزندان۲
  انس با همسرـ  قی و معنویرشد اخالـ  ) انس با همسر و فرزندان۳
  رشد و پرورش فرزندانـ  رشد اخالقی و معنویـ  ) رشد اخالقی و معنوی۴
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گر فردی بخواهد به  - 62 صحيح به نياز جنسی خود پاسخ دهد در آن به شيوۀ ناهای مطرح شده از سوی دين، يعنی  غير از شيوه ای شـيوها
توان به  شكند، اين موضوع را می كند و شخصيت او را می ان فرد را پژمرده میصورت، لذت آنی برخاسته از گناه پس از چندی روح و رو

 ترتيب از كدام عبارات شريفۀ قرآنی دريافت؟

۱ ( َيِّئاتِ  َكَسبُوا الَّذينَ  و   ِذلَّ↨ٌ  تَرهَُقُهمـ  يؤِمنونَ  اَفَِبالباِطلِ   ۲ (ِذلَّ↨ٌ  تَرهَُقُهمـ  السَّ
۳ ( َيِّئاتِ  َكَسبُوا الَّذينَ  و   ِذلَّ↨ٌ  ال وَ  قَتَرٌ  ُوجوهَُهم يَرهَُق  الـ  يؤِمنونَ  اَفَِبالباِطلِ   ۴ (ِذلَّ↨ٌ  ال وَ  قَتَرٌ  ُوجوهَُهم يَرهَُق  الـ  السَّ

 در كدام عبارت قرآنی مشهود است؟و تكرار توبه واقعی  استزمان مناسب توبه چه زمانی  - 63

رينَ  يُِحࠩب ـ  ) سراسر عمر آدمی ظرف زمان توبه و بازگشت است۱   الُمتَطَهِّ
حيمُ  الَغفورُ  هُوَ  واِنَّهـ  ) سراسر عمر آدمی ظرف زمان توبه و بازگشت است۲   الرَّ
حيمُ  الَغفورُ  هُوَ  واِنَّهـ  تر باشد آن آسانانجام كه امكان توبه بيشتر و  ) زمانی۳   الرَّ
رينَ  يُِحࠩب ـ  تر باشد آن آسانانجام كه امكان توبه بيشتر و  ) زمانی۴   الُمتَطَهِّ

گر به آيات قرآن -64 كند بشناسيم، ايـن افـراد، در كـدام  میكريم نظر كنيم تا افرادی كه خداوند سبحان گناهانشان را تبديل به حسنات  ا
 اند؟ گزينه معرفی شده

  بر گردن نداشته باشد. اهللا) مؤمنی كه مراحل توبه را انجام دهد و حق الناس و حق ۱
  .ای كه ايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد كننده ) توبه۲
  ) مؤمنی كه ايمان بياورد و قصدش برای توبه قلبی و درونی باشد.۳
  ای كه استغفار كند و قصدش قلبی و درونی باشد. كننده ) توبه۴

 كه مرحلۀ كافی توبه را در دل متجلّی كرده، كدام است و امام باقر (ع) در اين باره چه فرموده است؟  زبان حال كسی - 65

  »برای توبه كردن پشيمانی كافی است«ـ  توجهی كردم ) چرا به فرمان خدا بی۱
  »برای توبه كردن پشيمانی كافی است«ـ  آمرزد ) خداوند همۀ گناهان را می۲
  »يدشو كند و گناهان را می ها را پاک می توبه دل«ـ  دهم ) ديگر اين كار را انجام نمی۳
  »شويد كند و گناهان را می ها را پاک می توبه دل«ـ  ) چقدر بد شد!۴

اند، در كدام عبارت قرآنی نهفته است و خداوند كدام صفات خـود را  وعدۀ قطعی خداوند به بندگانش كه بسيار به خود ستم روا داشته - 66
 ظهور گذاشته است؟ ۀبه منص

۱ ( َّجَميًعا الࠩذنوبَ  يَغِفرُ  اهللاَ  اِن  آمرزندگی و مهربانیـ  
۲ ( َّّوابين وَ  يُِحࠩب اَهللا  اِن رينَ  يُِحࠩب  التَّ   آمرزندگی و مهربانیـ  الُمتَطَهِّ
۳ ( َّّوابين وَ  يُِحࠩب اَهللا  اِن رينَ  يُِحࠩب  التَّ   حكمت و رحمتـ  الُمتَطَهِّ
۴ ( ِجَميًعا الࠩذنوبَ  يَغِفرُ  اهللاَ  نَّ ا  حكمت و رحمتـ  

 پذيرد؟ قصد شيطان برای جلوگيری گناهكار از توبه كردن به چه صورتی انجام می - 67

  مت الهی) غلبۀ يأس از فضل و بخشش الهی و نااميدی از باز بودن ابواب رح۱
  ميل توبه و فرو رفتن در دام عادت به گناهكردن ) امروز و فردا كردن توبه و خاموش ۲
  ) به صورت تدريجی و گام به گام به سوی گناه رفتن به نحوی كه متوجه قبح و زشتی آن نشدن۳
  ) نداشتن تمايل قلبی انسان مذنب به بازگشت از گناه و احاطه آن بر وجود انسان۴

جمعی برای تقويت رابطۀ صميمانه ميـان  های دسته ها و ورزش در برگزاری بازی شدندی قوت بازو كدام است و پيش قدم علت ارزشمن - 68
 خويشان و همسايگان و سالمت اخالقی افراد خانواده چه حكمی دارد؟

  واجب كفايیـ  خورده ) دفاع از ميهن در برابر دشمن قسم۲  پاداش اخرویـ  خورده بر دشمن قسم) دفاع از ميهن در برا۱
  واجب كفايیـ  ) تواضع و فروتنی نه فخرفروشی به ديگران۴  پاداش اخروی ـ  ) تواضع و فروتنی نه فخرفروشی به ديگران۳
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 است و رمز و راز سعادت و فالح را برای چه كسانی بيان كرده است؟بيان فرموده  عنوانیتحت چه را كريم قابل وصف نبودن نعم الهی  قرآن - 69

  ن زّكاهامَ ـ  ) باعث رضوان الهی  ۲اهللاِ  نَ قوی مِ لی تَ عَ ـ  باعث رضوان الهی) ۱
  ن زّكاهامَ ها ـ  ) مايۀ روشنی چشم  ۴اهللاِ  نَ قوی مِ لی تَ عَ ها ـ  ) مايۀ روشنی چشم۳

 مؤيد كدام مفهوم است؟» رَ جَ ثُمَّ الَمت قهَ الفِ «فرمايد:  ها علی (ع) كه می بيان امير دل - 70

  رعی تجارتآوردن درآمد پاک و حالل از طريق يادگيری احكام و مسائل ش به دست) ۱
  تر برسد به رشد اقتصادی بهتر و سالم كه اينهای علمی تجارت كردن برای  كارگيری روشه ) ب۲
كی در كسب و تجارت گردد كارگيری روشه ) ب۳   های علمی تجارت كردن تا مانع ورود ناپا
  آوردن درآمد پاک و حالل تا گرفتار كسب و تجارت ناپاک نگردد. به دست) ۴

 ؟نداردنياز به شرايط خاصی  يک از موارد زير حرام بودن كدام -71

  الف) حرمت موسيقی حرام
  صهيونيستیب) حرمت تجارت با رژيم 

  های معمولی بندی در بازی ج) شرط
 های حرام د) ورزش

  »د«و » الف«) ۴  »ج«و  »ب«) ۳  »د«و » ج«) ۲  »ب«و » الف«) ۱
سنت حاكم بر جامعـۀ ايـران در «و » عباس از دايرۀ واليت الهی و حاكم شدن آنان براساس اميال خويش اميه و بنی خارج شدن بنی« - 72

 ترتيب با كدام آيات شريفه در تقابل است؟ به» زاد زمان اردشير به بيان رستم فرخ

۱ (سولَ  اَطيُعوا وَ اَهللا  اَطيُعوا   الميزانَ  وَ  الكِتابَ  َمَعُهمُ  اَنَزلنا وَ  بِالبَيِّناتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا لََقدـ  ِمنُكم االَمرِ  اُولِی وَ  الرَّ
۲ ( َاِلَيها لِتَسُكنوا اَزواجًا اَنُفِسُكم ِمن لَُكم َخلََق  اَنه ن آياتِ مِ  و  ـهَل ُقل  َ َ  نَ يالَّذ ستَوِىي   َعلَمونَ ي ال نَ يالذَّ  وَ  علَمونَ ي
۳ (سولَ  اَطيُعوا وَ اَهللا  اَطيُعوا َ  هَل ُقلـ  ِمنُكم االَمرِ  اُولِی وَ  الرَّ َ  نَ يالَّذ ستَوِىي   َعلَمونَ ي ال نَ يالذَّ  وَ  علَمونَ ي
۴ ( َاِلَيها لِتَسُكنوا اَزواجًا اَنُفِسُكم ِمن لَُكم َخلََق  اَنه ن آياتِ مِ  و  ـالميزانَ  وَ  الكِتابَ  َمَعُهمُ  اَنَزلنا وَ  بِالبَيِّناتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا لََقد  

 كند؟ با بيان استفهام انكاری اين موضوع را تأكيد می آيۀ شريفهانكسار سّد جاهليت بازتاب تشويق چه كسانی است و كدام  - 73

  البَصيرُ  وَ  یٰ االَعم يستَوِى هَل ُقلـ  ) اولواااللباب۱
َ  هَل ُقلـ  ) اولی االمر۲ َ  نَ يالَّذ ستَوِىي   َعلَمونَ ي ال نَ يالذَّ  وَ  علَمونَ ي
َ  هَل ُقلـ  ) اولواااللباب۳ َ  نَ يالَّذ ستَوِىي   نَ َعلَموي ال نَ يالذَّ  وَ  علَمونَ ي
  البَصيرُ  وَ  یٰ االَعم يستَوِى هَل ُقلـ  ) اولی االمر۴

  تمدن اسالمی است، ارتباط دارد؟ معيارهایدهندۀ  كه نشان ۀ شريفهكدام از مفاهيم زير با كدام آي هر - 74
  آورد. جايگاه خانواده و زن پديدپيامبر با گفتار و رفتار خويش انقالبی عظيم در ـ  
 »زبان آورد. راست كه انسان در مقابل سلطانی ستمگر ببرترين جهاد، سخن حقی «ـ  

۱ (هَل ُقل  َ َ  نَ يالَّذ ستَوِىي   ... الكِتابَ  ُهمُ َمعَ  اَنَزلنا وَ  بِالبَيِّناتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا لََقدـ  َعلَمونَ ي ال نَ ذيالَّ  وَ  علَمونَ ي
۲ (هَل ُقل  َ َ  نَ يالَّذ ستَوِىي سولَ  اَطيُعوا وَ  اهللاَ  اَطيُعوا آَمنوا الَّذينَ  اَيَࠩها ياـ  َعلَمونَ ي ال نَ ذيالَّ  وَ  علَمونَ ي   ... الرَّ
۳ (اَزواجًا اَنُفِسُكم ِمن لَُكم َخلََق  اَن آياتِهٰ  ِمن ...  ـسولَ  اَطيُعوا وَ  اهللاَ  ُعوااَطي آَمنوا الَّذينَ  اَيَࠩها يا   ... الرَّ
۴ (اَزواجًا اَنُفِسُكم ِمن لَُكم َخلََق  اَن آياتِهٰ  ِمن ...  ـالكِتابَ  َمَعُهمُ  اَنَزلنا وَ  بِالبَيِّناتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا لََقد ...  

بـه را ه كسانی است و آنـان كـه ديگـران كريم، قرار دادن حق معين در مال خويش برای محرومان و فقيران، ويژگی چ طبق بيان قرآن -75
 رانند با چه تعبيری در قرآن از آنان ياد شده است؟ كنند و يتيمان را از خود می نمی تشويقاطعام مساكين 

  مكّذبين دينـ  لّين) ُمص۲    منافقينـ  ) ُمصلّين۱
  منافقينـ  ) صائمين۴    مكّذبين دينـ  ) صائمين۳
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 
or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 

sentence. Then mark your answer sheet. 
 

76- If I attempted to say how I desired to spend my life in the past, it probably ............ those of my readers 

who are somewhat acquainted with its actual history.  

1) would surprise   2) surprised  

3) will surprise   4) surprises  

77- If you buy something from a shop, a new stereo for example, you usually can ’ t wait ............ it in and 

play some music. 

1) plugged  2) plugging  3) will plug  4) to plug  

78- The children mustn ’ t go near Nick ’ s dog. If they go near Nick ’ s dog, it ............ them. 

1) bites  2) will bite 3) has bitten 4) bit  

79- ............ there before lunch, you would have to take the seven o’clock train. 

1) Getting 2) Got 3) Get 4) To get 

80- This is a very traditional city. Most of the clothes which the natives wear are ............ by women in their 

own homes. 

1) grown  2) ordered 3) woven 4) developed 

81- When it first made its appearance, ............ energy was advertised as a clean, safe alternative to coal and gas.  

1) nuclear 2) general 3) consumed 4) public 

82- ............ is the method of converting a flow of water into electricity and was first created in 1892. 

1) Energy 2) Hydropower 3) Wind power  4) Digesting  

83- They should open the National Park and let people visit it. Any decrease in tourism could have 

a serious effect on the local ............ .  

1) ecosystem  2) ideology  3) production  4) economy  

84- Ever since she ’ s died, when someone laughs it ............ him of her laugh, when they turn their head to 

the side, it would be the way she always moved. 

1) hates  2) reminds  3) feels  4) believes  

85- I think it ’ s very interesting that the bride is wearing a purple dress in this wedding; in my country, it ’ s 

the ............ for women to get married in white. 

1) beauty  2) custom 3) thought  4) matter  

86- She would tell him what she thought of him and his behavior and ............ that he let the twins go with her. 

1) use up 2) suppose  3) demand  4) produce  

87- It is not necessary that one should be able to define every word and give its principal parts and its 

grammatical position in the sentence in order to understand and ............ a fine poem. 

1) sell  2) gather 3) take part in 4) appreciate  
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PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 

choice, (1), (2), (3), or (4), best fits each space. Then mark your answer sheet. 
 

There are many things we can do to save energy around our homes. Saving energy …88… pollution 

which creates a healthier living environment. There are many easy ways to save energy. For example, 

you should remember to turn off the lights when you are not using them, because when electrical 

devices are turned on, they …89… more electricity. So, turn off the TV, computer, and any other 

electrical device when not in use. Also, you should remember …90… the refrigerator door open. When 

the refrigerator door is left open, it has to work harder to keep the food cool. Keep the door closed and 

keep the cool air in! Next point is to wash clothes at a cooler temperature. Next, if you are feeling cold, 

put on more clothing …91… turning up the heating. Also, have a shower as a substitute for a bath, this 

will save a lot of hot water. As you see, there are a …92… of ways which can reduce wasting energy. 

You just need to pay attention to them.  

88- 1) uses up  2) decreases  3) conditions  4) saves  

89- 1) consume  2) make 3) structure  4) exit  

90- 1) don ’ t leave  2) leaving not  3) not to leave  4) not leave  

91- 1) in case   2) instead of  3) moreover  4) if  

92- 1) consumption  2) type  3) variety  4) value  
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), (3), or (4). Then mark your 

answer sheet. 
 

Passage 1: 

Are all rocks the same? No way! They can be different shapes, sizes, textures, and colors. There are 3 

different types of rocks that can affect what a rock looks and feels like. The three types of rocks are 

sedimentary, igneous, and metamorphic. 

Sedimentary rocks are a mixture of dirt, rocks, mud, shells, and other materials that are on the bottoms 

of oceans and other bodies of water, and get compacted together over many years. Sometimes you can even 

see different layers in sedimentary rocks. These types of rocks feel grainy, like sand, and are easier to 

crumble than other types of rocks. Sometimes sedimentary rocks will have plant or animal imprints! 

The second type of rock is the igneous rock. These rocks are created from magma that cools and 

hardens. Many rocks start out as igneous rocks. Igneous rocks have glass crystals filled with minerals in 

them. They do not usually have layers, and are very smooth. 

The third type of rock is the metamorphic rock. Metamorphic rocks were once igneous or sedimentary 

rocks, but have been changed as a result of intense heat and/or pressure within the Earth ’ s crust. 

Metamorphic rocks are hard and smooth, like igneous rocks. 

Just like plants and animals have a life cycle, rocks can go through a rock cycle! Many rocks start from 

magma or lava, so they are igneous rocks. The igneous rocks could get broken up in a river or stream and 

go to the bottom of a lake. Over thousands or millions of years, the broken-up rocks could get compacted 

into a sedimentary rock. The sedimentary rock could get too hot, and change to a metamorphic rock. Then 

the metamorphic rock could get covered by many other rocks and end up deep in Earth ’ s crust. It may 

melt (go from solid to liquid) and turn into magma, and the cycle could start over again. But the rock cycle 

is different than a life cycle of a plant or animal, because a rock doesn ’ t have to go through the cycle in 

order, and it may not go through all the stages and steps. 

Although there are only three different types of rocks based on how they ’ re formed, each type actually 

has many different subcategories and other types of rock. For example, obsidian, granite, and basalt are 

three types of igneous rocks. This is why there are so many different colored rocks. Many people love to 

collect rocks because of the big diversity of the rocks.  

93- What is the main idea of paragraph 5? 

1) igneous rocks 2) metamorphic rocks 3) sedimentary rocks 4) rock cycle  

94- All the following are FALSE about the passage EXCEPT .............  . 

1) all sedimentary rocks look the same 

2) sedimentary rocks normally get broken up in a river or stream and settle to the bottom of a lake 

3) metamorphic rocks are a mixture of dirt, rocks, mud, shells, and other materials that are on the bottoms of oceans 

4) igneous rocks are created from magma that cools and hardens 

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

1) rocks  2) shapes 3) textures 4) sizes  

96- Which of the following is the best definition for the word “diversity” in the last line?  

1) The fact that people or things look or are the same 

2) The fact that many different types of things or people are included in something 

3) A complete change in the appearance or character of something or someone, especially so that that thing 

or person is improved 

4) The act or process of taking part in something 
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Passage 2:  
Mr. Kent ’ s students were very concerned about a hurricane that had just happened in Mexico. It had 

gotten very windy. The wind blew trees over and damaged houses. After the wind, there were heavy rains. 

Houses and streets were flooded. The class spoke about what it would be like in Mexico. They discussed 

how the houses, and all the things inside, would be ruined. Ava and Melanie said, “People will need clothes 

and new blankets to keep warm,” 

“My sister has a ton of clothes. We should send those to Mexico,” said Brett, thinking of how upset his 

sister would be to come home to an empty closet. “Brett, that ’ s brilliant!” said Ava. “It is?” replied Brett, 

who didn ’ t think he had ever said anything brilliant. “Yes, it is!” exclaimed Ava with excitement. “You, 

your sister, Melanie and I, and everyone else in the school, can bring in our extra clothes and blankets to 

send to Mexico. We all have lots of stuff, and now they need some of it.” “Let ’ s do it!” Melanie said. “My 

mom has a whole closet full of blankets. We don ’ t need that many.” 

The classroom was buzzing with chatter as the students were talking to Mr. Kent about how they could 

collect clothes and blankets. Some kids were going to make signs that said: “Blanket Drive.” Other kids 

were writing a newsletter. Everyone was going to ask their friends and relatives for old clothes and 

blankets. Brett was put in charge of stacking all the clothes and blankets in the gym. 

Everyone was excited, except Brett. “Am I going to have to miss recess for this?” Brett said, groaning. 

“Maybe this isn ’ t such a brilliant idea.” All week long, students brought in clothes and blankets. News of 

the blanket drive spread, and people living all over the city brought in more clothes and blankets. Even 

Brett was impressed by how generous people were. 

The local television station sent a camera crew to the school. The reporter wanted to know whose idea 

this was. They found Brett in the gym. Behind him, thousands of blankets and pieces of clothing were 

stacked almost to the ceiling. The interviewer asked Brett, “This was a brilliant idea. You must be very 

proud of yourself for thinking of it.” Brett looked at the mountain of clothes behind him and then looked 

back at the camera. “No, it wasn ’ t a brilliant idea,” Brett said thoughtfully. “We had a lot of stuff and those 

people in Mexico really needed some of it. We ’ re just trying to help. It ’ s simple.” 

97- All the following are TRUE about the passage EXCEPT .............  .  

1) students thought the “Blanket Drive” was a brilliant idea 

2) it didn ’ t rain during the hurricane 

3) people from all over the city made donations 

4) Brett ’ s sister had many clothes 

98- Where did the kids store all the items they collected? 

1) at the gym  2) in the classroom 

3) in Brett ’ s house   4) in Mr. Kent ’ s house 

99- What did the kids collect?  

1) newspapers and food   2) blankets and newsletters   

3) clothes and blankets   4) food and clothes 

100- In which paragraph the idea of helping people in Mexico is first mentioned?  

1) paragraph 1  2) paragraph 2 3) paragraph 3 4) paragraph 4 
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PART A: Grammar 
Directions: Questions 101-110 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 
sentence. Then mark your answer sheet. 

 

101- The journey took a long time because the train travelled so slowly and it was hot, and the sun shone 
............ from a clear sky. 

1) bright  2) brightly  3) as bright as  4) brighter  
102- I hope I ’ ve made my idea clear. This is a statement ............ I cannot agree.  

1) which  2) whose 3) whom  4) with which 
103- I don ’ t know Vera, but my brother says Vera is the politician ............ sister once worked for Colin.  

1) whose  2) whom 3) who 4) which  
104- The Grand Canyon, ............ is over 200 miles long, is one of the wonders of the world.  

1) in which 2) which  3) whose 4) where 
105- There are many beautiful places in this town that you should see. The Lake District which has so much 

wonderful scenery and ............ the poet Wordsworth lived, will not disappoint you.  
1) where  2) which 3) from which 4) whom  

106- There is heavy traffic in all streets today because of the heavy snow which started yesterday, so there 
are delays this morning for people ............ to work.  
1) travelled  2) whom travelled 3) travelling  4) having travelled  

107- A man ............ was accused of housebreaking appeared in court and said he had put his arm through 
the window of a house and stolen some money.  
1) whom  2) whose 3) with whom  4) who 

108- I had a strange dream last night. I was in a garden. It was getting ............ , and it was terribly cold.  
1) tired  2) dark  3) darkly 4) hardly  

109- Yesterday Henry and I had a nice lunch and some ............ conversation. He gave me a lift back to the 
office. 
1) carefully  2) incredibly  3) lively  4) quite  

110- The reason ............ I didn ’ t know about Mitchell ’ s wedding party was that no one had told me.  
1) why  2) which 3) whose 4) what  
 

PART B: Vocabulary 
Directions: Questions 111-125 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 
sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

111- To ............ her point, she told a story about how her family felt when they moved here. 
1) criticize  2) punctuate  3) illustrate 4) cause  

112- Ethically, Hercules symbolizes the attainment of glory and immortality by ............ and suffering. 
1) humor  2) finance  3) legend  4) toil 

113- Although they tortured him severely, in his last moments he refused under torture to ............ his 
father ’ s hiding place.  
1) disclose  2) hide 3) resume  4) consume  

114- I ’ m really interested in organic food and I believe it ’ s much healthier, so I buy my eggs from a farmer 
whose chickens ............ free. 
1) die  2) roam 3) comprehend  4) calculate  

115- When you ’ re learning English, you don ’ t have to memorize all of the dictionary. Even if you ’ re native, 
if you travel to a different ............ , you may find an idiom that you don ’ t understand. 
1) nuance  2) region 3) quote  4) verse  
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116- When the poet ............ over a line in the middle of a poem, someone in the audience corrected him. 
1) yelled  2) argued  3) stole  4) stumbled  

117- We find that very often policymakers do not choose to fund prevention methods that can benefit 
............ and younger adults. 
1) juveniles  2) betrayers  3) consumers  4) walkers  

118- After hearing their performance of this magnificent quartet one is left dazzled, ............ , and filled with 
wild emotions. 
1) dazed  2) terrified  3) gone  4) lonely  

119- The liberals are much less concerned with the revolutionary change in the society that the radicals  
............ is necessary. 
1) chew  2) exhibit 3) insist 4) detect 

120- One of the most difficult tasks that any artist has is to ............ the resurrection of Jesus Christ. 
1) abandon  2) depict 3) postpone  4) consider  

121- The grounds for the music hall were given by the city and are perpetually ............ from taxation. 
1) vermin 2) novel 3) exempt  4) site  

122- We are now looking to ............ an experienced analyst to provide robust financial input into our work. 
1) ruin  2) assure  3) appoint   4) prevent  

123- Children who are already ............ can suffer from protein-energy malnutrition when rapid growth, 
infection, or disease increases the need for protein and essential nutrients. 
1) undernourished 2) lazy  3) smart  4) confused  

124- While it was the ............ earthquake and the fourth worst natural disaster in history, there have been 
earthquakes with considerably higher magnitudes. 
1) meanest  2) most logical 3) most casual 4) deadliest  

125- This is the first time we are all leaving. I think mom will ............ over our leaving this house.  
1) collaborate  2) customize  3) grieve  4) take part  

PART C: Sentence Structure 
Directions: Choose the sentence with the best word order for each of the following series. Then mark 
the correct choice on your answer sheet.  

 

126-   
1) I don ’ t like cafés which don ’ t have chairs. I ’ m not one of those people whose eat standing up. The other 
restaurant looks expensive ─  one of those restaurants that charge very high prices. 
2) I don ’ t like which cafés don ’ t have chairs. I ’ m not one of those people who can eat standing up. The other 
restaurant looks expensive ─ one of those restaurants charge very high prices.  
3) I don ’ t like cafés whose don ’ t have chairs. I ’ m not one of those people whom eat standing up. The other 
restaurant looks expensive ─ one of those restaurants which charge very high prices.  
4) I don ’ t like cafés that don ’ t have chairs. I ’ m not one of those people who can eat standing up. The other 
restaurant looks expensive ─ one of those restaurants which charge very high prices.   

127-  
1) Robin and Wendy Jackson who bought this small hotel three years ago, have already won an excellent 
reputation. Robin, whose cooking is one of the reasons why the Derwent is so popular, was once Young Chef 
of the year.  
2) Robin and Wendy Jackson whom bought this small hotel three years ago, have already won an excellent 
reputation. Robin, who cooking is one of the reasons why the Derwent is so popular, was once Young Chef 
of the year.  
3) Robin and Wendy Jackson who bought this small hotel three years ago, have already won an excellent 
reputation. Robin, whom cooking is one of the reasons that the Derwent is so popular, was once Young Chef 
of the year.  
4) Robin and Wendy Jackson whose bought this small hotel three years ago, have already won an excellent 
reputation. Robin, whom cooking is one of the reasons which the Derwent is so popular, was once Young 
Chef of the year. 
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128-  
1) Aunt Joan, that is a bit deaf, didn ’ t hear the phone, so she missed the call which was very important to her.  
2) Aunt Joan, whom is a bit deaf, didn ’ t hear the phone, so she missed the call that was very important to her.  
3) Aunt Joan, whose is a bit deaf, didn ’ t hear the phone, so she missed the call who was very important to 
her.  
4) Aunt Joan, who is a bit deaf, didn ’ t hear the phone, so she missed the call which was very important to her.  

129-   
1) Last night I went to bed lately, and I was sleeping bad. I suddenly woke up in the middle of the night. I 
went to the window and saw a ghost whose walked across the land. 
2) Last night I went to bed late, and I was sleeping badly. I suddenly woke up in the middle of the night. I 
went to the window and saw a ghost walking across the land. 
3) Last night I went to bed late, and I was sleeping bad. I suddenly woke up in the middle of the night. I went 
to the window and saw a ghost walked across the land. 
4) Last night I went to bed lately, and I was sleeping badly. I suddenly woke up in the middle of the night. I 
went to the window and saw a ghost walking across the land. 

130-   
1) The hostages must be very frightening. I ’ m really confused what to do; I don ’ t know whether to shoot the 
kidnapper whose holding the gun or not.  
2) The hostages must be very frightened. I ’ m really confusing what to do; I don ’ t know whether to shoot the 
kidnapper holding the gun or not.  
3) The hostages must be very frightened. I ’ m really confused what to do; I don ’ t know whether to shoot the 
kidnapper who is holding the gun or not.  
4) The hostages must be very frightening. I ’ m really confusing what to do; I don ’ t know whether to shoot the 
kidnapper who is holding the gun or not.  

PART D: Language Functions 
Directions: Read the following conversations between two people and choose the answer choice (1), (2), 
(3), or (4) that best completes the blank in the conversations. Then mark the correct choice on your 
answer sheet. 

 

A: Hey Nicolas, what ’ s up with your new novel? 
B: I finished it last week and gave it to the publisher.  
A: …131… boy! I ’ m really proud of you. I think you ’ re one of the best authors.  
B: Thanks John, that’s really nice of you. The publisher hasn ’ t read my novel yet. I hope they like it.  
A: I ’ m sure they ’ re going to love it. Your last book was fantastic. It was …132… . 
B: Yes, it was one of the New York Time s’  best seller books last year. I really tried hard for it. I had to 
…133… every night.  
A: You always …134… , that ’ s why you ’ re one of the best! 
B: Thanks man.  

131- 1) Way to go 2) I ’ ll say 3) I bet  4) No matter  
132- 1) rounding up 2) helping out 3) chilling out  4) selling like hot dogs 
133- 1) crash and burn 2) burn my fingers  3) burn the midnight oil  4) burn a hole in my pocket 
134- 1) take turns  2) keep posted  3) do your best  4) go red  

A: How many times do I have to tell you to stop …135… and do something for your future? 
B: You and mom are so rich. Why do I have to work? 
A: Because you can ’ t be a couch potato and dependent on us forever! You ’ re 21 and you ’ re not even 
financially independent.  
B: I tried to work. I went to Zed company last week. But the manager said I couldn ’ t …136… and he 
fired me.  
A: I want you to go and find another job and not…137… this time. Is that clear?  
B: Yes, it is crystal clear!  

135- 1) fooling around  2) beating around the bush  3) taking off  4) making money  
136- 1) make the ends meet 2) start over  3) load off my mind 4) deliver the goods 
137- 1) give it a ring  2) blow it  3) sell out  4) live with it 
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A: Oh, Kate has left the keys of her office in front of the mirror.  

B: You should call her. She may need them tomorrow morning.  

A: But she left two hours ago. Isn ’ t she asleep by now?  

B: No way! She can ’ t be asleep. She ’ s a real …138… .  

A: Yes, but she has to wake up at 5:00 AM tomorrow morning. She won ’ t …139… tonight.  

B: No matter what time she has to wake up in the morning, she never goes to bed before midnight.  

A: So, you really think she ’ s awake now?  

B: Definitely. …140… she ’ s up. It ’ s better to call her right away.  

138- 1) night owl  2) cheap person 3) bookworm  4) early bird  

139- 1) start from scratch 2) screw up 3) stay up 4) lighten up  

140- 1) Take your time 2) Rest assured  3) Lend a hand 4) Knock yourself out  
 

PART E: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. 
Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

Dragons are one of the best-known mythological creatures. Ancient cultures …141… wrote about these 

fire-breathing, mythical animals. Usually the beasts …142… wings, reptile-looking features, and 

massive claws. …143… fly, but they could also …144… fire. 

In some cultures, the dragon was portrayed …145… . Heroes of Greek and Roman myths were often 

portrayed in battles …146… dragons. …147… , in other cultures, the dragon was …148… . In ancient 

China, for example, the dragon was seen as a symbol …149… good fortune, …150… , and happiness.  

Dragons are still used as symbols today. They …151… . Many types of children’s toys …152… . Some 

mythological …153… are only mentioned today …154… someone is studying ancient cultures, but the 

dragon …155… into modern-day culture. The dragon is one myth from the past that will not be 

forgotten.  

141- 1) world thoroughly  2) throughout the world 

3) throughout in world  4) through in the world 

142- 1) described as having  2) were described as having 

3) were describing to have 4) had been described to have  

143- 1) Not only they could   2) They could only not   

3) Not could they only   4) Not only could they  

144- 1) sneeze   2) cease 3) freeze 4) breathe 

145- 1) as a monstrously evil  2) as monster as evil  

3) as an evil monster  4) such a monstrous evil 

146- 1) flighting 2) fighting 3) igniting 4) abandoning 

147- 1) However 2) Anyway 3) Moreover 4) Indeed 

148- 1) a symbolic good 2) a symbol of good 3) symbolic of a good 4) a symbolic of good 

149- 1) denouncing 2) compromising 3) representing 4) interpreting 

150- 1) propriety 2) wealth 3) density 4) priority 

151- 1) appear in everythings from cartoons to jewelries 

2) have appeared on everything since cartoons to jewelry 

3) are appear on everything from cartoons to jewelry 

4) appear on everything from cartoons to jewelry 

152- 1) feature various types of dragons 2) featuring various type of dragons 

3) feature a variable type of dragon 4) are featured with various dragon types 

153- 1) creators 2) creations 3) creatures 4) recreations 

154- 1) also  2) if 3) but 4) maybe 

155- 1) has infused itself 2) itself has infused 3) has its own infused 4) has infused its own  
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PART F: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test you will read three passages. Each passage is followed by five 
questions. Answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), (3), or (4). Then mark your 
answer sheet. 

 

Passage 1: 
Did you ever go far out into the great ocean? How beautiful it is to be out at sea when the sea is smooth 

and still! When a storm approaches, the scene changes. The heavy, black clouds appear in the distance and 
throw a deep, long shade over the world of waters. The captain and sailors soon see in the clouds the dark 
signs. All hands are then set to work to take in sail. The hoarse notes of the captain, speaking through his 
trumpet, are echoed across the ship. They ’ ll be happy if all is made snug before the gale strikes the vessel. At 
last, the gale comes like a vast moving mountain of air. It strikes the ship. The vessel heaves and groans under 
the dreadful weight and struggles to escape through the foaming waters. If she is far out at sea, she will be 
likely to ride out the storm in safety. But if the wind is driving her upon the shore, the poor ship may hit the 
rocks. 

Once there was a ship in a storm. Some of her masts were already broken, and her sails lost. While the 
wind was raging, and the billows were dashing against her, the cry was heard, “A man has fallen overboard!” 
The rescue boat was lowered quickly, and it was soon seen bounding on its way over the mountain of waves. 
At one moment, the boat seemed lifted to the skies, and the next, it sank down and appeared to be lost beneath 
the waves! 

Finally, the man was found. He had almost drowned, but he was taken on board, and now they made for 
the ship. The ship rolled so dreadfully that it seemed certain the boat wouldn ’ t make it to the ship. Now, what 
should they do? The captain told one of the men to go aloft and throw down a rope. This was tied fast to the 
boat, and when the sea was somewhat calm, the rescue boat was hoisted and landed on the ship with a 
dreadful crash. It was a desperate way of getting on board, but fortunately everyone was safe. On the 
dangerous points along our seacoast are lighthouses which can be seen far out at sea and serve as guides to 
ships. Sometimes the fog is so dense that these lights cannot be seen, but most lighthouses have great fog bells 
or fog horns; some of the latter are made to sound by steam and can be heard for a long distance. These bells 
and horns keep sounding as long as the fog lasts. 

There are also many life-saving stations along the coast where trained men are ready with lifeboats. When 
a ship is driven ashore, they at once go to the rescue of those on board, and this way many valuable lives are 
saved. A sailor ’ s life is a very hard one. Our young friends owe a debt of gratitude to those whose home is 
upon the great waters, and who bring them the luxuries of other countries. 
156- Why is it safer for a ship to be in a storm when it is far out at sea? 

1) Because the sailors are far from their family so they won ’ t worry them.  
2) Because the sharks in the middle of the sea may help the ship. 
3) Because there are no rocks or shoreline for the ship to crash into. 
4) Because the compass works better there.  

157- Based on the short story, what is a gale? 
1) It ’ s a strong wind.   2) It ’ s an enormous mountain.  
3) It ’ s a huge rain.  4) It ’ s a big ship.  

158- What does the pronoun “they” in the last paragraph refer to? 
1) lifeboats  2) ship 3) valuable lives 4) trained men 

159- Why do lighthouses use fog bells? 
1) Because using fog bells is a rule for every lighthouse.  
2) Because sometimes the fog is so dense that the lights cannot be seen. 
3) Because people who are in charge of checking lights may fall asleep.  
4) Because some of the people who are working there are blind.  

160- The word “approaches” in line 2 could be best replaced by ............ . 
1) appears  2) shuts down 3) comes near  4) strengthens 
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Passage 2: 
Have you ever boiled water? Almost as if by magic, applying enough heat from the stove burner causes 

the water to boil and ultimately change state from a liquid to steam, the gaseous state of water. The stove 
derives its heat energy from natural gas or electricity while microwave cooking relies on electromagnetic 
energy to change the state of food. Water boils because heat energy was transferred from the heat source to 
the water. When sufficient heat energy transfers from one substance to another, it causes changes in the state 
of matter. The three classical states of matter are solid, liquid and gas. 

Conduction is the passage of energy through something. Heat energy always moves from substances with 
high heat energy to those of lower heat energy; the laws of physics state that heat transfers from warmer 
matter to cooler matter. If you think about it, these laws of physics explain why your skin burns when you 
touch a hot pan on the stove or dish that ’ s just come out of the oven. Metals are good conductors of heat 
which is why metal pots are used extensively for cooking on the stove. Of course, metal cookware is not 
suitable for microwave cooking. Ceramics are also good conductors of heat, which explains why early 
civilizations made their cookware from fired clay which creates a type of ceramic material. Conversely, 
ceramic floor tiles are ideal for flooring in warm climates. Heat flows from warm human feet to the cool tile; 
the transfer of heat out of the body makes a person feel cooler. 

Insulation prevents or reduces the conduction of heat. A wonderful example of insulation is a polar bear ’ s 
fur. A polar bear has two layers of fur. The dense inner layer which preserves body heat lies next to the bear ’ s 
black skin. The dark skin naturally absorbs rays from the sun, adding to the bear ’ s warmth. The outer layer 
of fur, called guard hairs, consists of hollow hairs that are essentially filled with air. Since air is a poor 
conductor of heat, the guard hairs also help to keep the polar bear warm. Humans utilize the insulating 
property of air when they dress in layers during cold weather. 
161- Heat energy ............ .  

1) moves from high heat energy to low heat energy 
2) moves from low heat energy to high heat energy 
3) moves in both directions 
4) doesn’t maintain equilibrium 

162- All the following are TRUE about the passage EXCEPT ............ . 
1) microwave cooking utilizes electromagnetic energy 
2) metal cookware is suitable for microwave cooking 
3) ceramic floor tiles are an example of conduction 
4) dressing in layers of clothing in cold weather is an example of insulation 

163- Which of the following is a good conductor of heat? 
1) air  2) wood 
3) polar bear   4) metal 

164- Where do you think this passage may have been published?  
1) in a social encyclopedia  2) in a trade journal 
3) in a school book   4) in comic books 

165- The word “which” in line 13 could be best replaced by ............ . 
1) whom  2) whose  
3) that  4) without which  
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Passage 3: 
One day a ragged man was creeping along from house to house. He carried an old wallet in his hand and 

was asking at every door for money to buy something to eat. As he was grumbling at his misfortune, he kept 
wondering why it was that folks who had so much money were never satisfied and were always wanting more. 
He thought of a man who was a good businessman, and he worked very hard and made himself wondrously 
rich a long time ago. Had he been wise, this man would have used his fortune to take care of himself and his 
family. What did he do instead? He wanted more money. He built ships and sent them to sea to trade with 
foreign lands. He thought he would get mountains of gold.  

However, there were great storms on the water; his ships were wrecked, and his riches were swallowed up 
by the waves. Now all his hopes lie at the bottom of the sea, and his great wealth has vanished. “Men seem to 
never be satisfied unless they gain the whole world”, the poor man thought. “As for me, if I had only enough 
to eat and to buy clothing, I would not want anything more.” 

Just at that moment, Fortune came down the street. She saw the poor man and stopped. She said to him: 
“Listen! I have long wished to help you. Hold your wallet, and I will pour this gold into it, but only on this 
condition: all that falls into the wallet shall be pure gold, but every piece that falls upon the ground shall 
become dust. Do you understand?” “Oh, yes, I understand,” said the poor man. “Then be careful,” said 
Fortune. “Your wallet is old, so do not load it too heavily.” 

The man was so glad that he could hardly wait. He quickly opened his wallet, and a stream of yellow 
dollars poured into it. The wallet grew heavy. “Is that enough?” asked Fortune. “Not yet.” The poor man 
said. The beggar ’ s hands began to tremble. Ah, if the gold would only pour forever! “There, it ’ s full,” she said 
to him, “the wallet will burst.” “But it will hold just a little more!” the man answered. Another piece was 
added, and the wallet split. The treasure fell upon the ground and turned to dust. The man had nothing now 
but his empty wallet, and it was torn from top to bottom. He was as poor as before. 
166- Why did the businessman lose all his money? 

1) A robber stole it from him. 2) His ships sank at sea. 
3) His treasure turned to dust. 4) He gave it all away to the poor. 

167- Which word best describes the poor man? 
1) greedy 2) happy 3) wise 4) weak  

168- Why do you think Fortune gave the gold to the poor man? 
1) To get rid of some gold 2) To teach the man a lesson 
3) To reward him  4) To make him the richest man in the world 

169- Which of the following is TRUE about the passage?  
1) The poor man ’ s wallet was fancy. 
2) The poor man learned a lesson from the businessman ’ s story.  
3) Fortune tricked the poor man for money. 
4) The poor man could get rich if he didn ’ t ask for more and more. 

170- Which of the following is the best synonym for the word “vanished” in line 9?  
1) risen   2) controlled  
3) disappeared   4) stolen  
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  ):۲( های معنايی گزينۀ معادل  ۲ 1   

  رفعتاوج: 
  بور سرخ:

  طاق فرد:
  عيار عيار:م

  ها: موارد غیرمرتبط در سایر گزینه
  كردن ) شرمنده ـ نرمی۱
  غش ) ۳
  دهنده ) ادامه۴
كمـين كـردن، در  قال كردن:كمين ( ُقال:  ها: معنی درست واژه  ۳ 2   

  پی فرصت بودن)
 چنانی، چنان آنكذا: 

 گرفتن، ساده انگاریآسان  مسامحه:
 راه را كج كردن، تغيير مسير دادن راه تافتن:

  ها:  سایر گزینه  در معنی درست واژه  ۳ 3   
  شرم، حيا آزرم:) ۱
 دام و تور جال:) ۲
  خدمتكاران، خويشان و زيردستاِن فرمانروا َحَشم:) ۴
  ها:  سایر گزینهدر  امالی درست واژه  ۳ 4   
  زاراف جنگ سالح:) ۲  ترسناک هول:) ۱
   بری فرمان مطاوعت:) ۴
  تندی و تيزی، حّدت و شّدت سورت:  درست واژه: امالی  ۱ 5   
  ها: درست واژه امالی  ۴ 6   

  نوعی درخت گل، ياسمن سمن:ج) 
 بيهوده و بيكار گذاشته شده مهمل:د) 

») ديوان غربـی ـ شـرقی«شعر سؤال سرودۀ گوته (پديدآورندۀ   ۲ 7   
  است.

  ـ راست قامت ۲ه راستی ـ ب ۱راست: »): الف« ايهام (بيت  ۴ 8   
ـ ميـوه (معنـی  ۲ـ مرتبه (معنی مورد نظر)  ۱بار:  «ه »): ايهام تناسب (بيت 

  »)ميوه« غايب / تناسب با
  بخشی به چشم جان »):د«استعاره (بيت 

  ميل بی سير مجاز از»): ج«مجاز (بيت 
  دليل جنبش سرو، شادمانی وی از نالۀ مرغان باغ است. »):ب«حسن تعليل (بيت 

   ها: بررسی آرایه  ۱ 9   
 چشم نيلگون / سپهر نيلگون / چشم به شاخۀ نيلوفر / چشم به شعلۀ آبی  تشبيه:

  و ... » گ«و صامت » ــِـ«نوازی مصوت كوتاه  گوش آرايی: واج
  سر مجاز از قصد و تصميم مجاز:

  ، چشم، سر / شاخه، نيلوفرروی مراعات نظير:
شـود  یم یفان قـويپشـت زبردسـتان از ضـع اسلوب معادله:  ۴ 10   

  شود یطور كه] شعله آتش ز خار و خس به سامان م [همان
   ـــ استعاره: 

   ـــ حسن تعليل:

  :ها سایر گزینهبررسی 
دل بجوشد [همان طور كـه]  ،چون ياد لعلت در سرم درآيد اسلوب معادله:) ۱

  شود یاد شكر در پوست خندان ميپسته از 
 لعل: استعاره از لبـ نديدن به پسته نسبت دادن جوشيدن به دل و خ استعاره:

  دليل باز شدن پسته انديشيدنش به شكر و شكرين شدن است. حسن تعليل:
پنهان دارد [همان طور كـه]  ،حسن را در لباس شرم ،عشق اسلوب معادله:) ۲

  شود یشمع در فانوس از پروانه پنهان م
 بخشی به عشق و شمع و پروانه جان استعاره:

  پنهان شدنش از پروانه است. ،قرار گرفتن شمع در فانوس دليل حسن تعليل:
طور كه  سيری از جهان ندارند همان ،چشمان در پيری تشنه اسلوب معادله:) ۳

  شـود قطره تبديل به دندان می ،از حرص در كام صدف
  كام صدف استعاره:

(اعتقاد قـدما) حـريص  دليل تبديل شدن قطرۀ باران به مرواريد حسن تعليل:
  صدف است. بودن

  جگر خراش بودن ب) كنايه:  ۲ 11   
 اشاره به داستان عشق فرهاد نسبت به شيرين تلميح:

/  ـ معامله (معنی نادرست۲ـ عشق و هوس (معنی درست) ۱سودا:  ج) ايهام تناسب:
  »)بازار«متناسب با 

  پری استعاره از معشوق  استعاره:
  بررسی سایر ابیات:

  ـــ سن تعليل:ح/  فردا مجاز از آخرت الف) مجاز:
 ـــ تناقض:/  چشم آرايی: د) واژه

 كه چون منـی نرسـد در وصـالعـادی /  ب) آن به [است]:  ۴ 12   
  بالغی تا ضعف خويش حمل كند بر كمال دوست:بالغی /  دوست:

 گفـتم:بالغی / گفتا بخواه از ما: عادی /  كه حاجتی هست:عادی /  ج) گفتم:
  عادی كه رايگان است: عادی / گفتا:عادی / غمم بيفزا: عادی / 
  :ابیات ریسا یبررس

عادی ؤلؤ اندر بحر [است]: لعادی /  الف) چشمۀ حيوان به تاريكی در است:
  عادی گنج اندر خراب[است]:/ 

سيه روزی مجنون سرمه بالغـی /  د) بود آرايش معشوق حال در هم عاشق:
  بالغیباشد چشم ليلی را: 

  بالغی رنگ ثبات نيست گل اعتبار را:غی / بال در آتش است نعل، نسيم بهار را:ه) 
نرگس چشم / گل رخسار / سرو قد / چشم  های اضافی: تركيب  ۴ 13   

  مورد] ۸[ او / رخسار او / قد او / شكنج حلقه / حلقۀ زلف
  :ها نهیگز ریسا یبررس

  مورد] ۶) سراپايم / دردت / لبريز شيون / مضراب مژگان / تار اشک / اشكم [۱
 مورد] ۵ل غفلت / پير خرد / نشانش / فصل بهار [) نشان اهل / اه۲
  مورد] ۴) شراب صحبت / صحبت احباب / زهر غفلت / دام صحبت[۳
  مسند روشن ـ سيه بخت:  ۳ 14   

  :ها نهیگز ریسا یبررس
  مسند پيرهن: همم / متمّ  عريانی:) ۱
 اليه مضاف زخم:مسند /  فارغ:) ۲
  مسند كوهكن:قيد /  آخر:) ۴
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اليه بـرای  اليه) ويران زند گر برهمم (مضـاف ضافكند گر هستيم (م  ۲ 15   
  خواهد اليه) بكن گو هر چه می سامان) سامان / من و حسن به سامانش (مضاف

  :ها نهیگز ریسا یبررس
اليه برای راه) سد ره شوند، برو / هـزار ره گـرت (تـو را:  ) هزار كوه گرت (مضاف۱

  ستيمفعول) از پا در افكنند، با
 یكـنم، ورنـه / فـدا ین تعـاون مـي) تنگ است، از آن چنداليه ) دلم (مضاف۳

گر باشد هزارم (متمّ  یخاک پا  م) دلتوست، ا
چ يم) هـبنـدم / هرگـزم (مـتمّ  یاليـه) مـ ال كمرت (مضافيها شد كه خ ) سال۴

  ال است تو را؟ي: چه خینگفت

  غ ـ گردن يت ل:مفعول در بيت اوّ   ۲ 16   
  ـ  مفعول در بيت دوم:

  :ها نهیگز ریسا یبررس
  كار بسته: ) تركيب وصفی۱
: ی [بكشـی] / كشمضارع اخباری : شود]  [می ل: شود) زمان افعال در بيت اوّ ۳

 مضارع التزامی :[بشود]  شود / آزمودهمضارع التزامی / بدارم: مضارع التزامی 
/  مضـارع التزامـی: مضارع اخباری / برسد: شود]  زمان افعال در بيت دوم: شود [می

 ارع التزامیمض شود: گشوده
  د ـ م ـ بسته ـ من يهای پسين در بيت دوم: ام ) وابسته۴

 ستايش ممدوح و دعای خير برای او ):۱مفهوم گزينۀ (  ۱ 17   

  ضرورت بر جا گذاشتن نام نيک ها: مفهوم مشترک ساير گزينه

اتّحـاد، كليـد ): ۴مفهوم مشترک ابيات سؤال و گزينـۀ (  ۴ 18   
  موفّقيّت است.

  ها: مفهوم سایر گزینه
  استقامت و پايداری) ۱
  ) وفاداری عاشقانه۲
  بخشی انسان به واسطۀ عشق  ) رهايی۳

كاری / توصيه به احسان و ): ۳مفهوم گزينۀ (  ۳ 19    نكوهش ريا
  نيكی پنهانی

 نوازی درويشها:  مفهوم مشترک ساير گزينه

تغييـر شـرايط  ):۴مفهوم مشـترک بيـت سـؤال و گزينـۀ (  ۴ 20   
  نامطلوب به مطلوب 

 ها: گزینه مفهوم سایر
/ اميـدواری بـه تغييـر شـرايط  وفا ) اميد به از بين رفتن زيبايی زيبارويان بی۱

 نامطلوب به مطلوب 
  رويان و تغيير شرايط مطلوب به نامطلوبوفايی زيبا ) بی۲
  ی خداوند در جهان) تجلّ ۳

ستايش فروتنـی و  ):۳مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينۀ (  ۳ 21   
  چشم داشت بیبخشندگی 

 ها: وم سایر گزینهمفه
  ) اثرگذاری شرم فقيران۱
  ) عنايت خداوند با اهل كرم۲
  ) دعوت به مناعت طبع ۴

گرچه مانند آينه در ظـاهر   ۳ 22    به معنی و مفهوم بيت توّجه كنيم: ا
جوهر ذاتی باطنم پرنقش و نگار است و ساده نيست. [اّما] ام،  مانند زمين، ساده

  پی برد.توان به باطنم  يعنی از ظاهرم نمی
 ها: مفهوم سایر گزینه

 ) حضور دائمی۲  ) رازداری۱
  گری توّسط عاشقان ) ترک خودنمايی و جلوه۴
دشـمنی روزگـار بـا ): ۴سؤال و گزينـۀ ( بيتمفهوم مشترک   ۴ 23   

  های ارزشمند انسان
 ها: مفهوم سایر گزینه

  بصيرتی ) نكوهش غفلت و بی۳  قی آزادگانتعلّ  ) بی۲و  ۱

كامی بيان ):۲مفهوم گزينۀ (  ۲ 24     نا
 : ضرورت توّجه به حال و اغتنام فرصتها مفهوم مشترک شعر سؤال و ساير گزينه

  ت همراهی با معشوقلذّ  ):۳گزينۀ ( مفهوم  ۳ 25   
كی موجـب  :ها گزينه سؤال و ساير بيت مشترکمفهوم  كان / پـا نهراسيدن پا

  رهايی و عافيت است 

  
 ۲۶ـ  ۳۵مشّخص كن (تعريب يا  ترجمه برای جواب ترين گزينه را در مناسب:( 

از پـيش فرسـتاده / قـّدمت:  روزی كهيوم: ترجمۀ كلمات مهم:   ۲ 26   
 من خاک بودم/ كنُت تراباً:  است

  ها:  اشتباهات بارز سایر گزینه
  بودم) از پيش فرستاده است)، شوم ( اضافی است، فرستاده است (» آن) «۱
  ش فرستاده است)از پي اضافی است، تقديم كرده است (» همان) «۳
، »كـافر«كنـد)؛ عـدم ترجمـۀ  نگاه می اضافی است، نگاه كرده (» در آن) «۴

  بودم) شدم ( می
ايفـا  :يـؤّدي/  پژوهشگری كه :الباحث الّذيترجمۀ كلمات مهم:   ۲ 27   
 شود به او داده می عطَی لَُه:تُ كند /  می

  ها:  اشتباهات بارز سایر گزینه
  اضافی است.» در آن«ادبيات)،  ( اضافی است، ادب» منجر شده«) ۱
  مجهول است)» تُعطَی«شود؛  داده می دهند ( ) می۳
  اضافی است.» و«كند)،  ايفا می كه)، دارد ( ) كسی است كه (۴
 :كـان يَسـُتر/  محبـتش، عشـقش: ُحّبهترجمۀ كلمات مهم:   ۴ 28   

  دحج را به جا آور :َحجَّ /  آن را آشكار كرد :َجَهر به/  كرد پنهان می
  ها:  اشتباهات بارز سایر گزینه

در حـج بـود   روزهـا)، اّما او)، زمـان ( كه ( عشقش)، تا اين ) عشق (۱
) (حج را به جا آورد  
  »)كان + مضارع: ماضی استمراری«كرد؛  پنهان می ) پنهان كرده بود (۲
  آن را آشكار كرد) اضافی است، مجبور به آشكار كردنش شد (» در نهايت) «۳
/ ای كـه بـه گونـه: َحيـُث /  دانی می: تَعلمُ ترجمۀ كلمات مهم:   ۴ 29   

 چون دوستداران هم رغب‗ المحّبين:مند شوند /  به آن عالقه: يرغبون فيها
  ها:  اشتباهات بارز سایر گزینه

، رغبـت دوسـتداران را »تعليم: يـاد دادن، آمـوزش«اضافی است، » چگونه«) ۱
  مند شوند) قهچون دوستداران عال هم پيدا كنند (

  ای كه)  به گونه آموزان) / تا ( دانش آموزانمان ( ) دانش۲
گاهی (۳   آموزش) دانی) / بياموزيم ( می ) به اين آ
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وصف : قد َوَصَف /  ای هر نويسنده :كّل كاتبترجمۀ كلمات مهم:   ۱ 30   
 ، نويسندگان ديگرديگر نويسندگان :الُكّتاب اآلخرين/  كرده است

  ها:  ایر گزینهاشتباهات بارز س
شباهت   در جای نادرستی از ترجمه آمده،» كه«ای)،  نويسنده نويسنده () ۲

  شباهت ندارد) نداشته است (
  بايد به صورت مفعول توصيف شود.» ناپلئون«وصف كرده)،  () آورده ۳
ديگـر نويسـندگان)، عـدم  هـای ديگـر ( اضافی اسـت، كتاب» كه از اين) «۴

  دوم!» أوصاف«ترجمۀ 
بايـد  :لُِيقبْل /  نبايد نااميد شـود :ال ييأْس ترجمۀ كلمات مهم:   ۱ 31   

 كه اميد دارد  در حالی راجياً:روی آوَرد / 
  ها:  اشتباهات بارز سایر گزینه

عبـور)،  كـه اميـدوار اسـت)، عبـور نمايـد ( در حالی و اميدوار باشد () ۲
  حال است.» راجياً «
دهـد كـه  ود؛ كسرۀ آخر فعل نشـان مینبايد نااميد ش شود ( ) مأيوس نمی۳

  روی آوَرد) پذيرد ( فعل نهی داريم)، می
  روی آوَرد) نبايد نااميد شود)، بپذيرد ( ) نااميد نشود (۴
َل ترجمۀ كلمات مهم:   ۳ 32    : حـروف قريبـ‗/  تبـديل كردنـد :بَـدَّ

  حروفی نزديک
  ها:  اشتباهات بارز سایر گزینه

جمع است)، حروف » ألسن↨«هايشان؛  زبان اضافی است، زبانشان (» كه«) ۱
تركيب وصفی نكره است.)، تبـديل » حروف قريب↨«حروفی نزديک؛  نزديک (

لَ «تبديل كردند؛  كنند ( می   ماضی است.)» بَدَّ
  تبديل كردند) آورند ( حروفی نزديک)، به زبان می ) حروف نزديک (۲
  )نزديک وجود ندارند)، شبيه ( ) وجود نداشتند (۴
  ها: سایر گزینه بررسی  ۴ 33   
  »ليعلموا: بايد بدانند) «۱
  »آمنكم من خوف: از ترس شما را ايمن كرد) «۲
 »صاروا: شدند«، »لعبوا: بازی كردند) «۳

   ترجمه نشده است.» صحنه مَْشَهد:«اضافی است و » جّداً «  ۲ 34   
 ها:  اشتباهات بارز سایر گزینه  ۱ 35   
تركيـب وصـفی نكـره » ختـی چـوبیت«سرير خشبّي؛  السرير الخشبّي () ۲

  خواهيم.) إشتريُت: فعل ماضی می أشتري (  است.)،
  ِمن) اِشتريُت)، في ( ) أشتري (۳
  ِمن) اضافی است، في (» و«بايد عوض شود، » كان«و » عندي«) جای ۴

  پاسخ بده  آمدهبه سؤاالت  متناسب با آنمتن زير را با دّقت بخوان سپس  
  ):۳۶ـ  ۴۲(

  

های  در مسير حركت دائمی است و نـو شـدن و تغييـر از سـنتجهان 
خواهد، ناگزير است  باشد، پس هر كس كه پيشرفت را می اش می طبيعی

  كه از قافلۀ آن عقب نيفتد.
سازی چنـد زمينـه بـه  های اين پيشرفت همان پيشرفت و بهينه از نشانه

ط در طور كـه فرآينـد ارتبـا لطف سادگی رسيدن به اطالعات است، همان
های متنی و يـا  يا نامه تمام انواعش ساده شده است، خواه ارتباطات باشد،

های جديـد كـه جهـان را شـبيه  پست الكترونيكی! تعدادی از دسـتگاه
ای كوچک كردند پديدار شدند و دور را نزديک سـاختند و برخـی  دهكده

ن آمد، در عصر كنونی ما ممك كارهايی را كه در قديم ناممكن به حساب می
تـر بـر  تر و بهتـر و مطمئن های بشری به شكل سـريع اند. پيشرفت كرده

طور كـه  درمان بيماران و بهبود حالشـان تـأثير گذاشـته اسـت، همـان
  ها برای ما ميّسر شده است. پيشگيری از پيدايش و انتشار برخی بيماری

شايان ذكر است كه در كنار نكات مثبتی كه جهان بـه لطـف پيشـرفت 
ای نيز برای اين موضوع وجود دارد،  ديده است، نكات منفی علم به خود
ها و كم شدن روابط  ها افزايش نسبت آلودگی در برخی زمينه از جمله آن

 گرم و صميمی و ...!

پيشرفت بشری بر همۀ كارهای انسـان «ترجمۀ عبارت سؤال:   ۴ 36   
  »............ بر  جزتأثير گذاشته است؛ 

  ها:  ترجمۀ گزینه
  ستی و سالمتی!تندر) ۱
  های مختلف! سازی در يادگيری دانش ) به جلو انداختن و ساده۲
  ) ارتباطات مخصوصاً از دورترين مناطق!۳
  كند! ) كم شدن آلودگی محيطی كه در آن زندگی می۴
مـتن دربـارۀ كـدام موضـوع اساسـی «ترجمۀ عبارت سـؤال:   ۱ 37   

  »كند؟! صحبت می
  ها:  ترجمۀ گزینه

  آن بر زندگی انسان. گذر زمان و تأثير) ۱
  ) تالش در پی سريع كردن پيشرفت علم بشری.۲
  ) دستيابی به زندگی سعادتمندتر.۳
  ) نقاط ضعف و قّوت پيشرفت بشری.۴
  ............. اند به ترتيب عبارتند از  هايی كه در متن آمده موضوع  ۱ 38   

  ها:  ترجمۀ گزینه
جديد، كم شـدن داليـل كاروان پيشرفت بشری، سادگی ارتباطات در جهان ) ۱

  مرگ و مير و بهبود بيماران به كمک علم.
ها بـه كمـک پيشـرفت  ) سنت جهان در دگرگونی، پيشگيری از برخی بيماری۲

  امكان داشتن ارتباط سريع در جهان امروزمان. بشری، 
ها برای  ) تأثيرات منفی پيشرفت بر زندگی انسان، نزديک كردن دور در مسافت۳

  سادگی دستيابی به اطالعات مختلف به كمک تكنولوژی.  ارتباطات بشری،
سـازی  ه ها، نقاط منفی پيشرفت علم، ساد های جديد در درمان بيماری ) شيوه۴

  ها. فرآيند ارتباط در بين انسان
  را مشخص كن): نادرستگيريم ............ (１زينۀ  از متن نتيجه می  ۳ 39   

  ها: زینهگ ۀترجم
  ه همراه زمانه خود پيش نيايد، وجود ندارد!هيچ پيشرفتی برای كسی ك) ۱
  تواند به مرور زمان ناممكن را ممكن سازد! ) علم می۲
  شود! ) در گذر زمان از نقاط منفی پيشرفت بشری كم می۳
  ها دگرگون شده است! ) در گذر زمان انواع روابط در ميان انسان۴
  ۴۰ ـ ۴۲را در اعراب و تحليل صرفی مشّخص كن ( درستناگزينۀ:(  

   حرفين ةبزياد  بزيادة حرف واحد  ۱ 40   

    مضارعه: يَشهدُ   مضارعه: يُشاهدُ   ۲ 41   

 مفرده: مَريض  مفرده: َمَرض  ۴ 42   
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 ۴۳ـ  ۵۰مناسب را در پاسخ به سؤاالت زير مشّخص كن ( ۀگزين:(  
 اند. صحيح» الفارِسيَّ‗« و» ُمحاَضرات«  ۱ 43   

 را مشّخص كن:» گرسنگی«گزينۀ مناسب برای   ۱ 44   
 ها:  گزینه ه و بررسیمترج
گر شخصی برای مّدتی غذا نخورد، احساس آن را پيدا می ترجمه:) ۱ كند و به  ا

  غذا احتياج دارد.
 كسی كه برای مدتی طوالنی غذا نخورده و بـه غـذا نيـاز دارد. ( ترجمه:) ۲

  است.)» گرسنه الجائع:«تعريف مربوط به 
 ه و بـه آب نيـاز دارد. (كسی كه برای مدتی طوالنی آب نخـورد ترجمه:) ۳

  است.)» تشنه العطشان:«تعريف مربوط به 
گر شخصی مدتی آب ننوشد، احساس آن را پيدا می ترجمه:) ۴ كنـد و بـه آب  ا

  است.)» تشنگی العطش:«تعريف مربوط به  احتياج دارد. (
  ها: ررسی گزینهترجمه و ب  ۴ 45   
  )نخواهند يافت. ( آموزان در هفتۀ آينده در امتحان حضور دانش ترجمه:) ۱
  )ام در درسش تالش نكرد پس در امتحان مردود شد. ( همكالسی ترجمه:) ۲
  )خواندم. ( سه سال پيش در مدرسۀ كوچكی درس می ترجمه:) ۳
كتاب جالبی دربـارۀ ترجمـه وجـود دارد كـه در سـال آينـده آن را  ترجمه:) ۴

  )خوانديم. ( می
  ســـت. از ظـــاهر نهـــی را خواســـته ا ی»ال«صــورت ســـؤال   ۱ 46   
 ی نهی داريم.»ال«مشخص است كه » نبايد ريشخند كنند يستهزؤوا:ال «

   نفی داريم. ی» ال«نفی و  ی» ال«نفی جنس،  ی»ال«ها به ترتيب  در ساير گزينه
شـود كسـی كـه  به راه حق هدايت نمی«ترجمۀ عبارت سؤال:   ۲ 47   

رود؛ بنـابراين ادامـۀ  یهای غايب به كـار مـ موصول برای صيغه» َمنْ » «............ 
» گفـت. در سخنش هميشه دروغ می............ «) صحيح است: ۲عبارت با گزينۀ (

  های متكلّم و مخاطب داريم. ها فعل در ساير گزينه
فعل ناقصی است كه فقط حالـت ماضـی دارد » لَيَْس: نيست«  ۳ 48   

  دهد. كه آن هم معنای مضارع می
تواند برای ماضی و  اين فعل میداريم، » كانَ «در ابتدای عبارت   ۱ 49   

  با قرينه بر حال داللت كند. 
 ها:  ترجمۀ گزینه

  .كرد كار میام پنج سال در يک نهاد فرهنگی  ) همكالسی۱
  دهيم. چه در نهان و آشكار انجام می به آن است) خداوند داناتر ۲
 هايی آشكار برای پرسـش كننـدگان نشانه  ) در داستان يوسف (ع) و برادرانش،۳

  .وجود دارد
  ، بنابراين به پيمان وفا كنيد و بسيار به آن توجه كنيد.است) پيمان مورد پرسش ۴
توانيم فعل منفی جمله را  منه محذوف باشد، می وقتی مستثنی  ۲ 50   

منه نـداريم. در  ) مسـتثنی۲ترجمه كنـيم. در گزينـۀ (» فقط«را » إّال «و   مثبت
 منه هستند. مستثنی» شجارشيء، الناس، األ«ها به ترتيب  ساير گزينه

  
كرم (ص) می  ۴ 51    حال كسی كه از امـام خـود دور «فرمايد:  پيامبر ا

از دسـت را تر از حال يتيمی است كه پـدر  سختو به او دسترسی ندارد افتاده 
  »داند. داده است؛ زيرا چنين شخصی در مسائل زندگی حكم و نظر امام را نمی

گاهیيكی از وظايف مردم در قبال رهبری، ا های سياسی و اجتمـاعی اسـت،  فزايش آ
های ستمگر دنيا، اطالع از شرايط سياسـی و  گيری صحيح در برابر قدرت برای تصميم

ای عمل كنيم كه بيشترين ضربه  اجتماعی جهان، ضروری است. ما بايد بتوانيم به گونه
  ب را ببينيم. ترين آسي افكنانۀ آنان بزنيم و خود كم های تفرقه را به مستكبران و نقشه

هـا  های شناخت مرجع تقليد از دو راه است كه يكی از آن راه ـ  ۴ 52   
چنان مشهور باشد كه انسـان  اين است كه يكی از فقيهان، در ميان اهل علم آن

  مطمئن شود و بداند كه اين فقيه واجد شرايط است.
گر مرجعيت دينی ادامه نيابد، يعنی متخصصی نباشد كه احكام دين را ب ـ داند ا

ل جديد مطـابق احكـام ديـن نباشـد، رای مردم بيان كند و پاسخگوی مسائو ب
  توانند به آن وظايف عمل كنند. شوند و نمی مردم با وظايف خود آشنا نمی

توانـد  ناراحتی دشمنان از عمل ما يا خوشحالی و شادی آنان از رفتار مـا، می ـ
گاهی يكی از معيارهای درستی و نادرستی عملكـرد مـا باشـد. هـای  (افـزايش آ

  سياسی و اجتماعی)
   53 ۳    

  فقيه شرط نيست. الف) اعلم بودن فقيه ويژگی خاص مرجع است و در ولی
ا وَ «ب) حديث امام عصر (ع) در پاسخ اسحاق بن يعقوب:   قَعـ↨ُ الوا دثُ الحَـوا اَمَّ

  راهكار امام (ع) در دوران غيبت است.» ... فَارِجعوا
فرمايـد:  ت محـروم در عهدنامـۀ مالـک اشـتر میج) امام علی (ع) دربارۀ طبقـا

وضـع طبقـات  بـارۀای افراد مورد اطمينان (موثق) را انتخـاب كـن تـا در عده«
  ...»محروم تحقيق كنند 

  شرط) به عهدۀ مجلس خبرگان است نه مقبوليت.  ۵د) تشخيص مشروعيت (
حديث شريف امام عصر (عج) در پاسـخ اسـحاق بـن يعقـوب،   ۴ 54   

جديـد شناس بودن است چون در حديث موضوع رويدادهای  نمؤيد ويژگی زما
شناس بودن ايـن  (حوادث واقعه) مطرح شده است و منظور از زمان عصر غيبت

  است كه بتواند احكام دين را متناسب با نيازهای روز به دست آورد. 
بخش عزت نفس)  های تقويت عزت نفس (طرق قوام يكی از راه  ۱ 55   

ن خويش به بهای اندک است و هر دو حديث بـه شناخت ارزش خود و نفروخت
  اين مورد اشاره دارد. 

نوجوانی و جوانی بهترين زمان برای پاسخ منفی دادن بـه تمـايالت   ۲ 56   
برد، هنوز به گناه عادت نكرده  گاه است. انسانی كه در اين دوره سنی به سر می گاه و بی

كرم (ص) دار نشده است  های نامشروع در وجود او ريشه و خواسته و به تعبير پيامبر ا
   تر است. ها در او قوی تر است، يعنی گرايش به خوبی چنين كسی به آسمان نزديک

در خصوص توجه به عظمت خداوند و تالش بـرای بنـدگی او،   ۴ 57   
ها و  بايد بدانيم كه خدا خالق تمام هستی است و سرچشمه و منبع همۀ قدرت

كـس توانـايی ايسـتادن در  كه هـيچناپذيری است  هاست، او وجود شكست عزت
برابر قدرت او را ندارد. بنابراين، هركس به دنبال عزت است بايد خود را بـه ايـن 

ةَ  يُريدُ  كانَ  َمن«سرچشمه وصل كند:  ةُ  فَللّـهِ  الِعـزَّ : هـركس عـزت جَميًعـا الِعـزَّ
 » خواهد [بداند] كه هرچه عزت است از آن خداست. می

هايی كه عـزت خـود را در بنـدگی خـدا  صف انساناميرالمؤمنين علی (ع) در و
خالق جهان در نظر آنان بزرگ است از اين جهت، غير خدا «فرمايد:  اند می يافته

  »از نظرشان كوچک است.
بار خداوند را بدان  ۹۵كريم بيش از  عزت از صفاتی است كه قرآن  ۲ 58   

اخالقـی توصيف كرده است و معصـومين بزرگـوار ايـن صـفت را از اركـان فضـايل 
گر در وجود ما شكل گيرد، مانع بسياری از زشتی دانسته    ها خواهد شد. اند كه ا

خواهـد كـه قبـل از ازدواج،  كريم از دختـران و پسـران می قرآن  ۳ 59   
  حتماً عفاف پيشه كنند تا خداوند به بهترين صورت زندگی آنان را سامان دهد.

عی، چـه پنهـان و چـه خواهد كه به هيچ وجه در پی رابطۀ غيرشر همچنين می
گير آنان خواهد شـد  آشكار با جنس مخالف نباشند، كه زيان آن تا قيامت دامن

  های آنان تأثير بدی خواهد گذاشت.  در نسلو 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  7  |دين و زندگي    دوازدهم  منحصراً زبان پاسخ  

 

ت این دفترچه را در حل ویدئویی سؤاال
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

آيـد و بـا آمـدن  وجـود می ه نهاد خانواده با ازدواج زن و مرد بـ  ۱ 60   
آيـۀ در كه » رشد و پرورش فرزندان«شود و اين موضوع يعنی  فرزندان كامل می

 بَنـينَ اَزواِجُكـم  ِمن لَُكم جََعَل  وَ  اَزواجًا اَنُفِسُكم ِمن لَُكم جََعَل  اهللاُ  وَ «شريفۀ: 
ی از [نـوع] ن: و خداونـد بـرای شـما همسـرا ... الطَّيِّبـاتِ  ِمـنَ  َرَزقَُكم وَ  َوحََفَدةً 

كيزه ا ه خودتان قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگانی نهاد و از پا
  تجلی دارد....» به شما رزق و روزی داد 

از اهداف ازدواج: پسـر و » رشد اخالقی و معنوی«در موضوع  ـ  ۴ 61   
دور از خـود های فسـاد را  دختر جوان با تشكيل خانواده، از همان ابتـدا زمينـه

نمايند، مهر و عشق به همسر و فرزنـدان  پذيری را تجربه می ند، مسئوليتنك می
  د ... .نده میرا در خود پرورش 

از اهداف ازدواج: فرزند، ثمرۀ پيوند زن و » رشد و پرورش فرزندان«در موضوع  ـ
هاست، آنان دوام وجود خـود را در فرزنـد  بخش وحدت روحی آن مرد و تحكيم

  برند ... .  د و از رشد و بالندگی او لذت مینبين می
ـيِّئاتِ  َكَسـبُوا الَّـذينَ  وَ «براساس آيۀ شريفۀ   ۱ 62     َسـيِّئَ↨ٍ  جَـزاءُ  السَّ

آنان كه بدی پيشه كردند، جزای بـد بـه انـدازۀ عمـل خـود : ِذلَّ↨ٌ  تَرهَُقُهم وَ  بِِمثلِها
گر فردی بخواهد به شيوه» نشيند بينند و بر چهرۀ آنان غبار ذلت می می ای غيـر از  ا

شده از سوی دين يعنی  به شيوۀ ناصحيح بـه نيـاز جنسـی خـود  های مطرح شيوه
يِّئاتِ  َكَسبُوا«پاسخ دهد  در آن صورت، لذت آنـی بـر خاسـته از گنـاه پـس از » السَّ

  . »ِذلَّ↨ٌ  تَرهَُقُهم« شكند كند و شخصيت او را می چندی روح و روان فرد را پژمرده می
امـا بهتـرين عمر ظرف زمان توبه است  سراسردرست است كه   ۴ 63   

تر و جبران  م آن آسانانجاامكان توبه بيشتر و  ای است كه زمان برای توبه، دوره
گر واقعی باشد خداونـد می تر است گذشته راحت اَهللا  اِنَّ « :فرمايـد و تكرار توبه ا

ّوابين وَ  يُِحࠩب  رينَ  يُِحࠩب  التَّ   . »الُمتَطَهِّ
گر ايمان و عمـل صـالح  توبه نه تنها گناه را پاک می  ۲ 64    كند، بلكه ا

كنـد. خداونـد در سـورۀ  ل مینيز به دنبال آن بيايد، گناهان را به حسنات تبدي
كه بازگردد (توبه كند) و ايمان آورد و عمل صالح  كسی«فرمايد:  می ۷۰فرقان آيۀ 

كند زيرا  (―ار شايسته) انجام دهد، خداوند گناهان آنان را به حسنات تبديل می
  ». خداوند آمرزنده و مهربان است

انی گنـاه، در دل احسـاس پشـيم انجامهمين كه انسان بعد از   ۱ 65   
تـوجهی  چقدر بد شد! چرا به فرمـان خـدا بی« :كند و زبان حالش اين باشد كه

شـود  توبه انجام شده و گناه بخشيده می» دهم ديگر اين كار را انجام نمی ؟كردم
  ». برای توبه كردن پشيمانی كافی است«فرمايد:  و امام باقر (ع) می

 ِعبـاِدیَ  يـا قُـل«فرمايـد:  سورۀ زمر می ۵۳كريم در آيۀ   قرآن  ۱ 66   
  جَميًعا الࠩذنوبَ  يَغِفرُ  اهللاَ  اِنَّ  اهللاِ  َرحَم↨ِ  ِمن تَقنَطوا اَنُفِسِهم ال َعلیٰ  اَسَرفوا الَّذينَ 

حيمُ  الَغفورُ  هُوَ  واِنَّه ايد،  : بگو ای بندگان من كه بسيار به خود ستم روا داشـتهالرَّ
شـد، چـرا كـه او بخ از رحمت الهی نااميد نباشيد، خداونـد همـۀ گناهـان را می

   »آمرزندۀ مهربان است.
اميد كردن از رحمت الهـی اسـت، های شيطان، نا يكی از حيله  ۱ 67   

بـه سـوی گنـاه » گناه كن و بعد توبه كن«شيطان ابتدا انسان را با اين وعده كه 
گويـد  سـازد و می كشاند و وقتی كه او آلوده شد از رحمت الهی مأيوسش می می

در اين حالـت انسـان بـا » وجب، چه صد وجب آب كه از سر گذشت چه يک«
گويد كه كار از كار گذشته و پروندۀ عملم نزد خداوند آن قدر سياه است  خود می

  ام پذيرفته نيست.  كه ديگر توبه
تر شدن بدن وقتی ارزشمند اسـت كـه قـوت بـازو سـبب  قوی  ۳ 68   

  تواضع و فروتنی انسان شود، نه فخرفروشی به ديگران.
تقويت رابطۀ صميمانه ميان خويشـان و همسـايگان و سـالمت كسانی كه برای 

جمعی پـيش قـدم  های دسـته ها و ورزش اخالقی افراد خانواده در برگزاری بازی
  مند خواهند شد.  شوند از پاداش اخروی بهره می

ــۀ  قرآن  ۴ 69    ــريم در آي ــد:  ســورۀ ســجده می ۱۷ك كس  هــيچ«فرماي
هـا نهفتـه شـده؛  هاست برای آن هايی كه مايۀ روشنی چشم داند چه پاداش نمی

  ».دادند اين پاداش كارهايی است كه انجام می
: به يقين هركس خود را تزكيـه قد افلح من زكاها«سورۀ شمس:  ۹كريم در آيۀ  قرآن 

  رمز سعادت و رستگاری انسان را تزكيه نفس بيان داشته است. » كرد، رستگار شد
ار، الفقه يا معشر التجّ «فرمايد:  حديث اميرالمؤمنين (ع) كه می  ۱ 70   

: ای گروه تاجران و بازرگانان اول يادگيری مسائل شرعی تجارت سپس ثّم المتجر
دست آوردن درآمد پاک و حالل بايـد   همؤيد آن است كه برای ب» تجارت كردن

  احكام و مسائل شرعی تجارت را آموخت تا گرفتار كسب حرام نگرديم. 
بندوباری و شـهوت  بیتحريک  ومشروط به تقويت  مورد (الف)  ۳ 71   

در كنـد و  و مناسب بودن با مجالس لهو و لعب است كه موسـيقی را حـرام می
و  )آور باشد، حرام اسـت و مـوارد (ب ورزشی كه همراه با قمار يا زيانمورد (د) 

  . باشند ی نيستند و در هر شرايطی حرام میج) دارای شرط(
بر او و امامان معصوم (ع) دستور خداوند اطاعت از خداوند و پيام  ۱ 72   

سـولَ  اَطيُعوا وَ اَهللا  اَطيُعوا«است كه در آيۀ  مـذكور اسـت ولـی خلفـای  »... الرَّ
عباس از دايرۀ واليت الهی خـارج شـدند و آنـان نـه بـر اسـاس  اميه و بنی بنی

  كردند. میدستورات الهی بلكه براساس اميال خود حكومت 
برابـری و  ۀفرماندۀ سپاه مسلمانان دربار عبداهللابن  ةزاد در پاسخ زهر رستم فرخ

گويی، اّما در ميان مردم ايران، سنتی از زمـان اردشـير  مساوات گفت: راست می
د بـه طبقـه نور حق ندار رايج شده كه با دين شما سازگار نيست. كشاورز و پيشه

گر اين طبقـات در رديـف اشـراف  باالتر روند و از امتيازات آن برخوردار شوند، ا
ار گيرند، پا از گليم خود درازتر خواهند كـرد و بـا اعيـان و اشـراف بـه سـتيز قر

» بِالِقسـطِ ...  بِالبَيِّنـاتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا لََقد«برخواهند خواست اين موضوع با آيۀ 
  برابری و مساوات است در تقابل است.  كه دربارۀ

َ  هَل قُل«با توجه به آيۀ شريفۀ   ۳ 73    َ  نَ يالَّذ ستَوِىي  نَ يالـذَّ  وَ  مونَ علَ ي
َ  اِنَّما َعلَمونَ ي ال رُ ي كه  داننـد و كسـانی : بگـو آيـا كسـانی كـه میاالَلبـاِب  اُولُوا تََذكَّ

يابيم كه اولـوا البـاب  در می» گيرند دانند، برابرند فقط صاحبان خرد پند می نمی
  اند.  هستند كه سد جاهليت را شكسته كسانی

ش انقالبی عظـيم در جايگـاه پيامبر (ص) با گفتار و رفتار خوي  ۴ 74   
و من آياته ان خلق لكـم «خانواده و زن پديد آورد و اين موضوع در آيۀ شريفۀ 

آليات  وّدة و رحم↨ اّن فی ذلكلتسكنوا اليها و جعل بينكم ممن انفسكم ازواجاً 
های خدا آن است كه همسرانی از [نوع] خودتان برای  لقوم يتفّكرون: و از نشانه

قـرار داد. » رحمـت«و » مـودت«ها آرامش يابيد و ميـان شـما  با آنشما آفريد تا 
  تجلی دارد.» كنند. هايی است برای كسانی كه تفكر می همانا كه در اين مورد نشانه

مؤيـد ...» برتـرين جهـاد سـخن حقـی «فرمايد:  اين سخن پيامبر (ص) كه می
 بِالبَيِّناتِ  ُرُسلَنا ااَرَسلن لََقد«شريفۀ خواهی و قسط و عدل است كه در آيۀ  عدالت

: به تحقيق ما پيامبران خود بِالِقسطِ  الّناُس  لِيَقومَ  الميزانَ  وَ  الكِتابَ  َمَعُهمُ  اَنَزلنا وَ 
ها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدل  را با داليل روشن فرستاديم و با آن

  مذكور است. » و داد برخيزند.
ران (مصـلين) را بيـان زامـازگجـا كـه اوصـاف ن كريم در آن قرآن  ۲ 75   
كند كه آنـان در مـال خـود  گونه ذكر می ها را اين های آن كند، يكی از ويژگی می

خواهـد  جـا كـه می انـد و آن برای محرومان و فقيران نيز حق معينـی قـرار داده
كند كه يتيمـان  كنندگان (مكذبين) دين را معرفی كند، از كسانی ياد می تكذيب

كين تشويق نمیرانن را از خود می  نمايند.  د و ديگران را به اطعام مسا
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گر   ۱ 76    خواسـتم  بگـويم در گذشـته چگونـه می كردم كـه قصد میا

خوانندگانم را كه تا حدودی با تـاريخ آن [دسته از] ام را بگذرانم، احتماالً  زندگی
   .كرد زده می شگفتواقعی آن آشنا هستند 

ساده در بند شرط (در اين مورد  ۀن گذشتبا توجه به كاربرد فعل در زما توضيح:
“attempted”شرطی دارای ساختار شرطی نوع دوم اسـت و در بنـد  ۀ) جمل

) ”would“فعـل +  ۀساده (شـكل سـاد ۀجواب شرط به فعل آينده در گذشت
نياز داريـم. البتـه در بنـد جـواب شـرط جمـالت شـرطی نـوع دوم بـه جـای 

“would”  از“could”  يا“might” توان استفاده كرد. نيز می  
گر از مغازه چيزی بخريد، مـثالً يـک اسـتريو  ۴ 77    جديـد، معمـوالً  یا

  چند [قطعه] موسيقی پخش كنيد.و  به برق وصل كنيدتوانيد صبر كنيد تا آن را  نمی
هنگامی كه نسبت به رويدادی كه قرار است در آينده اتفاق بيفتـد بسـيار  توضيح:
    كنيم. استفاده می ”to“به همراه مصدر با  ”can’t wait“زده هستيم از  هيجان

گـر نزديـک سـگ نيـک بروندسگ نيک  نزديکنبايد ها  بچه  ۲ 78    . ا
  .گيرد گاز میرا ها  آن بروند

ها  آن در زبان انگليسی جمالت شرطی نوع اول جمالتی هستند كه در توضيح:
 شـود. مـی احتماالتی كه ممكن است در آينده نزديک اتفاق افتد صحبت ۀدربار

) ”go“با توجه به كاربرد فعل در زمان حال ساده در بند شرط (در ايـن مـورد 
شرطی دارای ساختار شرطی نوع اول است و در بند جواب شرط به فعل  ۀجمل
) نياز داريم. البته در بند جواب شـرط ”will“فعل +  ۀساده (شكل ساد ۀآيند

تـوان  يز مـین ”may“يا  ”can“از  ”will“جمالت شرطی نوع اول به جای 
  استفاده كرد.

جا برسيد بايد سوار قطـار سـاعت  كه قبل از نهار به آن برای اين  ۴ 79   
  هفت شويد.

برای بيان هـدف و مقصـود از انجـام فعـل  ”to“در اين تست از مصدر با  توضيح:
 ”in order to“از  ”to“به جای  ”to“استفاده شده است. در اين كاربرد مصدر با 

   توان استفاده كرد. مینيز  ”so as to“ و
 هـايی كـه بوميـان لبـاسبسيار سنتی است. بيشتر  یاين شهر  ۳ 80   
  .شود بافته میهای خودشان  توسط زنان در خانهپوشند  می
   سفارش دادن) ۲  پرورش دادن ) ۱
  ) توسعه دادن۴   ) بافتن۳

وقتی اولين بار ظاهر شد (به عنـوان منبـع انـرژی  ای هستهانرژی   ۱ 81   
  شد. به عنوان يک جايگزين پاک [و] ايمن برای زغال و گاز تبليغ می مطرح گرديد)،

  ) عمومی، همگانی۲  ای ) هسته۱
  ) عمومی ۴  شده ) مصرف۳
روش تبديل جريان آب به برق اسـت و اولـين بـار در  برق آبی  ۲ 82   
  ايجاد شد. ۱۸۹۲ ]سال[
  ، نيروی برقی ـ آبی ) برق آبی۲  انرژی) ۱
 ) هضم۴   ) نيروی باد۳

ها بايد پارک ملـی را بـاز كننـد و اجـازه دهنـد مـردم از آن  آن  ۴ 83   
محلـی  اقتصـادتواند تـأثير جـدی بـر  می بازديد كنند. هر گونه كاهش توريسم

  داشته باشد.
كوسيستم۱    ) ايدئولوژی۲  ) ا
 ) اقتصاد۴   ) توليد۳

خندد، خنده او را  می ، وقتی كسیاو درگذشته استاز زمانی كه   ۲ 84   
 گردانـد [در ذهـن او] برمی سرش را بـه طرفـی[كسی] وقتی ، آورد می شبه ياد

  .داد می حركت[سرش را] هميشه  شده) (شخص فوت همان طوری است كه او
   ) به ياد آوردن۲  ) متنفر بودن۱
 ) معتقد بودن۴   ) احساس كردن۳

به نظرم خيلی جالب است كه عروس در اين عروسی لباس بنفش   ۲ 85   
  ها با لباس سفيد ازدواج كنند. ين است كه زنا رسمدر كشور من  پوشيده است؛

   ) رسم۲  ) زيبايی۱
 موضوع ) ۴   ) فكر۳

تقاضـا گفـت و از او  مـی نظرش را در مورد او و رفتـارش بـه او  ۳ 86   
   .(با مادرشان بمانند) كه اجازه دهد دوقلوها با او بروند كرد می
   ) فرض كردن۲  مصرف كردنتا آخر ) ۱
 ردن) توليد ك۴   ) تقاضا كردن۳

يک شعر خوب الزم نيسـت كـه  تقدير كردنبرای درک كردن و   ۴ 87   
د و اجزای اصلی و جايگاه دستوری آن را در نهر كلمه را تعريف ك دبتوانشخص 
  د.نك )بيانارائه (جمله 

   كردن جمع) ۲  ) فروختن۱
  قدردانی كردن تقدير كردن؛ ) ۴  ن در ) شركت كرد۳
 

جويی در انرژی در اطراف  برای صرفه توانيم كارهای زيادی وجود دارد كه می
كـاهش انـرژی آلـودگی را  ]در مصـرف[جويی  انجام دهيم. صرفه مان خانه
برای  بسياری های آسان كند. راه تری ايجاد می كه محيط زندگی سالم دهد می

جويی در انرژی وجود دارد. به عنوان مثال، بايد به ياد داشته باشيد كه  صرفه
ها را خاموش كنيد، زيرا وقتی وسايل  كنيد، آن فاده نمیها است وقتی از چراغ

. بنابراين، تلويزيون، كنند مصرف می، برق بيشتری هستندالكتريكی روشن 
 در حال استفاده نيستندكامپيوتر، و هر وسيله الكتريكی ديگر را زمانی كه 

رهـا درب يخچـال را بـاز  همچنين بايد به ياد داشته باشيدخاموش كنيد. 
 [ها] راماند، بايد بيشتر كار كنـد تـا غـذا . وقتی درب يخچال باز مینكنيد
. در را بسته نگه داريد و هوای خنک را در داخل نگه داريد! نگه داردخنک 

است. در مرحلـه بعـد، اگـر  تر خنکها در دمای  بعدی شستن لباس ۀنكت
، لبـاس بيشـتری زياد كردن [دمای] بخاری به جایكنيد،  احساس سرما می

آب گرم  [كار]، اين دوش بگيريدجايگزين حمام  به عنوانپوشيد. همچنين، ب
 مختلفـیهـای  بينيد، راه طور كه می همانجويی خواهد كرد.  زيادی را صرفه

هـا  تواند اتالف انرژی را كاهش دهد. شما فقط بايد بـه آن وجود دارد كه می
  توجه كنيد.

   88 ۲   
   ) كاهش دادن۲  كردن مصرف تا آخر ) ۱
  جويی كردن ؛ صرفه) ذخيره كردن۴   مقيد كردن؛ شرط نمودن) ۳
   89 ۱   
   ) ساختن۲  ) مصرف كردن۱
  ) خارج شدن۴   تشكيالت دادن) ۳
(به ياد  ”remember“كه بخواهيم بعد از  در صورتیتوضيح:   ۳ 90   

از نظـر زمـانی پـيش از  ”remember“آوردن) از فعل دومی استفاده كنيم و 
كنـيم. در  اسـتفاده مـی ”to“صورت مصـدر بـا  فعل دوم باشد، فعل دوم را به

   به كار رفته است. ”to“شكل منفی مصدر با  )۳( ۀگزين
   91 ۲   
گر چنان) ۱    ) به جای۲  چه، ا
گر۴   اين بر عالوه) ۳   ) ا
   92 ۳   
   ) نوع۲  ) مصرف۱
گونی) ۳  ) ارزش۴   تنوع، گونا
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توانند اشكال،  ها می ها يكسان هستند؟ به هيچ وجه! آن آيا همه سنگ
نـوع مختلـف  ۳باشند.  ]داشته[های متفاوتی  ها و رنگ ها، بافت دازهان

سـنگ تـأثير  حـس [لمـس]توانند بر ظاهر و  سنگ وجود دارد كه می
رسـوبی، آذريـن و دگرگـونی  های] ها [سـنگ بگذارند. سه نوع سـنگ

    هستند.
های رسوبی مخلوطی از خاک، سنگ، گل، پوسته و ساير مـوادی  سنگ 

دارنـد و طـی  های آب وجود تودهها و ديگر  قيانوسهستند كه در كف ا
های  اليـه يـدتوان شوند. حتی گـاهی می با هم فشرده می ی زيادها سال

ها ماننـد  . اين نوع سنگكنيدهای رسوبی مشاهده  مختلف را در سنگ
تر خـرد  ها راحـت دار هستند و نسبت به ساير انواع سـنگ ماسه، دانه

خواهند رسوبی آثار گياهی يا جانوری های  شوند. گاهی اوقات سنگ می
  !داشت

ها از ماگمايی كه سـرد و  نوع دوم سنگ، سنگ آذرين است. اين سنگ 
ها بـه عنـوان  آينـد. بسـياری از سـنگ شوند بـه وجـود می سفت می
ــنگ ــروع می س ــن ش ــنگ های آذري ــوند. س ــن دارای  ش های آذري
هـا  د. آنهستنشان  در داخلای پر از مواد معدنی  های شيشه كريستال

  معموالً اليه ندارند و بسيار صاف هستند.
های دگرگـونی زمـانی  نوع سوم سنگ، سنگ دگرگونی اسـت. سـنگ 

های آذرين يا رسوبی بودند، اما در نتيجه گرما و/يا فشـار شـديد  سنگ
های دگرگـونی ماننـد  انـد. سـنگ پوسته زمـين تغييـر كرده داخل در

  های آذرين سخت و صاف هستند. سنگ
، دارنـد گياهان و حيوانـات يـک چرخـه زنـدگی طور كه همانت درس 

ها از  سنگی را طی كنند! بسياری از سـنگ ۀتوانند چرخ ها نيز می سنگ
های آذريـن هسـتند.  شوند، بنـابراين سـنگ ماگما يا گدازه شروع می

های آذرين ممكن است در يک رودخانه يا نهر شكسته شـوند و  سنگ
های  هـا سـال، سـنگ هـزاران يـا ميليون به كف درياچه بروند. در طی

يک سنگ رسوبی فشـرده شـوند.  [صورت] توانند به شده می شكسته
سنگ رسوبی ممكن است خيلی داغ شود و به سنگ دگرگـونی تبـديل 

های ديگر  تواند توسط بسياری از سنگ شود. سپس سنگ دگرگونی می
مكن است زمين قرار گيرد. م ۀاعماق پوست نهايت در پوشيده شود و در

ذوب شود (از جامد به مايع تبديل شود) و به ماگما تبديل شود و چرخه 
زندگی يک گياه يا  ۀسنگ با چرخ ۀتواند دوباره شروع شود. اما چرخ می

حيوان متفاوت است، زيرا سنگ الزم نيست اين چرخه را به ترتيب طی 
  را طی نكند. ها گامكند و ممكن است تمام مراحل و 

گرچه تنها   هـا  آن شـدن تشكيل ۀسه نوع مختلف سنگ براساس نحوا
های مختلف و انواع  هر نوع در واقع دارای زيرمجموعه ]اما[وجود دارد، 

ديگری از سنگ است. به عنوان مثال ابسيدين، گرانيت و بازالـت سـه 
های رنگـی  نوع سنگ آذرين هستند. به همين دليل است كـه سـنگ

ها  ز مردم به دليل تنوع زيـاد سـنگبسيار زيادی وجود دارد. بسياری ا
  آوری سنگ هستند. عاشق جمع

گراف  ۴ 93      چيست؟ ۵ ايدۀ اصلی پارا
   دگرگونی های ) سنگ۲   آذرينهای  ) سنگ۱
  ) چرخه سنگ۴   رسوبیهای  ) سنگ۳
  . ............  جز به ؛است نادرستتمام موارد زير در مورد اين متن   ۴ 94   
  رسند می ررسوبی يكسان به نظهای  سنگ ۀ) هم۱
و در كـف درياچـه  در يک رودخانه يا نهر شكسته معموالً  رسوبیهای  ) سنگ۲
  شوند می نشين ته
ک، سنگ، گـل، پوسـته و سـاير مـوادی های  ) سنگ۳ دگرگونی مخلوطی از خا

  ها قرار دارند هستند كه در كف اقيانوس
گما ايجادهای  ) سنگ۴   شوند می شوند كه سرد و سخت می آذرين از ما

  در سطر اول به چه چيزی اشاره دارد؟ ”they“ضمير   ۱ 95   
   اشكال) ۲  ها ) سنگ۱
  ها ) اندازه۴  ها  ) بافت۳
 ”diversity“ ۀكدام يک از موارد زير بهترين تعريف برای كلم  ۲ 96   

  در سطر آخر است؟(تنوع) 
   هستند يكسانشبيه هم يا  ء) اين واقعيت كه افراد يا اشيا۱
  اند چيزها يا افراد در چيزی گنجانده شده) اين واقعيت كه بسياری از ۲
ويژه به منظـور بهبـود  ) تغيير كامل در ظاهر يا شخصيت چيزی يا شخصی به۳

  آن چيز يا شخص
  ) عمل يا فرآيند شركت در چيزی۴

شاگردان آقای كنت در مورد طوفانی كه به تازگی در مكزيک رخ داده بـود 
از ريشـه بـاد درختـان را  ود.[هوا] خيلی پرباد شده ببسيار نگران بودند. 

 هـای بـاد، باران ]وزش[. پـس از ه بـودها آسيب رساند و به خانه درآورده
كـه در  ها زير آب رفت. كالس در مـورد اين ها و خيابان شديدی آمد. خانه

كردنـد كـه  میها بحث  كردند. آن میچگونه بود صحبت [اوضاع] مكزيک 
. آوا و مالنـی شـده بودنـدب چيزهای داخل آن خرا ۀها و هم چگونه خانه

  »مردم برای گرم شدن به لباس و پتوهای نو نياز دارند.«گفتند: 
ها را بـه مكزيـک  لباس دارد. ما بايد آن خيلی زيادخواهرم « برت گفت:
كمد  [وقتی] به خانه بيايد وخواهرش  كرد كه فكر می در حالی» بفرستيم،

آن [ايـده] بـرت، « فـت:شـود. آوا گ را خالی پيدا كند چقدر ناراحت می
ای نـزده  العـاده كرد هرگز حـرف فوق برت كه فكر می »است! العاده فوق

آوا با هيجان فريـاد زد:  »است؟ العاده] آن [واقعاً فوق« است، جواب داد:
ديگـری در  است. تو، خواهرت، مالنی، من و هر كـس العاده] بله، [فوق«

را بـرای ارسـال بـه  نمـا ها و پتوهای اضـافی لباس متواني مدرسه، می
ها به مقـداری  آن حاالما چيزهای زيادی داريم، و  ۀ. همممكزيک بياوري

يک كمد كامل  بيا انجامش دهيم! مامانم«مالنی گفت: » از آن نياز دارند.
  »تعداد نياز نداريم. آنپر از پتو دارد. ما به 

تواننـد  كـه چگونـه مـی آموزان با آقای كنت در مورد اين دانش كه در حالی 
از صـحبت كردنـد، كـالس  آوری كنند، صـحبت می ها و پتوها را جمع لباس
بسازند  هايی عالمتها  از بچه در همهمه بود. قرار بود بعضی آموزان] [دانش

های ديگر در حـال نوشـتن  بچه» برنامۀ پتو.« كه روی آن نوشته شده بود:
 یلبـاس و پتـواز دوستان و اقوام خـود  قصد داشتندخبرنامه بودند. همه 

  .بودباشگاه  در ها و پتوها كهنه بخواهند. برت مسئول چيدن تمام لباس
آيـا بـرای ايـن «كنان گفت:  برت نالهجز برت.  زده بودند، به همه هيجان 

ای  العـاده شايد اين خيلی ايـدۀ فوقرا از دست بدهم؟  زنگ تفريحبايد 
آوردنـد. خبـر  یآموزان لباس و پتـو م در تمام طول هفته، دانش »نبود.

پخش شد و مردم ساكن در سراسر شـهر لبـاس و پتوهـای  برنامۀ پتو
توسط ميزان سخاوتمندی مـردم تحـت حتی برت نيز  آوردند.بيشتری 

  تأثير قرار گرفت. 
ايستگاه تلويزيون محلی يک گروه فيلمبرداری را به مدرسـه فرسـتاد.  

پيدا  باشگاهرا در ها برت  خواست بداند اين ايده كيست. آن خبرنگار می
كردند. پشت سر او، هزاران پتو و تكه لباس تقريباً تـا سـقف روی هـم 

 ای العـاده فوق ۀاين ايـد«كننده از برت پرسيد:  چيده شده بود. مصاحبه
برت .» كرديدبود. شما بايد خيلی به خودتان افتخار كنيد كه به آن فكر 

دوربين نگاه كـرد. به دوباره به كوه لباس پشت سرش نگاه كرد و سپس 
نبود. ما چيزهای زيـادی  ای العاده فوق ۀنه، اين ايد«برت متفكرانه گفت: 

ها نياز داشتند. ما  از آن مقداریدر مكزيک واقعاً به  مردمداشتيم و آن 
  »ساده است. .كنيم كمک كنيم فقط سعی می
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  .  ............ جز به ؛هستند درستتمام موارد زير در مورد متن   ۲ 97   
   بود العاده فوقای  ايده »برنامۀ پتو«كردند كه  آموزان فكر می ) دانش۱
   ) در طول طوفان باران نباريد۲
   كردند [لباس و پتو] اهدا) مردم از سراسر شهر ۳
  های زيادی داشت لباس) خواهر برت ۴
  كردند؟ می انباراقالمی را كه جمع كرده بودند كجا  ۀهمها  بچه  ۱ 98   
   كالس درس) در ۲  باشگاه ) در ۱
  آقای كنت ۀ) در خان۴   برت ۀ) در خان۳
  چه چيزی جمع كردند؟ها  بچه  ۳ 99   
   ) پتو و خبرنامه۲   ) روزنامه و غذا۱
   ) غذا و لباس۴   ) لباس و پتو۳
گراف  ۀايد  ۲ 100    ذكـر اولـين بـار كمک به مردم مكزيک در كدام پـارا

  شده است؟
گراف) ۱ گراف) ۲   ۱ پارا    ۲ پارا
گراف) ۳ گراف) ۴   ۳ پارا    ۴ پارا

  
كرد و  می سفر بسيار طول كشيد زيرا قطار بسيار كند حركت  ۲ 101   

   تابيد. می تابناک صاف گرم بود و خورشيد از آسمان
 است ”shine“فعل ۀ ساد ۀشكل گذشت ”shone“كه  با توجه به اين توضيح:
 ها گزينه، نه صفت، در بين گيرد قرار می حالت بعد از فعل اصلی در جمله قيد و چون

ها كه  تواند صحيح باشد و ساير گزينه كه قيد حالت است می) ۲(ۀ تنها گزين
  شوند. هستند، حذف می ”bright“اشكال مختلف صفت 

 كهاست  ای بيانيهسازی كرده باشم. اين  ام را شفاف اميدوارم ايده  ۴ 102   
  آن موافق باشم. باتوانم  نمی من

نسان است و ضمير موصولی مناسب (بيانيه) اسم غيرا ”statement“ توضيح:
 هـای نتيجه پاسخ در بين گزينـه باشد و در می ”that“يا  ”which“برای آن 

گر فعل جمله) ۴) و (۱( واره پـس از ضـمير موصـولی بـه  است. دقت كنيد كه ا
بــرای فعــل  ”with“ ۀحــرف اضــافه نيــاز داشــته باشــد (ماننــد حــرف اضــاف

“agree” گيرد. موصولی قرار می) اين حرف اضافه پيش از ضمير   
 كهگويد ورا سياستمداری است  می شناسم، اما برادرم نمی ورا را  ۱ 103   

  كرد. می خواهرش زمانی برای كالين كار
تعلق  ۀكه در اين تست از ضمير موصولی برای بيان رابط با توجه به اين توضيح:

ای اسم بعد از جای خالی به اسم پيش از جای خالی استفاده شده است، در ج
   نياز داريم. ”whose“خالی به ضمير موصولی 

يكی از عجايب  ،مايل طول دارد ۲۰۰بيش از  كهگرند كنيون   ۲ 104   
   جهان است.

های موصولی  واره توانيم جمله می ”where“با كمک ضمير موصولی  توضيح:
چيزی استفاده وقوع مكان  دربارۀبرای دادن اطالعات اضافی  از آن بسازيم و

 .دهد كنيم در كجا رخ می اش صحبت می هدرباركنيم چيزی كه  كنيم و مشخص
“in which”  ًمعنی  هم نيز از نظر معنايی تقريبا“where”  است و به مكان

وقوع فعل اشاره دارد. اما چون در اين تست به مكان وقوع فعل خاصی اشاره 
، به عنوان يک مرجع غيرانسان مدنظر است نشده است و دره گرندكنيون صرفاً 

   دهيم. را مورد استفاده قرار می ”which“در جای خالی 

ها  آن بسيار زيبايی در اين شهر وجود دارد كه بايد ازهای  مكان  ۱ 105   
 كهجايی  و ی داردبسيار زياد انگيز منطقه درياچه كه مناظر شگفت .ديدن كنيد

  كرد، شما را نااميد نخواهد كرد. می زندگی ]در آن[شاعر وردزورث 
توانيم برای دادن اطالعات اضافی  می ”where“ ز ضمير موصولیا توضيح:
اش صحبت  هدربارمكان چيزی استفاده كنيم و مشخص كنيم چيزی كه  دربارۀ
 .دهد كنيم در كجا رخ می می

 امروز به دليل برف سنگينی كه ديروز شروع شد ترافيک سنگينی  ۳ 106   
 كاربه محل  كهرای افرادی صبح امروز ب بنابراين ،وجود داردها  در تمامی خيابان

  خير وجود دارد.أت كنند سفر میخود 
با توجه به كاربرد فاعل فعل پيش از جای خالی، برای خالصه كردن  توضيح:

شود.  دار استفاده می”ing“وصفی و درست كردن بند وصفی از فعل  ۀوار جمله
  ت:دقت كنيد كه اين بند موصولی پيش از خالصه شدن به صورت زير بوده اس

so there are delays this morning for … people who / that 
are travlling to work. 

 بود در دادگاه حاضر شدمتهم  دستبرد بردن [به خانه]مردی كه به   ۴ 107   
  .بودو مقداری پول سرقت كرده  واردای  و گفت كه بازوی خود را از پنجره خانه

پيش از جای خالی و  )”man“(ان با توجه به كاربرد مرجع ضمير انس توضيح:
پس از آن، در جای خالی به ضمير موصولی  )”was accused“(كاربرد فعل 

   نياز داريم. )”that“(يا  )”who“(فاعلی برای انسان 
ديشب خواب عجيبی ديدم. من در يک باغ بودم. هوا داشت   ۲ 108   

  شد و خيلی سرد بود. می تاريک
رفته در اين تست (شدن) جزء افعال در معنی به كار  ”get“فعل  توضيح:

تواند در بين  داريم و پاسخ تنها میبعد از آن نياز به صفت  ربطی است و
تنها برای (خسته)  ”tired“صفتكه  اين با توجه به ) باشد.۲) و (۱های ( گزينه

شود و  ) از نظر معنايی حذف می۱( ۀگزينشود،  می به كار برده موجودات زنده
 كند. می معنای جمله را به درستی كامل )۲( ۀتنها گزين

 جالب توجهیگوی و من و هنری يک ناهار خوب و گفت ديروز  ۳ 109   
  من را دوباره تا اداره رساند. داشتيم. او 

در زبان انگليسی بعد از جای خالی اسم است و ۀ كلمكه  اين با توجه به توضيح:
) ۳( ۀها تنها گزين نهكنيم، نه قيد، در بين گزي پيش از اسم از صفت استفاده می

  تواند صحيح باشد. كه صفت است می

من از جشن عروسی ميچل خبر نداشتم اين  چراكه  اين دليل   ۱ 110   
  بود كه كسی به من نگفته بود.

و  ”why“تنها از  و علتدر بين ضماير موصولی برای توضيح دليل  توضيح:
“that” شود. می استفاده 

اش  داستانی از احساس خانواده ،نظر خود نشان دادناو برای    ۳ 111   
  تعريف كرد. جا نقل مكان كردند را هنگامی كه به اين

  گذاری كردن ) نقطه۲   كردن ) انتقاد۱
 ) باعث شدن۴  ) نشان دادن۳

نماد دستيابی به شكوه و جاودانگی با  ، هركولاز نظر اخالقی  ۴ 112   
  و رنج است. زحمت

  ، دارايی ) امور مالی۲  طبعی  شوخی؛ شوخ) ۱
 ، رنج ) زحمت۴   افسانه) ۳
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او را به شدت شكنجه كردند، اما در آخرين لحظات كه  اين با  ۱ 113   
  .خودداری كردگاه پدرش  مخفی افشا كردن اززير شكنجه 

   ) پنهان كردن۲  ) افشا كردن۱
 ) مصرف كردن۴   ) ادامه دادن۳

 تر است، من واقعاً به غذای ارگانيک عالقه دارم و معتقدم بسيار سالم  ۲ 114   
  .زنند پرسه میهايش آزادانه  مرغخرم كه  می یهايم را از كشاورز مرغ ابراين تخمبن
   ) پرسه زدن۲  ) مردن۱
 ) محاسبه كردن۴   ) درک كردن۳

 ۀوقتی در حال يادگيری زبان انگليسی هستيد، الزم نيست هم  ۲ 115   
گر به  گر بومی باشيد، ا ديگری سفر  ۀمنطقفرهنگ لغت را حفظ كنيد. حتی ا

  شويد. مین ]آن[كه متوجه  را بيابيدن است اصطالحی كنيد، ممك
   ) منطقه۲  كاری  ، ريزه) تفاوت ظريف۱
 آيهشعر، ) ۴   ) نقل قول۳

 در، يكی ا لكنت خواندب را وقتی شاعر در وسط شعر بيتی  ۴ 116   
  حضار او را تصحيح كرد.

  ) فرياد زدن۱
  ، جروبحث كردن) مشاجره كردن۲
  دن) دزدي۳
 ت گفتن / خواندنلكنت داشتن، با لكن) ۴

 گذاری بر روی سرمايه گذاران كه اغلب سياستهستيم متوجه ما   ۱ 117   
تر مفيد  و افراد بالغ جوان نوجواناند برای نتوان های پيشگيری را كه می روش

  كنند. باشند، انتخاب نمی
   ) خائن۲   ) نوجوان۱
  كننده گردش )۴   هكنند ) مصرف۳

شخص وارتت باشكوه، از اين كها  آن پس از شنيدن اجرای  ۱ 118   
  شود.  و سرشار از احساسات پرشور می گيجمتحير، 

   زده ) وحشت۲  ) گيج ۱
 ) تنها۴   ) رفته۳

 ها تر به تغييرات انقالبی در جامعه كه راديكال ها بسيار كم ليبرال  ۳ 119   
  كنند. توجه می اصرار دارندبر ضرورت آن 

   ) نمايش دادن۲  ) جويدن۱
 شخيص دادن) ت۴  / داشتن ) اصرار كردن۳

به كارهايی كه هر هنرمندی برعهده دارد، ترين  يكی از سخت  ۲ 120   
   عيسی مسيح است. رستاخيز تصوير كشيدن

  ) به تصوير كشيدن۲  ، ترک كردن ) رها كردن۱
 ) در نظر گرفتن۴   ) به تعويق انداختن۳

دائم از  معافداده شده و  شهرداریزمين تاالر موسيقی توسط   ۳ 121   
  باشد. می ماليات

   ) رمان۲  ) موذی۱
 ) سايت۴   ) معاف۳

تجربه يک تحليلگر با منصوب كردندر حال حاضر به دنبال   ۳ 122   
   به كار خود هستيم.نسبت مالی قوی  های دادهبرای ارائه 

   دادن) اطمينان ۲  ) خراب كردن۱
 ) جلوگيری كردن۴   منصوب كردن) ۳

سريع، هستند، زمانی كه رشد  سوءتغذيهدچار كودكانی كه از قبل   ۱ 123   
دهد، ممكن  عفونت يا بيماری نياز به پروتئين و مواد مغذی ضروری را افزايش می

  است دچار سوءتغذيه پروتئين ـ انرژی شوند.
   ) تنبل۲  تغذيه سوءدچار ) ۱
 ) گيج۴   ) باهوش۳

بالی طبيعی  و چهارمينلرزه  زمين مرگبارترين آنكه  در حالی  ۴ 124   
  با بزرگی بسيار باالتر رخ داده است.يی ها در طول تاريخ بوده است، زلزلهبد 
  ترين  ) منطقی۲  ترين ) پست۱
 ) مرگبارترين۴  ترين  ) اتفاقی۳

كنم مامان به  رويم. فكر می می اين اولين بار است كه همه  ۳ 125   
  .شدخواهد  غمگيناين خانه  رفتن ما ازخاطر 

   ساختن) سفارشی ۲  ) همكاری كردن۱
 ) شركت كردن۴   ) غمگين شدن۳

كه صندلی ندارند را دوست ندارم. من از آن دسته هايی  افهك  ۴ 126   
 رسد می افرادی نيستم كه بتوانم ايستاده غذا بخورم. رستوران ديگر گران به نظر

 بسيار بااليی دارند.های  كه قيمتهايی  يكی از آن رستورانـ 
كه در جمالت اول و سوم، مرجع ضمير موصولی  با توجه به اين توضيح:

) در هر دو مورد به ضمير ”restaurants“و  ”cafés“است (يعنی غيرانسان 
دوم  ۀ) نياز داريم. ولی در جمل”that“يا  ”which“موصولی غيرانسان (

، ) و بعد از آن نيز فعل قرار گرفته”people“مرجع ضمير موصولی انسان است (
) ”that“يا  ”who“پس در اين مورد به ضمير موصولی فاعلی برای انسان (

جز موارد خاص صحيح نيست  نياز داريم. دقت كنيد كه حذف ضمير موصولی به
  توانيم آن را به پيش از مرجع ضمير موصولی منتقل كنيم. نمی و اساساً 

رابين و وندی جكسون كه سه سال پيش اين هتل كوچک را   ۱ 127   
اند. رابين، كه آشپزی او  شهرت بسيار خوبی كسب كرده تا همين حاالخريدند، 

  است، زمانی سرآشپز جوان سال بود. درونتاز داليل محبوبيت  يكی
اول مرجع ضمير موصولی انسان است  ۀكه در جمل با توجه به اين توضيح:

)“Robin and Wendy Jackson” و بعد از آن نيز فعل قرار گرفته، پس (
) نياز ”that“يا  ”who“در اين مورد به ضمير موصولی فاعلی برای انسان (

تعلق بين  ۀجا نوعی رابط دوم دقت كنيد كه چون در اين ۀدر مورد جمل داريم.
“cooking”  (آشپزی) و“Robin”  وجود دارد، در اين مورد“whose”  را

  دهيم. مورد استفاده قرار می
تلفن را نشنيد، [زنگ] است،  شنوا كمكه كمی  ،خاله جوآن  ۴ 128   

 داد. بنابراين تماسی را كه برايش بسيار مهم بود، از دست
كه در بخش اول جمله مرجع ضمير موصولی انسان  با توجه به اين توضيح:
) و بعد از آن نيز فعل قرار گرفته، پس در اين مورد به ”Aunt Joan“است (

 ) نياز داريم. البته دقت كنيد”that“يا  ”who“ضمير موصولی فاعلی برای انسان (
است و در واقع در تعيين  واره پس از ضمير موصولی غيرتعريفی كه چون جمله

 مشخص اطالعات مرجع ضمير موصولی نقشی ندارد و تنها در مورد مرجع كامالً 
 اصلی اين ۀهم نادرست است. نشان ”that“دهد، در اين مورد كاربرد  بيشتری ارائه می

 واره است. در مورد بخش ها كاربرد ويرگول در ابتدا و انتهای جمله واره نوع از جمله
 )”call“دقت كنيد كه چون مرجع ضمير موصولی غيرانسان است (يعنی  دوم جمله

   ) نياز داريم.”that“يا  ”which“در اين مورد به ضمير موصولی غيرانسان (
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

های  ديشب دير به رختخواب رفتم و بد خوابيده بودم. نيمه  ۲ 129   
گهان از خواب بيدار شدم. به سمت پنجره رفتم و روحی را ديدم كه در  شب نا

  .رفت راه میی زمين رو
توانند به عنوان قيد به كار  (دير) می ”late“) و (اخيراً  ”lately“هم  توضيح:

استفاده كنيم. بعد  ”late“توانيم از  روند، ولی با توجه به معنی جمله فقط می
 ) نياز داريم،”badly“) به قيد حالت (”was sleeping“جا  از فعل اصلی (در اين

گر بعد از ). د”bad“نه صفت (  بخواهيم فعل دومی استفاده ”see“قت كنيد كه ا
كنيم و اين فعل حالت استمراری داشته باشد، فعل دوم به صورت اسم مصدر 

)“ing”رود. دار) به كار می   
كه چه  شدمبايد بسيار ترسيده باشند. من واقعاً گيج ها  گروگان  ۳ 130   

 ارد شليک كنم يا نه.ربايی كه اسلحه در دست د دانم به آدم نمی ؛كار كنم
) پذيرای ”confused“و  ”frightened“صفات مفعولی (مانند  توضيح:

برای  دهند و معموالً  حالت هستند و احساس ايجادشده در شخص را نشان می
گيرند. البته  ) مورد استفاده قرار می”I“و  ”hostages“ها (در اين تست  انسان
مالكيت و تعلق است نيز  ۀدهند شانكه ن ”whose“به دليل كاربرد  )۱ۀ (گزين

   باشد. اشتباه می

A ،رمان جديدت چه خبر؟ از: هی نيكالس  
 Bبه ناشر دادم. آن را پيش تمامش كردم و ۀ: هفت  

A :يكـی  توكنم  پسر! من واقعا به تو افتخار ميكنم. من فكر می احسنت
  ها هستی. از بهترين نويسنده

 B :است. اميدوارم  رمانم را نخوانده مرسی جان، محبت داری. ناشر هنوز
  خوششان بيايد.

 Aعاشق آن خواهند شد. كتاب آخرت فوق العاده بود. ها  آن : مطمئنم كه
  .بازار داغی داشت

 B :در سال گذشـته  زهای نيويورک تايم ترين كتاب ، يكی از پرفروشآره
پاسـی از تـا  هر شـبتالش كردم. مجبور بودم  سخت بود. واقعا برايش

  .ار كنمشب ك
A :هـا  ، به همين دليل يكی از بهترينكنی را می تتمام تالشهميشه  تو

  هستی!
 B.ممنون مرد : 

   131 ۱   

  م چه جورآره دقيقاً، ) ۲  ) احسنت۱
  ) اهميت ندارد۴  موافقم   كامالً ) ۳

   132 ۴   

  ) كمک كردن ۲  ) جمع كردن۱
  داشتن  ی) بازار داغ۴  ) استراحت كردن۳

   133 ۳   

كام بودن به وضوح و كامالً ن) ۱   چوب انجام كاری را خوردن ) ۲  ا
  ) در جيب آدم زيادی كردن۴  ) تا پاسی از شب كار كردن۳

   134 ۳   

  مطلع ساختن ) ۲  نوبتی (استفاده) كردن) ۱
  جوش آوردن، از عصبانيت سرخ شدن )۴  ) تمام تالش خود را كردن۳

A بـرداری و كـاری  ول چرخيـدنبگويم كه دست از  تو: چند بار بايد به
  ات انجام دهی؟  هی آيندبرا

 Bتو و مامان خيلی پولدار هستيد. چرا بايد كار كنم؟ :  
Aساله هستی و  ۲۱توانی تا ابد تنبل و وابسته به ما باشی! تو  : چون نمی

  حتی از نظر مالی مستقل نيستی.
 Bپيش رفتم شركت زد. اما مـدير گفـت مـن  ۀ: سعی كردم كار كنم. هفت

  و مرا اخراج كرد. يايماز پس كار بربتوانم  نمی
 Aگند نزنیخواهم كه بروی كار ديگری پيدا كنی و اين بار  : من از تو می .

  واضح است؟
 B!بله، كامالً واضح است :  

   135 ۱   
  ) طفره رفتن۲  ) ول چرخيدن۱
  ) پول به دست آوردن۴  بلند شدن[هواپيما و غيره] ) ۳
   136 ۴   
  درآمد خرج كردنۀ ) به انداز۱
  دن) دوباره آغاز كر۲
  ) بار فكريم كم شد۳
  از پس كاری برآمدن، از عهدۀ كار برآمدن )۴
   137 ۲   
    ) به كسی زنگ زدن۱
  ) گند زدن۲
  كامل به فروش رفتن، چيزی را تمام كردن ) ۳
  ساختن (با چيزی)، تحمل كردن ) ۴

Aگذاشته است. جا : اوه، كيت كليدهای دفترش را جلوی آينه  
Bنيـاز داشـته ها  آن فردا صبح به او ممكن است .: بايد بهش زنگ بزنی

  باشد.
Aاما او دو ساعت پيش رفت. تا االن نخوابيده؟ :  
B !است. دار شب زنده واقعاً . او ممكن نيست او خواب باشد: به هيچ وجه  
A صـبح از خـواب بيـدار شـود. او  ۵: بله، اما او بايد فردا صبح ساعت

  .ت بيدار نخواهد ماندقتا دير وامشب 
B از خواب بيدار شـود، قبـل از  بايد صبح چه ساعتیكه او : مهم نيست

  .خوابد هرگز نمینيمه شب 
A ًبيدار است؟ االنكنی كه او  فكر می : پس واقعا  
B ًبهش زنگ بزنی او بيدار است. بهتره فوراً  شک بی. : قطعا.  

   138 ۱   
  دار ) فرد شب زنده۱
  كالس / فرومايه  شخص بی) ۲
  خوان، خورۀ كتاب  آدم كتاب) ۳
  ) سحرخيز۴
   139 ۳   
  ) كار را خراب كردن۲  ) از هيچ شروع كردن۱
  ) سخت نگرفتن۴  ) تا ديروقت بيدار ماندن۳
   140 ۲   
  شک ) بی۲  ) عجله نكردن۱
  ) اين گوی و اين ميدان۴   ) كمک كردن (به)۳
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سؤاالت این دفترچه را در حل ویدئویی 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

ای هسـتند.  ترين موجـودات افسـانه شـده يكـی از شناخته اژدهايان
ای با نفِس  نوران افسانهجا ايندربارۀ  در سراسر جهانهای كهن  فرهنگ

ها، خصوصيات شبيه  بال داشتناند. معموالً اين هيوالها با  آتشين نوشته
هـا  نـه تنهـا آن. توصـيف شـده بودنـدهای عظـيم  خزندگان و پنجه

  .بدمندآتش  چنين همتوانستند  ، بلكه میپرواز كنند توانستند می
تصـوير كشـيده  به به عنوان هيواليی شرورها، اژدها  در برخی فرهنگ

[در های يونانی و رومی معموالً در نبردهايی  . قهرمانان افسانهستا  شده
، در بـا وجـود ايـنشـدند.  ترسـيم می اژدهايـان بـا حال] جنگيـدن

بود. در چين باسـتان، بـرای مثـال،  نماد خير اژدهاهای ديگر،  فرهنگ
، تاسـو شـادی  ثروتبخت خوب،  نمايانگراژدها به عنوان نمادی [كه] 

  شد. ديده می
هـا  شـوند. آن به عنوان نمادهايی استفاده می چنان همامروز  اژدهايان 

بسياری از انـواع . ها تا جواهرات شوند از كارتون چيز ظاهر می روی همه
. گذارنـد انواع مختلف اژدهـا را بـه نمـايش میهای كودكان  بازی اسباب
گرای امروزه فقط  افسانه موجوداتبرخی  مطالعـه بـر  كسـی مشـغول ا
را به فرهنگ  خودشوند، اما اژدها  های باستانی باشد، عنوان می فرهنگ

ای از گذشته است كه فراموش  . اژدها افسانهالقا كرده استروزگار مدرن 
  نخواهد شد.

(در سراسـرِ، در تمـامِ) و  ”throughout“هـای  ه واژ توضيح:  ۲ 141   
“through” ها به  ند، بنابراين پس از آن(از مياِن، از طريِق) حروف اضافه هست

) نيز بـا بـه ۱)). گزينۀ (۴) و (۳های ( حرف اضافۀ ديگری نياز نيست (رد گزينه
(به طور كامـل) از لحـاظ معنـايی تناسـبی بـا  ”thoroughly“كار بردن قيد 

جای خالی ندارد و از لحاظ گرامری نيز به دليل آمدن قيد پس از اسم، عبـارتی 
   اشتباه است.

(توصـيف كـردن) فعلـی متعـدی  ”describe“فعل  ح:توضي  ۲ 142   
) پـيش از جـای خـالی آمـده، the beastsاست و مفعول آن در اين جملـه (

)). از ۳) و (۱های ( بنابراين به اين فعل در ساختار مجهول نياز است (رد گزينـه
توانـد  ) نمی۴توان دريافت كه كاربرد زمان گذشـتۀ كامـل در گزينـۀ ( طرفی می

رود كـه پـيش از فعلـی  ، چرا كه اين زمان در مورد فعلی به كار میدرست باشد
چنين موضوعی در كار نيست و به  جا اينديگر در گذشته رخ داده باشد ولی در 

   صورت ساده به كاری در گذشته اشاره شده است.
در هنگام اسـتفاده از برخـی قيـدها كـه بـه قيـدهای  توضيح:  ۴ 143   

 )”not only“جـا  اينو در  ”never” ،“seldom“ منفـی معروفنـد (ماننـد
كيد بيشتر قيد را به ابتدای جمله برد. در اين حالـت موضـوعی  می توان برای تأ

 اربه اين صورت كه مانند ساخت ؛كه اهميت دارد تغيير ترتيب اجزای جمله است
)). از طرفـی بـا ۱آيـد (رد گزينـۀ ( ، ابتدا فعل كمكی و بعد فاعل جمله میپرسشی

در  ”but … also“امۀ جمله پـس از جـای خـالی و آمـدن عبـارت توجه به اد
 ”… Not only … , but also“قسمت دوم جمله، ساختار مورد نظر همان 

  ) به صورت مغشوش و نادرست به كار رفته است.۳) و (۲های ( است كه در گزينه
   144 ۴   
    ) عطسه كردن ۱
    ) متوقف شدن؛ متوقف كردن۲
  د كردن) يخ زدن، منجمد شدن؛ منجم۳
  ) نفس كشيدن؛ دميدن۴

و  ”monster“ها قرار است از ريشۀ  با توجه به گزينه توضيح:  ۳ 145   
“evil”  به عبارتی معنادار برسـيم. اوالً دقـت داشـته باشـيم كـه واژۀ“evil” 
تواند هستۀ عبارت اسمی قرار بگيـرد و  يک صفت است و نمیجا  در اين(شرور) 

)). البتـه ايـن ۴) و (۱های ( ود (رد گزينـهبه كار ر ”a“قبل از آن حرف تعريف 
واژه معنای اسمی نيز دارد ولی در اين معنا به يک موجود (مانند اژدها) اطالق 

مـد نظـر  جا ايناست كه در » شر و بدی«شود بلكه صرفاً به معنای مطلق  نمی
) به كار رفتـه، بـين ۲كه در گزينۀ (  ”as … as“در ساختار  چنين همنيست. 

در  ”monster“توان از صفت يا قيد استفاده كرد و كـاربرد اسـم  می ”as“دو 
  نادرست است. جا اين
   146 ۲   
  مهاجرت كردن ؛جمعی پرواز كردن ) [پرندگان] دسته۱
    ) جنگيدن (با)، مبارزه كردن (با)۲
    ) آتش زدن، مشتعل كردن۳
  ) ترک كردن، رها كردن، ول كردن۴
   147 ۱   
  به هر ترتيب  ) به هر حال،۲  د اين) اما، با وجو۱
  ) واقعاً؛ در واقع۴  بر اين ) عالوه۳
نمـاد «ها قصد داريـم معنـای  با توجه به متن و گزينه توضيح:  ۲ 148   

گر ۱را برسانيم. در گزينۀ (» خير را صـفت بگيـريم، كـاربرد حـرف  ”good“) ا
گر آن را اسم بگيريم نمی نادرست می ”a“تعريف  توان پيش از آن قيد  شود و ا

“symbolically” ) بايد دقت داشت كه   )۳را به كار برد. در گزينۀ“good” 
در معنای اسمی آن (خير، نيكی، خوبی) غيرقابل شمارش است و كاربرد حـرف 

) نيز كاربرد حرف تعريـف ۴نادرست است. در گزينۀ ( ”a“تعريف قابل شمارش 
“a”  پـيش از صـفت“symbolic” ،سـمبليک) گزينـه را نادرســت   (نمـادين
  كند. می
   149 ۳   
  ) متهم كردن؛ محكوم كردن؛ لغو كردن۱
    ) مصالحه كردن؛ چشم پوشيدن از۲
  ) نشان دادن؛ نماياندن؛ نمايانگرِ ... بودن۳
  ) تفسير كردن، معنی كردن، شرح دادن۴
   150 ۲   
كت؛ درستی، درخور بودن۱     ) ادب، نزا
    منال؛ دارايی و  ) ثروت، مال۲
كم، فشردگی) [مايعات، گازها] غلظت؛ [جمعيت، جنگل] ۳   ترا
  ) برتری، تفّوق، اولويت۴
 ها: بررسی سایر گزینه  ۴ 151   
جمـع  ”s“ و رود هميشه به همين صورت به كار می ”everything“) واژۀ ۱

ای غيرقابل شمارش  (جواهرات) هم واژه ”jewelry“پذيرد. از طرفی واژۀ  نمی
  گيرد. جمع نمی”s“است و 

ل اسـت و كـاربرد حـال كامـل در ) با توجه به جملۀ قبل صحبت از زمان حا۲
توانـد  دهد يا صحت دارد، نمی مورد موضوعی كه امروزه به طور متداول رخ می

در  ”since“تر كاربرد حرف اضافۀ  از لحاظ گرامری صحيح باشد. اما دليل مهم
است كه اين كاربرد فقط در مورد مبـدأ زمـان كـاربرد دارد و بـرای » از«معنای 

هـا تـا جـواهرات) كـاربرد  طيف كارتون جا اينطيف (در نشان دادن ابتدای يک 
  ندارد.

دن) يــک فعــل اســت و هرگــز (ظــاهر شــدن، آشــكار شــ ”appear“) واژۀ ۳
  ) قرار بگيرد.جا ايندر  ”are“در جايگاه مسند يک فعل اسنادی (تواند  نمی
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 ها: بررسی سایر گزینه  ۱ 152   
گون)  ”various“) پس از صفت ۲ مفهوم هم اقتضا  كه معنا و طور همان(１ونا

به صورت مفرد  ”type“كند به اسم قابل شمارش جمع نياز داريم و كاربرد  می
  درست نيست.

گـر چـه بـا صـفت  (متغيـر؛ بی ”variable“) صفت ۳  ”various“ثبـات) ا
گون) ريشۀ مشتركی دارد ولی معنای متفاوتی را می  جـا اينرسـاند كـه در  (１ونا

     مدنظر نيست.
فعلی متعدی  جا اين(نشان دادن، به نمايش گذاشتن) در  ”feature“) فعل ۴

) پـس از فعـل various dragon typesجا كه مفعـول آن ( است ولی از آن
آمده، به ساختار معلوم نياز داريم. از طرفی كاربرد ايـن فعـل در ايـن معنـا بـا 

  متداول است. ”on“يا  ”in“ساختار مجهول به همراه حروف اضافۀ 
   153 ۳   
    ) آفرينش، خلقت؛ ايجاد، ابداع۲  ه، خالق؛ پديدآورنده) آفرينند۱
  ) تفريح، سرگرمی؛ استراحت۴  ) موجود، مخلوق، آفريده۳
   154 ۲   
گر؛ آيا۲  ، نيزچنين هم) ۱     ) ا
  ) شايد۴  ) اما۳
 ها: بررسی سایر گزینه  ۱ 155   
دانيم كه  آمده تا نقش مفعول را بازی كند ولی می ”itself“) ضمير انعكاسی ۲

  در جمالت انگليسی پس از فعل اصلی است. جايگاه مفعول
) با توجه به مفهوم، فاعل و مفعول جمله يكی است، پس به ضمير انعكاسـی ۳

“itself”  نياز است نه به عبـارت“its own”  بـرای خـودش«بـه معنـای .«
اين ضمير انعكاسی نيز بايد در جايگاه مفعول پس از فعـل اصـلی  كه اينضمن 

  آمد. می
 ”itself“) به جای كاربرد ضمير انعكاسی ۳ينه نيز مانند گزينۀ (در اين گز  )۴

  استفاده شده، كه نادرست است.» برای خودش«به معنای  ”its own“از 

در اعمـاق دريـا ايد؟ چقدر زيباست  آيا تا به حال به اقيانوس بزرگ رفته
، صحنه شود نزديک میاست! وقتی طوفان  آراموقتی دريا صاف و  باشيد
شـوند و  در دوردسـت ظـاهر می متالطم ]و[كند. ابرهای سياه  میتغيير 
اندازند. ناخدا و ملوانان بـه  آب میطوالنی بر دنيايی از  ژرف [و]ای  سايه

پـايين ها بـرای  دست ۀبينند. سپس هم را در ابرها می پليدزودی عالئم 
خشن كاپيتان كـه از طريـق  شوند. تذكرات مشغول كار میبادبان  آوردن
هـا  آن شـود. انداز می كند، در سراسر كشتی طنين صحبت می شرشيپو

گر قبل از برخورد باد به كشتی، همه چيز  امـن و خوشحال خواهند شد ا
در حـال حركـت  یی از هواعظيم مانند كوه طوفانسرانجام،  امان باشد.

. كشتی زير اين وزن هولناک تكـان كند برخورد میبه كشتی آن . رسد می
كند.  آلود تالش می های كف كند و برای فرار از ميان آب می خورد و ناله می
گر  از طوفان خارج  به سالمت، احتماالً دور [از خشكی] باشددريا  آن درا
گر باد  می راند، كشتی بيچاره ممكن اسـت بـه برا به ساحل  آنشود. اما ا

    ها برخورد كند. صخره
شكسته و  تر پيش شهاي كشتی در طوفان بود. برخی از دكليک يک بار  

امواج به شدت بـه وزيد و  هايش گم شده بودند. در حالی كه باد می بادبان
 »افتاده است! عرشهمردی از «شنيده شد:  كردند، فريادی آن برخورد می

و به زودی در حال عبور از كـوه امـواج  رفتقايق نجات به سرعت پايين 
بـه آسـمان بلنـد رسيد كه  شد. در يک لحظه، قايق به نظر می میديده 

رسيد كه در زير امواج گـم  بعد، غرق شد و به نظر می ۀشده است، و لحظ
  شده است!

خره مرد پيدا شد. او تقريباً غرق شده بود، اما او را سوار كردند و حاال باأل 
كه به  در تالطم بودكشتی چنان هولناک  آمدند. به سمت كشتی [باال] می

كـار  ه. حاال بايد چنخواهد رسيدشتی قايق به ك قطعی استرسيد  نظر می
بـرود و  به باالترين نقطۀ كشـتی كنند؟ كاپيتان به يكی از مردها گفت كه

بـه قـايق بسـته شـد و محكم  [طناب]. اين بيندازديک طناب را پايين 
برخـورد هنگامی كه دريا تا حدودی آرام شد، قايق نجات بلند شد و بـا 

بـرای سـوار  بسيار سختک راه روی كشتی فرود آمد. اين ي وحشتناكی
شدن بود، اما خوشبختانه همه در امنيت بودنـد. در نقـاط خطرنـاک در 

تواننـد در  های دريايی وجود دارند كه می امتداد ساحل دريای ما، فانوس
كنند. گاهی  ها عمل می دريا ديده شوند و به عنوان راهنمای كشتی اعماق

كم است كه اين نوره ديـده شـوند، امـا توانند  نمیا اوقات مه آنقدر مترا
هـای مـه  های مـه بـزرگ يـا بوق های دريايی دارای زنگ بيشتر فانوس

توسط بخار شوند كه  درست می [نوع] دومی [به نحوی] برخی از ؛هستند
هـا  اين زنگ تا مسافتی طوالنی قابل شنيدن هستند.و  بيايند به صدا در

  آيند. در میها تا زمانی كه مه ادامه دارد به صدا  و بوق
بسياری در امتداد ساحل وجـود دارد  غريق های نجات چنين ايستگاه هم 

های نجات آماده هسـتند. هنگـامی  ديده با قايق كه در آن مردان آموزش
بالفاصله برای نجات افرادی  ها آن شود، كه يک كشتی به ساحل رانده می

 ش بسـياریهای بـاارز جانروند و به اين ترتيب  كه در كشتی هستند می
بسـيار سـخت اسـت.  ]زنـدگی[ يـک يابد. زندگی يک ملوان نجات می

 پهنـاورهای  شان بر آب دوستان جوان ما مديون كسانی هستند كه خانه
هـا  آن تجمالت كشورهای ديگر را برای [همان كسانی هستند] كه است و

  د.نآور به ارمغان می

 طوفان بودندر  ،استدور [از خشكی] چرا وقتی كشتی در دريا   ۳ 156   
  است؟تر  ايمن آنبرای 

را نگران نخواهند ها  آن بنابراين ،خود دور هستند ۀ) چون دريانوردان از خانواد۱
  كرد.
  وسط دريا ممكن است به كشتی كمک كنند.های  ) زيرا كوسه۲
  يا خط ساحلی برای برخورد كشتی وجود ندارد. صخره) زيرا هيچ ۳
  كند. می كارجا بهتر  نما در آن ) چون قطب۴
  ست؟يچ(طوفان)  ”gale“داستان كوتاه اين  براساس  ۱ 157   
  شديد است. یبادآن ) ۱
  كوه عظيم است.آن يک ) ۲
  عظيم است. یباران آن )۳
  يک كشتی بزرگ است. آن) ۴
گراف در  ”they“ضمير   ۴ 158      آخر به چه چيزی اشاره دارد؟پارا
  ) كشتی۲   نجاتهای  ) قايق۱
  ديده موزش) مردان آ۴  های باارزش جان) ۳
   كنند؟ می مه استفاده های دريايی از زنگهای  چرا فانوس   ۲ 159   
  مه برای هر فانوس دريايی يک قانون است. های ) زيرا استفاده از زنگ۱
  د.نوش ديدهتوانند  نمی) زيرا گاهی مه آنقدر غليظ است كه نورها ۲
  ت به خواب بروند.ها را بر عهده دارند ممكن اس ) زيرا افرادی كه وظيفه كنترل چراغ۳
  ) زيرا برخی از افرادی كه در آنجا مشغول به كار هستند نابينا هستند.۴
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به بهترين  ۲در سطر (نزديک شدن)  ”approach“ ۀكلم  ۳ 160   
  .جايگزين شود............  باتواند  می وجه
   ) خاموش شدن۲   ) ظاهر شدن۱
 كردن) قوی ۴   ) نزديک شدن۳

جـادويی، اعمـال  گويی به صورتد؟ تقريباً اي دهانآيا تا به حال آب جوش
شود كه آب بجوشد و در نهايت  حرارت كافی از مشعل اجاق گاز باعث می

از حالت مايع به بخار، يعنی حالت گازی آب، تغيير حالت دهد. اجاق گـاز 
كنـد در  انرژی گرمايی خود را از گاز طبيعی يا الكتريسـيته دريافـت می

وويو برای تغييـر وضـعيت غـذا بـه انـرژی حالی كه پخت و پز در مايكر
جوشد زيرا انرژی گرمايی از منبـع  الكترومغناطيسی متكی است. آب می

شود. هنگامی كه انرژی گرمايی كافی از يک ماده به  گرما به آب منتقل می
شود. سـه  در وضعيت ماده می اتیشود، باعث تغيير ديگر منتقل می ۀماد

  امد، مايع و گاز.حالت كالسيک ماده عبارتند از ج
عبور انرژی از چيزی است. انرژی گرمايی هميشه از موادی بـا  ،رسانايی 

 ؛كنـد تر حركـت می انرژی گرمايی باال به موادی با انرژی گرمـايی پـايين
سردتر منتقـل  ۀگرمتر به ماد ۀكنند كه گرما از ماد قوانين فيزيک بيان می

گر به آن فكر كنيد، اين قوانين في می دهند كه چرا  زيک توضيح میشود. ا
داغ روی اجاق گاز يا ظرفی كه تازه از اجاق گاز بيرون آمده  ۀوقتی يک تاب
فلزات رسـانای خـوبی بـرای گرمـا  سوزد. كنيد، پوستتان می را لمس می

برای پخـت و به طور گسترده های فلزی  هستند به همين دليل از قابلمه
ظـروف فلـزی بـرای پخـت در شود. البته  پز روی اجاق گاز استفاده می

رسـانای خـوبی بـرای گرمـا   ها هم مايكروويو مناسب نيستند. سراميک
ظروف پخـت و پـز  ههای اولي چرا تمدن ]كه[دهد  هستند، كه توضيح می

سـراميكی ايجـاد  مـادۀساختند كه نوعی  خود را از خاک رس پخته می
گرم  های اقليمهای سراميكی كف برای كفپوش در  د. برعكس، كاشینك می
 ؛يابد از پای گرم انسان به كاشی خنک جريان می حرارتآل هستند.  ايده

  دهد. انتقال گرما از بدن به انسان احساس خنكی می
دهـد. يـک  كـاهش می[آن را] يـا  كند می عايق از انتقال گرما جلوگيری 

نمونه شگفت انگيز از عايق خز خرس قطبی است. خرس قطبی دو اليـه 
كم كه گرمای بـدن را حفـظ می ۀخز دارد. الي كنـد در كنـار  داخلی مترا

های  پوست سياه خرس قرار دارد. پوست تيـره بـه طـور طبيعـی اشـعه
بيرونی خـز،  ۀافزايد. الي به گرمای خرس می ]و[كند  خورشيد را جذب می

به نام موهای محافظ، از موهای توخالی تشكيل شده است كه اساسـاً بـا 
ايی كه هوا رسانای ضعيفی برای گرما است، موهـای اند. از آنج هوا پر شده

ها وقتی  كنند. انسان محافظ نيز به گرم نگه داشتن خرس قطبی كمک می
پوشند از خاصيت عايق بودن  میلباس در هوای سرد به صورت اليه اليه 

  كنند. هوا استفاده می

  . ............  انرژی گرمايی   ۱ 161   
  كند می كم حركتگرمايی ژی باال به انر گرمايی ) از انرژی۱
  كند می حركت گرمايی باالكم به انرژی گرمايی ) از انرژی ۲
   كند می ) در هر دو جهت حركت۳
   كند مین ) تعادل را حفظ۴
  .............  جز به ؛است صحيحتمام موارد زير در مورد متن    ۲ 162   
  كند می ) پخت و پز در مايكروويو از انرژی الكترومغناطيسی استفاده۱
  برای پخت در مايكروويو مناسب است) ظروف فلزی ۲
  ای از رسانايی است كف نمونه یسراميك های ) كاشی۳
  در هوای سرد از مصاديق عايق است ) پوشيدن اليه اليه لباس۴

  از موارد زير رسانای خوبی برای گرما است؟ يک كدام  ۴ 163   
   ) چوب۲  ) هوا۱
  ) فلز۴   ) خرس قطبی۳
  است اين متن در كجا منتشر شده باشد؟ به نظر شما ممكن  ۳ 164   
  ۀ بازرگانی ) در يک مجل۲  اجتماعی  المعارف ة) در داير۱
  مصورهای  ) در كتاب۴   ) در كتاب مدرسه۳
............  با تواند به بهترين وجه می ۱۳در سطر  ”which“ ۀكلم  ۳ 165   

  . جايگزين شود
  (ضمير موصولی مفعولی برای انسان)  ) كه۱
  موصولی مالكيت و تعلق)  (ضمير كه )۲
  (ضمير موصولی فاعلی و مفعولی برای انسان و غيرانسان)  ) كه۳
  ) بدون چيزی كه۴

خزيـد. او يـک كيـف  به خانه ديگر می ای خانهاز پوش  روزی مردی ژنده 
هر دری برای خريد چيزی برای خـوردن  درپول كهنه در دست داشت و 

كـرد  زد، مدام فكر می ش غر میخواست. در حالی كه از بدبختی ا پول می
شـوند و هميشـه  كه چرا مردمی كه اين همه پول دارند هرگز راضـی نمی

خواهند. او به مردی فكر كرد كه تاجر خوبی بود و خيلی سخت  بيشتر می
گر  ها پيش خود را به طرز شگفت كرد و مدت میكار  انگيزی ثروتمند كرد. ا

اش  راقبـت از خـود و خـانوادهعاقل بود، اين مرد از ثروت خـود بـرای م
خواسـت. او  كرد. او در عوض چه كرد؟ او پـول بيشـتری می استفاده می

های خارجی به دريا  برای تجارت با سرزمين ها را آن هايی ساخت و كشتی
  هايی از طال به دست خواهد آورد. كرد كه كوه فرستاد. او فكر می

هـايش شكسـته  كشتیهای بزرگی روی آب رخ داد.  با اين حال، طوفان 
كنون تمام اميـدهای او  قعـر  درشد و ثروتش توسط امواج بلعيده شد. ا

است و ثروت عظيم او از بين رفته است. مرد فقيـر فكـر  قرار گرفتهدريا 
كه تمام دنيا  شوند مگر اين رسد كه مردم هرگز راضی نمی به نظر می«كرد: 

گر فقط به انداز كـافی بـرای خـوردن و  ۀرا به دست آورند. در مورد من، ا
  »خواستم. ی نمیبيشتر خريد لباس داشتم، چيز

را اقبال در خيابان فرود آمد. مرد فقيـر  [فرشته]درست در همان لحظه،  
كمک  توبه  ام خواستهگوش كن! مدتهاست كه «ديد و ايستاد. به او گفت: 

به اين ريزم، اما فقط  ت را نگه دار و من اين طال را در آن میپول كنم. كيف
ای كه بر زمين  شرط: هر چه در كيف بيفتد طالی خالص باشد، اما هر تكه

اوه، بلـه، «مرد فقيـر گفـت:  »؟شوی متوجه میشود. آيا  بيفتد خاک می
كيف پـول تـو پس مراقب باش. «گفت:  [فرشته] اقبال» .شوم میمتوجه 

  »كهنه است، پس آن را خيلی سنگين پر نكن.
توانسـت صـبر كنـد. بـه  ود كه به سختی میقدر خوشحال ب مرد آنآن  

سرعت كيف پولش را باز كرد و جريانی از دالرهای زرد داخل آن ريخـت. 
مـرد  »كافی اسـت؟ آن«[فرشته] اقبال پرسيد: «كيف پول سنگين شد. 

گـر[مرد] دستان  »هنوز نه.«فقير گفت:   گدا شروع به لرزيدن كـرد. آه، ا
گفت:  (مرد فقير) به او رشتۀ اقبال)(ف ريخت! او طال برای هميشه می فقط

امـا فقـط « مرد جواب داد: »پر است، كيف پول خواهد تركيد. نگاه كن.«
يک قطعـه ديگـر اضـافه شـد و كيـف پـول  »دارد! كمی بيشتر نگه می

شكافت. گنج بر زمين افتاد و به خاک تبديل شد. مرد حاال چيـزی جـز 
اره شده بـود. مثـل قبـل كيف پول خالی اش نداشت و از باال به پايين پ

  فقير بود.
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  چرا تاجر تمام پول خود را از دست داد؟  ۲ 166   
  ) دزدی آن را از او دزديد.۱
  او در دريا غرق شدند.های  ) كشتی۲
  ) گنج او خاک شد.۳
  ) همه را به فقرا بخشيد.۴

  كند؟ می توصيف ين صورتبهتربه فقير را مرد كدام كلمه   ۱ 167   
   ) شاد۲   ) حريص۱
   ) ضعيف۴   ) عاقل۳

  ؟داد فقير مرد طالها را به [فرشته] اقبالبه نظر شما چرا   ۲ 168   
  ) برای خالص شدن از شر مقداری طال۱
  عبرت دادن به مردبرای ) ۲
  پاداش دادن به اوبرای ) ۳
  جهاندر تبديل كردن او به ثروتمندترين مرد برای ) ۴

  است؟ صحيحاز موارد زير در مورد متن  يک كدام  ۴ 169   
  مرد فقير شيک بود.) كيف پول ۱
  .گرفتاز داستان تاجر درسی  مرد فقير) ۲
  مرد فقير را برای پول فريب داد. [فرشته] اقبال) ۳
گر بيشتر و بيشترمرد ) ۴   توانست ثروتمند شود. می خواست نمی فقير ا

 ”vanished“ ۀبهترين مترادف كلميک از موارد زير  كدام  ۳ 170   
  است؟  ۹در سطر (ناپديد شدن؛ از بين رفتن) 

  كردن ) كنترل ۲  ن) برخاست۱
 ن ) دزديد۴  ن) ناپديد شد۳
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