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  در مندجات جدول جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است. امضاء* داوطلبان، عدم درج مشخصات و 

 

 

 

 

 

 های زیر باشد؟تواند معنای مناسبی برای تعداد بیشتری از واژهکدام گزینه می -1

 طعن( –صباحت  –چلچله  –مولع  –)بُن 

 به بدی یاد کردن  –روشنی  –عقاب  –رسوایی  –یقه  1)

 زیان  –جمال  –پرنده  –سزوار  –زیر  2)

 عیب کردن  –زیبایی  –پرستو  –آزمند  –بیخ  3)

 ضرر  –نورانی  –شاهین  –بسیار مشتاق  –انتها  4)

 باشد؟از میان واژگان زیر، چند واژه نادرست نمی -2

ریاکاری/ طایر:  رنگ/ محمل: مهد/ صفییر: صدای بم/ هتاکی:)تهنیت: شادباش/ آماس: جوان/ فرط: بسیار/ بوقلمون: بی

 پرنده(

(1 2 (2 4 (3 1 (4 3 0 

 درکدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ -3

به سمع ملک رسید است که ماری به خدمت غوکی رازی گشت. چون صالح و فراغ وقت در آن دید، آن را مذلّت نشمرد و در لباس  1)

 عار پیش طبع نیاورد.

بایدکه رد پناه صواب رود بر خطا اصرار ننماید و آن را ثبات عزم و حسن عهد نام نکند و بر و هر گاه حوادث به عاقل محیط شود،  2)

 خردمند واجب است که به قضاهای آسمانی ایمان آورد.

چه آن گاه حجره از حضور اغیار چون گلزار بهشت از زحمت خار خالی دارم که نشست جای تو را شاید پرداخته کنند و هر آن 3)

 فراغت و استراحت باشد، ساخته دارند.اسباب 

شاه  ها والی او را جویان. وهای خاص و عام، ثنای او را گویان باشد و دلگرداند که اگر رای ملک بیند زبانو بنده این قدر مقرّر می 4)

 از این موعظت مستغنی است.

 اند؟غلطهای کدام گزینه، تماماً از نظر امالیی با توجه به ابیات زیر، واژه -4

 چیزی نیستای دل این ناله و افغان تو بی  ( مبتالیی به غم محنت و اندوه فراغ1

 که طبع لعیمش دگرگون شود   ( مپندار اگر سفله قارون شود2

 که طاق ابروی یار منش مهندس شد  سرای محبّت کنون شود معمور( طرب3

 دست گیتی بزدی تیغ هالکم بر سر  ( کاش کان روز که در پای تو شد خار عجل 4

 نفخ صور، خواسته تا عرش اعظم استبی  ( باز این چه رستخیز عظیم است؟ کز زمین 5

 فراغ  –لعیم  –خواسته  –طبع  2) خواسته  –فراغ  –عجل  –لعیم  1)

 فراغ  –خار  –عرش  -عجل   4) خواسته  –معمور  –طرب  –فراغ  3)

 

 اینجانب...................  با شماره داوطلبی ................... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره 

 شماره داوطلبی مندرج در باالی کارت ورود به جلسه، باالی پاسخ نامه و دفترچهصندلی خود را با 

 سواالت، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سواالت و پائین پاسخ نامه ام را تایید می نمایم.    

                                                                                                                               

       امضاء :                                                                                                                                                 

 زبان و ادبیات فارسی
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 از بین آثار زیر چند اثر منظوم است؟ -5

 «نامهسیاست –نامه الهی –اسرارالتوحید  –اتاق آبی  –گوشوارۀ عرش  –دیوار »

 چهار 4) سه 3) دو 2) یک 1)

 است؟های بیت زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شدهآرایه -6

 «سر دوران عمر ما خزانی بیش نیستصحرا بهاری داشت لیک / سربههر خس و خاری در این »

 نما متناقض –ایهام  –استعاره  –تشبیه  1)

 تضاد  –تعلیل حسن –مجاز  –کنایه  2)

 تضاد  –کنایه  –استعاره  –تشبیه  3)

 نما متناقض –تناسب  –مجاز  –کنایه  4)

 ها مشترک است؟در دو بیت زیر کدام آرایه -7

 ایمما ز نقش پا چراغ مردم آینده  تر از ما  کسی نگذشته استزین بیابان گرم»

 «ایمهر که با ما خواجگی از سر گذارد بنده  ها ولیکیوسف مصر وجودیم از عزیزی

 ایهام تناسب –تشبیه  4) کنایه  –ایهام  3) تشبیه  –ایهام  2) تضاد  –استعاره  1)

 :جزاند؛ بهبه درستی مشخص شدهها در همۀ ابیات، آرایه -8

 کنایه( –ام )مجاز پس چرا مهر خموشی بر زبان آورده           با عطارد گفتم از کلکش نداری شرم گفت 1)

 نما(متناقض –پای هر دل که در آن زلف رسسا خواهد رفت )تشخیص        هرگز آزادی از این بند نخواهد جستن  2)

 نظیر(مراعات –آری به یمن لطف شما خاک زر شود )تشبیه          گشت روی مناز کیمیای مهر تو زر  3)

 جناس(  –ای )استعاره بود گنجی چو ما در کنج هر ویرانه کی        ایمگرچه ما بنیار عمر از باده ویران کرده 4)

 وجود دارد؟« ترکیب وصفی و اضافی»در متن زیر به ترتیب چند  -9

ها یادآور نگاهی است که گر است؛ نگاه او به همۀ موجودات و دیگر پدیدهشعر نیما، دید تازۀ او به جهان جلوهدر مطالعۀ »

یابد، در ادب نوین های نمادین و انتقادی او تجلّی میها دارند. دید اجتماعی نیما که در سرودهشاعران غرب به این پدیده

 «فارسی جایگاه ویژه دارد.

 هشت  –ده  4) نه  –یازده  3) نه  –ده  2) ت هش –یازده  1)

 دارد؟« وابستۀ پسین»متن زیر چند  -11

پاش گشت و با آبدید که روزهای دیگر ندیده بود. بهمن، پسرهمسایه، دور باغچه میای میچیزهای باور نکردنی و تازه»

کرد. هایش را مسواک میلب حوض نشسته بود و دندانداد. منیژه، خواهر بزرگ او هم ها را آب میها و سبزهکوچک خود، گل

 «توانست ببیند.کدام را نمیدید اما دیروز، هیچها را میحرکت و خوشحال به نرده تکیه داده بود همۀ اینهمان طور که بی

 دوازده 4) یازده 3) ده 2) نه 1)

 درست است؟تعداد ترکیب وصفی و اضافی کدام بیت به ترتیب، در مقابل آن  -11

 (کی –چند )دو  ینهد لطف شما گام شیهم مگر پ     دیرس مینتوان یما بدان مقصد عال 1)

 (دو –است )چهار  یمانیبه شهر کوچک خود، مور هم سل  است  یکیاساس خانه  ،یو چه قصر ایچه النه 2)

 دو( –برم آرزوی پنجۀ غارتگر خویش )دو می   خردانتا حواسم نشود صرف به این بی 3)

 دو ( –تنم )سه در جامه ناپدید از جان بی   جان خویشتندر فرقت تو زین تن بی 4)
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 در چند مورد از ابیات زیر، حذفِ فعل مشهود است؟ -12

 راکه در به روی بندند آشنایی  الف( به جان دوست که دشمن بدین رضا ندهد

 مگر مرا که همان عشق اول است و زیادت  ب( کهن شود همه کس را به روزگار ارادت

 که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست  ام به بوی تو مستج( چنان به موی تو آشفته

 رسان دوستما سر فدای پای رسالت  د( گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار 

 بوییتو آب چشمۀ حیوان و خاک غالیه  و پاکیهـ( ندیدم آبی و خاکی بدین لطافت 

 ببرد قیمت سرو بلندباال را  و( تو آن درخت بلندی کاعتدال قامت تو 

 پنج 4) چهار 3) سه 2) دو 1)

 های زیر قرابت معنایی دارند؟ابیات کدام یک از گزینه -13

 جود رادستی مانع ریزش نگردد تنگ برگی شود گوهرفشان از اشک تاکالف( وقت بی

 خالی چو گردد شیشه از صحبت برون افتدز می قدر و قیمت سرافرازان رادستی کند بیب( تهی

 چو نیشکّر شود از مغز خالی، بوریا گردد  دستی به اهل عزّت آخر آورد خواریج( تهی

 چون شعله صد گنج شرر در آستین دارمکه هم  دستی خاطر اندوهگین دارم د( کجا از تنگ

 ز می هرگه شود پیمانه خالی، سرنگون افتد دستی چو روی آورد طالع واژگون افتدهـ( تهی

 دستی دوست را دشمن کنداتّفاق تنگ  نوایی وصل را هجران دهدو( روزگار بی

 اسب سرکش را به دست پُر، عنان نتوان کشید  دستی توان مغلوب کردن نفس راز( با تهی

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

م با کدا «هامان اخت شد.تر بست تا دست آخر با حقارت زندگیهرچه بر او سخت گرفتند؛ کمربند خود را تنگ»عبارت  -14

 بیت قرابت معنایی دارد؟

 هماره بهر توانا، فراخ میدانی است  زمانه عرصه برای ضعیف، تنگ گرفت  1)

 چون دل ما تنگ دید، خانه دگر جا گرفت   کم ما گرفت آه به یکپارچگی، یار 2)

 توانستم چون  گل مشت زری پیدا کنممی  گرفتم تنگ اگر در غنچگی بر خویشتنمی 3)

 بینمکنم با زخم چون مرهم نمیتحمل می  یابمکنم با درد چون درمان نمیمدارا می 4)

 ارتباط معنایی دارد؟« جانت به جانت سوگند آتش دل نهفته داری / سوزدگر»کدام بیت با بیت  -15

 ام هوا نگرفتشرر ز آتش آسوده   ام  به زباننیامد از ته حرف شکوه 1)

 نفس شعله آتش عشق از دهنم در  همچو شمع ار سخن سوز دل آرم به زبان 2)

 کسی چگونه بفهمد بیان سوخته را   در دهن سوزدز آتش دل من حرف  3)

 ترشح آب سخن از نای اندیشه   دودم  از دل ار نکند برآرد آتش غم 4)

 است؟ متفاوتمفهوم کلّی کدام بیت با سایر ابیات  -16

 کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم  از خالف آمد عادت بطلب کام که من  1)

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد 2)

 ترش باید کردچون چنین است پس آشفته   موجب جمعیّت ماستزلف آشفتۀ او  3)

 گناه بخت پریشان و دست کوته ماست   اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد 4)
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 قرابت معنایی دارد؟« کلُّ نفسٍ ذائقۀ الموت»کدام بیت با آیۀ  -17

 نشد پیمانه تا پیمانه نشکست و نریختپر   های حرصکامیباشد عالج تشنهمرگ می 1)

 گری یافتی بگوجز مرگ اگر تو چاره   مرگ است چاره زندگی ناگوار را 2)

 در بهاران بگذران فصل خزان خویش را  مرگ را بر خود گوارا کن در ایام حیات 3)

 گیریشه گر در سنگ داری در دیار زند مرگ چون موی از خمیر آسان کشد بیرون تو را  4)

 ابیات کدام گزینه تماماً تناسب مفهومی دارند؟ -18

 راحت کعبه پس از زحمت ره خوش باشد  الف( ذوق دیدار تو در جان بالکش باشد

 ز آب دیده لبالب کند بیابان را  ب( عجب نباشد اگر تشنۀ جمال حَرَم

 آتش راافروزد بر دود صبر آن کس که می  ج( ز آه سرد پروا نیست عشّاق بالکش را

 زخم شمشیر زبان خار مغیالن  من است  د( کعبۀ عشقم، بال ریگ بیابان من است 

 غمش را پیروی کردن، بال را پیشوا رفتن هـ( طریق عاشقان دانی، درین ره  چیست ای رهرو

 پای گرم ما  مغیالن را به فریاد آورد  نالند دائم رهروانو( از مغیالن گرچه می

 چون ننالد جَرَسی را که به محمل بستند؟  ق ندارد انجامز( شکوۀ اهل دل از عش

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

 قرابت دارد؟« شدل از چَهِ زنخدانآرد / نشان یوسف الحزن که میبدین شکستۀ بیت»مفهوم کدام گزینه با بیت  -19

 کاین دل غمزه سرگشته گرفتار کجاست؟  شکنشباز پرسید ز گیسوی شکن در  1)

 کش عیار کجاست؟منزل آن مه عاشق   ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست 2)

 دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟  عقل دیوانه شد آن سلسلۀ مشکین کو 3)

 یار مهیا نشود یار کجاست؟عیش بی  جمله مهیّاست ولیساقی و مطرب و می 4)

 مفهومی دارند؟ تقابلابیات کدام گزینه  -21

 خجلت بسیار از این قدّ دو تا داریم ما  حاصلیثمر شاخی و از بیالف( خم نگرد بی

 حاصلی  پیوسته در نشو و نماستسرو از بی دار از شش جهتبارد به نخل میوهب( سنگ می

 طالعماین بستان سرا بیمن  از صدق خود در  ثمر دارد مرابی« صائب»ج( راستی چون  سرو 

 برگی عجب خرّم بهاری داشته استبرگ  بی حاصلید( خضر وقت خود شدم چون سرو از بی

 به چشمم بید مجنون سرو موزون است، پنداری  حاصل عالم کجی دیدمهـ( زبس مردم بی

 ب، ج 4) الف،  د 3) ج، هـ 2) الف، ج 1)
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 «:أحذر ممّا یجرّک إلی تبعیّۀ اآلخرین، ألنّها ستُسبِّب لک األسرو و الضالل و الذّلّۀ» -21

 ! آوردکند، زیرا اسارت و ضاللت و خواری را برای تو میبر حذر باش از آنچه تو را به دیگران وابسته می 1)

 ! کند باش، تا برایت قید و بند اسارت و گمراهی و مذلّت نیاوردمراقب آنچه که تو را به دیگران وابسته می 2)

 ! دهد بر حذر باش، زیرا سبب اسارت و گمراهی و ذلت تو خواهد شداز آنچه تو را به سمت وابستگی به دیگران سوق می 3)

 ! کشاند باش، تا در آینده تو را در قید اسارت و گمراهی و خواری قرار ندهددیگران میمواظب بر چیزی که تو را به سوی وابستگی  4)

عندما کنّا نسافر قبل شهرین فی مناطق بالدنا الشمالیّۀ، تذکّرنا جدتنا الحنون الّتی کانت ترافقنا قبل سنوات فی کلّ » -22

 «:سفر!

های قبل در هر سفری ما را همراهی بزرگ مهربانمان افتادیم که سال به یاد مادرگاه که دو ماه پیش در قسمت شمالی کشور بودیم، آن 1)

 کرد!می

های قبل در هر سفری ما با هم بزرگ مهربانمان به یاد ما آمد که سال هنگامی که دو ماه قبل در سفر در نواحی شمالی بودیم، مادر 2)

 رفیق بودیم!

ها قبل در هر سفری بزرگ مهربانمان را به خاطر آوردیم که سال کردیم، مادرمان مسافرت میوقتی دو ماه پیش به مناطق شمالی کشور 3)

 کرد!ما را همراهی می

بزرگمان افتادیم که در تمام سفرهای  های مادردر زمانی پیش از دو ماه، مشغول مسافرت در نواحی شمالی کشور بودیم، به یاد مهربانی 4)

 های قبل چگونه ما را همراهی کرده بود! سال

 «:علینا دن نحترم کلّ من یؤذی لنا خدمۀ حتّی یستمرّ هذا  العمل الحسن عند االنّاس!» -23

 دهند مورد احترام ما واقع شوند تا بین مردم این اعمال خوب رایج شود!باید همۀ خدمتگزاران که خدمتی انجام می 1)

 دهد احترام کنیم تا این عمل نیک نزد مرردم استمرار یابد!که برای ما خدمتی انجام میبر ماست که هرکس را  2)

 دهد واجب است تا این عمل نیک نزد مردم ادامه یابد!احترام گذاشتن به هر کسی که خدمتی را به ما ارائه می 3)

 ترین عمل نزد مردم رایج شود!نیک دهند، باید احترام بگذاریم تاهمۀ کسانی را که برای ما خدمتی انجام می 4)

 عن المفهوم: األبعدعیَّن « أیّها الفاخر جهالً بالنسب/ أنّما النباس ألُمَ و ألب» -24

 از فضل پدر تو را چه حاصل؟!    پدر تو بود فاضل  رمیگ 1)

 فضل مجهول و جهل معتبر است   جاهل آسوده، فاضل اندر رنج 2)

 از آزر میگل از خار است و ابراه   گوهرنه  یاگر دار یهنر بنما 3)

 فزودیقدرش ن یمبرزادگیپ   بود هنریب عتیچو کنعان را طب 4)

  :الخطأعیَّن  -25

 نَدْب اآلخرین إلی االخیر باألعمال أکثَر تأثیراً من األقوال!: فرا خواندن دیگران به نیکی با کردار مؤثرتر از گفتارهاست! 1)

شود السبریع و نزوله من اإلرتفاع یسبِّب أن نَری ماءَ الشلّال أبیضَ من بعید!: جریان تند آب و فرود آمدنش از بلندی باعث میتیّار الماء  2)

 که آب آبشار را از دور سفید ببینیم!

در  گیریم که هرگز ایشان رارا فرا میهایی آموزگاران فاضل خود درس زلن نَنساها فی حیاتنا أبداً!: ا تعلَّمنا من معلّمینا الفُضالء دروساً 3)

 زندگیمان فراموش نخواهیم کرد!

 داد!کانت اری شیمل تدرِّس فی جامعۀ هاروارد أکثَر من عشرین عاماً!: ماری شیمل بیش ار بیست سال در دانشگاه هاروارد درس می 4)

 

 (81-82) العربیة إلى أو من المفهوم أو الترجمة عن للجواب األنسب نیع

 عربی، زبان قرآن
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 ترجمتها صحیحۀَ؟ کَم عبارۀً -26

 کند!مصنَع کبیرٍ!: دوستم در کارخانۀ بزرگی کار می إحدی صَدیقاتی فیالف( تَشتَغِلُ 

سوزی که دیروز رخ داد، از حریقٍ حدثَ أمسِ!: تاجر هر آن چه را کسب کرده بود در آتش قدَ التّاجرُ کلّ ما اکتَسَبَ فیب( فَ

 دست داد!

 ه مدت دو روز، سبب ناراحتی مردم شد!ج( إنقطاع الکَهرباء لمدّۀ یومینِ سَبَّبَ حَزن الناّس!: قطع برق ب

های بسیار، توجه الجمیع!: موفقیت جوانان تالشگر ما بعد از تالش مَاهتما أثارَ کثیرۀٍ حاوالتٍمُ ین بعدَجدّد( نجاح شبابنا المُ

 همه را برانگیخت!

 ثالث 4) اثنتان 3) واحدة 2) صفر 1)

آموزان برای یادگیری دانش های مختلف با خوشحالی در کالس و دانش شوندها در ایران در فصل پاییز باز میمدرسه» -27

 «شوند!حاضر می

 انفتحت المدارس فی إیران فی فصل الخریف و التالمیذ یحضرون فی الصفوف فرحین لتعلیم العلوم المختلفۀ! 1)

 لتعلّم العلوم المختلفۀ!إنَّ المدارس تنفتح فی فصل الخریف فی إیران و یحضر الطّالب مسرورین فی الصفّ  2)

 فتحت المدارس اإلیرانیّۀ فی فصل الخریف و یحضر الطّالب بفرح فی الصفّ لیتعلّموا العلوم المختلفۀ! 3)

 المدارس فی إیران نفتح فی الفصل الخریف و الطّالب سَیحضرون بسرور فی الصفّ لتعلیم العلوم المختلفۀ! 4)

 عَلّی حد سَواءٍ لِألسئِلَۀِ التّالیَۀِ. کَم عِبارَۀٌ أخطاۀ تَرجمَتِها -28

 هایی هستند که ما را با آن چه که استوار است هدایت الف( اَلْعُلَماءٌ مَصابیحً سَیَهدونَنا لِلَّتی هیَ أَقوَمُ: دانشمندان چراغ

  کنند.می

 دهند.هستند که فقط به ظاهر، ما را یاری میط: دوستان بد کسانی قَفَ رِاهِی الظّفِنا رونَنصُیَ نْمَ قاءِدِصّأَلْب( شَرُّ ا

لِ: این قانونی است که خداوند آن را قرار داده است مبنی بر اینکه با جهل جَهْجَعَلَها اهللُ بِأَنَّهُ ال تَقَدُّمَ مَعَ الْ هِ سُنَّۀُ قُدْذِه (ج

 کنی. پیشرفت نمی

 اند.تَذَوَّقونَ آالماً کَثیرَۀً: دانشمندان در خالل کارهای علمیشان دردهای بسیاری چشیدهمیَّۀِ یَعِلْمالِهِمِ الْعُلَماءُ خاِللَ أَعْد( کانَ الْ

 بَعرْأَ 4) ثَالث 3) اثنَتان 2) صِفر 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عربی، زبان قرآن
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ال شکّ أنّ قسماً من الموادب الغذائیّۀ هم المسؤول األوّل عن إصابۀ اإلنسان بأمراض القلب، ولکنّنا یجب أن ال ننسی حقیقۀً 

هدوء اإلنسان أیضاً نصیباً فی االبتالء باألمراض القلبیّۀ! و فی هذا المجال  تخرّبأخری و هی أنّ لبعض االنفعاالت و التأثّرات الّتی 

أُصیبت بنوع من األمراض اللشّریانیّۀ! و لذلک یعتقد  المضرّۀاء أنّ بعض الحیوانات الّتی ال تتناول شیئاً من األطعمۀ قد وجد العلم

األطبّاء بما أنّ الدنیا لیست فارغۀ من المشکلالت، فعلی اإلنسان أن یراعی کیفیّۀ حیاته حتّی ال یُسیطر علیه الیأس و الکآبۀ و 

  اً!الضجر، فإنّها مهلکۀ أیض

 عیِّن الصَّحیح: -29

 السبب الوحید للموت یعود إلی المشکالت الغذائیّۀ! 1)

 ال نجد إنساناً ال یواجه مشکلۀ فی حیاته! 2)

 نستطیع أن نصنع حیاة لیس فیها صعوبۀ و ال مصیبۀ! 3)

 ال شعور للحیوانات فال تؤثّر علیها العواطف! 4)

 علی حسب النّص: -31

 النفسیّۀ تقتل اإلنسان أکثر من العوامل األُخری!الحاالت  1)

 الصعوبات جزء من وجود اإلنسان، فإنّها ال تأتی من الخارج! 2)

 الجمیع برون أنّ القلب و أمراضه هو السبب الوحید لهالک اإلنسان و الحیوان! 3)

 حیاته!الطریق الصّحیح هو عدم االقتراب من أمور تخرّب معنویّات اإلنسان و  4)

 عیِّن الصَّحیح للفراغات:« بأسباب الموت یسبّب أن ال ......... بأُمور تقتل .......... جماعات!»........  -31

 الیوم –نعرف  –الجهالۀ  4) کلّ یوم  –نهتمّ  –الجهل  3) األیّام -نعترف  –الجاهل  2) فی یومِ  –نُفکّر  –یجهل  1)

 ماذا نستنتج من النّص؟ -32

 من لم تبتعد عنه المشکالت فیقترب من الموت! 2) یجب أن ال تناول من األطعمۀ المضرّة! 1)

 یجب أن ال نسمح بسیطرة الحاالت المضرّة علینا! 4) علی اإلنسان أن یتعوّد علی قبول المصائب! 3)

 عیَّن الصَّحیح فی اإلعراب و التّحلیل الصّرفیّ.

 «:تُخرّب» -33

 مبنیّ للمعلوم/ فعل و فاعل –متعدّ  –مزید ثالثی من باب تفعیل  –للغائبۀ  1)

 المستتر، و الجملۀ فعلیۀ« أنت»مبنیّ للمعلوم/ فاعله ضمیر  –فعال مضارع  2)

 ، و الجملۀ فعلیۀ«هدوء»الزم/ فعل و فاعله  –مزید ثالثی  –للمخاطب  –مضارع  3)

 للمجهول/ فعل و فاعل و الجملۀ فعلیۀمبنیّ  –متعدّ  –مزید ثالثی )من باب تفعّل(  4)

 «:المُضرّۀ» -34

 «األطعمۀ»معرّف بأل/ نعت للمنعوت  –اسم  1)

 إلیهمعرّف بأل/ مضاف –مفرد مؤنّث  2)

 مشتق و اسم فاعل )مصدره: أضرار(/ مفعول مطلق لبیان النوع 3)

 إلیهمشتق و اسم مفعول )مصدره: ضرر(/ مضاف –مفرد مؤنّث  4)

 (83-94الّنص) یناسب بما األسئلة عن أجب َثمَّ بدقَّة الّتالي الْنَص اقرا
 

 عربی، زبان قرآن
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 عیّن الصحیح عن نوعیّۀ الکلمات و التوضیحات: -35

 «(تفعّل»مزید ثالثی )مِن باب  –للمذکّر المخاطب  –فعل مضارع «: أن یکون ذلک المطر حقیقۀ؟! ظنّتَهل » 1)

 مصدره علی وزن اِنفعال –للجمع المذکّر الغائب )أو للغائبین(  –فعل ماضٍ !«:  انتبَهواالناس نیام فإذا ماتوا » )2

 من باب تفعّل –للغائبۀ  –فعل مضارع «: بیت جنب البحر! تَخرّبح شدیدة و عصفت ریا» 3)

 له حرفان زائدان  –المذکّر الغائب  –فعل ماضً مِن باب افتعال «: من مدیر مدرستی دعوةً للحضور فی المدرسۀ! اِستلَمأبی » 4)

 عیِّن ما فیه المشارإلیه: -36

 تلک ید خشنۀ تتکلّم عن أعمال صاحبها الصعبۀ ! 1)

 هؤالء کرام النّاس و یقبلون العذر من المخطئین ! 2)

 اُولئک الطّالب قد نجحوا هذه السّنۀ فی کلّ اإلمتحانات ! 3)

 !هذا لسان قدر یکبر جُرمه و إن کان جِرمه صغیراً  4)

 عیّن الصّحیح عن استخدام الدعداد: -37

 سألَتنی اُمّی مرّتینِ؛ مَتی تقوم من النّوم؟ قُلت: الثمانیۀ صباحاً! 1)

 الیوم تکلَّمنا مع سبعۀ معلِّمین، معلِّم اللّغۀ العربیّۀ کانَ ستّهم! 2)

 قد نُقل من هذا العالِم فی فصل واحد أکثَر من تسع صفحات! 3)

 هو الشّهر الثالث و له ثالثون و واحد یوماً! «خرداد»شهر  4)

عیِّن « حینما أخبَرتُ أخی بـ .......ی کَتبتُ واجباتی فقال: ....... کَ تَستطیعُ اآلنَ أن تلعبَ مع أصدقائک فی خارج البیتِ!» -38

 الصّحیح لتکمیل الفراغین:

 أنَّ  –إنَّ  4) إنَّ –أنَّ  3) إنَّ  –إنَّ  2) أنَّ  –أنَّ  1)

 للفراغ؟ الخطأما هو « یساوی ثالثۀ وو ثالثین!»............. -39

 ستّه و ستِون ناقص نصفه! 2) أحد عشر ضرب فی ثالثۀ! 1)

 تسعۀ و تسعون تقسیم علی ستّۀ! 4) عشرون زائد ثالثۀ عشر! 3)

 عیّن الصّحیح فی استخدام الحروف المشبّهۀ: -41

 األسبوع اآلتی!لعلّ أبی یذهب إلی السفر  1)

 قال المُجاهد مُتَمنُیا:ً إنّ أرضنا تحرّر! 2)

 استقام العدوٌ کثیراً کأنّه استسلم أمامتا! 3)

 لکنّ الرئیس قام بتبدیل الّذی ما کان نشیطاً! 4)

 

 

 

 

 

 

 

 عربی، زبان قرآن

 (93-44) التالیة األسئلة عن للجواب المناسب عین
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 کند؟  طلبد، چه سرانجامی را بیان می دنیا را میقرآن کریم در سوره مبارکه اسراء برای آن کس که تنها زندگی زودگذر  -41 

 الحساب است. عیندارد و خداوند در آخرت، سر یا و بهره بیاز کار خود نص  1)

 ندارد. یا بهره چیدر آخرت ه یول کند، یعطا م یکین ایها در دن خداوند به آن 2)

 داد. میاو قرار خواه یسپس دوزخ را برا م،یده یبه او م میآن مقدار از آن را که بخواه 3)

 است. دارتریالبته آنچه نزد خداست بهتر و پا شود، یآن به او داده م شیو آرا ایدن یزندگ یکاال 4)

 کدام گزینه پاسخ به سؤاالت زیر را به درستی مطرح کرده است؟  -42

 منشأ اختالف در انتخاب اهداف   -

 ترین هدف  برترین و جامع -

 نشانه گرامیداشت انسان از سوی خداوند متعال  -

 انسان برای مخلوقات و جهان آفرینش –به خدا  یکنزدی و تقرب –انسان  یفطر یها یژگیو 1)

 یاله یها هیاز سرما یریبهره گ برای انسان امداد – یو بندگ تعبودی –انسان  شهینوع نگاه و اند 2)

 یاله یها هیاز سرما یریبهره گ برای انسان امداد – یو بندگ تعبودی –انسان  یفطر یها یژگیو 3)

 انسان یجهان و مخلوقات برا نشآفری –به خدا  یکنزدی و تقرب –انسان  شهینوع نگاه و اند 4)

 بیان نموده است؟ «الحَیَوانُ یَهِۀ لَرَاآلخِ ارَالدّ اِنَّ وَ»کدام مورد، برداشت مناسبی از عبارت قرآنی  -43

 .باشد یروح انسان م یتر برا درخشان یبلکه غروب ست،ین یبخش دفتر زندگ انیمرگ پا 1)

 آنجاست. یقیحق یو زندگ شود یباالتر برزخ منتقل م یبه هست ایدن یمرحله هست کیاز  یآدم 2)

 .رسد یو به دور از درد و فنا م یقیحق یو عمل صالح به زندگ مانیاست که انسان از راه ا ییجا ایدن نیا 3)

 .کند یم یزندگ آورد، یو عمل صالح به دست م مانیکه از راه ا یاست که انسان با کماالت واقع ییجا گرید یسرا 4)

  بیان نموده است؟ ها انسانکند و خداوند قدرت خود بر معاد را چگونه برای همه  معاد را ثابت می« امکان»کدام مورد  -44 

 و درشت زیر های استخوان همه مجدد دادن سامان –انسان  هیاول نشیدقت در آفر 1)

 ینشدن حق کس عیهرکس به آنچه استحقاق دارد و ضا دنرسی –انسان  هیاول نشیدقت در آفر 2)

 انسان و جهان نشیو عبث نبودن آفر هدف بی –ها را ندارد  جزا و پاداش کامل انسان تیجهان ظرف نیا 3)

 ینشدن حق کس عیهرکس به آنچه استحقاق دارد و ضا دنرسی –ها را ندارد  جزا و پاداش کامل انسان تیجهان ظرف نیا 4)

 چه تعداد از عبارات زیر درباره عالم پس از مرگ صحیح است؟  -45

 الف( خبر از برزخ که به معنای فاصله و حائل میان رستاخیز تا قیامت است در قرآن آمده است. 

 ب و متألم خواهند بود. مند یا معذّ احواالت و اعمال دنیایی، هر کس متنعم و بهرهب( در برزخ بسته به 

 اش از بعد مجرد منفک شده است.  ج( دفتر اعمال انسان در این عالم مفتوح است هر چند بعد جسمانی

 گیرد.  ند انجام میوجودی انسان که همان روح است از جسم به طور تمام و کمال توسط فرشتگان و خداو د( انقطاع حقیقت

(1 1 (2 2 (3 3 (4 4 

مستند قرآنی ارائه دهیم کدام  «هوابَنتَإذا ماتوا اِ، فَیامٌاس نِالنّ»فرمودند:  )ص( کهاگر بخواهیم برای این کالم نورانی پیامبر  -46

  آیه شریفه حاکی از آن است و به کدام ویژگی عالم برزخ اشاره دارد؟

 وجود شعور و آگاهی - ﴾وَ أَخَّرَ مَدَّا قَمَبِ یَومَئِذٍ اإلنسانُ یُنَبَّؤُا﴿ 1)

 وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا  - ﴾وَ أَخَّر مَدَّا قَمَبِ یَومَئِذٍ اإلنسانُ یُنَبَّؤُا﴿ 2)

 وجود شعور و آگاهی  - ﴾ارجِعونِ بِّرَ قالَ وتُالمَ مُهُدَأحَ جاءَذا إى تّحَ﴿ 3)

 وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا  - ﴾ارجِعونِ بِّرَ قالَ وتُالمَ مُهُدَأحَ جاءَذا إى تّحَ﴿ 4)

 فرهنگ و معارف اسالمی
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پیام کدام آیه « شوند؟ ها پس از مرگ، به طور مستقیم، وارد جهان آخرت می آیا انسان»برای پاسخ به این سوال که:  -47

 راهنمای ما خواهد بود؟  شریفه

 ﴾وَ أَخَّر مَدَّا قَمَبِ یَومَئِذٍ اإلنسانُ یُنَبَّؤُا﴿ 1)

 ﴾تَفعَلونما  یَعلمونَ کاتِبینَ کِراماً وَ اِنَّ عَلَیکُم لَحافِظینَ﴿ 2)

  ﴾یَکسِبونَما کانوا م بِهُلُأرجُ دُشهَم و تَیدیهِنا اَمُلّکَم و تُهِعلى أفواهِ مُختِنَ الیَومَ﴿ 3)

 ﴾ ... کتُتَرَفیما  صالحاً لُعمَی اَلّعَلَ ارجِعونَ بِّرَ قالَ وتُالمَ أحدَهُمُ ى إذا جاءَتّحَ﴿ 4)

 های زیر به ترتیب، به کدام عنوان اشاره دارد؟  عبارت -48

 دریافت حقیقت وجود انسان که همان روح اوست.  - 

  .زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید مگر  -

 توانند پاسخ دهند. به این کالم از شما شنواترند و فقط نمی ایشان -

 بهشت برزخی –سخن فرشتگان با دوزخیان  –موت  2)         دوزخ برزخی – سخن فرشتگان با دوزخیان –ی توفّ 1)

 بهشت برزخی –سخن فرشتگان با بهشتیان  –موت  4)        دوزخ برزخی –سخن فرشتگان با بهشتیان  –ی توفّ 3)

گیرد و  و زمین را فرا می ها آسمانصدایی مهیب »، «گردند به دنبال راه فراری می های گناهکار انسان»هر یک از آیات:  -49

 به ترتیب بیانگر کدام مرحله از مراحل قیامت است؟ « یابند های زیبا تجسم می کارهای خوب با صورت

 اول –دوم  –اول  4)           دوم –اول  –دوم  3)           ومد –دوم  –اول  2)          اول –ول ا – دوم 1)

  افتد؟  در این جهان، بالفاصله کدام حادثه اتفاق می ها انسانبا پایان یافتن دوران زندگی  -51

 کند.  واقعه سهمگینی که ناگهانی رخ داده و همه را غافلگیر می 1)

 حضور فرشتگان الهی و اعضا و جوارح بدن انسان که شاهدان هستند.  2)

 نورانی شدن زمین و روشن شدن آن که برای پدیدار شدن اعمال است.  3)

 از کوچک و بزرگ که بر مبنای عدل است.  ها انسانرسیدگی به اعمال همه  4)

گیرد، به کدام یک از دالیل اثبات معاد  ی ناچیز باشد، مورد سنجش قرار میا اینکه در قیامت اگر عملی حتی به اندازه ذره -51

 اشاره دارد و کدام آیه حاکی از آن است؟ 

 ﴾فیه ریبَلی یوم القیامۀ الاِ لَیَجمَعَنَّکُم﴿ -ضرورت معاد بر اساس عدل الهی  1)

 ﴾رضِی األَفِ کَالمُفسِدینَ الصّالِحاتِوا لُمِعَ وَوا نُامَ ینَذالَّ لُجعَنَم أَ﴿ -ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی  2)

  ﴾رضی األَفِ کَالمُفسِدینَ الصّالِحاتِوا لُمِعَ وَوا نُامَ ینَذالَّ لُجعَنَم أَ﴿ -ضرورت معاد بر اساس عدل الهی  3)

 ﴾فیه ریبَلی یوم القیامۀ ال اِ لَیَجمَعَنَّکُم﴿ -ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی  4)

داشته و حادثه  ..........اشاره به آثار رسیده از عالم  ﴾وَ أَخَّرَ مَدَّا قَمَبِ یَومَئِذٍ اإلنسانُ یُنَبَّؤُا﴿آیه شریفه  در« اَخَّرَ»ۀ کلم -52

 ..........  دارد بدین معنا که ..........اشاره به عالم  «پروردگارشروشنایی زمین به دور »

 .شود یم دهیتاب نیدر همه جا محسوس است و بر زم الهی نور – امتقی –برزخ  1)

 .شود یو اسرار عالم آشکار م شود یم دهیاز جانب خدا تاب قتحقی نور – امتقی –برزخ  2)

 .شود یم دهیتاب نیدر همه جا محسوس است و بر زم الهی نور – برزخ – امتیق 3)

 .شود یو اسرار عالم آشکار م شود یم دهیاز جانب خدا تاب قتحقی نور – برزخ – امتیق 4)

ها که وجودشان از خودشان نیست و برای موجود شدن به  درک حضور خداوند چگونه امریست و آنگاه که بگوییم پدیده -53

 ایم؟  پدیدآوری قائم به ذات محتاجیم، به کدام مقدمه استدالل نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش اشاره کرده

 مقدمه اول –عقلی  4)              مقدمه دوم  –فطری  3)              مقدمه اول –فطری  2)             مقدمه دوم –عقلی  1)

 فرهنگ و معارف اسالمی
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ایم و آنگاه که  نیازمند بدانیم، پیام کدام آیه شریفه را مطرح کرده نیاز مطلق و موجودات را ذاتاً آنگاه که خداوند را بی -54

 ایم؟  نیاز موجودات به خداوند را منحصر به مرحله پیدایش بدانیم، گرفتار کدام مرتبه از شرک شده

 شرک در ربوبیت - ﴾األرضِماوات و سَّال نورُ اهللُ﴿ 2)              شرک در خالقیت  - ﴾األرضِ وَ السَّماواتِ نورُ اهللُ﴿1)

 شرک در خالقیت - ﴾الحَمیدُ الغَنىُّ وَهُ اهللُو ﴿ 4) شرک در ربوبیت - ﴾الحَمیدُ الغَنىُّ وَهُ اهللُو ﴿ 3)

سخن نبودن از حاکمیت خدا و سخن بودن از »، «از بین رفتن امکان رشد و تعالی برای افراد جامعه»علت هریک از موارد  -55

 به ترتیب کدام است؟ « ها و حرکت به سوی خداوند تر شدن زمینه برای رشد انسان آسان»و « حاکمیت طاغوت و دستورات او

قرار دادن  –ستمگر و مستکبر  یها توسط انسان یاسیو س یبه دست آوردن قدرت اجتماع گرانیرساندن به د ریو تعاون و خ ثاریعدم ا 1)

 جامعه در جهت خدا یها همه برنامه

جامعه  یها قرار دادن همه برنامه –مسلمانان  انیخود به تمسک به ظالمان و تضاد و تفرقه م ییایدن التیها و تما دنبال کردن خواسته 2)

 در جهت خدا

بودن  یاله نیقوان یدر خدمت اجرا –مسلمانان  انیبه تمسک به ظالمان و تضاد و تفرقه م گرانیرساندن به د ریو تعاون و خ ثاریعدم ا 3)

 یاجتماع ینهادها

در  –ستمگر و مستکبر  یتوسط انسان ها یاسیو س یخود به به دست آوردن قدرت اجتماع ییایدن التیها و تما دنبال کردن خواسته 4)

 یاجتماع یبودن نهادها یاله نیقوان یخدمت اجرا

 چند مورد قابل برداشت است؟  ﴾قیمٌستَمُ صِراطٌهذا  فَاعبُدُوهُ رَبُّکُم وَی بّرَ اهللَ إنَّ﴿با تأمل در آیه شریفه  -56

 الف( هرچه ایمان انسان باالتر باشد تأثیر عملی آن بر روی شیوه زندگی بیشتر است. 

 آنکه خدا را پشتیبان عالم بداند یک زندگی توحیدی برای خود تنظیم خواهد کرد.  ب(

 یم. بر تر بیاییم بیشتر به ایمان پیشین خویش پی می هرچه زندگی خویش را توحیدی ج(

  .تر است اش رسیده ایمان، میوه ربوبیت است و هرچه این درخت تنومندتر باشد میوه د(

 سه 4) دو 3) یک 2) چهار 1)

  آید؟ یک انسان امیدوار است، مفهومی است که از دقت در کدام آیه شریفه به دست می «واقعییک موحد »علت اینکه  -57

 ﴾اهُوَهَ هُإلهَ ذَخَاتَّ مَنِ أرَأیتَ﴿ 2)                               ﴾فَاعبُدُوهُ رَبُّکُمو  رَبّی اهللَ إنَّ﴿ 1)

 ﴾حَرفٍى لَعَ اهللَ یَعبُدُن مَ اسِالنّ مِنَ وَ﴿ 4)       ﴾ العِبینَا مَهُینَبَ مَا وَ وَاألرضَ السَّماواتِا قنَلَخَ مَا وَ﴿ 3)

 های زیر به ترتیب، با کدام عنوان ارتباط دارد؟  عبارت -58

  ﴾ذلک هو الخسران المبین﴿ -

  ﴾یریدون أن یتحاکموا الى الطاغوت﴿ -

  ﴾الخاسریناآلخرۀ من  فیو هو ﴿ -

 ایبه بال یخدا بودن در هنگام گرفتار میضرورت تسل – یشرک عمل یبعد اجتماع –امروز  دهیچیو پ دیبه شرک جد یگرفتار 1)

 یاله نید نیآخر رشیلزوم پذ –برائت از دشمنان خدا  لیدل –امروز  دهیچیو پ دیبه شرک جد یگرفتار 2)

 ایبه بال یخدا بودن در هنگام گرفتار میضرورت تسل –برائت از دشمنان خدا  لیدل – فیضع مانیمتزلزل و ا یبندگ 3)

 یاله نید نیآخر رشیلزوم مد – یشرک عمل یبعد اجتماع –ضعیف  مانیمتزلزل و ا یبندگ 4)

 های مطرح شده، صحیح است؟  چه تعداد از عبارت -59

 الف( میان توحید نظری و توحید عملی رابطه مستقیم و میان ابعاد فردی و اجتماعی توحید عملی رابطه متقابل برقرار است. 

حکمت نیست، گرچه  ی در عالم بیا دثههیچ حاب( امیدوار بودن دائمی انسان موحد ریشه در دیدگاهی دارد که بر طبق آن 

 انسان موحد قدرت درک حکمت بسیاری از حوادث را نداشته باشد. 

 فرهنگ و معارف اسالمی
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و آرامش روحی وی، معلول دیدگاه توحیدی اوست که بر اساس آن اعتقاد دارد  موحدج( ثبات و پایداری شخصیت انسان 

  .ستحکمت نی ای در عالم بی هیچ حادثه

توان گفت آن جامعه در بعد  ای در مسیر احکام الهی و اطاعت همه جانبه از خداوند قرار گیرد می کن سیاسی جامعهرد( هرگاه 

 کند.  اجتماعی در راستای توحید حرکت می

 چهار 4) سه 3) دو    2) یک   1)

 های زیر به ترتیب، به کدام یک از مراتب توحیدی اشاره دارد؟  عبارت -61

 بر آستان جانان گرسرتوان نهادن   -

 دیدگاه انسان موحد درباره معنای خاص و حوادث جهان  -

 رود ارادت اوست  که هرچه برسرما می -

 تیدر ربوب دتوحی - ﴾عَبَثا خَلَقناکم انَّما اَفَحَسِبتُم﴿ ۔ یعمل دیتوح 1)

 یعمل دتوحی - ﴾لَعِبٌ وَ لَهوٌ اَلّا الدُّنیا الحَیاة هذِهِ مَا وَ﴿ - تیدر ربوب دیتوح 2)

 توحید در ربوبیت  - ﴾بٌعِلَ وَ لَهوٌا لّنیا اَیاة الدُّالحَ مَا هذِهِ وَ﴿ -توحید عملی  3)

 توحید عملی  - ﴾عَبَثاقناکم لَما خَم انَّبتُسِحَفَاَ﴿ -توحید در ربوبیت  4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ و معارف اسالمی
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16- A good teacher should encourage the students to discover basic scientific …….. . 

(4  tasks (3  goals (2  sings (1  facts 

16- No matter how hard I tried to be ……. and strong, I couldn’t stop myself from crying. 

(4  brave (3  careful (2  famous (1  healthy 

16- I waited so long for my …… to see the career adviser that missed my bus. 

(4  turn (3  order (2  hint (1  number 

 16- She was running fast, that is why she is now breathing ……… . 

(4  appropriately (3  specifically (2  physically (1  heavily 

16- Death finally brought an and to her ……….; she is in no pain any more. 

(4  inaction (3  legend (2  suffering (1  warning 

11- The aim of the course is to help students to ……. the structure of contemporary political and 

social system. 

(4  recommend (3  activate (2  comprehend (1  compile 

16- A: “Can I help you?” 

      B: “Yes, I’m looking for a ……… dress for my daughter.” 

(4  cotton small pink (3  small pink cotton (2  small cotton pink  (1  pink small cotton 

16- Yesterday John told me a …… joke. That joke was …… joke I’ve ever heard. 

2) funnier/ the funniest 1) funny/ the funniest 

4) funnier than/ the funniest 3) funnily/ funnier than 

16- It was ……. restaurant that we could eat at, and their food wasn’t so good either. 

(4  most expensive (3  less expensive (2  more expensive the (1  the less expensive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان انگلیسی

Part A. Grammar and Vocabulary 

 Directions: Questions11-16are 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 

.. 
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Mars is the fourth planet from the Sun and the next beyond the Earth. It is about one-and-a-half 

times ...... from the Sun as the Earth, so it does not ..... as much heat. Nevertheless, it is the only 

planet with conditions anything like those on the Earth, and for a long time was believed to 

support some form of ..... . Mars is about half the size of the Earth but has .... one-tenth the 

Earth's mass, so its gravity is much less. Its distance from the Sun varies, as does its distance 

from the Earth. When Mars is .... the Earth, it is said to be "at opposition" and this is the best 

time for observing it with a telescope. 

67- 

(4  far (3  farthest (2  as far (1  farther 

66-  

(4  finish (3  carry (2  receive (1  cover 

66- 

(4  ring (3  life (2  idea (1  fact 

66-  

(4  many (3  any (2  as (1  only 

66- 

(4  as close as (3  closest to (2  closer to (1  close 

 

 

 

 

 

 

 Passage 

The Moon is the Earth's only natural satellite. As the moves round the Sun, so the Moon in turn 

revolves round the Earth. As it orbits the Earth, the Moon also turns on its axis. The time to 

taken complete one rotation is the same as that taken for one orbit – about 6696 days. So the 

same side of the Moon always faces the Earth. Photographs taken by space probes have shown 

that the far side is similar to the familiar near side. 

The Moon releases no light of its own and shines only because it reflects the Sun's light. As it 

turns on its axis only once in a journey round the Earth, each part of its surface has first about 

two weeks of darkness and the face turned towards the Earth is in darkness and sunlight is 

falling on the far side. This is the time of "New Moon". A few days later, a thin crescent Moon is 

seen low in the western sky, as the Moon advances along its orbit and the Sun begins to light up 

the side turned towards the Earth. Occasionally, during this crescent phase, the whole disc be 

seen faintly lit Earthshine (light reflected from the Earth). 

 

 

Part B. Cloze Test 

 Directions: Questions 07-04 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. 

.. 
 

 انگلیسیزبان 

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 
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66- What does the passage mainly discuss?  

2) different parts of the Moon 1) new discoveries about the Moon 

4) some facts about the Earth’s satellite. 3) the Moon’s source of movements 

61- The word “that” in line 6 refers to ….. . 

2) rotation 1) orbit 

4) axis 3) time 

66- According to paragraph 6, all of the following are true EXCAPT that ……. . 

1) thee writer talks about the time the Earth takes to move around the Sun. 

2) one side of the Moon is always hidden  from us. 

3) the two side of the Moon are similar. 

4)photographing the far side off the Moon is possible. 

66- The “journey” referred to in paragraph 6 (line 1) …… .  

1) happens half though darkness and half though  sunlight  

2) takes about four weeks  to complete 

3)  is the  one made by astronaut 

4)is the moon’s turning on  its axis every  four weeks 

66- According to paragraph 6, when the Moon becomes invisible to people on the Earth ……. . 

1) the time for the “New Moon” ends 

2) the Earth falls into darkness 

3) it stops releasing light 

4) its far side is towards the Sun 

67- Which of the following words is defined in the passage? 

2) Earthshine 1) probes 

4) disc 3) satellite 
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