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 دفترچه عمومى(1) سواالت احتمالى 
دروس ادبیات،عربى،دینى،زبان

09121965702
09121009656
09121114157

براى دریافت ادامه ى دفترچه هاى سواالت احتمالى دروس عمومى و تخصصى کنکور و پکیج 
ر هاى لوح هاى فشرده تدریس اساتید ویژه زمان باقى مانده تا کنکو

به صورت کامال رایگان
همین االن عدد 6 رو به شماره زیر پیامک کن

09121009656

ر برنامه ریزى رایگا ن  ویژه جمع بندى به سبک رتبه هاى برتر کنکو براى دریافت کردن
با هدف صد در صد زدن دروس عمومى  و تخصصى کنکور،همین االن تا دیر نشده با شماره  هاى زیر تماس بگیرید

09121965702
09121114157

براى دریافت ادامه ى دفترچه هاى سواالت احتمالى دروس عمومى و تخصصى کنکور و پکیج 
ر هاى لوح هاى فشرده تدریس اساتید ویژه زمان باقى مانده تا کنکو

به صورت کامال رایگان
همین االن عدد 6 رو به شماره زیر پیامک کن

09121009656

ر برنامه ریزى رایگا ن  ویژه جمع بندى به سبک رتبه هاى برتر کنکو براى دریافت کردن
با هدف صد در صد زدن دروس عمومى  و تخصصى کنکور،همین االن تا دیر نشده با شماره  هاى زیر تماس بگیرید

09121965702
09121114157

02155756500



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
1 2 3 4

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
49

50

51
1 2 3 4

52

53

54
55

56

57

58

59

60

61
62

63

64

65

66

67

68

69
70

71

72

73

74

75

76
77

78

79

80

81

82

83
84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98
99

100

101
1 2 3 4

102

103

104
105

106

107

108

109

110

111
112

113

114

115

116

117

118

119
120

121

122

123

124

125

126
127

128

129

130

131

132

133
134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148
149

150

151
1 2 3 4

152

153

154
155

156

157

158

159

160

161
162

163

164

165

166

167

168

169
170

171

172

173

174

175

176
177

178

179

180

181

182

183
184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198
199

200

201
1 2 3 4

202

203

204
205

206

207

208

209

210

211
212

213

214

215

216

217

218

219
220

221

222

223

224

225

226
227

228

229

230

231

232

233
234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248
249

250

251
1 2 3 4

252

253

254
255

256

257

258

259

260

261
262

263

264

265

266

267

268

269
270

271

272

273

274

275

276
277

278

279

280

281

282

283
284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298
299

300

نام آزمون  :

پایه :

نام خانوادگی  :

نام    :





واژه هاي «لئیمی، رقعه، مرّمت، قفا» به ترتیب چه معنایی دارند؟ - 1

فرومایگی، نامه، اصالح، پس گردن پستی، نامه، مردانگی، جلو فرومایه، امضا، مردانگی، پس گردن پست، امضا، اصالح، جلو

امالي چه تعداد از واژگان زیر نادرست است؟ - 2
«توفیق رستگاري، دوستان دغل، خطوات متقارب، زاغ فراغ طلب، روزة فیروزه فام، مناسک حج، افغان و زاري، اخالق سیرت»

یک دو سه چهار

معانی واژه ها که در مقابل آنها آمده است، «همگی» درست است؛ به جز: - 3

(لطیفه: گفتار نغز) (گرم رو: کوشا) (مقالت: گفتار) (ُجل: پوشش)

(دستاورد: پیامد) (تنیده: درهم بافتن) (کفایت: بسنده) (عماد: تکیه گاه)

در کدام یک از گروه کلمات زیر غلط امالیی یافت می شود؟ - 4

« هزیمت و فرار - نغز و دلکش - لهو و لعب - صولت و هیبت - محال و غیر ممکن »

« اغراق و بزرگنمایی - سنان و سرنیزه - جوشن و زره - افسر و دیهیم - جالل و شکوه »

« مزیح و شوخی - فسوس و ریشخند - سلیح و مهّمات - هماورد و حریف - باره گی و اسب »

« کمان به زه - لعل گران بها - کوس و طبل - عنان و افسار - ستوه و درمانده - غنیمت و سود »

چند تا از ترکیب هاي زیر نادرستی امالیی دارند؟ - 5
«بحر خروشنده / برحذر بودن و احتیاط کردن/ تقریر و بیان/ مخزول و ناالن/ وقار و طمأنینه/ عنودان بدگهر/ حقارت و بدبختی / گناه و زلّت/ لئیمی و کریمی

/ محمیز بّچگکان/ صولت حیدري/ هّراي شیر»

چهار تا سه تا دو تا یکی

همۀ گزینه ها غلط امالیی دارند به جز گزینۀ  .................. - 6

آن گاه به جّد و رقبت بندهاي ایشان تمام ببرید و مطوقه و یارانش مطلق و ایمن بازگشتند.

در وقت فراق موافقت اولی تر واال طاعنان مجال وقعیت یابند.

ز آب دیده گان بگشاد و بر رخسار جوي ها براند.

اگرچه ماللت به کمال رسیده باشد، اهمال جانب من جایز نشمري و رخصت نیابی.

عبارت "وي در حملۀ حیدري به شرح زندگانی پیامبر و حضرت علی (ع) تا زمان شهادت پرداخته است." معّرف کیست؟ - 7

حمداهللا مستوفی ابن حسام خوسفی باذل مشهدي خواجوي کرمانی

- در کدام بیت یکی از آرایه هاي ذکر شده در مقابل آن، نادرست است؟ 8

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار / هر که در دایرة گردش پرگار افتاد (تشبیه- تناقض)

افتاد دو عالم ز نظر دیدة ما را /  نادیده مبین چشم جهان دیدة ما را (ایهام- کنایه)

بس تجربه کردیم در این دیر مکافات /  با ُدردکشان هر که درافتاد برافتاد (استعاره - کنایه)

درنگیرد صحبت پیر و جوان با یک دگر /  با کمان، یک دم مدارا، تیر نتوانست کرد (اسلوب معادله - جناس ناهمسان)
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در کدام بیت، هر دو آرایۀ تشبیه و استعاره به کار رفته است؟ - 9

هیچ کس می نپسندم که به جاي تو بود تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من  

از بلبل بی برگ و نوا بازگرفتی؟ آخر چه شد اي برگ گل تازه که دیدار  

با سیل اشک خود سفر از آستان تو  بدنام بی وفایی ام از بس که می کنم 

بر آن غریب ما چه گذشت اي صبا بگو  جان ها ز دام زلف چو بر خاك می فشاند 

در کدام بیت، آرایۀ حسن تعلیل، وجود دارد؟ - 10

 کسی، شگفت کسی آن چنان که می دانی کسی که سبزتر است از هزار بار بهار

 در او شیرین بود اّمید دیدار اگر چه تلخ باشد فرقت یار 

 مرا باشد به وصل یار اّمید همیشه تا برآید ماه و خورشید

 این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است بشکن دل بی نواي ما را اي عشق

شاعر در کدام بیت از آرایۀ « واج آرایی » بهرة بیش تري برده است؟ - 11

  که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

 پر کرده ز دّر و درم و دانه دهان را آن ابر ُدرربار ز دریا که بر آید

 جامه اي بود که بر قامت او دوخته بود رسم عاشق کشی و شیوة شهر آشوبی

 غنیمت است چنین شب که دوستان بینی شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

در کدام بیت ترکیب هاي وصفی بیش تري دیده می شود؟ - 12

 به رقص مرگ، اخترهاي انبوه میان موج می رقصید در آب

 بناي زندگی بر آب می دید ز رخسارش فرو می ریخت اشکی

 دل شب می درید و پیش می رفت خروشان، ژرف، بی پهنا، کف آلود

 خدا داند چه افسرها که رفته ز مستی بر سر هر قطعه زین خاك

نقش دستوري کلمات مشخص شده در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است؟ - 13
«او بندة خود را عاشق خود کند، آنگاه بر بنده عاشق باشد.»

مفعول – قید مسند – نهاد مفعول – نهاد مسند – قید 

نقش دستوري واژه هاي مشّخص شده در همۀ گزینه ها تمامًا درست است : به جز بیت گزینۀ ... . - 14

گر آن خورشید رو را هم سفر با خویشتن بینم / ز زلف شام غربت چهرة صبح وطن بینم (مسند ـ مفعول)

مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت / اسیر حکم توام گر تنم بخواهی سوخت (مفعول ـ مسند)

غم عشق آمد و غم هاي دگر پاك ببرد / سوزنی باید کز پاي برآرد خاري (صفت ـ قید)

شاخکی تازه برآورد صبا بر لب جوي / چشم برهم نزدي سرو سهی باال شد (مضاف الیه ـ نهاد)

نقش دستوري واژة «عزیز» در کدام گزینه متفاوت است؟ - 15

 گهر چو آبله در دست و پا نباید ریخت  چو ماه مصر، سخن را عزیز باید داشت

که عزیز در دل کس به ستم نمی توان شد ز غمت چنین که مردم، چه کنم گرم بخواهی 

 با دل و با جان که شیرخواره لبن را مرد وطن را چنان عزیز شمارد  

 که به مصر سخن عزیزي هست خواجه یادم نکرد و چیزي هست  
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ـَ م» در پایان مصراع دوم کدام گزینه ها به ترتیب، «مفعول و متمم» است؟  نقش ضمیر «ـ - 16
آدم آورد در این دیر خراب آبادم الف) من ملک بودم و فردوس برین جایم بود  
به هواي سر کوي تو برفت از یادمب) سایۀ طوبی و دلجویی حور و لب حوض  

 چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم ج) نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار  
هر دم آید غمی از نو به مبارك بادم د) تا شدم حلقه به گوش در میخانۀ عشق  

ورنه این سیل  دمادم ببرد بنیادم  هـ) پاك کن چهرة  حافظ به سر زلف ز اشک  

ج - هـ  الف - هـ  ب - د  الف - ج 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 17

 که در این جا وفا نکرد وفا تو وفا را مجو در این زندان

 باید از جان گذرد هرکه شود عاشقشان خوبرویان جهان نیست وفا در دلشان

 قدر یاري و وفاداري ما نشناسند دانسته ام که رسم وفا نشناسند

 پري کجا آدمی گري داند؟! عجب که رسم وفا هرگز آن پري داند

کدام یک از گزینه هاي زیر با سه گزینۀ دیگر تفاوت معنایی دارد؟ - 18

 باغ ز من صاحب پیرایه شد ابر ز من حامل سرمایه شد

 زو بدمد بس گهر تابناك قطرة باران که در افتد به خاك

 کیست کند با چو منی همسري در بن این پردة نیلوفري

 می کند از پرتو من زندگی گل به همه رنگ و برازندگی

مفهوم کلی کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟ - 19

قهر آمد نیست کرد آن شهر رامنتظر گشتند زخم قهر را

عقل بخندد جز انتظار چه خیزدمنتظري تا ز روزگار چه خیزد

کان به چنین عمر نیاید به دستمنتظِر راحت، نتوان نشست

عمرم در آرزو شد و در انتظار همبر بوي همدمی که بیابم یگانه رنگ

مفهوم بیت زیر با کدام گزینه قرابت دارد؟ - 20
 خموشی است هان، اولین شرط عشق» «مگو سوخت جان من از فرط عشق

 دعوي این مقام درست از شهادت است از صدق دم مزن چو نگشتی شهید عشق

 مشکل کسی خموش کند عندلیب را از من مدار چشم خموشی که وقت گل

 عشق آمده از سینه به لب ریخت فغان را من دست به دل داده به پیمان خموشی

 زبان ببند که آنجا بیان نمی باشد به راز عشق زبان در میان نمی باشد

مفهوم کنایی عبارت  « پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم»  با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟ - 21

یابد چگونه راه در آن زلف، دسِت ما/جایی که شانه می گزد از دور پشت دست

پیش آن چشم سیه دل می گدازد پشت دست/گرچه خط بسیار از این کافر، مسلمان کرده است

داغ عشق تو ز اندازة ما افزون است/دستی از دور بر آن آتش سوزان داریم

از بس که دست می گزم و آه میکشم/آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش
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مفهوم بیت «آیین طریق از نفس پیر مغان یافت / آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند» با همۀ ابیات به جز گزینۀ ..................  تناسب دارد. - 22

 کسان که دست ارادت به رهنما ندهند  شوند عاقبت از خودسري بیابان مرگ 

 عمري است می خورم دم شمشیر خون فشان نی آب خضر دارم و نی چشمۀ حیات 

 ظلمات است بترس از خطر گمراهی قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن 

 چشم می پوشی ز روي مرشد کامل چرا؟ شبنم از نّظارة خورشید بر معراج رفت  

مضمون عبارت «هرچه عاشق در رازپوشی بکوشد، باز نگاه دو دیده اش از سّر ضمیر خبر می دهد.» با کدام بیت تناسب بیشتري دارد؟ - 23

وگرنه عاشق و معشوق رازدارانندتو را صبا و مرا آب دیده شد غّماز

غّماز بود اشک و عیان کرد راز منگفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق

خجل از کردة خود پرده دري نیست که نیستاشک غّماز من ار سرخ برآمد چه عجب؟

گر پرده نخواهی که َدَرد دیده بدوزمستوري و عاشقی به هم ناید راست

عبارت «تاریخ روزي، روستاي کوچکی را/ از روستاهاي جنوب به یار خواهد آورد/ که «معرکه» خوانده می شود.» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟ - 24

 ده روزة عمر این همه افسانه ندارد تا چند کنی قصۀ اسکندر و دارا

از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس ما قّصۀ سکندر و دارا نخوانده ایم

 در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد ما را به جز خیالت فکري دگر نباشد

 ماجراي عشق ما روزي حکایت می شود در گلستان زمان بعد از گذشت قرن ها

مفاهیم «تقابل عقل و عشق، دشواري راه عشق، اشتیاق پایان ناپذیر عاشق، ازلی بودن عشق» به ترتیب از ابیات کدام گزینه استنباط می شود؟ - 25
آخرم داد چنان تخته به طوفان که مپرسالف) گوهر عشق که دریا همه ساحل بنمود

منظر چشم مرا ابروي جانان طاق بود ب) پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند 
ز من مدار توّقع به عقل و هوش امشبج) شراب حاضر و معشوق مست و من عاشق 

از صبح ازل تا نفس صور ببیندد) از روي تو کی سیر شود عاشق اگر هم 

الف، ج، ب، د ج، الف، ب، د الف، ج، د، ب ج، الف، د، ب

- عیِّن الفعل الماضی مضارعًا فی المعنی: 26

 «ما َظَلموا و لکن کانوا أنُفسهم َیظلمون»  من َظنَّ أنَّ قیَمَۀ اإلنسان بِسنِّه َفُهَو إنساٌن ُمخِطٌئ. 

َم اُهللا للعباِد شیئًا أفضَل من الَعْقِل.  «ُقْل َمْن أنَْزَل الکتاَب الّذي جاَء بِِه موسی»   ما قسَّ

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ :  - 27
حیح: عیِّن الصَّ

 «أبغض أحد التالمیذ زمیله و علم مدیر المدرسۀ بذلک و عاتبه!»  : یکی از دانش آموزان با دانش آموز دیگر دشمنی کرد و مدیر مدرسه فهمید و توبیخشان کرد!

فر إلی الصحراء اشترینا العلف لدوابّنا، و األطعمۀ و الفواکه ألنفسنا!»  : در سفرمان به صحرا براي حیوانات علف خریدیم و براي خودمان میوه جات! «فی السَّ

«اُالمّیۀ أن ال یقدر اإلنسان علی الکتابۀ و القراءة و هی من أسباِب عدم التقّدم!» : بی سوادي آن است که انسان نتواند بنویسد و بخواند و آن از عوامل عدم پیشرفت است!

«المعّلم الجّید معّلم ال یفّرق بین تالمیذه فی التعلیم و التربیۀ و العطف!»  : معّلمی خوب است که در آموزش و پرورش و توجه بین دانش آموزان فرق نگذارد!
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یح: - َعیَّن الَصحَّ 28
و: "من َرأي مْنکم أحدًا یدعو ِالی التفرقۀ فهو عمیُل العدُّ

هر که از شما کسی را ببیند که به تفرقه دعوت می کند پس او مزدور دشمن است. 

هر کس از شما ببیند کسی را که تفرقه می اندازد حتمًا او کارگزار دشمن است. 

اگر کسی از شما فردي را ببیند که به تفرقه فرا می خواند او مزدور شیطان است. 

هر که از شما کسانی را ببیند که به نفاق صدا می زند پس او همکار دشمن است. 

- عّین ما یکمل الفراغ صحیحًا: 29

سُۀ أنّها .................. تأخذ اختبارًا صعبًا غدًا!: (لَم)  ُاریُد .................. أذَهَب إلی سوق الحقائب!: (إْن)  َدِت المدرِّ  أکَّ

هراء (س)!: (کاَن)   َسَعِت الّطالبۀ کثیرًا فـ .................. ناجحًۀ فی اإلمتحانات!: (صاَرت)  جت من جامعۀ الزَّ  .................. ُاختنا الکبیرة قد تخرَّ

- عیِّن ما یدٌل علی البعید فی الفارسیَّۀ: 30

 لیس الحلیم من عجز فهجم!  کانت التلمیذات یدرسَن نشیطات فأصبحن ناجحات! 

 إنّی کنت قد تخلَّصت من األحزان و اآلالم!  العلماء کانوا ُیثبتون الحقائق العلمّیۀ باألبحاث العلمّیۀ! 

- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ: 31
الة فی وقتها األّول!»: «علی اإلنسان أن ُیراقب صالته ألنَّ أفضَل األعمال الصُّ

بر انسان است که از نماز خودش مراقبت کند، براي این که بهترین کارها، نماز در وقت اّول آن است!

انسان باید از نماز مراقبت نماید، بخاطر این که از جمله عمل هاي برتر، خواندن نماز در اّولین وقت آن است!

بر انسان است که از نماز خود محافظت کند، براي این که برترین اعمال، خواندن نماز در اّولین زمان آن می باشد!

انسان باید در نمازش مراقب باشد، همانا نماز در وقت اّول از کارهاي برتر است.

- أّي کلمٍۀ ال ُتناسُب الّتوضیحات؟ 32

اء: ما ُیکتُب للَمرضی فی الَوصَفِۀ!   الطینُۀ: ِقطعًۀ من ُتراب ُمختلط بالماء!  الدُّ

 اإلنشراُح: َیشُعُر بِه اإلنساُن حیَن َیْذَهُب الُحْزُن!  الَفریسٌۀ: کانٌن َحیٌّ َیْقُتُلُه َحیواٌن لِطعاِمِه! 

-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 33
فر!»: لُت الکثیر من اآلالم فی طریِق السِّ   «تمرُّ ِذکَریاتی أماَم ُعیونی مَع أّننی تحمَّ

با این که دردهاي بسیاري را در راه سفر تحّمل می کنم، خاطراتم از مقابل چشمانم می گذرد!

خاطراتم از مقابل چشمم عبور می کند با این وجود، سختی هاي بسیاري را در راه سفر تحّمل کردم!

با وجود این که سختی ها را در راه سفر تحّمل می کنم، خاطرات بسیاري از مقابل چشمانم می گذرد!

خاطره هایم از برابر چشمانم می گذرد با این که بسیاري از دردها را در راه سفر تحّمل کردم!

■

 ِاقرأ الَنص الّتالی ثَم أجب عن األسئلۀ التالیۀ بما یناسب النّص:
دة و اآلبار فی مخلوقات ربِّنا الَرحمن مظاهر من الجمال و المنفعۀ و الحکمۀ. ُتشاَهد أحیانًا فی وسط الَصحراء مناطق فیها نباتات و أشجار، َتغذیُتها بمیاه العیون المتعدِّ

(جمع بئر)، منها أشجار ُمثِمرة کالّنخل. و َتظهر أنواع کثیرة من األزهار الجمیلۀ فی بعض المناطق الّصحراوّیۀ بعد األمطار الّشدیدة، إّال أّنها ال تدوم حیاُتها إّال  أو 
أسابیع. و توجد أیضًا بعض النباتات ذات األوراق القلیلۀ لکی ال تفقد من الماء بالتبّخر إّال القلیل منه! و بعض النباتات الّصحراوّیۀ أصلها فی باطن األرض، فی عمق
أکثر من 50 مترا، و بذلک تستطیع کلُّها العیَش مّدة طویلۀ من الزمن! و ُیمکن زراعۀ المحصوالت الّزراعّیۀ فی قسم من الَصحراء خصوصًا أطراَفها، بواسطۀ القنوات أو

األنابیب (لوله ها).

68
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- عّین الخطأ: 34

 إّن الّصحراء جاّفۀ و ال عیَن فیها!  کّل األشجار تعیش و إن یکن لها أوراق قلیلۀ! 

 األشجار الّتی لها أوراق کثیرة تحتاج إلی ماء أکثر!  هناك بعض األشجار فی الصحراء أصلها فی عمق األرض! 

- عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل  الصرفی: 35
«ُتشاَهد»:

 مضارع – مزید ثالثی (من وزن «تفاعل») – مجهول / فعٌل و الجملۀ فعلیٌّۀ 

 مضارع – مزید ثالثی (حروفه األصلیۀ: ش هـ د ) – معلوم / فعٌل و فاعله «مناطق» 

 فعل مضارع – للمخاطب – مزید ثالثی (من وزن «فاعل»، و مصدره «ُمفاعلۀ» / فعٌل مجهول 

 فعل مضارع – للغائبۀ – مزید ثالثی (حروفه األصلیۀ: ش هـ د) / فعل و فاعله محذوف، و الجملۀ فعلیٌۀ 

- عّین الخطأ: إّن األْشجار فی الّصحراء تعیش مّدة طویلۀ ألّن ... 36

 بعضها تشرب الماء من باطن األرض حّتی فی أقّل من سبعین متًرا!  اهللا تعالی ُینزل علیها المطر فی أکثر الفصول! 

 أوراق بعضها قلیلۀ فال تحتاج إلی ماء کثیر!  حیاة بعضها بواسطۀ العیون و اآلبار! 

-  عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل  الصرفی: 37
«ُمثِمرة»:

 مفرد مؤنث – اسم فاعل (فعله: َثمر) / صفۀ للموصوف «أشجار» 

 اسم – مؤنث – اسم فاعل (مصدره: إثمار( / صفۀ للموصوف «النخل» 

 اسم – مفرد مؤنّث – اسم فاعل (مصدره: إثمار) / صفۀ للموصوف «أشجار» 

 مفرد مؤنث – معرفۀ (علم) – اسم فاعل (فعله: أثمر) / صفۀ و الموصوف «أشجار» 

- عّین الخطأ: یمکن أن نحصل فی الّصحراء علی ... 38

 الّنباتات الّنافعۀ الّتی لها جمال!  األشجار المثمرة بمساعدة العیون! 

 المحصوالت الّزراعّیۀ بواسطۀ القنوات أو األنابیب!  األزهار بسبب األمطار الّتی دوامها سّتۀ أو ثمانیۀ أسابیع! 

- عّین الّصحیح: 39

 ال فائدة لبعض األشجار الّصحراوّیۀ!  ال توجد فی الّصحراء أشجار لها أوراق کثیرة! 

 حیاة األشجار الّصحراوّیۀ کّلها خارجۀ عن إرادة اإلنسان!  ال بُدَّ من الماء الّذي فی باطن األرض لحیاة األشجار الّصحراوّیۀ! 

-  عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل  الصرفی: 40
  «َتظهر»:

 فعل مضارع – للمخاطب – معلوم / فعل و مع فاعله جملٌۀ فعلّیۀ 

 مضارع – للغائبۀ – مجّرد ثالثی (مصدره: ُظهور) / فاعله «األزهار» 

 مضارع – للغائبۀ – مجّرد ثالثی / فعل و فاعله «أنواع» و الجملۀ فعلّیۀ 

 فعل مضارع – للمخاطب – مجّرد ثالثی (مصدره: إظهار) / فعل و فاعله «أنواع» 

- عیِّن ما لیَس فیه اسُم المکاِن و اسُم الّتفضیل معًا: 41

 !  أحبُّ الَمواِعظ الّتی یکوُن قائُلها عامًال بها!  ِمن أعاظِم مقابِر بََلدنا ایراَن هی مقبرُة ِفرَدوسیِّ

مونا أجلُّ َمکَرَمًۀ ِمن بقیِّۀ معّلمی َمدارِس المدینِۀ!   شاَهدُت فی شارِعکم أغلی َمناِزَل جمیلۀ!  ُمعلِّ
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- َعیِّن الَْخَطَأ فی َضبِط حرکاِت الکلماِت. 42

 . ٌر َو شاِعٌر ِمصريٌّ َمِۀ.  َالَْعقُّاد َأدیٌب َو َصَحفیٌّ َو ُمفکِّ هاّب إلَی َمّکۀ المکرَّ اج ِفی الَمطاِر َو ُهْم َیرَکبوَن الطاِئَرَة لِلذَّ  ُیشاِهدوَن الُحجَّ

ِر.  َیْنَتِظُر الْوالِداِن َأْسَفَل الَْجَبِل َو َیْسَتقِبالن َفراَخُهما.   ال َفْقَر َأَشدُّ ِمَن الَْجْهِل َو ال ِعباَدَة ِمثُل الَتفکُّ

حیحۀ: - َعیِّن الترَجمۀ الصَّ 43

 ُکلُّ َشیٍء َیرُخُص إذا َکُثَر ِاّال األدَب فِإنَُّه ِإذا َکُثَر َغال. همه چیز ارزان است اگر زیاد باشد جز ادب که گران است اگر زیاد باشد.

فضِل قراءُة ُکُتٍب لها تأثیٌر عمیٌق علینا فتلک هی الکتب التی تستحُق القراَءَة. خوب است که کتاب هایی خوانده شود که تأثیر عمیقی بر ما دارد، آنها همان کتاب هایی  ِمَن اْألَ
هستند که ارزش خواندن را دارند.

 ُکلُّ کاِتٍب قد َوَصَف نابلیون بِأوصاٍف ال ُتشِبُه َأوصاَف الُکتِّاب اآلَخریَن. هر نویسنده  اي ناپلئون را با ویژگی هایی وصف کرده است که شبیه به توصیف هاي نویسندگان دیگر
نیست.

 ُکلُّ شیٍء هالٌِک ِإّال َوجَهُه. همه چیز حتی وجه خداوند از بین می رود.

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربّیۀ: - 44
«إّن العقَّاد کاَن ِمن أهّم الکتِّاب فی مصر و استطاَع أْن ُیضیَف إلی المکتبۀ العربّیۀ أکثر ِمن مئِۀ کتاِب!»: همانا العقاد از  ..................

نویسندگان مهم در مصر بود و توانسته بود که به بیشتر کتابخانه هاي عربی بیش از صد کتاب اضافه کند!

مهم ترین نویسندگان در مصر بود و توانسته بود که بیشتر از صد کتاب را به کتابخانۀ عربی اضافه کند!

مهم ترین نویسندگان در مصر بود و توانست که صدها کتاب را به کتابخانۀ عربی بیفزاید!

نویسندگان مهم در مصر بود و توانست که صد کتاب را به کتابخانۀ عربی از اضافه کند!

َۀ أعَلی َجَبل فی هِذه الِمنَطَقِۀ الجبلیَِّۀ.» یون ُقمَّ ِن الَکِلَمَۀ الّتی الُتناِسُب العباَرة: « .................. هؤالِء الریاضَّ - َعیِّ 45

 َصِعَد  بََلَغ  َوَصَل  َقَفَز 

- َعّین فعًال لیس ماضیًا: 46

ما تعلَّ جی تخرَّ موا تکلَّ إنفَتحا

- عیِّن الُمناسب للفراغات: «ِمن العلماء َمن .................. ِعلمه .................. و ھو أشدُّ الّناس عذابًا فی القیامۀ؛ .................. ؟!»: 47

رون  رون  لَن ینفعه - حّتی اآلن - أفال تتفکَّ  لَم ینفعه - ُمنذ شبابه - أفال تتفکَّ

روا  روا  لَن ینفعه - أبدًا - أفال تتفکَّ  لَم ینفعه - حّتی اآلن - أفال تتفکَّ

- َعیِّن العبارَة الّتی فیها َأداة شرطیۀ. 48

ْعماِل ال َعَلی اَألقواِل.  ُکّل ما َعرفُتُه َعنک کاَن حقیقًۀ.   إنَّ العاِقَل َمْن َیْعَتِمُد َعَلی اْألَ

وِء ُیمِکن َأن َیَقَع فیه.  ما َتْفَعلُه ِمْن َخْیٍر َتِجْدُه ِفی َحیاِتَک.   َمْن َیْقَتِرُب ِمَن السُّ

- عیِّن ما لیس فیه معادًال لِلماضی االستمرارّي الفارسّی: 49

 کان التالمیذ َیذهبوَن إلی المدرسۀ کّل الیوم عند الخریف!  قرأُت کتابًا إشتریُته اُالسبوع الماضی! 

 یا لیتنی إجتنبُت ِمن الغیبۀ حّتی یغفرنی اهللا!  صباح البوم أنا کنت أعمُل بِواجباتی الّدراسیَّۀ! 

- عین المستثنی منه و المستثنی فی العباره؟ 50
ولی ِاّال ُغرَفۀ األثاث الَمنزلّیۀ.»   «ُزرنا ُغَرَف الَمعرِض الدُّ

ولی - األثاث المنزلّیۀ  َالَمعرِض الّدولی - ُغرَفۀ  ُغرف - ُغرَفَۀ  ُغَرَف، األثاث الَمنزلّیۀ 7الَمعرِض الدُّ



به بیان امام صادق (ع)، سنت سبقت رحمت بر غضب الهی در برابر گناه بنده، نشانۀ چیست و ایشان ادامۀ سخن خود را در تفسیر کدام آیۀ شریفه بیان - 51
می کنند؟

پرده پوشی و احسان پیاپی خدا - «سنستدرجهم ِمن حیُث ال یعلمون» خداوند طالب خیر بنده اش است - «سنستدرجهم ِمن حیُث ال یعلمون»

پرده پوشی و احسان پیاپی خدا - «اّنما نملی َلُهم لیزدادوا اثمًا» خداوند طالب خیر بنده اش است - «اّنما نملی َلُهم لیزدادوا اثمًا»

قاعده اي که انسان در آن با سایر موجودات اشتراك دارد چه نام دارد و بستر ساز رسیدن به آن،چیست؟ - 52

هدفمندي - گام نهادن انسان در دنیا بی نهایت طلبی - قدرت تفکر و تعقل

میل به جاودانگی - بهره مندي ازقدرت عمل تنوع طلبی - هدایت ویژه انسان

بیت «گر نبودي اختیار این شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟» به کدام یک از دالیل وجود  اختیار اشاره کرده و دلیل آن چیست؟ - 53

مسئولیت پذیري - چرا که در خود توان ترك آن عمل را می دیدیم.

احساس رضایت یا پشیمانی - چراکه در خود توان ترك آن عمل را می دیدیم.

مسئولیت پذیري - چراکه نمی توانیم از تبعات تصمیم خود فرار کنیم.

احساس رضایت یا پشیمانی - چراکه نمی توانیم از تبعات تصمیم خود فرار کنیم.

وقتی از اندازه، حدود و ویژگی هاي مخلوقات سخن می گوییم و آن گاه که می گوییم نقشۀ عالم دچار خطا و اشتباه نیست به ترتیب از چه مواردي سخن - 54
گفته ایم؟

قضاي خداوندي هستی - قدر خداوند هستی قضاي خداي متعال - قضاي خداي متعال

قدر حق تعالی - قضاي حق تعالی قدر خداوند متعال - قدر خداوند متعال

از آیۀ شریفۀ  «ُقل ان کنتم ُتحّبون اَهللا فاّتبعون ُیحببکُم اهللا و یغِفر لَُکم ُذنوبکم»  کدام موضوع استناد می گردد؟ - 55

آمرزش خداي بخشنده نسبت به انسان معلول محبت رحمانی خداوند نسبت به انسان است.

برخورداري از آمرزش گناهان و دوستداري خداوند مشروط به دوستی دائمی خداوند و تبعیت از اولیاي دین است.

دوستی با دوستان خدا جلب کنندة محبت و آمرزش الهی در هر شرایط است.

مؤمنان الهی هرگز براي خداوند شریکی قائل نیستند و بسیار خدا را دوست دارند.

برترین عبادت کدام است و ثمرة آن چگونه ظاهر می گردد؟ - 56

ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته - شکوفایی استعداد ها ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته - نیازمندي به خدا

من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار - شکوفایی استعداد ها من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار - نیازمندي به خدا

میان عبارت قرآنی «و أن اعبدونی» و کدام آیۀ شریفه ارتباط مستقیم و نزدیک تري برقرار است و علت لزوم توجه به این عبارت قرآنی کدام است؟ - 57

 «انَّما أعُظُکم بواحدٍة أن تقوموا هللا» - «َمثنی و ُفرادي»  «انَّما أعُظُکم بواحدٍة أن تقوموا هللا» - «هذا صراٌط مستقیٌم» 

 «أن ال َتعُبُدوا الّشیطان إنَّه لَکم عُدوٌّ ُمبیٌن» - «هذا صراٌط مستقیم»  «أن الَتعُبُدوا الّشیطان إنَّه لَکم عُدوٌّ ُمبیٌن» - «َمثنی و ُفرادي» 

از دقت در مفهوم کدام عبارت شریفه می توان دریافت پیوند دوستی با دشمنان خدا با ایمان به خدا سازگار نیست؟ - 58

 «إن اصابته فتنٌۀ...» «أرأیت من اتَّخَذ الهه هواُه...» 

 «ومن الّناس من یعبُد اهللا علی حرٍف»  «ال َتتَِّخذوا عدّوي و عدّوکم اولیاء تلفقون الیهم...» 

طبق آیات قرآن کریم، چه کسانی در جوار رحمت و فضل الهی درآمده و به راه راست هدایت می شوند؟ - 59

 «الّذین آمنوا باهللا و اعتصموا به»  «عبادي الّذین اسرفوا علی انفسهم» 

 «من تاب و آمن و عمل عمًال صالحًا»  «و لو اّن اهل القري آمنوا و اّتقوا» 
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از مفهوم کدام عبارت شریفه می توان دریافت که بهانه گیري انسان ها در برابر خدا مبنی بر «نداشتن رهبر و راهنما»، امري مردود است؟ - 60

 «و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخطه بیمینک ِاذأ الرتاب المبطلون» 
 «و لو کان من عند غیر اهللا لوجدوا فیه اختالفًا کثیرًا» 

 «انّا معاشر االنبیاء ُاِمرنا ان تکلم الّناس علی قدر عقولهم» 
 «رسًال مبّشرین و منذرین لئّال یکون للّناس علی اهللا حجۀ بعد الّرسل...» 

«ظهور محدثان و مفسران بزرگ همچون عبداهللا بن مسعود» و همچنین «برقراري پیمان وحدت میان مهاجرین و انصار» به ترتیب مربوط به کدام یک از - 61
مسئولیت هاي حوزة رسالت است.

دریافت و ابالغ وحی - مرجعیت دینی دریافت و ابالغ وحی - والیت ظاهري

مرجعیت دینی - دریافت و ابالغ وحی مرجعیت دینی - والیت ظاهري

آشکار ساختن رهنمود هاي کتاب آسمانی، قرآن کریم، مرتبط با کدام یک از اقدامات مرجعیت دینی امامان بود؟ - 62

تعلیم و تفسیر قرآن کریم اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص)

تبیین معارف اسالمی متناسب با نیاز هاي نو معرفی خویش به عنوان امام بر حق

چرا پیامبر گرامی اسالم در شرایطی که هنوز موقعیتی کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند، جانشین خود را معین کرد؟ - 63

همانطور که پیامبر اسالم مسئولیت هایی از جانب خداوند انجام می داد ضروري است که پس از ایشان کسی به عنوان امام انجام دهد.

حضور و پذیرش و مشارکت مردم در امر جانشینی رسول خدا از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر اقدام به این کار کرد.

جانشینی پیامبر چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول دعوت باید براي مردم مشخص شود و نمی توان آنرا به انتخاب مردم گذاشت.

ضروري بود پیامبر اسالم خویشان را انذار دهد تا بعد از ایشان بزرگان بنی هاشم از جانشین پیامبر پیروي کنند.

سخن پیامبر اکرم (ص) در رابطه با «علت سقوط اقوام و ملل پیشین» و نیز در مورد «ُمثله نکردن کافران در جنگ» به ترتیب به کدام یک از ابعاد - 64
رهبري ایشان اشاره دارد؟

مبارزه با فقر و محرومیت - سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم

مبارزه با فقر و محرومیت - محّبت و مدارا با مردم

تالش براي برقراري عدالت و برابري - محبت و مدارا با مردم

تالش براي برقراري عدالت و برابري - سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم

مطابق مستند وحیانی قرآن، به ترتیب چه آینده اي براي مؤمنین صالح و مستضعفان طراحی شده است؟ - 65

 «نجعلهم ائمَۀ و نجعلهم الوارثین» - «لیستخلفّنهم فی االرض»  «نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوارثین» - «یرثها عبادي الصالحون» 

 «لیستخلفّنهم فی االرض» - «نجعلهم ائمَۀ و نجعلهم الوارثین»  «لیستخلفّنهم فی االرض» - «یرثها عبادي الصالحون» 

مردم در جامعۀ اسالمی با کدام وظیفۀ خود می توانند به رهبري در زمینه هاي «اجراي احکام و دستورات الهی در جامعه» و «حفظ استقالل کشور و - 66
جلوگیري از نفوذ بیگانگان» کمک کنند؟

وحدت و همبستگی اجتماعی - اولویت دادن به اهداف اجتماعی وحدت و همبستگی اجتماعی - استقامت و پایداري در برابر مشکالت

مشارکت در نظارت همگانی - استفامت و پایداري در برابر مشکالت مشارکت در نظارت همگانی - اولویت دادن به اهداف اجتماعی

این سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد، تا وقتی که مردمی در دنیا به آن سنت عمل می کنند، - 67
ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند ...» مؤید کدام یک از آثار اعمال است و مبناي قرآنی این سخن کدام آیۀ شریفه است؟

ماتقّدم - «َلَعّلی َاعَمُل صالِحا فیما َتَرکُت» ماتأّخر - «َلَعّلی َاعَمُل صالِحا فیما َتَرکُت»

ِئٍذ بِما قدََّم و أخََّر» ماتقّدم - «ُیَنبَّؤا اإلنساُن َیوَمُ ِئٍذ بِما قدََّم و أخََّر» ماتأّخر - «ُیَنبَّؤا اإلنساُن َیوَمُ
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چرا خداپرستان حقیقی مرگ را ناگوار نمی دانند و انسان ها چه زمانی به استقبال شهادت می روند؟ - 68

علی رغم زندگی با کراهت در دنیا، به آن دل نمی سپرند - شهادت زمینۀ رشد آن ها را فراهم آورد تا بتوانند با اندوخته اي کامل تر خدا را مالقات کنند و به درجات برتر
بهشت نائل شوند.

علی رغم زندگی با کراهت در دنیا، به آن دل نمی سپرند - حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا ضروري باشد.

گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند - شهادت زمینۀ رشد آن ها را فراهم آورد تا بتوانند با اندوخته اي کامل تر خدا را
مالقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.

گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند - حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا ضروري باشد.

دوزخیان .................. ، .................. را سبب گمراهی می دانند. شیطان در پاسخ می گوید: .................. - 69

شیطان، بزررگان و سرورانشان - من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید.

نفس اّماره، هوس ها و تمایالت پست درون شان - من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید.

نفس اّماره، هوس ها و تمایالت پست درون شان - مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟

شیطان، بزرگان و سرورانشان - مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟

طبق فرمودة امام علی (ع) زیرك ترین انسان کیست؟ - 70

از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد. به حساب خود رسیدگی کند قبل از آنکه به حسابش برسند.

کسی که عیب هاي خود را بشناسد و آنها را برطرف کند. فراوان به یاد مرگ است و خود را بهتر براي آن مهیا می کند.

دوست داشتن فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت و بیزاري از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم، برخاسته از  .................. است که آیۀ شریفۀ - 71
.................. حاکی از آن است.

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» 

بیل اّما شاکرًا و اّما کفورًا»  گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - «انّا هدیناه السَّ
بیل اّما شاکرًا و اّما کفورًا» قدرت اختیار و اراده - «انّا هدیناه السَّ

قدرت اختیار و اراده - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»

با تقویت کدام خصلت، پوشش شخص با وقارتر می شود و به همین جهت، امام صادق (ع) می فرماید: - 72

عزت نفس - مبادا خود را براي جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوي با انجام گناه به جنگ با خدا بروي. 

عفاف - مبادا خود را براي جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوي با انجام گناه به جنگ با خدا بروي.

عزت نفس - لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین داري فرد است. 

عفاف - لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین داري فرد است.

«پیمان زن و مرد پس از ازدواج، در شکوفا کردن هدیه هاي الهی و به ثمر رساندن آن ها»، از توجه در کدام آیه به دست می آید؟ - 73

  «و َقضی َربّک أّال تعبدوا إّال إّیاه و بالوالدین احسانًا»  «و اهللا جعل لکم من أنفسکم أزواجا وجعل لکم من أزواجکم بنین وحفدًة»
 «ومن أیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزوجا لتسکنوا إلیها» «ربّنا اغفر لی و لوالدّي و للمؤمنین یوم یقوم الحساب»

کدام مرحله از قیامت با پایان یافتن دنیا آغاز می شود و میان «مرگ اهل آسمان ها و زمین» و «تغییر در ساختار زمین و آسمان ها» کدام یک مؤخر از - 74
دیگري است؟

اول - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها اول - مرگ اهل آسمان ها و زمین

دوم - مرگ اهل آسمان ها و زمین دوم - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها
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«پیش از ظهر» یا «بعد از ظهر» مسافرت کند، نسبت به روزة آن روز به ترتیب، کدام است؟ وظیفۀ فردي که - 75

می تواند از ابتداي آن روز، روزه نگیرد - باید روزة خود را تمام کند.

می تواند از ابتداي آن روز، روزه نگیرد - براي ادامۀ روزة خود مختار است.

وقتی به حّد ترّخص رسید، می تواند افطار کند - باید روزة خود را تمام کند.

وقتی به حّد ترّخص رسید، می تواند افطار کند - براي ادامۀ روزة خود مختار است.

11

1 - Despite the imagination of many people, over the years, technology  ..................  amazing tools and put useful

has created creating will create

information at our fingertips.

created

2 - A: What do you do for living?
B: "I am workless. Actually, I  ..................  last year."

don't work from haven't work from haven't worked since don't worked after
3 - I like going for long walks in .................. .

the winter the weekend Sundays sunrise

4 - Last week was the first time that I had ever started to play basketball, and I terribly felt like I was ..................

player ever.

the worse bad the worst worst

5 - Choose the odd word out.

a little a few much lots of

6 - According to the U. S. Department of Energy, an average household spends over 40 percent of its total annual

energy budget on heating and .................. costs.
cooling organic string stove

7 - The library is said to owe its existence to Petrarch’s  .................. of his books. Most of these have now

disappeared.

function physician foundation donation
8 - When he passed away and his .................. fell to his nine-year-old son, Henry III, the whole aspect of affairs

changed.

object connection heritage family

9 - Our country is still .................. the effects of the war which ended in 1367.

transmitting suffering relating arranging

If you are packing for a picnic in the holidays, choose a spot for your outdoor meal. Nearby parks, rooftops, beaches

or farmhouse, etc. are ideal choices. First, take at least .........(A)......... of water, have a map of the destination and

enough clothes. You may also take some .........(B)......... of bread and half a kilo of cheese. If you go to a place which

is already full of people, try to be polite with them and .........(C)......... their values, despite the differences that exist

between you and them. As for your lunch, rice is a suitable choice because it is the most .........(D)......... Iranian food.

Be careful about the nature and trees, because the lives of people in any .........(E)......... directly depends on the

oxygen that the trees make.
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/

10 - E

century society candle ruler

11 - B

loaves glasses slices cups

12 - C

vary imagine respect find

13 - D

continental quick popular probable

14 - A

bottles kilos bags pieces

15 - Choose the odd word out.

gain increase grow avoid

16 - I think he'll be back on Monday, but I can't say for  .................. .

instance example doubt sure

17 - The video camera isn’t working  .................. , the image is all dark. I think I should have it checked by someone.

valuably properly harmfully differently

The Earth-atmosphere energy balance is the balance between incoming energy from the Sun and outgoing energy

from the Earth. The energy coming from the Sun is radiated as shortwave light and ultraviolet energy. When it

reaches the Earth, some is reflected back to space by clouds, some is absorbed by the atmosphere, and some is

absorbed at the Earth's surface.

However, since the Earth is much cooler than the Sun, its radiating energy is much weaker infrared energy. We can

indirectly see this energy radiate into the atmosphere as heat, rising from a hot road, creating shines on hot sunny

days.

The earth-atmosphere energy balance is achieved as the energy received from the Sun balances the energy lost by

the Earth back into space. In this way, the Earth keeps a fixed average temperature and therefore a fixed weather

condition.  The absorption of infrared radiation trying to escape from the Earth back to space is particularly important

to the global energy balance. Energy absorption by the atmosphere stores more energy near its surface than it would

if there was no atmosphere.

The average surface temperature of the Moon, which has no atmosphere, is  F ( ). By contrast, the average

surface temperature of the Earth is  ( ). This heating effect is called the greenhouse effect.
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18 - How does the text compare the energy received from the sun and the energy lost by the Earth back into space?

The energy received from the Sun is greater than the energy lost by the Earth.

The energy received from the Sun is less than the energy lost by the Earth.

The energy received from the Sun is the same as the energy lost by the Earth.

The energy received from the Sun is not equal to the energy lost by the Earth.

19 - What can be concluded from the last two paragraphs?

The Earth's average surface temperature is warmer than the Moon's because of the Earth's atmosphere.

The Earth's average surface temperature is cooler than the Moon's because of the Earth's atmosphere.

The Earth's average surface temperature is the same as the Moon's because of the Earth's atmosphere.

The Moon's average surface temperature is warmer than the Earth's because of the Moon's atmosphere.

20 - Based on the text, what can you understand about the outgoing energy from the Earth?

The outgoing energy is all of the incoming energy which is reflected.

The outgoing energy is a combination of the reflected incoming energy and the energy escaping from the Earth's surface
and atmosphere.

The outgoing energy is all of the energy from the Earth's surface and atmosphere.

There is no outgoing energy because all the incoming Energy is absorbed by the Earth's surface and atmosphere.

21 - What is the main idea of the passage?

The Earth's average temperature and climate is stable because of the balance between the sun's energy received and the
energy lost by the Earth.

Energy from the Sun is shortwave light and ultraviolet energy, but energy from the Earth is much weaker infrared energy.

The Earth's average surface temperature is 59°F, but the Moon's average surface temperature is F.

The Earth-atmosphere energy balance is because of the temperature difference on the Earth’s and Moon’s surface.

0∘

Passage  

Mafia is a crime group working in many parts of the world and was created in Italy more than  years ago. They

make billions of dollars a year from such crimes as selling illegal drugs, stealing, gambling, and other illegal

activities.

There are many other groups, like the Italian mafia all over the world. The Yakuza is the name given to the crime

group in Japan. The Triad is a name given to all crime groups in China. In Latin America, the largest crime groups

are called drug cartels. They compete for control of the drug trade, which makes them huge amounts of money. The

main drug cartels are in Mexico and Colombia, where most of the drugs are produced and sent north into the United

States.

The American mafia began at the time when many Italians flocked to the United States in the s to search for

better economic opportunities. They decided to earn money from crime, which was easier than making money by

working. They were divided into different groups or “families.”
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Al Capone, for example, was one of the most famous American gangsters who founded the Chicago family. Just like

in a company, each mafia family is organized in a hierarchy—some people are bosses, and some are workers.

However, everyone can always work his way up the ladder of power and respect. The boss, sometimes called

Godfather, controls everything that goes on in the mafia family. It is the boss who decides if someone should be

killed or if someone should become a member. Each family has an underboss, an advisor, some captains, and many

soldiers, each with their own duties. At the bottom of the chain are the associates—the people who do business with

the family but aren’t members.

22 - All of the following are mentioned as crime groups EXCEPT .................. .

The Triad The Yakuza drug cartels Al Capone

23 - Why does the author mention the word “families” in paragraph ?

To give us a better sense of how people in a crime group are connected

To indicate how people in a crime group can work their way up the ladder of progress

To state that in a crime group some people are bosses and some are workers

To imply that different members are familial groupings who respect each other

3

24 - Which of the following is NOT true about the American mafia?

It appeared during the late th century, following waves of migrations from Italy.

Each American mafia has a structure, ranging from low members to the powerful boss who controls the family.

The leader of each family is known as the under boss, who makes major decisions and keeps everyone in line.               

Associates are a wide range of people who are not members of the mafia, but work for a crime family.

19

25 - The passage most probably continues with a discussion of .................. .

how the mafia came to the United States the important events that have shaped this secret society

the roles each unit plays in a crime family the origin of the earliest mafia groups
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براى دریافت ادامه ى دفترچه هاى سواالت احتمالى دروس عمومى و تخصصى کنکور و پکیج 
ر هاى لوح هاى فشرده تدریس اساتید ویژه زمان باقى مانده تا کنکو

به صورت کامال رایگان
همین االن عدد 6 رو به شماره زیر پیامک کن

09121009656

ر برنامه ریزى رایگا ن  ویژه جمع بندى به سبک رتبه هاى برتر کنکو براى دریافت کردن
با هدف صد در صد زدن دروس عمومى  و تخصصى کنکور،همین االن تا دیر نشده با شماره  هاى زیر تماس بگیرید

09121965702
09121114157
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راه هاى ارتباطى براى دریافت 
پاسخنامه تشریحى

 دفترچه عمومى (1) سواالت احتمالى 
دروس ادبیات،عربى،دینى،زبان
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