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 2:دقیقه

معنی هر یک از واژگان« :دخمه ،ذرع ،کتل ،اَمَل ،حازم» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
 )2قبر ،وزن ،تپه ،آرزو ،دانا
 )1بقعه ،عرض ،بلندی ،درخواست ،حاذق
 )4سرداب ،گز ،تل بلند ،امید ،دوراندیش
 )3سرداب ،طول ،آغوش ،خواهش ،هوشیار
متن زیر چند غلط امالیی دارد؟
«سلطان مراکش از او تجلیل کرد و به ابن جزی فرمان داد که داستانها و شرح سفر ابن بطوطه را ثبت و ضبط کند  ....رهلۀ ابن بطوطه یا
«تهفةالنظّار و غرایب االمصار» در ضمرة یکی از بهترین سفرنامههاست».
)2

-3

تعداد سؤال 2: :

زمان پاسخ گویی :



2

دو

)3

چهار

)4

سه

 )1یک
کدام عبارت صحیح نیست؟
 )1به اعتبار «یکی بود یکی نبود» جمال زاده آغازگر سبک واقعگرایی است.
« )2عموغالم» یکی از آثار عبدالحسین وجدانی است.
 )3درونمایۀ «فیه ما فیه» مطالب عرفانی و نثر آن دشوار است.
 )4سنایی افکار و اصطالحات عرفانی را با مضامین عاشقانه در هم آمیخته است.
همۀ ابیات به استثنایِ  ....آرایۀ متناقض نما (پارادوکس) دارد.
 )1سینه باغی است که گلشن شود از خاموشی  /دل چراغی است که روشن شود از خاموشی
 )2دولت فقر خدایا به من ارزانی دار  /کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است
 )3به صوت خوش چو حیوان است مایل  /ز حیوان کم نشاید بودن ای دل
 )4هر کو نظر کند به تو صاحب نظر شود  /وآن کش خبر شود ز غمت بی خبر شود
کدام گزینه درست نیست؟
 )1در شیوۀ موج نو ،وجود آهنگ ،قافیه و وزن اساس شعر نیست و فرق آن با نثر در وزن و عاطفه است.
 )2شعر «در سایه سار نخل والیت» در قالب سپید سروده شده است و سرایندۀ آن از پیشتازان شعر مذهبی قبل از انقالب است.
 )3شهرت رهی معیّری در غزل است و در مجموعۀ سایۀ عمر ،بیشتر از سعدی پیروی کرده است.
 )4سفرنامۀ «به سوی اصفهان» اثر پیر لوتی است و بدرالدّین کتابی آن را به فارسی ترجمه کرده است.
کدام مصراع مفهوم کناییِ «کار بیهوده کردن» دارد؟
 )2بخایید دندان به دندان کین
 )1همچون بنفشه سر به گریبان کشیدهام
 )4فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ
 )3نشستهام در انتظار این غبار بیسوار
بیتِ «سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی به عمل کار برآید به سخندانی نیست» با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟
 )1قول نیاید به کار ،فعل بود در شمار  /منکِر گفتار شو امّت کردار باش
 )2سخندانی و خوشخوانی نمیورزند در شیراز  /بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم
 )3حافظ خام طمع شرمی از این قصّه بدار  /عملت چیست که فردوس برین میخواهی
 )4قول را نیست ثوابی ،چو عمل نیست برو  /ایزد از بهر عمل کرد تو را وعده ثواب
عبارتِ «برای من خواندن این که شن ساحلها نرم است کافی نیست .میخواهم پای برهنهام ،این نرمی را حس کند» با کدام گزینه ارتباط
معنایی ندارد؟
 )2به کار گیری یقین به جای گمان
 )1به کاربردن احساس به جای خواندن
 )4کاربرد گمان به جای احساس
 )3استفاده از یقین به جای آگاهی
در ارجاعنویسی برای جلوگیری از تکرار نام نویسنده از کدام عالمت استفاده میشود؟
 )4خطّ ممتد
 )3سه نقطه
 )2گیومه
 )1ایضا
نقش واژههای مشخّص شده به ترتیب در گزینۀ  ...بیان شده است.
«در قصاید بهار ،آهنگ کالم قدما ،طنین انداز است .شیرینی بیان فرّخی و شادابی اندیشههای بخردانِۀ رودکی را در اشعار او بهخوبی می-
توان دید .مطالعۀ عمیق او در فرهنگ ایران کهن ،عالقۀ وی را به این سرزمین بیشتر کرده است».
 )2مضافٌ الیه ،صفت ،نهاد ،قید
 )1مضافٌ الیه ،قید ،صفت ،مسند
 )4مضافٌ الیه ،متمم ،قید ،صفت
 )3صفت ،متمم ،نهاد ،مسند
در واژگانِ «نمدمالی ،دانشپژوه ،سراپا ،یافتن ،پوشه» در مجموع به ترتیب چند «تکواژ آزاد یا مستقل» و چند «تکواژ وابسته یا وند» دیده
میشود؟
 )4هشت ،پنج
 )3نه ،پنج
 )2نه ،شش
 )1هشت ،شش
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9

همۀ فعلها در گزینۀ  .....گذرا نیست.
 )2داشتند میرفتند ،روییده بود ،بپرند ،آمدهاند
 )1بیاویزد ،گفتهاند ،رهاندند ،میآموزند
 )4میرنجاند ،بتازند ،مینویسند ،شوریده بودند
 )3سرودهاند ،میکارند ،نواخته بود ،مییابد
استاد مطهّری عنوان کتاب «تماشاگه راز» را از  ....انتخاب کرد.
 )4یک ضرب المثل
 )3یک شعر
 )2یک متناقض نما
 )1آیۀ قرآن
در متن زیر  ...گروه قیدی دیده میشود.
«همیشه در معماری ایرانی ،وجود حوض و استخر در جلوی بنا اهمّیّت بسیاری داشته است و احتماالً اندازة آنها با مساحت بنا تناسب دارد.
ریشههای این سبک معماری ،باپندارهای اساطیری مردم باستان سازکار است».
 )4شش
 )3پنج
 )2چهار
 )1سه
کدام گروه ،غلط امالیی دارد؟
 )1لئیم و فرومایه ،طالیهداران رسانهها ،الیم و دردمند ،تأمّل و درنگ ،ارّابۀ زمان ،طیّ قرون
 )2کرۀ اثیر ،پهلوان نوخاسته ،حوله و لیف ،غرفهها و رواقها ،زغال و خاکستر ،معزول و برکنار
 )3یخۀ لباس ،چاه ضاللت ،جمالت تأثیرگذار ،مؤسّس و بنیانگذار ،مظالم و دادخواهی ،ممنوع و قدغن
 )4قانونگذار مجلس ،صفات مذموم ،نگاه تضرّع آمیز ،ملجأ و پناهگاه ،مجذوب و مرئوب ،بیت معمور ادب
مطالب زیر مربوط به کتابِ  .....است.
« مؤلّف آن نامعلوم است .او اهل همدان یا اسدآباد بود و کتابش را ساده و روان در قرن ششم ،در عهد سلطان سنجر سلجوقی نوشته است».
 )4بحرالفواید
 )3حدود العالم
 )2مجمل التّواریخ
 )1تاریخ سیستان
صاحبانِ «عشقنامه ،ترجمانالبالغه ،رسالۀالعشق ،هدایۀالمتعلّمین ،التّفهیم» به ترتیب در گزینۀ  ...آمده است.
 )1سهروردی ،محمّد رادویانی ،سنایی ،موفّق هروی ،شمس قیس رازی
 )2احمد غزّالی ،محمّد رادویانی ،سنایی ،ابوبکر بخارایی ،ابوریحان بیرونی
 )3سنایی ،محمّد رادویانی ،سهروردی ،ابوبکر بخارایی ،ابوریحان بیرونی
 )4عین القضات همدانی ،ابوبکر بخارایی ،سهروردی ،محمّد رادویانی ،ابوریحان بیرونی
بخشهایی از کدام کتاب به دو شیوة ساده و فنّی نوشته شده است؟
 )4تاریخ بلعمی
 )3کلیله و دمنه
 )2مرزباننامه
 )1راحة الصّدور
کدام عبارت نادرست است؟
 )1نخستین بار ماکسیم گورکی ،نویسندۀ روس ،مکتب واقع گرایی انتقادی را ارائه کرد.
 )2واقع گرایی ابتدایی برخالف واقع گرایی انتقادی ،خوش بین بود.
« )3ولگا به خزر میریزد» از پیلنیاک نویسندۀ مکتب واقع گرایی سوسیالیستی است.
 )4گوستاو فلوبر ،رمان نویس فرانسوی ،مکتب واقع گرایی علمی را بنا نهاد.
مکتبی هنری و ادبی در اروپا ،به جای آن که ایدهآل باشد عالوه بر زیبایی ،زشتی و بدی را هم نشان میدهد و در واقع ترکیبی از شادی و
غم است؛  ...نام دارد.
 )2رئالیسم
 )1کالسی سیسم
 )4واقع گرایی جادویی
 )3رمانتیسیسم
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عربی

عنوان درسی:
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-22

-23

-24

-25

-27

)1

به کارگران احترام گذاشت و دستهایشان را با فخر بوسید.

)2

به کارگرها احترام میگذارد تا جایی که با افتخار دستشان را میبوسد.

)3

به کارگران احترام میگذاشت و دستانشان را با افتخار میبوسید.

)4

به کارگرها احترام گذاشته بود و دستشان را با فخر بوسیده بود.

عيّن الصحيح فی الترجمة« :هناک طالبٌ فی جامعاتنا یجتهدون لِمَجدِ بلدنا»
)1

آنجا ،دانشجویان در دانشگاهها برای عظمت کشور ما فعالیت میکنند.

)2

دانشجویانی در جامعهی ما هستند که برای سربلندی کشورمان تالش میکنند.

)3

آنجا ،دانشجویان دانشگاهها برای عظمت کشور فعالیت میکنند.

)4

دانشجویانی در دانشگاههای ما وجود دارند که برای سربلندی کشورمان تالش میکنند.

عيّن االصحّ و االدَّق فیالترجمة« :کانت تطلبُ منّی اَن اکتبَ دروسی و اعملَ بواجباتی»
)1

او از من میخواست که درسهایم را بنویسم و تکالیفم را انجام دهم.

)2

خواستهی او از من نوشتن درسها و انجام تکالیفم بود.

)3

او از من نوشتن درسها و انجام تکالیف را میخواهد.

)4

او از من خواسته بود که درسهایم را بنویسم و تکالیفم را انجام دهم.

عيّن الخطأ فی الترجمة:
)1

أخَذَ الجندیُّ یدافعُ عن الوطَن :سرباز شروع به دفاع کردن از وطن کرد.

)2

مَن ظَلمَ عباد اهلل کان اهللُ خصمه :هر کس به بندۀ خدا ستم کرد خداوند دشمن او بود.

)3

لَعلَّ السالم اَن یشمل العالَم :شاید صلح جهان را فرا گیرد.

)4

کان عندی کتابٌ قيّمٌ :کتاب ارزشمندی داشتم.

عيّن الخطأ فیالمرادف او المتضاد:

)1

جلستُ تحتَ شجرةٍ تُغَرِّدُ طیورُها

)2

کنتُ جلستُ تحتَ شجرةٍ تُغرّدُ طیورُها.

)3

کنت اَجلسُ تحت الشجرة غَرّدتِ الطیورُ

)4

اَجلسُ تحت الشجرةِ تغرّدُ طیورها

فی ایِّ عبارهٍ ليس الخبر مقدّماً

اِنّی أُحبُّ اخوانی المجدین

)2

النعامةُ طائرٌ کبیرٌ

)3

الشخص الصادق محبوبٌ عندَ الناس

)4

قرأتُ آیة أثّرت فی قلبی

ميّز الخطأ فی عمل النواسخ:
)1

-35

القریة

)2

حدیقة

)3

أشجارٌ

)4

ضمیر «هی» المستتر فی غُرِسَت

عيّن الصفة جملةً (جملهی وصفيه)
)1

-34

الیوم اکملت لکم دینکم

)2

الیوم یومٌ مبروکٌ

)3

وَجَدَ الفالح جَمَلَه قربَ الشجرةِ

)4

غضبَ الملکُ و اَمَرَ بقتله فورا

ما هو نائب الفاعل فی العبارة التالية« :غُرِسَتْ فی حدیقةِ القریةِ أشجارٌ کثيرةٌ»
)1

-33

دورٌ :خبر کان مرفوع

)2

عیسی :نائب فاعل و مرفوع

)3

کبیرٌ :صفت و مرفوع

)4

بینَ :مفعول فیه و منصوب

عيّن ما ليس فيه المفعول فيه
)1

-32

الحسناتَ ،السیئاتِ

)2

الحسناتِ ،السیئاتُ

)3

الحسناتُ ،السیئاتَ

)4

الحسناتِ ،السیئاتِ

عيّن الخطأ فی اعراب الکلمات« :عندما بُعِثَ عيسی (ع) کان للطّب دورٌکبيرٌبينَ الناس»
)1

-31

6

)2

5

)3

4

)4

3

عيّن الصحيح للفراغين« :اِنّ  .....یذهبنَ»......
)1

-31

فی مکتبةِ مدرستِنا کتبٌ مفید ٌة

)2

هناک کتبٌ فی العربیّة

)3

و فیها سؤاالتٌ لالمتحان

)4

نحنُ ناخذها وقتَ االمتحان

کم اسماً الممنوع من الصرف فی هذه العبارة« :غاباتُ مازندرانَ الجميلةُ من أَجملِ مناطقِ ایرانَ»
)1

-29

األجود ≠ األردأ

)2

آتی = اعطی

)3

تَمنّی ≠ رجا

)4

البالء ≠ الرخاء

عيّن الصحيح فی التعریب« :زیر درختی نشسته بودم که پرندگانش آواز میخواندند»

)1
-28

 29دقیقه

عيّن االصحَّ و االدَّق فی الترجمة« :کان النبیُّ (ص) یحترمُ العمّالَ و یُقبِّلُ أیدیهم بافتخارٍ» پيامبر (ص) ...

)1
-26

تعداد سؤال49 :

زمان پاسخ گویی:



1

لیتَ التلمیذانِ ناجحانِ فی االمتحان

)2

ال سیفَ أقطعُ من الحقّ

)3

کادت الثلوجُ تتساقطُ

)4

اصبحنا مُستعدّین لالمتحانِ

عيّنالصحيح فی االعراب و التحليل الصرفی« :الطّمعُ الشدیدُ یُوقِعُ االنسانَ فی المَهالک»
)1

الطمع :اسم ،مفرد ،مشتق ،نکره ،منصرف /مبتدا و مرفوع

)2

الشدید :اسم ،مذکر ،جامد ،معرفه ،مبنی /صفت و مرفوع

)3

یُوقِعُ :فعل مضارع ،ثالثی مجرد ،الزم ،معرب /خبر مرفوع محال

)4

المهالک :اسم ،جمع تکسیر ،معرفة ،معرب  /مجرور بحرف جرّ
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عنوان درسی:
-36

دین و زندگی

تعداد سؤال49 :

زمان پاسخ گویی:
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 49دقیقه

از عبارات قرآنی «إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی» استفاده میشود که آفرینش حضرت آدم ....
بر فرشتگان و بُعد روحانی ......بر بُعد جسمانی است.

-37

-38

-39

-41

-41

)1

مؤخّر – مقدّم

)2

مقدّم  -مؤخّر

)3

مؤخّر – مؤخّر

)4

مقدّم  -مقدّم

برای پاسخ به سوال «یکی از نتایج برحق بودن خلقت جهان که به انسان مربوط میشود ،چیست؟» پیام کدام آیۀ شریفه مناسبتر است؟
)1

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ األرضَ بِالحَقِّ إِنَّ فِی ذَلِکَ آلیَة لِلمُؤمِنِینَ

)2

وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ األرضَ بِالحَقِّ وَ لِتُجزَى کُلُّ نَفسٍ بِمَا کَسَبَت وَ هُم ال یُظلَمُونَ

)3

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ األرضَ بِالحَقِّ وَ صَوَّرَکُم فَأَحسَنَ صُوَرَکُم وَ إِلَیهِ المَصِیرُ

)4

مَا خَلَقنَا السَّمَاوَاتِ وَ األرضَ وَ مَا بَینَهُمَا إِال بِالحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ الَّذِینَ کَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعرِضُونَ

کدام گزینه بیانگر ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی نیست؟
)1

محدود بودن عمر آدمی در دنیا سبب ناتمام ماندن نظام جزا شده که با وعدۀ الهی در مورد عدم تضییع حق ،در تضاد است.

)2

آدمی همواره به دنبال پایانناپذیرهاست و در هیچ حدی محدود نمیشود.

)3

بسته شدن دفتر زندگی با مرگ به معنای نابودی کماالت کسبشده است که چنین خلقتی از خداوند محال است.

)4

بسیاری از تالشهای آدمی در جهت حفظ بقای خود صورت میگیرد که دلیلی بر بیزاری وی از نیستی است.

کدام عبارت قرآنی تناسب بیشتری با حدیث امام صادق (ع) که فرمودند« :شش چیز است که مؤمن بعد از مرگ نیز از آنها بهرهمند می-
شود  »...دارد؟
)1

رَبِّ ارجِعُونِ لَعَلِّی أَعمَلُ صَالِحا فِیمَا تَرَکتُ

)2

یُنَبَّأُ اإلنسَانُ یَومَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ

)3

فَال تُظلَمُ نَفسٌ شَیئا

)4

أَتَینَا بِهَا وَ کَفَى بِنَا حَاسِبِینَ

موارد زیر در کدام نفخ صور اتفاق میافتند؟
الف -تبدیل آسمانها و زمین به آسمانها و زمینی دیگر ب -صیحه

ج -روشن شدن زمین

)1

اول – دوم – اول – دوم

)2

دوم – اول – دوم  -اول

)3

اول– اول – دوم – دوم

)4

دوم – دوم – اول – اول

د -تجسّم اعمال

گویندگان موارد زیر در روز قیامت چه کسانی هستند؟
الف -پیامبران دالیل روشنی برای شما آوردند.
ب -شیطان و بزرگان ،ما را گمراه ساختند.
ج -خدای را سپاس که به وعدة خود وفا کرد.

-42

-43

)1

شیطان – دوزخیان – رستگاران

)2

شیطان – منافقان – مسلمانان

)3

نگهبانان جهنم  -منافقان – مسلمانان

)4

نگهبانان جهنم  -دوزخیان – رستگاران

«دختر برادر» «زن پسر» برای مرد و «برادرشوهر» «پسر خواهر» برای زن به ترتیب چه حکمی دارند؟
)1

محرم سببی – محرم سببی -نامحرم – محرم نسبی

)2

محرم نسبی – محرم سببی -نامحرم – محرم نسبی

)3

محرم سببی – محرم سببی -محرم نسبی – محرم نسبی

)4

محرم نسبی –نامحرم – محرم سببی  -نامحرم

بر اساس فرمایش امیر مؤمنان علی (ع) گزینه صحیح را انتخاب نمایید« .تمامکارهای نیک ،حتی  ...در برابر  ...چون قطره آبی است در برابر
دریای پهناور».
)1

عفاف و حجاب – امربهمعروف و نهی از منکر

)2

عفاف و حجاب  -اقامه نماز جماعت

)3

جهاد -امربهمعروف و نهی از منکر

)4

جهاد -اقامه نماز جماعت
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-44

-45

-46



طبق فرمایش امام صادق (ع)« :دو رکعت نماز که با  ....گزارده شود ،بهتر از  ....نماز بدون  ....است».
)1

با لباس سفید و روشن-هفتاد رکعت -لباس سفید و روشن

)2

با لباس سفید و روشن -هفتاد رکعت  -با بوی خوش

)3

با بوی خوش -هفتاد رکعت -لباس سفید و روشن

)4

با بوی خوش -هفتاد رکعت –بوی خوش

در پاسخ به کسانی که میگویند« :دل باید پاک باشد ،ظاهر چندان اهمیتی ندارد» باید گفت« :حقیقت این است  ......به هر جا رود  ......هم به
همانجا میرود».
)1

ظاهر – عمل

)2

دل – باطن

)3

ظاهر – دل

)4

دل – عمل

کدام مفهوم از عبارت قرآنی «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً یَوْمَ الْقِيامَةِ» استفاده
نمیشود؟

-47

-48

)1

خداوند زینتهای جهان را بر بندگانش حرام نکرده است

)2

رشد و تعالی انسان باید در زندگی هم مادی باشد و هم معنوی

)3

زینتها و روزیهای پاک در آخِرت ،اختصاص به مؤمنان دارد

)4

مؤمنان باید از روزیهایی که از راه درست و پاک به دست آوردهاند ،استفاده کنند

از کدام آیۀ شریفه حدود و چگونگی حجاب استفاده نمیشود؟
)1

یَغضُضنَ مِن أَبصارِهِنَّ وَ یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ

)2

ال یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِال مَا ظَهَرَ مِنهَا

)3

وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ

)4

یُدنِینَ عَلَیهِنَّ مِن جَالبِیبِهِنَّ

انسانی که  ....است اندام ظاهری خود را وسیله خودنمایی قرار نمیدهد چراکه انسان  ....پذیرای حقارت و پستی نمیگردد.
)1

-49

-51

5

عفیف -عفیف

)2

عفیف  -عزتمند

)3

عزتمند -عزتمند

)4

عزتمند -عفیف

از پیام کدام عبارت قرآنی میتوان «عامل اصلی وحدت جامعه اسالمی» را استفاده کرد؟
)1

وَ لتَکُن مِنکُم أُمَّةٌ یَدعُونَ إِلَى الخَیرِ وَ یَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ

)2

وَ المُؤمِنُونَ وَ المُؤمِنَاتُ بَعضُهُم أَولِیَاءُ بَعضٍ یَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ

)3

وَ اعتَصِمُوا بِحَبلِ اللَّهِ جَمِیعا وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذکُرُوا نِعمَةَ اللَّهِ عَلَیکُم

)4

کُنتُم خَیرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ تَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ

موارد زیر در انجام امربهمعروف و نهی از منکر به  ......مربوط میشود.
مکلف باید« :قصدش تنها رضای خدا باشد»« ،از شیوههای مختلف تربیتی و استدالل و منطق بهره برد» و «اطمینان از ادامۀ گناه توسط
گناهکار داشته باشد»
)1

شرایط – روشها – مراحل

)2

روشها – مراحل -شرایط

)3

مراحل– روشها  -شرایط

)4

شرایط – مراحل -روشها

5
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49 :تعداد سؤال

:زمان پاسخ گویی

Sarah first bought a ------- of biscuit and then got on the bus.
1) loaf
2) jar
3) packet
Can I borrow your DVD player for a -------?
1) certain
2) while
3) mistake

زبان انگلیسی

4)

bottle

4)

waist

He’s the best player in our basketball team ------- he’s the shortest player on the team.
1) therefore
2) although
3) through
4)

altogether

More than half the Muslim ------- of the world live in Asia.
1) universe
2) prophet
3) crowded

4)

population

Hiccups can be a big …… if they last for too long. They can hurt.
1) bother
2) reason
3) medicine

4)

advice

John didn’t pass the exam because he ------- hard enough.
1) hadn’t studied
2) hasn’t studied
3)

wasn’t studied

4)

didn’t study

They plan ------- some time after three.
1) will arrive
2) to arrive

arriving

4)

they arrive

He lost one arm in the accident because his arm was out of the -------.
1) window’s car
2) window car
3) cars window

4)

car window

I didn’t make the dress for you. I made it for -------.
1) mine
2) myself

4)

my

4)

my

3)

3)

me

A: Where is your car parked?
B: That’s ------- car over there. It’s parked behind that big van.
1) the my
2) my the
3) the mine

:عنوان درسی

. به پرسشهای پس از آن با انتخاب بهترین گزینه پاسخ دهید،متن زیر را بخوانید و با توجه به مطالب متن

61-

This week I tried two new restaurants –Michelle’s and Anton’s. They are both French restaurants
downtown. Michelle’s is a small quiet place with about twenty tables. The waiters and waitresses are very
friendly, and the service is excellent. I ordered chicken with orange sauce along with rice and a salad. Then I
had chocolate cake and coffee. The chicken was delicious and the salad was really good, but the cake was too
dry. The meal cost about twenty dollars.
Anton’s is a much bigger restaurant, and it was very crowded on that night. I waited twenty minutes for a
table. And when I finally sat at a table, the waiter was very slow with my meal. Anton’s is noisier than
Michelle’s. I ordered soup and a steak with fried potatoes and vegetables. The soup wasn’t very hot. The steak
was OK, but the vegetables weren’t very good. For dessert, I had ice cream. The meal was really expensive –
about forty-five dollars! Now you know why I would go to Michelle’s again, but not to Anton’s.
The best title for the passage would be ------1) Two Noisy Restaurants
2) Restaurants in France
3)

6263-

6465-

Two Restaurants in Town

4)

Expensive Restaurants

One might have to wait twenty minutes in Anton’s when it is -------.
1) crowded
2) slower
3) noisier

4)

expensive

The writer prefers Michelle’s because -------.
1) it is smaller and quieter

2)

the waiters and waitresses are friendly

3)

4)

All of the above

3)

very cruel

it is cheaper

The word “excellent” in line 3 means -------.
1) humid
2) very good

4)

terrible

According to the passage, which sentence is NOT true about Anton’s?
1) it was noisier
2) it was a more expensive restaurant
3)

the waiter was slow

4)

the soup and vegetables were good

