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 49دقیقه

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».
 )2دو

-3

تعداد سؤال49 :

مدت پاسخگویی:



2

)3

چهار

 )4سه

 )1یک
کدام عبارت صحیح نیست؟
 )1به اعتبار «یکی بود یکی نبود» جمال زاده آغازگر سبک واقعگرایی است« )2 .عمو غالم» یکی از آثار عبدالحسین وجدانی است.
 )3درونمایۀ «فیه ما فیه» مطالب عرفانی و نثر آن دشوار است )4 .سنایی افکار و اصطالحات عرفانی را با مضامین عاشقانه درهمآمیخته است.
همۀ ابیات بهاستثنای  ....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 صاحبنظر شود  /و آن کش خبر شود ز غمت بیخبر 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 سایهسار 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 «بهسوی اصفهان» اثر پیر لوتی است و بدرالدّین کتابی آن را به فارسی ترجمه کرده است.
کدام مصراع مفهوم کنایی «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 بی سوار
بیت «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 خامطمع شرمی از این قصّه بدار  /عملت چیست که فردوس برین میخواهی
 )4قول را نیست ثوابی ،چو عمل نیست برو  /ایزد ازبهر عمل کرد تو را وعدۀ ثواب
عبارت «برای من خواندن اینکه شن ساحلها نرم است کافی نیست .میخواهم پایبرهنهام ،این نرمی را حس کند» با کدام گزینه ارتباط
معنایی ندارد؟
 )2بهکارگیری یقین بهجای گمان
 )1به کار بردن احساس بهجای خواندن
 )4کاربرد گمان بهجای احساس
 )3استفاده از یقین بهجای آگاهی
در ارجاع نویسی برای جلوگیری از تکرار نام نویسنده از کدام عالمت استفاده میشود؟
 )4خطّ ممتد
 )3سهنقطه
 )2گیومه
 )1ایضا
نقش واژههای مشخّص شده به ترتیب در گزینۀ  ...بیانشده است.
«در قصاید بهار ،آهنگ کالم قدما ،طنینانداز است .شیرینی بیان فرّخی و شادابی اندیشههای بخردانۀ رودکی را در اشعار او بهخوبی
میتوان دید .مطالعۀ عمیق او در فرهنگ ایران کهن ،عالقۀ وی را به این سرزمین بیشتر کرده است».
 )2مضافالیه ،صفت ،نهاد ،قید
 )1مضافالیه ،قید ،صفت ،مسند
 )4مضافالیه ،متمم ،قید ،صفت
 )3صفت ،متمم ،نهاد ،مسند
در واژگان «نمدمالی ،دانشپژوه ،سراپا ،یافتن ،پوشه» درمجموع 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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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 ضربالمثل
 )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 ،با پندارهای اساطیری مردم باستان سازگار است».
 )4شش
 )3پنج
 )2چهار
 )1سه
کدام گروه ،غلط امالیی دارد؟
 )1لئیم و فرومایه ،طالیهداران رسانهها ،الیم و دردمند ،تأمّل و درنگ ،ارّابۀ زمان ،طی 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

عنوان ماده درسی:
-16

-17

-18

-19

عربی

تعداد سؤال49 :

مدت پاسخگویی:
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عَیّن األصَحَّ و األدَقَّ فی الترجمة أو التعریب ( 1و « - :)2فَسیری علی الموتِ التَنْحَنی فَأنتِ الصُّمود الّذی الیَلین»
)1

پس بشتاب بهسوی مرگ و تسلیم مشو زیرا تو مظهر پایداری هستی

)2

آنگاهکه مرگ به سویت آمد تسلیم مشو زیرا تو استوار و پایدار هستی و نرم نمیشوی

)3

پس بهسوی مرگ حرکت کن و تسلیم مشو زیرا تو مقاوم و پایداری هستی که نرم نمیشود.

)4

به سمت مرگ حرکت کن و سر فرود نیاور چراکه در برابر سختیها کوتاه نمیآیی.

«الَ تَنِزلُ النِّعم مِن السّماء جاهِزةً بل هی ثَمرة الکّد و المشقّه»:
)1

نعمت یکباره از آسمان نازل نمیشود ،بلکه آن ثمرهی تالش و تحمل سختی است.

)2

نعمتها آماده از آسمان نازل نمیشود ،بلکه آنها نتیجه زحمت و سختی است.

)3

نعمتها فورا از آسمان نازل نمیشوند ،بلکه آنها میوه تالش و زحمت هستند.

)4

نعمتها آماده از آسمانها نازل نمیشوند ،بلکه آنها ثمره تالش و تحمل سختیها هستند.

عَیّن الخطأ« :کنار سفره نشستند تا شام بخورند»
 )1جَلَسا علی المائدةِ لیَتناَوال العَشاءَ.

 )2جَلَسوا علی المائدةِ لِیَتناولَوا العَشاءَ.

 )3جَلَستا علی المائدةِ لِیَتناوال العَشاء.

 )4جَلَسنَ علی المائدةِ لِیَتَناوَلنَ العَشاءَ.

عَیّن الخطأ:
 )1الطالباتُ لم یُقَصِِّرْنَ فی مساعَدة أخَواتهنَّ :این دانش آموزان در کمک به خواهرانشان کوتاهی نمیکنند.
 )2صَدَقْتَ اِنَّهم اَکرَمونی لِأَنِّنی أصیُد لهم و ال أتَکَلَّمُ :راست گفتی آنها مرا به این جهت گرامی داشتند که برایشان شکار میکنم و حرف نمیزنم.
 )3عَلَینا اَن النُحاکِیَ اآلخرینَ وَ نعَتَمِدَ علی اَنفُسِنا :بر ما الزم است که از دیگران تقلید نکنیم و اعتمادبهنفس داشته باشیم.
 )4النَسْمَحُ ،أولئک شِرذِمَةٌ قَلیلونَ :اجازه نمیدهیم ،آنها گروهی اندکاند.

-21



عَیّن الصحیح:
 )1نزد شما آمدهام تا دربارهی اهمیّت زبان عربی سخن بگویم :جِئتُ عندکم لِنَتَکلَّم حولَ اهمیِّة الِّلغة العربیِّة.
 )2کسی که راحتی را بخواهد ،موفق نخواهد شد :لم یَنَجَحْ مَن یَطلُب الرِّاحةَ.
 )3مسجدی در شهر ما ساخت شد :بُنِیت مسجدٌ فی مدینتنا.
 )4علم را برای رسیدن به مقام دنیوی طلب نکن :ال تَطْلُبِ العلْمَ لِلوصولِ إلی مَنصَبٍ دُنَیویٍّ.

9
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عَیّن الخطأ:
)1

قُلِ الفَصْلَ و جانِبْ مَن هَزَل :سخن حق را بگو و از شیطنت دوری کن.

 )2اًصبَحَ المنظَرُ جمیالً رائعاً یخلِبُ القلوبَ :منظره زیبا و جالبی گشت که دلها را میربود.
 )3اِصبِرْ حَتِّی آخُذَ راتِبی فَاُساعِدُکَ بِشَیءٍ منه :صبر کن تا حقوقم را بگیرم و با مقداری از آن به تو کمک کنم.
 )4لی خُطَّةٌ الیُدرِکُها أحَدٌ حَتِّی الشیطانُ :نقشهای دارم که احدی حتی شیطان آن را نمیفهمد.
-22

عَیّن الخطأ:
)1

-23

الثمینة :گران بها

عَیّن الخطأ حول المرادف:
 )1نحو = الی

-24

-26

-27

-28

-29

-31

 )2العناء = الهناء

 )3هَلکَ = ماتَ

 )4تناوَلَ = أَکلَ

فی اَیّ مجموعةٍ کُلُّ اسمائها مقصورة؟
 )1الفتی  /األغانی  /الدنیا

-25

)2

الِّساحة :مرز

 )3السارِّة = المفرَّحة

 )4المصباح = السراج

 )2بطالً  /وَلِّی  /العِدی

 )3الدنیا  /الضحی  /الُهدی

 )4الراضی  /العِدی  /هذا

عَیّن الصحیح فی الصفة و االضافة:
 )1الکُتُب النافعُ مفیدةٌ لِلطِّالبِ.

 )2اُنظُر إلی قُرونه الجمیل.

 )3یُدافِعُ مسلمونَ العالَم عن المظلومینَ.

 )4الَ تَعْتَمِدْ علی النِّفسِ األمِّارة.

ما هو الخطأ عن اعراب الفعل المضارع؟
 )1قالت االعرابُ آمَنِّا قُل لم تُؤمنوا و لکن قولوا أَسلَمنا.

 )2المؤمنونَ یُدافعوا عَن المظلومینَ.

 )3اَالتُحبُّونَ اَن یَغفِرَ اهللُ لکم.

 )4االنسانُ حینَ یعتمدُ علی غیره لَن یَعمَلَ عمالً هامِّاً.

عَیّن الصحیح:
« )1أفَال یَنْظرونَ إلی اإلبلِ کیفَ خُلِقَت» :نائب الفاعل «ت» فی خُلِقَت.

)2

«اِتَّبِعُوا ما اُنزِلَ إلیکم مِن ربِّکم» :نائب الفاعل هو المستتر فی اُنزِلَ.

« )3هذا الِّذی رُزِقْنا مِن قبل» :نائب الفاعل،نحن المستتر.

)4

لم نُبعَثْ لجَمعِ المالِ :نائب الفاعل أنا مستتر.

فی أیّ عبارةٍ تَقَدُّمِ الخبرِ؟
 - )1هَلَک مَن لیسَ له حکیم یُرشِدُه.

 )2کلُّ طالبٍ ناجحٌ مادامَ مجتهداً.

 )3اَصبَحَ قائدُ ثورتنا قُدْوَةً لِلمظلومینَ.

 )4ماکانَ المدیرُ قد قَبِلَ أحداً منهم.

عَیّن الصحیح« :اِن تُقْرضُوا اهللَ قرض ًا حَسَناً یُضاعِفْه لکم»
 )1إِن :مِن أسماء الشِّرط ،عامل ،مبنی

 )2إن :مِن حروف الشِّرط ،غیر عامل ،مبنی

 )3یُضاعِف :مجرد ثالثی ،الزم ،معرب ،فاعله ضمیر هو المستتر.

 )4یُضاعِف :فعل مضارع ،للغائب ،متعدٍ ،جواب الشِّرط و مجزوم.

ما هو الصحیح عن کلمات «األصدقاء» «األوفیاء» و «الشدائد» فی الجملة التالیة؟ «یَعِرِفُ النّاسُ األصدقاءَ األوفیاءَ عندَ الشّدائد»
 - )1مفعول به  /صفت  /صفت
)3

مفعول به  /صفت  /مضافالیه

 )2فاعل  /مفعول به  /مضافالیه
)4

مفعول به  /مضافالیه  /مضافالیه
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عنوان ماده درسی:
-31

دین وزندگی

تعداد سؤال49 :

مدت پاسخگویی:
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 49دقیقه

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

-32

-33

-34

-35

-36

)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 األرْضَ بِالْحَقِِّ إِنَّ فِی ذَلِکَ آلیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ

)2

وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ األرْضَ بِالْحَقِِّ وَ لِتُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ هُمْ ال یُظْلَمُونَ

)3

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ األرْضَ بِالْحَقِِّ وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ

)4

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ األرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا إِال بِالْحَقِِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ الَّذِینَ کَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ

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
میشود  »...دارد؟
)1

رَبِِّ ارْجِعُونِ لَعَلِِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ

)2

یُنَبَّأُ اإلنْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ

)3

فَال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا

)4

أَتَیْنَا 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.

-37

)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

 -38بر اساس فرمایش امیر مؤمنان علی (ع) گزینۀ 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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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 الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ» استفاده
نمیشود؟

-42

-43

)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

یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ َیحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

)2

ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِال مَا ظَهَرَ مِنْهَا

)3

وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ

)4

یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالبِیبِهِنَّ

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

-44

-45

0

عفیف -عفیف

 )2عفیف  -عزتمند

)3

عزتمند -عزتمند

 )4عزتمند -عفیف

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

وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ

)2

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ

)3

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ

)4

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ

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
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:مدت پاسخگویی

49 :تعداد سؤال

زبان انگلیسی

Sarah first bought a ------- of biscuit and then got on the bus.
1) loaf
2) jar
3) packet

4)

bottle

Can I borrow your DVD player for a -------?
1) certain
2) while

4)

waist

3)

mistake

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

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)

arriving

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 ماده درسی

. به پرسشهای پس از آن با انتخاب بهترین گزینه پاسخ دهید،متن زیر را بخوانید و با توجه به مطالب متن
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.
56-

5758-

5960-

The best title for the passage would be ------1) Two Noisy Restaurants

2)

Restaurants in France

3)

4)

Expensive Restaurants

Two Restaurants in Town

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 2 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

