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 :عّین األصّح في الّترجمة أو الّتعریب 
 :  «نماز بهترین راه برای نزدیکی به خداوند است، هر کس خدا را بخواهد بیشتر به آن روی می آورد!» -1
 !إّن الصالة أحسن الطریق للمجاورة من الله، من طلب الله اهتّم بها کثیرا  ( 2 !الله ُیقبل علیها أکثرالصالة أحسن الطریق للتقّرب إلی الله، من أراد ( 1
 !أفضل الطریق للتقّرب إلی الله الصالة، و اّلذین یریدون الله یهتّمون به کثیرا   (4 !الصالة أفضل الطریق لإلقتراب من الله، و اّلذى أراد الله أقبل علیه أکثر( 3
 :عّین الصحیح -2
 .مررت بشخص عرفه الناس بسخاء الکّف: از کنار شخصی گذشتم که مردم با سخاوت و بخشندگی او را می شناختند( 1
 !الغفلة عن أوالدنا تجّرهم إلی معاشرة رفیق السوء!: غفلت از فرزندانمان آن ها را به سمت معاشرت با دوست بد می کشاند (2
 !د نتیجته السّیئة!: سخن دروغ را مگو، تا نتیجه ى بد آن را مشاهده کنیال تقل کالما  کذبا  تشاه( 3
 .رأیت بلبال  یغّرد علی شجرة بیتنا: بلبل را دیدم که بر روى درخت خانه ى ما آواز می خواند (4
ذین ال یرون الله بعیونهم ف» -3

ّ
 :« !القلب يالرأس بل بعیونهم ف يالمؤمنون هم ال

 !هستند که نه تنها با چشم سر بلکه با چشم دل هم خداى خود را می بینندمؤمنین کسانی  ( 1
 !انسان هاى مؤمن همان کسانی هستند که با چشم سر و نیز با چشم دل پروردگارشان را می بینند( 2
 !دل نیز می بینندانسان هاى مؤمن کسانی هستند که الله را نه فقط با چشم هایی که در سر دارند می بینند بلکه با چشم هاى  (3
 !مؤمنان همان کسانی هستند که خداوند را با چشم هایی که در سر دارند نمی بینند بلکه با چشم هایی که در دل دارند می بینند( 4
   :«أداء واجباتهّن الدراسّیة يهؤالء الّطالبات َیجتهدن ف» -4
 .این دانش آموزان در انجام تکالیف درسی خود تالش می کنند( 2  .این شاگردها در انجام تکالیف مدرسه ى خود در تالشند ( 1
 !این ها دانش آموزانی هستند که در انجام واجبات درسی کوشش کرده اند ( 4 .آن ها شاگردان پرتالشی در اداى تکلیف هاى مدرسه ى خود هستند ( 3
  : لّصحیحعّین ا -5
لی را ابزار و وسای سیده است وتخدمه  :در عصر حاضر، انسان به پیشرفت عظیمی ر  يعصرنا الحاضر وصل اإلنسان إلی درجة عظیمة من التقّدم و صنع اآلالت و األدوات اّلت يف  (1

 که به او خدمت می کند ساخته است،
 ر گرفت،ق کرده، به کاافع او خلز قواى طبیعت استفاده کرد و آن چه را که خداوند در زمین براى مناألرض لمصالحه  :پس ا يفاستفاد من قوى الطبیعة و استخدم ما خلق الله ف( 2
 د،ه انعملی دست یافت واتب علمی  بفضل المسلمین  :در حالی که غربی ها امروزه به برکت مسلمین بر پیشرفت بزرگی از مر ّي و قد وصل الغربّیون الیوم إلی أعظم درجات التقّدم العلم( 3
 !و إن ال یعترف کثیر منهم بهذا الفضل!  :هر چند آنان به بسیارى از این برترى ها اعتراف نمی کنند( 4
 ف» -6

ً
 :«العربّیة حّتی أعرف مفاهیم اآلیات القرآنّیة لّما أقرؤها يأردت تقّدما

 .خواستم در عربی پیشرفت کرده باشم تا آیات قرآن  را هنگام تالوت بهتر بشناسم (1
 .پیشرفت در زبان عربی را براى دانستن مفاهیم آیات قرآن همراه تالوت آن ها می خواهم ( 2
 .خواستم در زبان عربی پیشرفت کنم تا مفاهیم آیات قرآنی را هنگام خواندن آن ها بشناسم( 3
 .خواست من پیشرفت در زبان عربی بوده است تا مضامین قرآنی را هنگام قرائت آن ها بدانم ( 4
 :«.ی سوم از جزء هشتم قرآن کریم را با ترتیل خواندم من آیه» -7
 .أنا قرأت آیة ثالثة من الجزء ثامن من القرآن الکریم تالوة  ( 2  .أنا رتلت آیة ثالثة من جزء الثامن من القرآن الکریم  (1
 .الجزء الثامن من القرآن الکریم ترتیال  قرأت اآلیة الثالث من ( 4  .رتلت اآلیة الثالثة من الجزء الثامن من القرآن الکریم  (3
 :حیحعّین الّص  -8
 !لم ُاحّب ولدا  راضیا  عن نفسه! : فرزند از خود راضی ام را هیچ گاه دوست نخواهم داشت  ( 1
 .ما کان قرأ ما کتبته علی جدار المسجد : آن چه را بر دیوار مسجد نوشته بود نخوانده ام( 2
 !یعتمد علی نفسه! : هرگز بر دوستی که به خویشتن بی اعتماد است، تکیه مکنلن تعتمد علی صدیق ال  ( 3
 .الیوم کنت أسعی أن أترک سّیئات خلقی : امروز سعی می کردم که بدى هاى اخالقم را ترک کنم( 4
 :«!آن ها می توانند با افزایش علم خویش دشمنان را به خاک بیفکنند» -9
 !هما تقدران أن ترغما األعداء باالزدیاد العلم فیهما (2   دیاد علمهّن!هّن یقدرن أن یرغمن العدى باز ( 1
 !علمهما يهما یقدران أن یرغمان األعداء باالزدیاد ف (4  العلم أنفسهم! يهم یقدرون أن یرغمون العدى باالزدیاد ف( 3



   « فرصت های بسیاری برای فرزندان جامعه ی ما وجود دارد که اگر بخواهند از آن استفاده خواهند کرد!  -10
 !إّن ألبناء مجتمعنا فرٌص کثیرة، إن أرادوا ینتفعوا بها( 2 !هناک فرٌص کثیرة ألبناء مجتمعنا، إن أرادوا فُهم ینتفعون بها  (1
 !هناک فرٌص کثیرة ألبنائنا فی المجتمع، إن ُیریدون یتمّتعوا بها( 4  !، إن یریدوا یتمّتعون بهاإّن أبناَء مجتمعنا فرٌص کثیرة َلهم   (3

  :الخطأعّین  -11
 من و رحمة لنا ،رضاه أو رضاى او امان و رحمت است براى ما:  و  ( 2 فرمان خدا بر مبناى حکمت اوست: أمر الله علی أساس الحکمة ،( 1
 ! و منشأ عفو او حلم است!: و منشأ عفوه الحلم ( 4  است: و حکمه علی أساس العلم ، و حکم او براساس علم ( 3

  : !ُنرجعهم باألکیاس المملوَءة يأرِسلوهم إلینا لک  -12
 !ها را برگردانیم ُپر آنهاى  ها را به سوى ما بفرستید تا با کیسه آن( 2 !ها را برگردانیم هاى ُپر آن ها را به سوى ما فرستادند تا اینکه با کیسه آن ( 1
 !هاى ُپر بازگردند ها را به سوى ما بفرستید تا اینکه با کیسه آن( 4 !ها برگردانیم ها را ُپر به سوى آن ها را به سوى ما فرستادند تا کیسه آن ( 3

 :«!کردهای کمی داشت و خودستایی نمیمدیر، جوانی را انتخاب کرده بود که تجربه» -13
 !له تجارب القلیله و ال یمدح نفسه يکان المدیر إنتخب الشاّب اّلذ( 2 !المدیر شاّبا  کانت تجاربه قلیله و ما کان یمدح نفسهإنتخب  ( 1
 !کانت تجاربه قلیله و ال یمدح نفسه يالمدیر قد إنتخب الشاّب اّلذ ( 4 !کان المدیر إنتخب شاّبا  کانت له تجارب قلیله و ما کان یمدح نفسه ( 3

  :الخطأعّین  -14
 !کند من یحّب اکتساب الّثواب فلینظر إلی حال المحرومین!:  کسی که کسب پاداش را دوست دارد به حال محرومان توجه می  (1
 !کنند آموزان دختر از باطل دورى می هؤالء الّطالبات یبتعدن عن الباطل!:  این دانش( 2
 !مرد گندمگون، دستانی زبر دارد ألسمر کّفان خشنتان!:   اینالهذا الّرجل   ( 3
 !ام برگردم !: تصمیم گرفتم که به خانهيعزمت علی الّرجوع إلی بیت( 4

  «!إنَّ من عالمات تکریم العلم تقبیل ید العالم» -15
 !دان استهاى تکریم علم بوسه زدن بر دست دانشمن از نشانه ( 2 !اى براى تکریم دانشمندان است همانا بوسیدن دست عالم نشانه( 1
 !هاى تکریم دانش بوسیدن دست عالم است از نشانه ( 4 !اى است براى بزرگداشت علم بوسه زدن بر دست یک عالم نشانه( 3

 :«!أصدقائي! الخمول یمنعکم من الّتقّدم» -16
 !داردتنبلی، دوستان مرا از پیشرفت بازمی ( 2  دارد!دوستان من، سستی شما را از پیشرفت بازمی (1
 !اى دوستان من، تنبلی مانع پیشرفت شماست( 4  گردد! دوستان، این سستی است که مانع پیشرفت می (3

ی هذه الحقائق الّدقیقة و یعلم الّسّر في الّسموات و األرض» -17
ّ

 :«!من تلق
 !داند؟ ها و زمین می چه کسی این حقائق دقیق را گرفته و راز را در آسمان ( 1
 !داند هاى دقیق را گرفته است راز آسمان و زمین را می کسی که این حقیقت( 2
گاه است؟ که این حقائق مهم را دریافت کرده و به راز آسمان کیست آن ( 3  !ها و زمین آ
گاه است هاى عظیم را دریافت کرده به راز آسمان هر که این حقیقت( 4  !ها و زمین آ

 :«!ک جمیع خیر الّدنیا و اآلخرةیا من یعطي الکثیر بالقلیل أعطني بمسألتي إّیا» -18

 !کند با درخواست من از تو تمامی خیر دنیا و آخرت را به من ببخش اى کسی که به کار کم بسیار عطا می ( 1
 !خواهم که خیر دنیا و آخرت را به من ببخشی دهی از تو می اى کسی که پاداش بسیار را به عمل ناچیز می( 2
 !خواهم که خیر دنیا و آخرت را نیز به من عطا کند کند می  ناچیز عطا می از کسی که بسیار را به کار ( 3
 !خواهم که خیر دنیا و آخرت را به من ببخشائی دهد با این درخواستم از تو می اى کسی که به افراد ناچیز پاداش زیاد می ( 4

  :«!إن تتحّمل المشاکل و المصاعب في حیاتک تصبح أسوة لألجیال القادمة» -19
 !شوى هاى آینده الگویی می ها را در زندگیت تحمل کنی براى نسل اگر مشکالت و سختی ( 1
 !هاى بعد خواهی شد با تحمل مشکالت و بالیا در زندگی خود الگوى نسل( 2
 !گردى ها و مشکالت را تحمل کنی الگویی براى نسل آینده می در صورتی که سختی ( 3
 !شوى زندگی خود را داشته باشی الگویی براى آیندگان می هاى چنانچه تحمل مشکالت و سختی( 4

دوا أنفسکم بسالح اإلیمان حّتی تبتعدوا عن العجب» -20   «!زوِّ
 !هاى شما را به سالح ایمان تجهیز کردند تا شما از خودپسندى جدا شوید جان (2 !خود را به سالح ایمان مجهز کردید تا اینکه از غرور دور شوید (1
 !براى اینکه خود را از تکبر وغرور دور کنید به سالح ایمان مجهز شوید (4 !به سالح ایمان مجهز کنید تا از خودپسندى دور شوید خود را (3
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21. It is impossible .................. a poem. 

1) for him memorizing    2) that his memorizing 

3) that he memorizing    4) for him to memorize 

 

22. He's a very .................. person. He never says anything .................. . 

1) bored - amusing 2) boring - amusing 3) boring – amused 4) bored – amused 

 

23. There is a gold coin in the .................. box. You can have a look in to it. 

1) small black metal 2) black small metal 3) small metal black 4) black metal small 

 

24. The mail .................. by the time I left for the school this morning. 

1) has already delivered    2) had already delivered 

3) has already been delivered   4) had already been delivered 

 

25. I'm not .................. dressed for this kind of weather. 

1) orally  2) properly  3) finally  4) briefly 

 

26. The cost of living is increasing all the time and I am now finding it quite difficult to ................ on my salary. 

1) turn   2) earn   3) manage  4) behave 

 

   In 1796, Napoleon Bonaparte made Milan the capital of his Cisalpine Republic and in 1805 he became King of Italy 

in the Cathedral. The Austrians ........(27)....... after Napoleon’s defeat in 1814, but the Milanese had tasted ....... 

(28)......... and Milan became the centre of struggle to ........(29)........ rule. At last in 1859, after the Battle of Magenta, 

the city welcomed Victor Emmanuel, the first king of united Italy. Because Benito Mussolini ........(30)....... his Fascist 

party in Milan in 1919. The city became a centre of power to Fascism and to German occupation in World War II. 

27. 1) got away  2) gave back  3) drove on  4) came back 

28. 1) hobby  2) freedom  3) pressure  4) cleanliness 

29. 1) foreign  2) separate  3) harmful  4) rapid 

30. 1) formed  2) searched  3) recorded  4) instructed 

 

The railway made it possible to carry goods and people overland for long distances at high speed. Railways were first 

built in Great Britain and in the 19th century, as the Industrial Revolution developed, the railways were the most 

important and fastest growing form of transport. 

   There were railways long before there were railways engines or “locomotives”. As early as the 16th century, wagon 

– ways made of wooden rails were used to convey wagons loaded with coal from the mines in Durham and 

Northumberland in northeast England. It was found that horses could pull heavier loads along a smooth track than a 

rough road. 

 Later, iron plates were used to protect the wood and around 1800 L-shaped rails came into use for guiding the wagon 

wheels. These “plate ways “and “tramways” were also used in south Wales and it was there in 1804 that the Cornish 

mine owner Richard Trevithick worked on a steam locomotive able to pull a load of 20 tonnes (22 US tons). With the 

development of the steam engine, the way was open for the start of the railway age. 
 

31.  Which sentence about railways is NOT true? 

1) Railways carried people at high speed 

2) There were railways and then railway engines were made. 

3) Railways made it possible to carry things far away. 

4) The railways were built in Great Britain long after the Industrial Revolution. 

 



 

32. What happened when the steam engine was made? 

1) L-shaped rails came into use to guide the wagon wheels 

2) The railway age began. 

3) The “plate ways “and “tramways “were used in south Wales until 1804. 

4) Richard Trevithick worked on a steam locomotive weighing 20 tonnes. 

 

33. As wagon – ways made of wooden rails were used, .................. 

1) iron plates were protected by the wood 

2) horses were found to pull heavier loads along smooth tracks 

3) railway engine was used to convey the rails 

4) the mines in Durham and Northumberland were found 

 

34. The passage is mainly about .................. 

1) the development of railways   2) the wagon wheels 

3) the railway engine    4) the Industrial Revolution 

 

35. The word “convey “in the 2 md paragraph is closest in meaning to  .................. . 

1) available  2) reasonable  3) carry   4) stretch 
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