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 أو الّتعریب عّین األصّح و األدّق فى الجواب للترجمة : 
 « القرآن یطلب من المؤمنین أن یکونوا أقویاء للدفاع عن دینهم و شرفهم!».1
 قرآن از مؤمنان می خواهد که برای دفاع از دین و شرافت شان قوی باشند! (2 شان قوی باشند! قرآن از مؤمنین این است که برای دفاع از دین و شرفۀ خواست( 1
 قرآن از مؤمنان قوی بودن برا ی دفاع از دین و شرف را طلب می کند!( 4 قرآن از مؤمنین است که از دین خود و بزرگی شان دفاع کنند!ۀ خواست( 3
 «:ن گربه است!امر مهّم، آویختن این زنگ به گردن آ» .2
ق الجرس فی رقبة هذه القّطة!  (2   المهّم أن نعّلق ذلک الجرس فی رقبة هذه القّطة!  (1 ّ

 العمل المهّم هو أن تعل 
 اّلذي مهّم هو وجود من یعّلق هذا الجرس فی رقبة القّطة! ( 4  األمر المهّم تعلیق هذا الجرس فی رقبة تلک القّطة!   (3
3. « 

 
 «  إن تنظروا إلى الدنیا بتشاؤم تعیشوا قلقین دائما

 ( ای کسانی که به دنیا با سوء ظن نگاه می کنید زندگیتان با آشفتگی همراه می باشد!1
 ( اگر به دنیا با بدبینی نگاه کنید همیشه مضطرب زندگی می کنید!2
 ( تا وقتی به دنیا با بدبینی نگاه می کنید زندگیتان آشفته است!3
 ( هر کس به دنیا با سوء ظن نگاه کند دائمًا مضطرب است!4
ا أن نواجه حقائق الحیاة المّرة دون تشاؤم و قلق!» .4  « إّن األفضل لکّل من ّ
 ( قطعًا رویارویی با حقایق زندگی تلخ به دور از بدبینی و اضطراب برای ما بهتر است!1
 دور از بدبینی و نگرانی رودررو شویم! ( برای همه ی ما بهتر است با حقایق زندگی تلخ به2
 ( برای هر یک از ما بهتر است که با حقایق تلخ زندگی بدون بدبینی و نگرانی مواجه شویم!3
 ( مسلمًا برای ما مواجه شدن با حقیقت های تلخ زندگی بدون بدبینی و پریشانی خوب است!4
مُة حول حفلة عظیمة ُتقام لتکریم » .5

ّ
 «:شخصّیة مثالیةتحّدثت المعل

 ( سخن آموزگار در مورد احتفاالت باشکوهی بود که برای احترام این شخصیت نمونه برپا می گردد.1
 ( آموزگار پیرامون جشن عظیم که به خاطر احترام به شخصیتی واال برگزار می شود، صحبت می کند.2
 ت نمونه برپا می شود.( معّلم درباره ی جشن بزرگی صحبت کرد که برای بزرگداشت یک شخصیّ 3
 ( صحبت معلم درباره ی برپایی جشن بزرگی است که برای تکریم فردی نمونه انجام می گیرد.4
 « ن ننتفع منها!أمواهب کثیرة قد أمرنا الله  ةللطبیع. »6
 کنیم!های زیادی است که به دستور خدا ما از آن استفاده می( برای طبیعت نعمت1
 زیادی دارد که خدا به ما دستور داده که از آن استفاده کنیم!های ( طبیعت موهبت2
 های بسیار طبیعت استفاده کنیم!( ما به دستور خداوند ملکف هستیم از موهبت3
 ایم!های بسیاری است که ما به استفاده از آن امر شده( در طبیعت موهبت4
 « : اهند شد!اگر یاد شهیدان را حفظ کنیم، هرگز در بین ما فراموش نخو » .7
 ( إن حفظنا ذکری الّشهداء، ما نسیناهم أبدًا بیننا!2   ( إن نحفظ ذکری الّشهداء، فلن ُینسوا بیننا أبدًا!1
  الّشهدا، إن ُیحفظ ذکراهم!ي  ( ما ُنس4   ( إذا  نحفظ ذکری شهداءنا، فلن ُینسوا أبدًا!3
 !«أخبرنا القرآن عن دوران األرض من خالل کلمات وجیزٍة » . 8
گاه کرده است!کلمات خالل  ین اززم حرکت مورد ( آیات قرآن ما را در2  !است داده خبر ما به خالصه طور ( قرآن از حرکت زمین به1  ی خالصه آ
گاهی ما در مورد چرخش زمین از3 گاه کرد!طر  ین اززم چرخش ( قرآن ما را از4 یق کلمات کوتاه قرآن است!طر  ( آ  یق کلماتی کوتاه آ
ّم ». 9

ُ
 «: أعمالها، خرجت من البیت لتهیئة ما تحتاج إلیه! يف يألساعد ا

 ( برای اینکه به مادرم در کارهایش کمک کنم. برای تهیه آنچه به آن نیاز دارد از خانه خارج شدم!1
 ( باید به مادرم در کارهایش کمک کنم و برای تهیه مایحتاج وی از خانه خارج شوم!2
 در کارهای خانه کمک کنم، از خانه خارج شدم و مایحتاج او را تهیه کردم! ( برای اینکه به مادرم3
 ( باید در کارهای مادرم به او کمک کنم و برای تهیه آنچه نیاز دارد از خانه خارج شوم!4

 : عّین الّصحیح.10
 : إنزعجت األّم من أعمال ولدها العبثة :،ی فرزندش ناراحت شد ( مادر از کارهای بیهوده1
 و فرزند بعد از مدتی احساس پشیمانی کرد،: و بعد المّدة شعرت الولد بالّندم،( 2
 ( و نزد مادر رفت و از او معذرت خواست،: و ذهبت إلی ُاّمه و إعتذرت منها،3
 ( و دستش را بوسید، در این هنگام مادرش او را نزد خود نشاند!: و قّبلت أیدیها و حینئذ أجلستها األّم عندها!4



! يباح أحد األّیام کنُت أواصل طریقص». 11
 
   «:قلقا

 !دهم ( در صبح یکی از روزها، مسیرم را نگران ادامه می2  !دادم ( صبح یکی از روزها، راهم را با نگرانی ادامه می1
 !دادم راهم را ادامه می( صبح یکی از روزها بود که با این که نگران بودم، 4   !دادم ( در یکی از روزها، راهی را با نگرانی ادامه می3

 من راتب». 12
 
 :«!يألساعد  المحرومین و المساکین، أنفقت کثیرا

 ( باید به محرومان و بیچارگان کمک کنم، لذا بسیاری از حقوق خود را انفاق کردم!1
 کنم!( برای اینکه به محرومان و درماندگان کمک کنم، مقداری از حقوقم را خرج می2
 کنم تا محرومان و درماندگان را یاری کنم!خود را خرج می( بسیاری از حقوق 3
 ( برای این که محرومان و بیچارگان را یاری کنم، بسیاری از حقوق خود را انفاق کردم!4

 :الخطأ. عّین 13
 ،یدگو یمان( به کسی که یک درجه دارد نمیا از) درجه دو  ی ( ال یقولّن صاحب اإلثنین لصاحب الواحد،: دارنده1
 ،: تو چیزی نیستی ،لست علی شیء   (2
 ،: پس کسی را که پائین تو است به پائین میانداز،(  فال تسقط من هو دونک3
 !اندازد ( فیسقطک من هو فوقک!: که کسی که باالی توست تو را می4

 من یسعى أن ُیبعد الّشیطان  عن نفسه!». 14
ّ

 «:ال یحصل على الّنجاح إال
 یابد مگر کسی که تالش کند تا شیطان از او دور شود! ( هرگز به موفقیت دست نمی2 یطان از نفس خویش کند، فقط موفق است!( هر کس که سعی در دوری ش1
 یابد که سعی کند شیطان را از خود دور کند! ( فقط کسی به موفقیت دست می4 ینکه سعی کند تا شیطان را از خویش دور کند!ا مگر رسد یت نمیموفق به کس هیچ( 3

ة  سمع حاّدة  ُتساعدها أثناء الّطیران!». 15  «:إّن للخفافیش حاسَّ
 !کند ( همانا خّفاش حّس شنوایی قوی دارد که در پرواز کردن به او کمک می1
 !کند یم کمک ها یز شنوایی دارند که هنگام پرواز به آنت حّس  ها ( خّفاش2
 !دهد یاری می را ها پرواز آنی تیز در شنوایی وجود دارد که خالل حّس  ها ( برای خفاش3
 !شود یم ها یار نیرومند است و هنگام پرواز موجب یاری رساندن به آنبس ها ( حّس شنوایی در خّفاش4

 . عّین الّصحیح:16
 !چشد ( تذّوق  البارودي مّر الحیاة و حلوها! : بارودی تلخی زندگی و شیرینی آن را می1
 !شوند الفرصة! : به همین خاطر جوانان به غنیمت شمردن فرصت تشویق می( و لذلک شّجع الّشباب إلی إغتنام 2
 !اند ی رسیدن به شرافت استفاده کردهبرا ها ( و قد استفادوا من الفرص للوصول إلی الّشرف! : و از فرصت3
 اخت در زندگی موفق است!( و یعتقدون أّن من تعّرف علی حقیقة الحیاة ناجٌح في حیاته! : و معتقدند هرکس حقیقت زندگی را شن4

 «:دوستم موقعى که شنید در مدرسه ما جشنى برپا خواهد شد، خوشحال شد!». 17
ُد في المدرسة أصبح مسرورًا!   (1 ق   أصبح رفیقي مسرورًا عندما سمعت أّن حفلًة تنعقد في مدرستنا!   (2  لّما سمع صدیقي أّن الحفلة ستنع 
حًا! 4 ( عندما سمعت صدیقتي حفلًة ستنعقد في مدرستنا أصبحت مسرورًة! 3 ر   ( إذا سمع الصدیقي سوف تنعقد في مدرستنا حفلًة أصبح ف 

ْته! ّن طفال إلى جانبه و لعب  معهم و لکأجلس أمیرالمؤمنین اولئک األ ».18
 

 «:المرأة الفقیرة ما عرف
 یشان را نشناخت!ا زن آن که یحال ی کرد درباز  ها آن ( امیرالمؤمنین کنار آن کودکان نشست و با1
 ( امیرالمؤمنین با آن کودکانی که در کنار خود نشانده بود بازی کرد ولی زن فقیر او را نشناخت!2
 ی کرد اما زن فقیر ایشان را نشناخت!باز  ها ( امیرالمؤمنین آن کودکان را کنار خود نشاند و با آن3
 !شناخت ینم را او دست ی کند ولی زن تهیباز  ها را کنار خود نشاند تا با آن ( امیرالمؤمنین کودکان4

 قضیتها ف». 19
 
 أّیاما

ّ
  «إکتساب العلم و األخالق الکریمة! يإّنما تضّیع عمرک إال

 ی!ا ( همانا تو عمر خویش را تباه نمودی به جز روزهایی را که در کسب علم و اخالق نیک گذرانده1
 ی مگر چند روزی که با کسب دانش و رفتار نیکو سپری شد!کن را نابود می( فقط تو عمرت 2
 ی!ا یک سپری کردهن اخالق و علم کسب در را ها ی که آنکن ( تنها روزهایی از عمر خود را تباه نمی3
 یی که در به دست آوردن علم و رفتار نیکو گذشته باشد!روزها مگر شود یم تباه تو عمر شک ( بی4

 « الحیاة! يترّبى أبناُءنا على القیم اإلسالمّیة إستطاعوا أن یواجهوا المشاکل فإذا » .20
 !شوند رو به نند با مشکالت در زندگی روتوا ی اسالمی تربیت شوند میها ( هنگامی که فرزندان ما بر ارزش1
 ی برخورد کنند!زندگ در مشکالت با توانند یم ها ی اسالمی تربیت کنی آنها ( اگر فرزندان ما را براساس ارزش2
 ی اسالم رشد کردند قادر هستند تا با مشکالت زندگی خود برخورد کنند!ها ( اگر فرزندان ما براساس ارزش3
 ی برخورد کنند!زندگ در خود مشکالت با توانند ی دینی باشد میها ( هنگامی که تربیت فرزندان ما براساس ارزش4
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21. He was surprised .................. me sitting behind his desk. 

1) saw   2) see   3) to see  4) seeing 
 

22. The story was .................. and the children were disappointed. 

1) being bored  2) boring  3) been boring  4) bored 
 

23. Yesterday he bought a ..................  shirt which was very nice. 

1) white Chinese large    2) Chinese white large 

3) large white Chinese    4) Chinese large white 
 

24. A new motorcycle .................. for Reza for his recent success in the exam. 

1) bought  2) was bought  3) has bought  4) has been bought 
 

25. The traditional British wedding .................. takes place in a church. 

1) ceremony  2) performance  3) pleasure  4) marriage 
 

   The sudden increase in mobile phone use has made some health professionals worried. Some doctors are 

.........(26)......... that in the future  ..........(27)........ people may suffer health problems from the use of mobile phones. 

In England, there has been a  ........(28).......... discussion on this  ........(29).......... . Mobile phone companies are 

worried about the  .........(30).........publicity of such ideas. 

26. 1) proud  2) concerned  3) excited  4) surprised 

27. 1) many  2) few   3) little   4) much 

28. 1) smooth  2) serious  3) private  4) famous 

29. 1) negative  2) effective  3) positive  4) addictive 

30. 1) object  2) type   3) task   4) issue 
 

   The Eskimos' way of life has changed much over the past hundred years, although many traditional customs do 

persist. And despite the geographical separation between different Eskimo groups, all Eskimo have preserved a similar 

culture. They are still mainly coastal people who journey inland in the short summers to hunt caribou and birds, and to 

fish. The major exceptions are some North Alaskan Eskimos and the caribou Eskimos, who live inland all the year 

round. The North Alaskan Eskimos are famous for hunting the enormous bowhead whale, weighing 54 tonnes (60 US 

tons). Elsewhere on the coast, Eskimos hunt seals, walruses, and smaller whales such as the white whale. Fishing for 

cod is popular among the Eskimos in Greenland and Labrador. 
 

31. The word "exceptions" in line 5 refers to  .................. 

1) the animals some Eskimos hunt for food 2) geographical locations 

3) two groups of Eskimos   4) the ways some Eskimo groups get their food 
 

32. Which of the following animals cannot be necessarily found in or near bodies of water? 

1) Cod   2) Walruses  3) Seals   4) Caribou 

33. It can be reasonably concluded from the passage that some Eskimos hunt the bowhead whale  .................. . 

1) to show their hunting ability   2) out of need 

3) for fun     4) to sell its meat to the U.S 
 

34. It is true that .................. . 

1) all Eskimo groups are coastal people 

2) Eskimos do not live in the same way as they did two centuries ago 

3) Eskimos have few traditional customs to be proud of 

4) all Eskimos' traditional customs are lost 
 

35. What is the passage mainly about? 

1) Some common features among Eskimos 2) Eskimos' hunting skills 

3) Why Eskimos live near oceans  4) How old Eskimos' customs are 
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