
پنجشنبه



معناي چند واژه در برابر آن درست است؟ - 1
(خیره: سرگشته) (یله: گستاخ) (نادره: بی نظیر) (فراغ: جدایی) (زهی: پاکیزه) (تعلیل: دلیل آوردن)

چهار سه دو یک

معنی چند واژه در کمانک مقابل آن درست ذکر شده است؟ - 2
افگار (زخمی)/ چاشتگاه (شب گیر)/ خیرخیر (بیهوده)/ ضیعت (روشن)/ سرسام (هذیان)/ فراخ (آسودگی)/ محجوب (دستور)/ ندیم (همنشین)/ شراع (خیابان)

پنج چهار سه دو

معنی چند واژه نادرست است؟ - 3
(طرف: کناره)، (صفوت: فایق)، (سرور: شادي)، (معاملت: احکام و عبادات شرعی)، (وسیم: خوش بو)، (حلیه: مکر)، (ذوالجالل: بزرگواري)، (انابت: برآوردن)، (رز: درخت

انگور)، (انصراف: روي گردانی)

پنج چهار سه دو

در ابیات کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ - 4
الف) سؤال کردم از خار کاین صالح تو چیست؟
ب)  آن که عّز و جاه او را هست از خورشید  تاج

ج) هم چون حباب دیده به روي قدح گشاي
د) زبان گویا بایست و طبع دلکش و نغز

هـ) ز دیر و کعبه فارغ ساخت ما را طاعت عشقت

 جواب داد که گلزار صد عدو دارد
و آن که سدر ملک او را هّمت از گردون سریر

وین خانه را غیاث اساس از حباب کن
بیان شیوا بایست و نطق جان پرور

سجود بندگی کردیم در محراب ابرویت

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

در میان گروه واژه هاي داده شده، چند غلط امالیی یافت می شود؟ - 5
«رجزخوانی و مفاخره، مرتعش و لرزنده، هشم و خدمتکار، آذرم و حیا، کاذیه و جاکاغذي، غرس و نشاندن، نمط و طریقه، غرفه و باالخانه، طیلسان و ردا، زماد و مرهم،

چریق آفتاب، زي حیات و جاندار»

هفت شش پنج چهار

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟ - 6

 به عمر کوته و دور و دراز کرده عمل فکنده پهن بساطی به زیر پاي نشاط

 ما به تیغ فقر بی سر گشته ایم چه غزا ما بی غزا خود کشته ایم

 او همی جوید تو را با بیست چشم او ز تو آهن همی خواید به خشم

 شمع خزانۀ ملکوت افکند ضیاع دل تاب خانه اي است که هر ساعتی در او

در کدام گزینه مؤلف یکی از آثار به درستی مشخص نشده است؟ - 7

(لطایف الّطوایف: فخرالدین علی صفی)، (سمفونی پنجم جنوب: نزار قّبانی) (اسرارالّتوحید: محّمدبن مّنور)، (پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج: سید علی موسوي گرمارودي)

(هفت پیکر: نظامی)، (ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد) (سیاست نامه: خواجه نصیرالدین توسی)، (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی)

ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه هاي «اسلوب معادله، حسن تعلیل، تناقض، جناس» کدام است؟ - 8
الف) دست ار دهد به پاي گل و الله مست باش

ب) تمام روز از آن هم چو شمع، خاموشیم
ج) دل گمان دارد که پوشیده است راز عشق را

د) گر دیگران به عیش و طرب خرم اند و شاد

جامی بنوش و بی خبر از هر چه هست باش 
که خرج آه سحر می شود نفس ما را

شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است
ما را غم نگار بود مایۀ سرور

الف - د - ب - ج الف - ج - ب - د ج - ب - د - الف ج - الف - ب - د

ادبیات فارسى



آرایه هاي «مجاز، حسن تعلیل، ایهام، ایهام تناسب» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟ - 9
باز گویی هوس چنگل شاهین دارد الف) مرغ دل کز سر زلفت نشکیبد نفسی 

خون دل می خور که این ساعت نمی یابم دوات ب) دي طبیبم دید و دردم را دوا ننوشت و گفت 
که دم باد سحر نافۀ خوش بو دارد ج) مگرش دست به چین سر زلف تو رسید 

دلم چو مرغ چمن روز و شب در افغان است د) ز بیم چنگل شاهین جان شکار فراق

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

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «تشبیه، تشخیص، تلمیح، مجاز و کنایه» کدام است؟ - 10
 الف)هر کجا رندي است در میخانه اي

 ب)به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب
 ج) من سرگشته هم از اهل سالمت بودم

 د) مرا تحّمل باري چگونه دست دهد
 هـ) آب چشمم که بر او مّنت خاك در توست

  جرعه اي از جام ما نوشیده اند
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن

دام راهم شکن طّرة هندوي تو بود
که آسمان و زمین بر نتافتند و جبال

زیر صد مّنت او خاك دري نیست که نیست

ج- هـ - د- الف - ب ج - الف - هـ - د - ب د- ب- هـ - الف - ج ب- هـ - د- ج- الف

در همۀ ابیات به جز بیت  .................. تعداد «تشبیه» یکسان است. - 11

 در بحر پر آشوب جهان، کشتی نوح است پیمانه مگو، چشمۀ جان پرور خضر است

 دایۀ ابر دهد پرورش او به کنار آید از مهد زمین طفل نباتی بیرون

 به خاك من ز زمین همچو سبزه بررویم پس از وفات چو باران رحمت ار برسی

 این گاهواره رادکش و سفله  پرور است در مهد نفس، چند نهی طفل روح را

در کدام گزینه وابستۀ پیشین از نوع «صفت مبهم» به  کار رفته است؟ - 12

 وان دگر از لعل و شکر پیش باز آرد زکاتآن یکی دست تو گیرد وان دگر پرسش کند 

 که دگر پرسش حال پدر پیر نکردي چه غروري است در این سلطنت اي یوسف مصري

 با من بگذارید غم یار و دگر هیچ دلبستگی نیست به کام دو جهانم

 ز تشبیهات و از اقسام آن بود دگر پرسش، معانی و بیان بود

نقش دستوري گروه هایی که در عبارت زیر وابستۀ پیشین دارند به ترتیب کدام است؟ - 13
«یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه اي، خفته. شوریده اي که در آن سفر همراه ما بود، نعره اي برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس،

آرام نیافت.»

مفعول – مسند – مفعول قید – مسند – قید قید – متّمم – قید مفعول – متّمم – مفعول

نقش دستوري کلمات مشخص شده، در کدام گزینه درست آمده است؟ - 14

صالي سرخوشی اي صوفیان باده پرست (صفت) شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

  که نیستی است سرانجام هر کمال که هست (نهاد) به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش  

که گفتۀ سخنت می برند دست به دست (قید) زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید

    تو، به یک جرعۀ دیگر ببري از دستــم (مضاف الیه) من خود اي ساقی از این شوق که دارم مستم

در عبارت زیر، براي کدام گزینه جمله اي با اجزاي مناسب یافت نمی شود؟ - 15
« این نامه ها عاقبت در دل شمس تأثیر بخشید و بار دیگر به قونیه بازگشت. دگربار مریدان از تعطیل شدن مجالس درس خشمگین شدند و موالنا را دیوانه و شمس را

جادوگر خواندند. موالنا بی قرار و آشفته حال شعر می سرود.»

نهاد + مسند + فعل نهاد + مفعول + فعل نهاد + مفعول + مسند + فعل نهاد + مسند + متمم + فعل

در بیت «ور رنج گشت راحت در من نگر همان دم / می بین که آن نشانه ست از لطف بی نشانم» نقش واژه هاي مشّخص شده به ترتیب کدام است؟ - 16

نهاد - مسند -  صفت - نهاد - مضاٌف الیه  مسند - نهاد - قید - نهاد - متمم 

نهاد - مسند - صفت - نهاد - متمم  مسند - نهاد - صفت - صفت - مضاٌف الیه 



مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟ - 17

 مدم افسون که برون ناید از این شیشه پري مهر ترکان نرود از دل «یغما» ناصح

که مرا بی می و معشوق به سر می نروددر من این عیب قدیم است و به در می نرود

 آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود تو مپندار که مهر از دل محزون نرود

 هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

عبارت زیر، با کدام بیت تقابل مفهومی دارد؟ - 18
«مردان، بار را به نیروي هّمت و بازوي حمّیت کشند، نه به قّوت تن.»

 به همَّت توان گشت فیروزمندقوي دار دل را و هّمت بلند 

 خانۀ گردون غم نشست نداردهّمت عالی نظر به پست ندارد 

 مرادش کم اندر کمند اوفتدکسی را که هّمت بلند اوفتد 

 جز بدین بال به سرمنزل عنقا نرسدهّمت خویش قوي دار که مرغ دل تو 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 19

در اگر بسته شود رخنه و دیواري هستبلبلی را که به دیدار ز گل قانع شد

که فقیر از دل خرسند توانگر گرددباش خرسند چو مردان به قناعت صائب

می کنم شکّر به اکسیر قناعت خاك رامورم اما خوشه چین خرمن دونان نی ام

به آب تلخ دریا احتیاجی نیست گوهر رادل قانع ز احسان کریمان است مستغنی

کدام گزینه با حدیث «حاِسبوا َقبَل أن ُتحاَسبوا» ارتباط معنایی ندارد؟ - 20

 که من از خود حسابی دیده ام صد بار محشر را نمی لرزد دلم چون نامه از اندیشۀ فردا

 نبایدش رفتن بِر داوران کسی کاو دهد از تن خویش داد

 برآرم من دو صد فریاد از این دل چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

 عید این طایفه روزي است که محشر باشد خود حسابان نگذارند به فردا کاري

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 21

خار صحراي قناعت گل بی خار من استاز تهیدستی خود شکوه ندارم «صائب»

 تمام در شکن نقش بوریا خفته است بیا به ملک قناعت که عیش روي زمین

 به این لباس سبک از جهان قناعت کن لباس عافیتی به ز خاکساري نیست

 از خاك، فیض آب بقا می توان گرفتدر کشوري که حکم قناعت بود روان

کدام گزینه با مفهوم بیت «غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات/ هر زمان حال وي از شکل دگر خواهد شد.» قرابت دارد؟ - 22

که می بکاهی شادي و غم بیفزایدبرادران به جهان اعتماد کی شاید

زشت و خوب و وصل و هجران درد و درمان بگذردخویشتن در بند نیک و بد مکن از بهر آنک 

که چو سرمست شوي غصه به سر خواهد شدغصه چون دست برآرد تو به می دست گراي

خیال و خواب اگر نبود، چه حال استجهان گویی همه خواب و خیال است 

بیت زیر، با کدام بیت تقابل مفهومی دارد؟ - 23
«کمال عقل آن باشد در این راه / که گوید نیستم از هیچ آگاه»

ذره ذره در دو گیتی فهم توست / هر چه را گویی خدا آن فهم توست عقل اگر از تو وجودي پی برد / لیک هرگز، ره به ُکنهت (= باطن) کی برد

عقل در سوداي او حیران بماند / جان ز عجز انگشت در دندان بماند عقل و جان و دین و دل درباختیم / تا کمال ذّره اي بشناختیم



تصویر بیت زیر در بیت گزینۀ .................. نیز مشهود است. - 24
 ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد.» «صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

 در زلف تو از زلف تو آشفته تري هست چندین به پریشانی آن طره چه نازي

 روزگارم به سر زلف پریشان ماند تا سر زلف پریشان تو محبوب من است

 شب که در مّد نظر زلف پریشان تو نیست سنبل خواب پریشان روید از بالین مرا

 زلف از باده پریشان شده را می ماند سرنوشت من مجنون ز پریشان حالی

کدام دو بیت با هم قرابت مفهومی ندارند؟ - 25

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 ورنه کمال تو، وهم کی رسد آن جا سعدي از آن جا که فهم اوست سخن گفت

 یکی را به خاك اندر آرد ز تخت یکی را به سر برنهد تاج بخت

 همه بیشی تو بکاهی، همی کّمی تو فزایی همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی

 وگرنه هیچ زبان در خور ثناي تو نیست مگر تو خود به خموشی ثناي خود گویی

 حمد و ثنا می کند که موي بر اعضا خود نه زبان در دهان عارف مدهوش

 بنمود جمال و عاشق زارم کرد حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد

 از شراب الیزالی جان ما مخمور بود پیش از آن کاندر جهان باغ و می و انگور بود



ُر بِها البقیَّۀ ِعنَد الَخَطِر!» ٌۀ أْیضًا ُتَحذِّ حیحۀ: «لِْلَحَیواناِت لَُغٌۀ عامَّ - َعیِّن التَّرجمۀ الصَّ 26

حیوانات زبان مشترکی دارند که به وسیلۀ آن نیز در هنگام خطر به بقیه هشدار می دهند!

 موجودات نیز زبانی دارند که عمومًا به وسیلۀ آن به بقیه وجود خطر را اعالم می کنند!

حیوان ها یک زبان عمومی دارند که از طریق آن به دیگران نیز زماِن خطر، اعالم می شود!

جانوران یک زبان مشترك نیز دارند که از طریق آن هنگام خطر به سایرین هشدار داده می شود!

الحات کثیرًا!» حیح فی ترجمۀ هذه العبارة: «یتراَحُم النُّاس فی مدینِتنا و ُیحبَّون الصِّ - َعّین الصَّ 27

در شهر ما مردم به هم مهربانی می  کنند و کارهاي شایسته را بسیار دوست می دارند! مردم در شهر مهربانی کردند و نیکی ها را بسیار زیاد دوست داشتند!

مردم شهرمان به هم رحم و مهربانی می کنند و شایستگان را بسیار دوست می دارند! مردمی که به هم عشق می ورزند، کارهاي خوب زیادي را دوست دارند!

عیِّن الخطاء  : «این دانش آموزان در انجام تکالیف خود کوشا هستند!» - 28

هذاِن الّطالبان المجتهداِن، فی أداِء وظاِئفهما! ! البات مجتهداٌت فی أداِء تکالیفِهنَّ هوالء الطُّ

هاتاِن الَطالبتان فی أداِء وظاِئفهما مجتهدتاِن! هوالِء الّطالب، مجتهدون فی أداِء وظائفهم!

-  «ألم َتَروا کیف خلق اُهللا سبَع سماوات طباقًا» 29

آیا نیاندیشیده اید که اهللا هفت آسمانی خلق کرده که تو درتو بوده است! آیا نمی بینید خداوند هفت آسمان تو درتو را خلق کرده است!

آیا ندیده اید که خداوند چگونه هفت آسمانی آفریده است که طبقه طبقه است! آیا نمی اندیشید چگونه اهللا آسمان هاي هفت گانه را طبقه بر طبقه آفریده است!

نتین الماضیتین، و لکن ُاریُد  ..................  غدًا مع أصدقائی لمشاهدة المباراة!» - ما هو المناسب لتکمیل الفراغ علی الّترتیب؟ «أنا  ..................  إلی الملعب منذ السَّ 30

 لَْم أذهب – أْن أذهَب  لَْن أذهَب – لَم أذهب  لَْن أذهَب - أْن أذهَب  أْن أذهَب – لَم أذهْب 

- عیِّن الّترجمۀ الّصحیحۀ: 31
وداء و الّریاح الشدیدة الّناس فی ّسماء القریۀ لیلۀ أمِس!»؛ «حیَّرت الغیوُم السَّ

ابرهاي سیاه و بادهاي شدید در آسمان روستا، دیشب مردم را حیران کرد! ابر سیاه و بادهاي شدید آسمان روستا دیشب، مردم را متحّیر کرده بود! 

مردم با ابرهاي تیره رنگ و بادهاي شدید آسمان دهکده، دیشب حیرت زده شدند! ابرهاي سیاه و بادهاي قوي در آسمان دهکدة ما، دیشب مردم را به وحشت انداخت!

- عّین األصّح َو األدّق فی األجوبۀ للّترجمۀ: 32
«لَیَتنی أْسَتَطْعُت أْن أْهَتمَّ بالِّدین و أبَْتِعَد عن الُخرافاِت و أْعُبَد ربِّی ُمخِلصًا!»

امید است من بتوانم به دین اهتمام ورزم و از خرافات دور شوم و پروردگار را با اخالص پرستش کنم!

اي کاش من بتوانم به دین توجه کنم و از خرافات دوري جویم و پروردگارم را خالصانه عبادت کنم!

شاید من بتوانم به دین توّجه کنم و از خرافات دوري جویم و پروردگارم را با اخالص عبادت کنم!

اي کاش من می توانستم که به دین توّجه کنم و از خرافات دور شوم و پروردگارم را خالصانه پرستش کنم!

تًا» : «العالم حیٌّ و إن کان میِّ - عیِّن جوابًا مفهومه أقرب من الحدیث العلويِّ 33

تو آنگه دانشی باشی که دانی / که از دریاي جهلت نیست معبر هر!   العلماء باقوَن ما بقی الدَّ

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد / تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس  العالِم من َعَرَف َقدرُه! 

- عّین الخطأ فی الکلمَتیِن الُمترادَفَتیِن أو المتضادَتیِن: 34

یِّیء / الَخفّی  الُمسَتَتر  نب  الَقبیح  السَّ اعۀ  القیامۀ / اإلثم  الذَّ َم  أَحلَّ  التَّبجیل  التَّحقیر / َدنا  َقُرَب  السَّ ====≠≠≠≠ َعَصی  اِتَّبع / َحرَّ

- عیِّن الّصحیح حول «القمر»: 35

 کوکٌب یدوُر حول الّشمس و یأخذ ضیاَءه منها.  کوکٌب ثابٌت قریٌب ِمن األرِض و نشاهُده لیًال و نهاراً. 

 کوکٌب یدور حول األرض و ضیاؤُه من الشمس.  کوکٌب أکبُر ِمن األرض نشاهدُه أوّل کّل شهِر بدراً کامًال. 

زبان عربى



  إقرأ النَّصِّ الّتالی بدقٍّۀ ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنّص:
ب الطفل کیف دخلت هذه البرتقالۀ داخل هذه الزجاجۀ الصغیرة، «کان هناك طفل صغیر فی التاسعۀ من عمره أراه والده زجاجۀ عصیر صغیرة و بداخلها ثمرة برتقال کبیرة، تعجَّ

فحاَول إخراجها من الزجاجۀ، لکن من دون فائدة!
یِّق أخذه والده إلی حدیقۀ المنزل و جاء بزجاجۀ فارغۀ و إّتصلها بغصن عندما سأل والده کیف دخلت هذ ه البرتقالۀ الکبیرة فی تلک الزجاجۀ ذات الفم (ما یخرج منه شیء) الضَّ
شجرة برتقال حدیثۀ الثمار، ثم أدخل فی الزجاجۀ إحدي الثمار الصغیرة و ترکها و مّرت األیام فاذا البرتقالۀ کُبرت حتی استعصی (یصعب) خروجها من الزجاجۀ! حینئذ عرف

الطفل السّر و الوالد وجد األمر فرصۀ لتعلیم إبنه فقال: هذا هو الّدین، لو زرعنا المباديء و األساس فی الطفل و هو صغیر سیصعب إخراجها منه و هو کبیر!» 

■■

: «تعّجب الّطفل الّصغیر...» - علی حسب النَّصَّ 36

 إذا عّلمه الوالد درسًا رائعًا فی حدیقۀ المنزل!  ألنّه لم یقدر أن یخرج ثمرة البرتقال من الّزجاّجۀ! 

 إذا شاهد أّن البرتقالۀ کبرت أکثر فأکثر!  ألنّه لم یجد طریقًا إلدخال البرتقال فی الّزجاجه! 

- عیِّن الّصحیح: 37

 سأل الّطفل والده حول الّزجاجۀ فی الحدیقۀ!  عزم الّرجل أن یأخذ ولده إلی الحدیقۀ لتعلیمه حول الّدین! 

 إنتظر الّطفل و والده یومًا کامًال فی الحدیقۀ لنموِّ البرتقال!  ما تبیَّن سّر البرتقال المحبوس للّطفل الّصغیر فی زمن قلیل! 

- عیِّن األقَرب من مفهوم الّنّص: 38

غر کالنَّقش فی الحجر!   قوُل «ال أعلُم» نصُف العلِم!  الّتعّلم فی الصِّ

 الّتعلیم للّصغار جواز الّسفر إلی المستقبل!  تعلیم الّدین لیس استعداداً للحیاة، إنّه الحیاة ذاتها! 

: «...ثّم أدخل الزجاجۀ إحدي الثمار الصغیرة و ترکـها و مّرت األیام» - عیِّن مرجَع الّضمیر الّذي َتحَته خطٌّ 39

األّیام الّشجرة حدیقۀ الّزجاجۀ

: - عیِّن الَخطأ حول الکلماِت الّتی تحتها خطٌّ 40

ل  حاَول: فعل ماٍض، مزید ثالثی من باب ُمفاعلۀ  َب: فعل مضارع، مزید ثالثی من باب تفعُّ  تعجَّ

 استعصی: فعل ماٍض، مزید ثالثی من باب استفعال  سیصعب: فعل مستقبل، مجّرد ثالثی من ماّدة «ص، ع، ب» 

- َعّین المفعول مضافًا و موصوفًا معًا: 41

ات!  َسَنشتري َمالبِسنا الخریفیۀ من سوق طهران!   َیزَرُع الفّالح المجّد أشجار التُّفاح!  ما َقَسم اهللا للعباد شیئًا أفضل من العقل!   َتقرأ بنتی المجتهدة الکتب المفیدة مرٍّ

- عّین ما لیس فیه صفۀ: 42

 العلماء هم الّذین ال یستسلمون أمام حوادث الدهر أبداً!  طبیعۀ بالدنا الجمیلۀ من النماذج النادرة فی العالم! 

 بعض األحیان نري بعیوننا صورة لم نلتفت إلیها من قبل!  هذه مسألۀ لم یستطع اآلخرون أن یکتشفوها حّتی اآلن! 

عّین المناسب للفراغ: الّطالب .................. َیعلمون أّن .................. الصعبۀ تحتاُج إلی همۀ عظیمۀ. - 43

المجّدین/ عملۀ الجاّدة / عمل المجتهدون / األعمال المجتهدون/ العمل

- عّین الَخطاء عن اسماء االشارِة؟ 44

َغِۀ العربیَِّۀ.   هاتان حدیقتان ِفیهما ثمراٌت کثیرٌة.  ب.  هذه التلمیذة َتْکُتُب الدرَس.  هِذِه الَمرأُة معلمٌۀ اللُّ  هوالء التماریُن مفیدٌة لِلُطالِّ

-  عّین الّصحیح فی الّنهی و الّنفی َمًعا: 45

ال َتُقولُوا  ال َتْسُجدا الَتْذُکرَن ال َتْسُجُدوا

رط: - عیِّن الخطأ فی أسلوِب الشَّ 46

 إن تنصریَن اهللا ینصرِك َو یثّبت أقدامِک!  ما ُأنِفق ِمن خیٍر فإّن اَهللا به علیٌم! 

ما ِألنفِسهما ِمن الخیراِت َیِجداها عنَد اهللا!   ِإن ُیخاطبنا الجاهلوَن ُقلنا سالمًا!  ما ُیقدِّ

- عّین «ال» الّنافیۀ للجنس: 47

ر علی ما فاَتک حّتی دقیقۀ واِحدة!  ال َتدیُّن لِمن َیسخر ِمن أخیه أماَم اآلَخرین!   ال َتحسَّ

 إنَّ المؤمن ال یکذْب ِمن أجل رضی الّناس!  جاءنی أصدقائی فی یوم ِمیالدي بالورود ال بالحلوّیات! 



ُن المشابهَۀ: - عیِّن حرفًا یبیِّ 48

سول (ص): إّن الحسین مصباح الهدي و سفینۀ الّنجاة!   لیت المسلمین مّتحدون لعّلهم یغلبون علی األعداء!  قال الرُّ

 کأّن کالَم األنبیاِء مصباٌح یضیُء طرقنا!  الشیطاُن یسعی أن ُیضلََّ االنساَن َعن طریق الهدیِۀ و کان الشیطاُن لِالنساِن خذوًال! 

حیَح عن نوعیِّۀ الکلمات:  - َعیِّن الصَّ 49
«َاْإلنساُن بُِکلِّ لِساٍن إنساٌن»

اَْإلنساُن: اسم - مفرد مذکر - اسم فاعل/ فاعل  اَْإلنساُن: اسم - مفرد مذکر - معرفۀ (َعَلم)/ مبتدا 

 لِساٍن: اسم - مفرد - نکرة/ مضاف إلیه  إنساْن: اسم - مذکر - نکرة/ فاعل 

عّین الخطأ: - 50

نحن متعّلمۀ و هی معّلمۀ. أنَت نشیط و أنا مجتهدة. أنِت معّلمۀ و أنا عالم. أنا مسلمۀ و أنِت مؤمنۀ.



پیام دو آیۀ  اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامه  و  قل ّان ُکنُتم ُتِحبَّون اَهللا َفأتَِّبعونی  به ترتیب بیانگر کدام موضوعات می باشد؟ - 51

توحید در خالقیت - ربوبیت و عمل - ضرورت معاد براساس عدل الهی - توحید عملی توحید در خالقیت، ربوبیت و عمل - معاد جسمانی و روحانی انسان - توحید عملی

توحید عملی - ضرورت معاد براساس عدل الهی - توحید در خالقیت، ربوبیت و عمل  توحید عملی - معاد جسمانی و روحانی انسان - توحید در خالقیت، ربوبیت و عمل

اعتقاد به خداوند حکیم که جهان را با حکمت خود خلق و اداره می کند چه اطمینانی را به انسان می دهد و کدام آیه به این مفهوم اشاره دارد؟ - 52

با شناختن قوانین جهان هستی می تواند براي رفع نیازهاي خود اقدام کرده و به اهداف خود برسد -  إّن اهللا یمسک الّسماوارت و األرض إن تزوال 

با شناختن قوانین جهان هستی می تواند براي رفع نیازهاي خود اقدام کرده و به اهداف خود برسد -  ال الّشمس ینبغی لها إن تدرك القمر 

همۀ وقایع و رخدادهاي جهان تحت یک برنامۀ سامان  دهی شده و غایتمند انجام می گیرد - إّن اهللا یمسک الّسماوارت و األرض إن تزوال

همۀ وقایع و رخدادهاي جهان تحت یک برنامۀ سامان  دهی شده و غایتمند انجام می گیرد - ال الّشمس ینبغی لها إن تدرك القمر

از آنجایی که گرایش به عبادت و پرستش در خلقت ما قرار داده شده است، خداوند کسانی  را که به این گرایش بی توجه هستند، چگونه مورد بازخواست قرار داده - 53
است؟

 «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا ّهللا مثنی و فرادي ...»  «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین» 

 «قال رب الّسجن احبُّ الّی مما یدعوننی الیه و اال تصرف عنی»  «فاستعصم و لئن لم َیْفَعل ما آُمُرُه لُیسَجَننَّ و لیکونا من الصاغرین» 

نگرانی باري تعالی نسبت به آیندة جامعۀ اسالمی که منجر به بیان توأمان یک انذاز و بشارت در قرآن کریم می شود، در کدام آیۀ شریفه متجلی است؟ - 54

 «و لعلک باخع نفسک اال یکونوا مؤمنین» 

 «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم» 

 «الم تر الی الذین یزعمون انّهم آمنوا بما انزل إلیک و ما انزل من قبلک یریدون أن یتحاکمو الی الّطاغوت و قد امروا ان یکفرو به» 

 «و ما محّمد اّال رسول قد خلت من قبله الّرسل افاِن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضراهللا شیئًا و سیجزي اهللا الشاکرین» 

از آنجا که لطف و فضل الهی به انسان هاي نیکوکار، موجب ازدیاد پاداش آن ها می شود، کدام آیۀ شریفه را می توان مورد استناد قرار داد و نشستن غبار ذلت بر - 55
چهرة انسان ذلیل به کدام علت است؟

 من کان یرید العّزة فلّله العّزة جمیعا  -  و ترهقهم ذلۀ  لّلذین احسنوا الحسنی و زیادة -  والَّذین کسبوا السّیئات 

 لّلذین احسنوا الحسنی و زیادة - و ترهقهم ذلۀ  من کان یرید العّزة فلّله العّزة جمیعا  -  والَّذین کسبوا السّیئات 

از دست دادن عمر نتیجۀ عدم شناخت چیست و کدام کالم گهربار در ارتباط با آن می باشد؟ - 56

هدف زندگی - «خدایا ایام زندگی مرا به آن چیزي اختصاص بده که مرا براي آن آفریده اي».

کشف راه زندگی - «آنان که در تعقل و تفکر برترند نسبت به فرمان هاي الهی داناترند».

کشف راه زندگی - «خدایا ایام زندگی مرا به آن چیزي اختصاص بده که مرا براي آن آفریده اي».

هدف زندگی - «آنان که در تعقل و تفکر برترند نسبت به فرمان هاي الهی داناترند».

رفتار مناسب با اعتقاد به انحصار هستی بخشی و پروردگاري خداوند در کدام گزاره تجلی یافته و کدام آیه داّل بر آن است؟ - 57

تنظیم زندگی توحیدي -  «اِّن اهللا ربّی و ربّکم فاعبدوه»  تنظیم زندگی توحیدي -  «قل من رب السموات و االرض» 

«اِّن اهللا ربّی و ربّکم فاعبدوه»  گزینش جهان بینی توحیدي - «قل من رب السموات و االرض»  گزینش جهان بینی توحیدي -

مفهوم «سخن و عمل اهل بیت مطابق با دین و بیان کنندة دستورات الهی است» در کدام آیه بیان شده است؟ - 58

 «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم »  «انما ولیکم اهللا و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة  » 

 «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل »  «انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل بیت » 

فرهنگ و معارف اسالمى



این مطلب که: «وقتی دو نفر با هم آیاتی را از رسول خدا (ص) می شنوند، در یکی کفر و لجاجت و در دیگري به تقویت ایمان منجر می شود، مفهوم کدام عبارت - 59
شریفه را می توان برداشت کرد؟

َئِۀ فال یجزي اّال مثلها  والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا  یِّ  من جاء بِالسَّ

 احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم ال یفتنون  ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون 

معلول آیۀ  یدنین علیهّن من جالبیبهنَّ در کدام آیه آمده و این آیه مربوط به کدام سؤال است؟ - 60

 ان یعرفن فال یؤذین  - آیا در قرآن دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟

 قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین  - آیا در قرآن دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟

 ان یعرفن فال یؤذین - آیا اسالم و قرآن نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟

 قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین" - آیا اسالم و قرآن نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟

در بیان قرآن کریم ضرر و زیان واضح و آشکار تابع چیست و علت دشمنی مسلمانان با حاکمان ظالم در کدام عبارت قرآنی مشهود است؟ - 61

 و ان اصابته فتنۀ انقلب علی وجهه  -  من یعبد اهللا علی حرف  و ان اصابته فتنۀ انقلب علی وجهه  -  قد کفرو بما جاءکم من الحق 

 عدَوي و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة  -  قد کفروا بما جاءکم من الحق  عدَوي و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة   -  من بعید اهللا علی حرف 

کدام عبارت نشانگر آن است که قرآن کریم قدرت خداوند در برپایی قیامت را به طور محسوس تري ارائه کرده است؟ - 62

«براي ما مثلی زد در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود. گفت کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند».

«خداوند است که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن ابر را به سوي سرزمین مرده برانیم، ... زنده شدن قیامت نیز چنین است».

«خداوند به ُعَزیر نبی (ع) فرمود: «و اینک ببین که خداوند چگونه اعضاي پوسیده و متالشی شدة االغ را دوباره جمع آوري و زنده می کند».

«آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند با تباهکاران یکسان قرار خواهیم داد؟ آیا ناپاکان را مانند بدکاران قرار خواهیم داد؟»

کدام آیه با حدیث گهربار پیامبر اکرم (ص) که می فرماید: «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» ارتباط نزدیک تري داشته و هموار شدن راه آزادي انسان ها در کدام حدیث - 63

بیان شده است؟

 «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لعب و أن الّدار اآلخرة لهی الحیوان»  - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقاء آفریده شده اید».

 «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لهب و أن الّدار اآلخرة لهی الحیوان» - «من مرگ را جزء سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینیم».

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخره و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون» - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقاء آفریده شده اید».

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخره و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون»" - «من مرگ را جزء سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینیم».

از آیه شریفۀ  أفمن اّسس بنیانه علی تقوي من اهللا  و رضوان خیر کدام مطلب مستفاد می گردد؟ - 64

یک زندگی استوار براساس تقوا و وصول به بهشت طراحی می گردد.

هر کس اساس زندگی خود را براي وصول به مقام رضوان الهی قرار دهد به آینده امیدوار خواهد بود.

رضایت خدا برترین نعمت خداوند است که به انسان متقی هدیه می شود.

زندگی دینی تنها شیوة مطمئن و قابل اعتماد پیش  روي انسان است.

اینکه «اختیار و اراده در انسان، ناشی از ارادة الهی است» بیانگر چیست و رابطۀ ارادة انسان با ارادة خدا از چه نوعی است؟ - 65

قدر الهی - اثرگذاري خاص به طور مستقیم قضاي الهی - اثرگذاري خاص به طور مستقیم

قدر الهی - وابستگی به عامل باالتر  قضاي الهی - وابستگی به عامل باالتر

راه و روش هاي ائمه (ع) در مبارزه علیه حاکمان ستمگر چگونه بود و رفتار ائمه در راستاي انتخاب شیوه هاي درست مبارزه از چه زمان تکمیل کننده یکدیگر بوده - 66
است؟

متفاوت و متناسب با زمان - بعد از رحلت پیامبر (ص) تا غیبت حضرت حجۀ (عج)

یکسان و متناسب با رفتار و گفتار حاکمان - بعد از بعثت پیامبر (ص) تاکنون

متفاوت و متناسب با زمان - بعد از بعثت پیامبر (ص) تاکنون

یکسان و متناسب با رفتار و گفتار حاکمان - بعد از رحلت پیامبر (ص) تا غیبت حضرت حجۀ (عج)



مفاهیم «تقدیم فرزندان صالح به جامعه»، «نبودن طبقۀ مستکبر» و «بهتر خدا را بندگی کردن» به ترتیب به کدام ویژگی و اهداف جامعۀ مهدوي اشاره دارد؟ - 67

فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال - امنیت کامل - شکوفایی عقل و علم شکوفایی عقل و علم - امنیت کامل - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال

شکوفایی عقل و علم - عدالت گستري - شکوفایی عقل و علم  فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال - عدالت گستري -  فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال

کدام عبارت توصیف کنندة صحیح و کامل ویژگی هاي الزم براي پاسخ به سؤاالت بنیادین انسان است؟ - 68

همه جانبه باشد زیرا راه هاي پیشنهادي بسیار زیاد و گوناگون اند و کامًال درست و قابل اعتماد باشد به طوري که به همۀ نیازها پاسخ دهد.

کامًال درست و قابل اعتماد باشد زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوك نیازمند تجربه است و همه جانبه باشد زیرا راه هاي پیشنهادي هم بسیار گوناگون اند.

همه جانبه باشد به طوري که به نیازهاي مختلف پاسخ دهد و کامًال درست و قابل اعتماد باشد زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوك نیازمند تجربه است.

کامًال درست و قابل اعتماد باشد زیرا راه هاي پیشنهادي هم بسیار گوناگون اند و همه جانبه باشد زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوك نیازمند تجربه است.

نهضت علمی و فرهنگی بزرگی که با ورود اسالم به کشورها آغاز شد، نشان از کدام یک از عوامل ختم نبوت بوده و در تقابل با کدام یک از علل آمدن پیامبران متعدد - 69
واقع شد؟

حفظ قرآن کریم از تحریف تعالیم وحی الهی - تحریف تعالیم پیامبران پیشین آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی - تحریف تعالیم پیامبران پیشین

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی - رشد تدریجی سطح فکر مردم حفظ قرآن کریم از تحریف تعالیم وحی الهی - رشد تدریجی سطح فکر مردم

در برابر انکارکنندة اسوه بودن پیامبر (ص) براي ما انسان ها به دلیل عصمت ایشان، کدام پاسخ شایسته است؟ - 70

ما اور را اسوة کامل خود قرار می دهیم؛ چون می دانیم که هر کاري که انجام داده، مطابق دستور خداوند بوده است.

اسوه قرار دادن به این معناست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم.

اسوه قرار دادن به این معناست که در حّد توان از ایشان پیروي کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم.

اسوه بودن در اموري است که همواره براي بشر خوب و با ارزش بوده اند.

بطالن فرض سکوت قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) در برابر تداوم مسئولیت هاي تعلیم وحی و والیت ظاهري پس از رحلت ایشان، از کدام نکته برداشت می شود؟ - 71

اصوًال حکمت و ادارة جامعه و تعلیم و تبیین دین، امري تمام شدنی و پایان پذیر نیست.

نیاز جامعه به حکومت تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا (ص) نه تنها از بین نرفت، بلکه افزایش یافت.

جامعه همواره نیازمند به امام و رهبري است که در میان انبوه افکار و عقاید، حقیقت را به مردم نشان دهد.

بی توجهی به تداوم مسئولیت هاي پیامبر، دلیل بر نقص اسالم است که براي کامل ترین دین امکان پذیر نیست.

در بیان قرآن کریم آتش دوزخ، از چه جهتی از درون جان دوزخیان سرچشمه می گیرد و چرا بهشتیان خدا را سپاس می گویند؟ - 72

حاصل عمل اختیاري خود انسان است - زیرا با خدا هم صحبت اند و به ذکر او مترنم اند. حاصل عمل اختیاري خود انسان است - زیرا حزن و اندوه از آنان زدوده شده است.

برخاسته از نّیات و مقاصد انسان است - زیرا با خدا هم صحبت اند و به ذکر او مترنم اند. برخاسته از نّیات و مقاصد انسان است - زیرا حزن و اندوه از آنان زدوده شده است.

نتیجۀ زدن مهر خاموشی بر دهان بدکاران در روز قیامت، شهادت چه کسانی است و متبوع عبارت «پیامبران و امامان بهترین شاهدان و گواهان قیامتند» در کدام - 73
گزینه مشهود است؟

اعضاء و جوارحشان - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند. اعضاء و جوارحشان - در طول زندگی همواره مراقب انسان ها بوده اند.

شاهدان و گواهان - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند. شاهدان و گواهان - در طول زندگی همواره مراقب انسان ها بوده اند.

بنابر متون در دسترس مسلمین، شاهد مثال توانمندي فقها در به دست آوردن احکام دین متناسب با نیازهاي روز، چیست؟ - 74

 «لَِینفروا کافۀ َفلوال نَفر ِمن کّل فرقۀ منهم طائفۀ»  «َفمن اَراَد الِعلم َفلیأتها ِمن بابها» 

ا الحواِدُث الواقعُۀ فارِجعوا فیها الی رواة حدیثنا»   «لُِینِذروا َقوَمهم اذا َرَجعوا إلَیهم لعلَّهم یحذرون»  «و امَّ

تکلیف کسی که با خوردن شراب روزة خود را باطل کرده و کسی که به علت عذري در ماه رمضان روزه نگرفته و عذرش تا رمضان بعدي برطرف شده اما قضاي آن - 75
را عمدًا نگرفته به ترتیب کدام است؟

کفارة جمع بر او واجب می شود - روزه را باید قضا کند و براي هر روز  گرم گندم یا جو به یک فقیر دهد.

کفارة جمع بر او واجب می شود - روزه را باید قضا کند و براي هر روز  گرم گندم یا جو به شصت فقیر دهد.

باید روزه را قضا کند و به شصت فقیر 750 گرم گندم یا جو بدهد - روزه را باید قضا کند و براي هر روز  گرم گندم یا جو به یک فقیر بدهد.

باید روزه را قضا کند و به شصت فقیر  گرم گندم یا جو بدهد - روزه را باید قضا کند و براي هر روز  گرم گندم یا جو به شصت فقیر بدهد.

750

750

750

750750



76. While Donald Trump ............... , Somebody threw a shoe at .............. 

1) spoke / him 2) was speaking / herself

3) is speaking / herself 4) was speaking / him

77. A: Are you interested in ............... in the lake? 

B: Oh, it is actually one of my favorite hobbies. 

1) going to fish 2) going fishing

3) to go fishing 4) to go to fish

78. If private cars ............... allowed inside our cities, they would be nicer places to live in. 

1) weren't 2) aren't

3) wouldn't be 4) haven't been

79. They were late for the plane because ............... their passports. 

1) have forgotten 2) are forgotten

3) forgot 4) had forgotten

80. One of the students hurt himself when they were running out of the building ...............? 

1) didn't he 2) weren't they

3) didn't they 4) wasn't he

81. Last weekend, we traveled to a village in the north. The villagers were very ............... 

towards anyone who weren't there. 

1) domestic 2) natural

3) special 4) hospitable

82. Since Jack is lazy and has no ............... of responsibility, he has left his family alone and 

lives in a surrounding area. 

1) emotion 2) health

3) sense 4) principle

83. Your photos will be of high quality only if your camera is free from ............... . Sudden 

jerks discard the photos. 

1) location 2) emotion

3) solution 4) vibration

84. Scientists are still trying to develop the drugs that can be ............... against cancer. They 

have recently produced and experimented many different kinds of products. 

1) pleasant 2) suitable

3) effective 4) probable

85. It is really important to ............... other energy sources before all our natural resources 

are consumed. 

1) develop 2) solve

3) protect 4) compare

86. He said that he examined the old suitcase very carefully but it ............... nothing but 

dirty clothes. 

1) arranged 2) combined

3) contained 4) considered

87. The government is practically unable to control the sharp …………… in the value of the 

foreign currencies. 

1) stick 2) scale

3) boost 4) entry

زبان انگلیسى



Cloze Passage 
 

      All human bodies need the right balance of nutrients in order to keep ideal health. Teens, because 

of the hormonal changes their bodies are …(88)…, need to pay special attention to the kinds of food 

they eat. But many …(89)… . With their busy schedules, teens are less …(90)… to take the time 

necessary to prepare fresh food for …(91)… . It is easier to take a bag of chips. One way to fight this 

temptation is to keep fresh fruits and vegetables handy …(92)… a bunch of carrots and celery sticks 

and store them in cold water in the fridge. Then, when you want a snack, grab a handful of them to eat.  

88. 1) increasing 2) creating 3) giving 4) experiencing 

89. 1) weren't 2) aren't 3) don't 4) didn't 

90. 1) probable 2) absolute 3) fortunate 4) suitable 

91. 1) them 2) themselves 3) they 4) their 

92. 1) Give Up 2) Cut up 3) Check in 4) Look after 

 

Reading Comprehensions 
 

        Bruce Horowitz writes in USA Today that Domino's Pizza is changing its pizza recipe. It will be 

a completely new pizza with a different crust, cheese, and sauce. 

       Some observers say that the company is taking a big risk with such a total overhaul of its main 

product. However, in a 2009 consumer survey, Domino's tied for last place for taste, Domino's was 

voted the best for convenience and price. 

       This change is not something that Domino's took lightly. They spent two years testing many 

different recipes before settling on the new Domino's Pizza. 

       The company will have an advertising campaign to launch the change that should have spread to 

all its restaurants by December 27, 2009. After that, look for the company to put out new ads proudly 

telling the public about the change. The author says that Super Bowl Sunday is the biggest day for 

pizza sales and that Domino's "may buy an ad in the big game." 

       Everyone has his or her own preferences when it comes to food. It will be interesting to see how 

well the new Domino's Pizza is received by those who consider pizza to be an important part of their 

diets. 
 

93. What is the main idea of this article? 

1) Changing a recipe is fun. 

2) Domino's Pizza did poorly in taste comparisons. 

3) Many people eat pizza on Super Bowl Sunday. 

4)Domino's is making a major change to its pizza. 
 

94. Which statement is true? 

1) Domino's prices have been rated best. 

2) No one likes the taste of the original Domino's Pizza. 

3) This reading selection tells us which pizza had the highest taste ranking. 

4)The new recipe will feature chopped beef liver. 
 

95. The new recipe will …………… 

1) certainly make Domino's the most popular pizza in the world 

2) be available before the year 2010 

3) cost twice as much as the old one 

4)only be found in a few Domino's Pizza Restaurant 
 

96. What does the underlined sentence suggest? 

1) people buy more pizzas than before 

2) Domino's Pizza buys tickets to take part in the game 

3) Domino's pizza will at least introduce itself to people 

4)people will have the best pizzas in the game 

 



       Weather forecasting is the use of science and technology to predict the state of the atmosphere for 

a given location. Human beings have tried to predict the weather informally for thousands of years, 

and formally since the nineteenth century. Weather forecasts are made by collecting quantitative data 

about the current state of the atmosphere on a given place and using scientific understanding of 

atmospheric processes to predict how the atmosphere will be on that place. 

       Once an all-human endeavor based mainly upon changes in barometric pressure, current weather 

conditions, and sky condition, weather forecasting now relies on computer-based models that 

considers atmospheric factors. Human input is still required to select the best possible forecast model 

to base the forecast upon, which involves pattern recognition skills, teleconnections, knowledge of 

model performance, and knowledge of model biases. The ever-changing nature of the atmosphere, the 

great computational power required to solve the equations that describe the atmosphere, error 

involved in measuring the initial conditions, and an incomplete understanding of atmospheric 

processes mean that forecasts become less accurate as the difference in current time and the time for 

which the forecast is being made increases. 
 

97. According to the passage, weather forecasting …………… 

1) is a new technology 

2) has a long history 

3) began less than 100 years ago 

4) is not as effective as it used to be 

98. the passage is mainly concerned with …………… 

1) the reasons why humans are attracted to weather forecasting 

2) the circumstances under which weathermen make mistakes 

3) a definition of weather forecasting and the way it is done 

4) the early methods used to predict weather conditions 
 

99.  what does the passage state about the role of humans in modern weather forecasting? 

1) Human work is a necessity. 

2) There is no need for humans. 

3) Even people with no expert knowledge can do weather forecasting. 

4)It now depends more on human intervention than was the case in less modern weather 

forecasting models. 
 

100. The word "which" near the end of paragraph 2 refers to …………… 

       1) processes               2) forecasts              3) difference in current time             4) time 
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