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SECTION A 

1. Read the following unseen passage and answer in Persian (using your own 
words) the five questions below [15 marks]. 

 
 
 
 
 
١ 
 
 
 
۵ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١۵ 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢۵ 
 
 
 
 

٣٠ 

 
 

 !میرگنب رتھب نامنورد ۀنیآ ھب :تسیچ یسانشدوخ
 
 
 و بّاذج اھناسنا زا یرایسب یارب ھک تسا ییاھهزوح ھلمج زا یسانشدوخ
 تسیچ یسانشدوخ ھک دنریگرد لاؤس نیا اب اھناسنا بلغاً الومعم .تسا ینتشادتسود
 ندیسر اب اّما ،تسا راوشدً اتبسن یھاگ یسانشدوخ ھب ندیسر .دیسر نآ ھب دیاب ھنوگچ و
 .درک دھاوخ رییغت امش یگدنز نآ ھب
 ھتشون نینچ نآ یور ھک دراد دوجو »یفلد« رد ناتساب نانوی ھب طوبرم یاھبیتک
 "!سانشب ار تدوخ" :تساهدش
 تخانش یاھشلاچ ۀزادنا ھب ار یسانشدوخ شزرا ،رصاعم ناسانشناور و نافوسلیف

 خساپ ،تسیچ یسانشدوخ ِلاؤس ھب خساپ ،عقاو رد .دناھتفرگ رظن رد دوخ حیحص
 ّۀیقب تسا دنمشزرا یسانشدوخ ھک ردقنامھ ھک تشاد هدیقع »طارقس« .تسین یاهداس
 »نیولاک ناج« .دسرب یسانشدوخ ھب درف ھک یتروص رد رگم ،دنتسھ رادهدنخ اھراک
 .درادن دوجو ادخ زا یتخانش چیھ ،دوخ زا تخانش نودب ھک دوب هدیقع نیا رب زین
 یتومیت« ،لاثم یارب .دناھتشاد عوضوم نیا ھب یرایسب ھجوت زین رصاعم ناسانشناور
 تسا راوشد یسانشدوخ ھب یبایتسد" ھک دنکیم لالدتسا ،اینیجریو هاگشناد رد »نوسلیو
 ".تسین تسرد ھشیمھ و
 ادتبا .تسا یرورض رایسب تسرد یگدنز کبس نتشاد یارب یسانشدوخ ھب یبایتسد
 ھکیلاح رد ،تسین یرورض یلاحشوخ ھب یبایتسد یارب یسانشدوخ ھک دسریم رظن ھب
  .تسا نآ ساسا و ھیاپ

 یارب .دھد رارق ریثات تحت ار ام یناور یگدنز دناوتیم یسانشدوخ ،نیارب هوالع
 نامگرزب و کچوک فادھا ھب ار ام دناوتیم یکّرحم یورین ھچ ھکنیا نتسناد ،لاثم
 یناسنا لماکت یارب یسانشدوخ .میسرب فدھ نآ ھب ات درک دھاوخ کمک ام ھب ،دناسرب
  .تسا راوشد نآ ندروآ تسدھب تاقوا یھاگ اّما ،تسا یرورض رایسب

 ییاھشخب زا یکی ھک دنکیم هراشا ھتکن نیا ھب یسانشناور داتسا »نوسلیو یتومیت«
 .تسام ۀدنیآ تسالاب نآ رد هابتشا ناکما ھک
 یگدنز یارب ،دنسرب یریپ ِّنس ھب یتقو ھک دننکیم ینیبشیپ لاسنایم دارفا ،لاثم یارب
 یتقو ھکیلاح رد .دنھدیم حیجرت دنراد ییانشآ لبق زا نآ اب ھک ّیلحم ھب ار دیدج ِّلحم
 ییاھلحم ات دنرتلاحشوخ رایسب انشآ یاھلحم رد دنسریم یگتسشنزاب ِّنس ھب دارفا نیا
 ِّیط رد ام تاحیجرت تسا نکمم ھنوگچ ھک دھدیم ناشن نیا .دنراد یگزات ناشیارب ھک
  .دنک رییغت نامز
 دوخ ھنوگچ ھکنیا ۀرابرد ناسانشناور یاھھیصوت و تاکن زا یخرب ھب اجنیا رد لاح
 .مینکیم هراشا میسانشب رتھب ار
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Questions

 ؟تساهدوب ھچ یسانشدوخ ھب زورما ات ناتساب نارود زا ناسانشناور و ھفسالف هاگن )فلا

 ؟تسیچ ھلاقم نیا شراگن زا هدنسیون فدھ امش رظن ھب )ب

 ؟تسیچ یسانشدوخ دروم رد امش رظن )پ

 .تساهدرک رییغت نامز لوط رد امش تاحیجرت دھدیم ناشن ھک دینک نایب ناتدوخ یگدنز زا ار یاھنومن )ت

 ؟ارچ و تسا رتمھم امش یارب دننکیم ھیصوت دوخ رتھب تخانش یارب ناسانشناور ھک ییاھھتکن زا کیمادک )ث

٣۵ 

٠۴

ھتشاد رواب ام تسا نکمم ،لاثم ناونع ھب .میشاب نامدوخ راتفر ینیع رظان ھکنیا لّوا
 زورب دوخ زا ھک ھناقّالخ یاھراک نازیم لاس لوط رد اّما ،میتسھ یقّالخ درف ھک میشاب
 هرابود نامدوخ دروم رد رواب ای تخانش نیا دروم رد دیاب ،دشاب مک رایسب میھدیم
 .میشیدنایب
 دراوم یخرب رد تسا نکمم اھنآ .مینیبب نارگید دید زا ار دوخ مینک یعس ھک نیا مّود
 یاھراتفر میراد یعس ھک یماگنھ صوصخ ھب ؛دنشاب ھتشاد ام ھب تبسن یرتتسرد ِدید
 دنک راداو ار امش دناوتیم ،فلاخم دیاقع و تارظن ھب نداد شوگ .مینک ھیجوت ار دوخ
 .دینک لاؤس دوخ یاھرواب ِدروم رد اھراب ات

 دیاش .مینک هدافتسا دوخ تخانش یارب شالت رد یسانشناور ملع یاھھتفای زا ھک نیا مّوس
 دنمفدھ و تسرد تاقیقحت نیاربانب .میتسین هاگآ اھنآ زا ھک دشاب ام دوجو رد ییاھبّصعت
 .دشاب دیفمرایسب دناوتیم یتخانش مولع و یسانشناور ملع ۀنیمز رد
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SECTION B 

2. Translate the following unseen passage into English [15 marks].

١ 

۵ 

١٠ 

١۵ 

٢٠

؟دوب دھاوخ ھنوگچ دعب لاس ٢٠ رنھ ۀدنیآ  

 .درک راکنا ناوتیمن ور ِشیپ قفا رد ار مھم لماوع زا یخرب ،تسا مولعمان هدنیآ ھچرگ
 -ییایفارغج یاھینوگرگد زین و یّتیعمج و یمیلقا تارییغت ھب ناوتیم لماوع نیا نایم زا

 لاح -دراد ّتیعطق ھک تسا رییغت طقف عقاورد هدنیآ رد ،رگید نایب ھب .درک هراشا یسایس
 ینیبشیپ یارب یزادنامشچ نینچ رد .بولطمان عون زا ھچ و دشاب بولطم عون زا ھچ
 .مینک ھجوت اھینوگرگد نیا ھب نادنمرنھ شنکاو یگنوگچ ھب ھک تسا یرورض رنھ ۀدنیآ
 یفادھا ھچ ققحت رد هدنیآ و لاح نامز رد رنھ ھک میزادرپب عوضوم نیا ھب دیاب نینچمھ
 .دشوکیم

 اب نامزمھ یتآ لاس تسیب رد تسا راودیما ھک دیوگیم رنھ هاگشیامن سانشراک کی
 دیدج یاھقفا ھک ینادنمرنھ ششوک اب هارمھ و دھدیم خر رنھ ۀصرع رد ھک یتارییغت
 رظن رد ار یلام دوس اھنت زین تاسسؤم ،دنربیم شیپ ھب ار ون یاھنایرج و دنیاشگیم
 .دنشیدنیب رتشیب یقّمعت و لّمأت اب رنھ ۀضرعِ عّونتم و دیدج یاھهویش ھب و دنریگن

 و دنتفرگ رارق ھّجوت ِنوناک رد رنھ ۀصرع رد دیدج ییاھھناسر ّتدم نیا رد ھکیلاحرد
 نانچمھ یشّاقن ۀضرع .تساهدرک ظفح ار دوخ ِهاگیاج نانچمھ یشّاقن ،دنتفر رانک دعب
 و دوشیم بوسحم اھھناخراگن و اھیجارح ،رنھ یایند رد هدنربشیپ یورین نیرتمھم
 نرق لّوا ۀمین رد ھک ینردم یاھیشّاقن .تساهدروآ تسدھب ار شورف یاھدروکر ۀمھ
 راثآ نیرترادفرطرپ و نیرتاھبرپ زا و دنسریم شورف ھب نانچمھ ،دناهدش هدیشک متسیب
 .دنیآیم رامش ھب رنھ رازاب رد

 ھک تسا یاھنحص ھکلب ،تسین ءایشا و راثآ شنیچ یارب یناکم اھنت هزوم ،نینچمھ
 .دوشیم هدینش و دزادنایم نینط نآ رد نوگانوگ یاھادص
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3. Translate the following unseen passage into English [15 marks].

١ 

۵ 

١٠ 

١۵ 

٢٠

٢۵

 ؟نتفر ھمھ ).هدنام ھنحص طسو توھبم و هدنامرد( :درمریپ
 .اباب وت میرب ).دریگیم ار درمریپ یوزاب( :رتخد
 .باوخب تحار ِلایخ اب ریگب ورب نتفگ یدینشن ھگم :نکلاب یور درم
 ؟ھشیم ھگم ؟مباوخب یروجچ ؟مباوخب :درمریپ
 ).دھاوخیم کمک راوید و رد زا راگنا ،دروآیم ولج ار اھتسد سامتلا اب(
 .باوخن سپ ھشیمن ھک الاح :نکلاب یور درم
 ؟منک راکیچ نم :درمریپ
 .دایمرب تََزا یراک رھ ،منودیمن نم :نکلاب یور درم
 ھچ یکی نم زا ؟منک رس ھب منوتیم یکاخ ھچ ،اھنت تسد ،درمریپ ِنم ،نم ھخآ :درمریپ
 ؟دایمرب یراک
 .یشابن اھنت ھک نک یراک سپ :نکلاب یور درم
 ؟یروج ھچ :درمریپ
 .نوریب نوشِشِکِب هرابود ،نباوخب راَذن ،نک دایرف و داد ،نیَشن تکاس :نکلاب یور درم
 ھن ،فرش ھن ،یرادن یچیھ وت ).نکلاب یور درم ھب ور( .اباب رادرَو تسد ،اباب :رتخد
 ).درمریپ ِلابند ھب( ؟ھشیم کنخ تلد یدِب نتشک ھب ور درمریپ نیا ھک نیا زا ،وربآ
 !اباب ،اباب ،اباب
 ).دیرگیم و دنیشنیم یاھشوگ ناوتان(
 !کمک !کمک !نیایب ،مدرم ،مدرم )نانز دایرف نانچمھ( :درمریپ
 رسِرخآ .تسا هارمھ اھرد ندیبوک یادص اب وا دایرف ،دوشیم مگ اھھچوک یوت درمریپ(
 دوریم لاح زا ،دوش دنب اپ یور دناوتیمن رگید و دیآیم ھنحص طسو ناوتان و ھتسخ
 ،دننکیم هرود هرابود ار درمریپ ،دنوشیم ادیپ هرابود اھھیاسمھ .دتفایم ھنحص فک و
 ).دننارگن و توھبم ھمھ
 ؟مینکب راکیچ ).دوشیم مخ درمریپ یور( :رتکد
یبلق ِیتحاران ،ھخآ ،ھنکیم ھتکِس ھنالا ،نینکب شیراک ھی ادخ ور وت ،رتکد یاقآ :رتخد
 .هراد
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SECTION C 

4. Write an essay in Persian of about 400 words on one of the following topics [25 
marks]. 

 

(a)   What is the importance of leadership in social movements? 
 
(b)   Discuss and criticise an Iranian film you have seen recently. 

(c)   Explain the importance of folklore literature. 

 
 
 
 
 

END OF PAPER 
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