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این سؤال دقیق طّراحی نشده است. باید می گفت امالی چند »زوج واژه«
درست است، نه »واژه«.

و- 6 است  نادرست  َرقبات  و  قَلبات  واژءه  دو  امالی   
شکل صحیح آن ها در متن مذکور، َغلَبات )از َغلبه، به معنی چیرگی، 
ازدحام و کثرت( و َرَغبات )از رغبت به معنی خواسته و کشش( است.

ابیات »الف« و »ب« هر دو از قلمرو زبانی درس - 7  
و  اسیری الهیجی  از  به  ترتیب  و  انتخاب شده  فارسی 3  چهاردهم 

فّرخی سیستانی هستند.
 امسال یکی از شگفتانه ها همین شکل از سؤاالت تاریخ ادبیات است 

که در سایر گروه های آزمایشی نیز آمده است.
راحت تر است- 8 آن  تعلیل که تشخیص  با حسن   

و فراوانی آن به نسبت کم شروع می کنیم. از ابیات »ب« و »د« فقط 
»ب« حسن تعلیل دارد: عّلت این که شر و آشوب از جهان برچیده 
شده این است که معشوق کرشمه ای کرده و همه را عاشق خود کرده 
است و دیگر کسی به فکر فتنه انگیزی نیست. پس گزینه های  
و  حذف می شوند. با تشبیه نمی توانیم گزینه ای را حذف کنیم. 
ایهام می رویم. در بیت »الف« واژءه »راست« در دو معنای: به سراغ 
بیت در  جای گذاری  قابل  برازنده   -2 به راستی  درست،  دقیقاً،   -1

است. ولی در بیت »ج« تنها واژءه ایهام ساز یعنی »راست« فقط در یک 
معنا )جهت راست( به کار رفته است.

بررسی آرایه ها براساس پیشنهاد 
»ج«: تشبیه: پیک نظر )اضافءه تشبیهی(؛ نگار ]چون[ نور دیده است.
»د«: مجاز: عالم مجاز از مردم عالم و جهان مجاز از مردم جهان است.

جناس: خطا )اشتباه( و ختا )ناحیه ای در چین(- 9  
برای  این بیت هیچ دلیل شاعرانه ای  تعلیل: در  )ناهمسان(/ حسن 
از  واقعاً  و می توان گفت محبوب  است  نشده  پدیده ای طبیعی ذکر 

روی ناراحتی چین در ابروی خود انداخته است.
بررسی سایر گزینه ها:

 ایهام: »راستی را« در معنای 1- به راستی 2- راستی قامت در بیت 
قابل جای گذاری است./ استعاره: سرو بستانی استعاره از زیبارویان است.

 مجاز: خون مجاز از کشتن است./ کنایه: به خون کسی کوشیدن 
کاری  برای  دربستن  میان  ـ  اوست.  در کشتن  از سعی کردن  کنایه 

کنایه از آماده و مهّیا شدن برای آن کار است.
 تشبیه: مهر رخسار )در معنای خورشید رخسار اضافءه تشبیهی 
»مهر« واژءه  ایهام:  است./  شده  تشبیه  چارده  ماه  به  مهر  ـ  است( 

ایهام ساز است و در دو معنای: 1- خورشید، 2- محّبت و عشق در 
بیت قابل جای گذاری است.

واژءه - 1 معانی  سایبان«  سریر،  پادشاه،  تخت  »خیمه،   
می رود(.  کار  به  خیمه«  و  »سایبان  معنی  به  نیز  )شراع  است  عرش 
»اصل  معنی  به  مالک  است.  ُرعب  واژءه  معانی  دلهره«  ترس،  »هراس، 
است. »خنجر«  معنی  به  نیز  دشنه  و  سنجش«  ابزار  معیار،  چیز،  هر 

 تنها با واژءه »هراس« می توانستید به پاسخ برسید.

)الیق - 2 است  آرزومند«  »مشتاق،  معنای  به  شایق 
یعنی »درخور«(.

معنای صحیح واژه ها: ارتفاع: محصول زمین های- 3  
و  گرفتاری  مجازاً  و  مانع  محظور:  ـ  درآمدها  و  عایدات  زراعتی، 
پس روی  تنّزل کردن،  واترقّیدن:  ـ  آشکار  روشن،  هویدا:  ـ  مشکل 

کردن ـ کُربت: غم، اندوه ـ حریف: دوست، همدم، همراه
، معنی ذکرشده برای دو واژه )محظور، هویدا( صحیح است   در 
محظوظ و »تحریر« واژءه  ، معنای  )»بهره ور« در  و هم چنین 
واژه  دو  برای  ارائه شده  معنی   ، در  است(.  کتابت  واژءه  معنای 
معنی  مملکت«  )»عایدات  است  مناسب  و  صحیح  کربت(  )هویدا، 
، معنای چهار واژه )محظور، هویدا،  ترکیِب ارتفاِع والیت است(. در 
واترّقیدن، حریف( درست است و در  نیز، برای سه واژه )محظور، 
ُکربت، حریف( معنای مناسبی ذکر شده است. )دّقت داشته باشید 
که ارتفاع به معنی »محصوِل زمین های زراعتی« است نه زمین های 
زراعتی. »گرفتاری« هم منطبق با آن چه در واژه نامءه کتاب درسی ذکر 

شده، از معانی مجازِی محظور است.(

»مصلحت، - 4 معنی  به  صواب  »ج«،  عبارت  در   
به  توّجه  با  و  پسندیده، صالح و درست« مناسب و صحیح نیست 
معنا و همراهی واژه های صراط )پُلی باریک تر از مو میان بهشت و 
جهّنم( و ترازو )مجازاً سنجش و محاسبءه اعمال( می توان دریافت 
در  است.  درست  نیک(  کار  مزِد  اُخروی،  پاداِش  و  )اجر  ثواب  که 
صحیحی  تناسب  فرمانروایی(  )حکمرانی،  ِامارت  نیز،  »د«  عبارت 

ندارد و عمارت )آبادکردن، آبادانی، بناکردن( صحیح است.

شیر- 5  -1 آن ها:  صحیح  شکل  و  امالیی  غلط های   
می دهد.(  نوزادش  به  ماّده  یک  که  شیری  )اّولین  آغوز  آقوز   و 
انبان )کیسه ای مضغ 3- عنبان و مشک   2- مظغ و جویدن  

از پوست دبّاغی شدءه گوسفند درست می کنند.( 4- مسحور  بزرگ که 
و مفطون  مفتون )شیفته، مجذوب( 5- محّوطه و سحن  صحن 
)پهنه و میدانگاه(  6- راحت و مرّفح  مرّفه )آسوده( 7- لئیمی و 
فرومایه گی  فرومایگی )نگارش این کلمه به صورت »فرومایه گی«، 
غلط رسم الخطّی محسوب می شود.( 8- سّیارءه ذحل و مّریخ  ُزَحل 
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بررسی سایر گزینه ها:
1- دم صبح 2- صبح ازل 3- آخر شام 4- شام ابد

1- رشتءه تسبیح 2- دستم = دست من 3- ساعد ساقی
1- حُسن مه رویان 2- مه رویاِن مجلس 3- بحث ما 4- لطِف طبع

5- خوبِی اخالق

وابستءه وابسته در ابیات:- 14  
»الف«: ندارد.

»ب«: صاِف این سر خم: »این« صفت مضاٌف الیه و »خم« مضاٌف الیِه 
مضاٌف الیه است.

»ج«: خندءه جامِ می: مضاٌف الیِه مضاٌف الیه
»تو« و  مضاٌف الیه  صفِت  »جان بخش«  تو:  جان بخش  لِب  گرِد  »د«: 

مضاٌف الیِه مضاٌف الیه است.

15 - 
حاصلش از زندگی، چون گل، گریءه تلخ است.

مسندنهاد

هر کس که، عمر خود را صرف شادمانی کرده است.
مفعولنهاد

اجزای جملءه مصراع سوم:- 16
]تو[ به روزگار سالمت، سالح جنگ بساز )= مهّیا کن(

فعلمفعولنهاد
فعل »ساختن« در معنای »آماده و مهّیا کردن« نیاز به متّمم ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:
 »عالج«، »سود«، »سالح« و »سد« همگی مفعول هستند.

 جمله های غیرساده: 1- دریغ سود ندارد چو کار از دست رفت 
2- کّل بیت دوم یک جملءه غیرساده )مرّکب( است:

مصراع اّول: جملءه پایه، مصراع دوم: جملءه پیرو )که خودش مرّکب از 
پایه و پیرو است(، »وگرنه« و »چو«: پیوندهای وابسته ساز

سالمت  روزگار   -2 واقعه  عالج   -1 اضافی:  ترکیب های   
3- سالح جنگ

دانستن تفاوت میان متّمم اجباری و اختیاری در حیطءه کاری دانش آموزان 
نیست.

و  - 17   ، گزینه های  مشترک  مفهوم   
افزوده شدن آرزوها در پیری است. ولی در  سخن از این است که 

حرص و زیاده خواهی های آن پیر و جوان نمی شناسد.

، سخن از مقام رضا - 18 ،  و  در گزینه های   
و خرسندی به خواست معشوق مشترک است. در  شاعر می گوید: 
هر کس بدون اجازه چهرءه معشوق را ببیند، بدون شک بی صبری، 
آرام و قرار را از او خواهد گرفت. پس مفهوم این بیت از دست دادن 

آرام و قرار با دیدن چهرءه زیبای معشوق است.

حذف - 10 و   گزینه های   تعلیل  حسن  با   
رویدادی  یا  واقعه  برای  بیت  در  شاعرانه ای  دلیل  هیچ  می شوند، 
طبیعی ذکر نشده، ولی شاعر می گوید چون در محّبت معشوق صادق 
واقعی  دلیل  و  نیست  تعلیل  حسن  که  شده ای  مشهور  روراستی  و 
است. با حس آمیزی هم  رد می شود؛ در بیت هیچ نوع آمیختگی 

حواّس طبیعی دیده نمی شود.
بررسی آرایه های 

در  عشق  و  محّبت  و  خورشید،  معنای  دو  در  می تواند  مهر  ایهام: 
او، 2- محبّت و عشق چهرءه  داده شود: 1- خورشید روی  قرار  بیت 
تشبیهی  اضافءه  روی  خورشید  معنای  )در  روی  مهر  تشبیه:  او/ 
مهر  تناسب:  ایهام  است./  شده  تشبیه  صبح  به  سلمان  ـ  است.( 
معنای  در  ولی  است  قبول  قابل  محّبت  معنای  در  دوم  مصراع  در 
بیت  این  در  هم چنین صادق  دارد.  تناسب  آفاق  و  با صبح  خورشید 
اصطالح  )در  صبح  واژءه  با  ولی  است  راستین  و  روراست  معنای  به 
ایهام تناسب دارد./ مجاز:  صبح صادق( و مهر )در معنای خورشید( 
است. سخن  از  مجاز  دم  ـ  است.  طوالنی  مّدت زمانی  از  مجاز  عمر 

»می ساختم و می سوختم«، »سوز و ساز« و »عود - 11  
و بود« جناس ناهمسان دارند و واژه های »عود« )1- نوعی چوب که

متناسب  نوعی ساز )غ ق ق؛  بخور می سوزانند )ق ق( 2-  به جهت 
با بربط(( و »ساز« )1- مدارا کردن )ق ق( 2- آلت موسیقی )غ ق ق؛

متناسب با بربط(( ایهام تناسب دارند.

فعل ساخته شده از مصدر »ترتیب دادن« مسندپذیر - 12  
نیست و عالوه بر نهاد، فقط مفعول می پذیرد:

دوست پدرم این فضای معنوی را از سالیان پیش ترتیب داده بود.
فعلمفعولنهاد

بررسی سایر جمله ها:
کنار آمدند. دانشجویان تازه وارد با وضعیت کنونی خوابگاه

فعلمتّممنهاد

 ]من[ از ابتدای برنامه، شور و هیجان خاّصی در وجود معّلمم
مفعولنهاد

احساس می کردم.
فعل

را همه چیز  اسارت،  طاقت فرسای  و  سخت  شرایط  در  ]من[   
مفعولنهاد

مخفی می کردم.
فعلمسند

در گزینه ها، آن بخش هایی که زیرشان خط نکشیده ایم، قید یا متّمم 
قیدی هستند و جزء اصلی جمله به شمار نمی آیند.

ترکیب های اضافی: 1- شعر حافظ 2- زمان آدم - 13  
3- باغ ُخلد 4- زینت اوراق 5- اوراق دفتر 6- دفتر نسرین 7- دفتر گل

 »را« در این بیت »فّک اضافه« است و گروه اسمی مصراع دوم بعد از 
بازگردانی، چنین می شود: زینت اوراق دفترِ نسرین و گل.

اّما  می شود،  کم  اضافی  ترکیب  یک  بگیریم  اضافه  حرف  را  »را«  اگر 
تأثیری در پاسخ تست ندارد: برای دفتر نسرین و گل، زینت اوراق بود.
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و 9 19 تالش  بدون  که  است  این  سؤال  بیت  مفهوم   
کوشش روزی به دست نمی آید، مفهوم مقابل آن می شود: به  دست 

آوردن روزی نیازی به تالش ندارد که در  دیده می شود.
مفهوم سایر گزینه ها:

 اگر می خواهی روزی ات آماده باشد، باید غم دیگران را بخوری.
 اگرچه سخنور بزرگی هستم اّما جز پشیمانی و حسرت روزی ای ندارم.

 هر کس حساب و کتاب دخل و خرجش را بکند روزی اش همواره 
مهّیا است.

مفهوم مشترک بیت سؤال و  جانبازی عاشقانه 9 20  
است و این که عاشقی با سالمت جور درنمی آید.

مفهوم سایر گزینه ها:
 با وجود جلوءه معشوق گذشتن از جان دشوار نیست.
 آیین عشق، عاشق را از همءه آیین ها بی نیاز می سازد.

 تقابل عشق با زهد و عقل

و 9 21   ، گزینه های  مشترک  مفهوم   
وفاداری  از خاک عاشق است، در حالی که مفهوم   روییدن گل 

عاشق تا زمان مرگ است.

و 2222 فقر  عاشق  که  است  این  سؤال  بیت  مفهوم 
درویشی و مورد سرزنش دیگران قرارگرفتن را تحّمل می کند، اّما فراق 

و دوری یار را نمی تواند تحّمل کند.
در  هم شاعر می گوید اگر وصال یار باشد سوختن و جان دادن 
در پیشگاه او سخت نیست؛ می توان چنین برداشت کرد که سخت تر 
یا هر سختی ای راحت است  از هر چیز برای عاشق دوری یار است؛ 

اگر فراق نباشد.
مفهوم سایر گزینه ها:

 قلم توان شرح فراق ندارد و عاشق نمی تواند سختی فراق را بیان کند.

 به  جا نیاوردن شکر وصال سختی فراق را در پی دارد.
 سختی غیر قابل توصیف فراق

عالم 9 23 محدودیت های  کنارزدن  از  سخن  در    
جسمانی و فراتررفتن از مرز محدودیت های جهان ماّدی است نه آن که 

از کوزه همان برون تراود که در اوست.
بررسی سایر گزینه ها:

 انسان عارف که به کمال رسیده و از خود فانی شده برای عروج به 
آسمان به نردبام )چهارپایءه دار( نیاز ندارد. )تلمیح به داستان حسین 

ج و به دار آویخته شدن او دارد.( منصور حالاّ
 نامءه  اعمال انساِن خودحساب، چیزی جز فرمان رستگاری او نیست. 

)خودحسابان رستگارند.(
 در این جهان نوش و نیش با هم آمیخته است.

مفهوم مشترک بیت سؤال و  این است که 9 24  
تنها مرگ می تواند عاشق را از آستان معشوق و عشق او دور کند.

مفهوم سایر گزینه ها:
 مرگ اختیاری، سبب رستگاری و نجات است.

 وقتی در زندگی در کار خود درمانده ایم، دیگر مرگ از ما چه می خواهد؟
 زندگی واقعی در وصال است./ عاشق از غم و مرگ در راه معشوق 

نمی ترسد.

است 9 25 این  و   سؤال  بیت  مشترک  مفهوم   
آورد. دست  به   را  خود  روزی  انسان  تا  کارند  در  موجودات  همءه  که 

مفهوم سایر گزینه ها:
 گوشه نشینی و سر به زانوی تفّکر نهادن و تواضع سبب بلندمرتبگی 

و کمال است.
 آسمان و تقدیر هم نمی تواند سّد راه من شود.

 روزی هر کس مقّدر است./ نکوهش درخواست روزی از غیرخدا
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»رسوالً«: - 26 ـ  فرستادیم  »أرسلنا«:  کلمات:  ترجمءه   
پیامبری )نکره(ـ  »َعصی«: نافرمانی کردـ  »الّرسول«: آن پیامبر )چون 
»رسول« یک بار به صورت نکره آمده، »ال« در این کلمه معنای »این، 

آن« می دهد.(
بررسی خطاهای سایر گزینه ها:

 فرستاده از فرعون تبعیت نکرد )جای فاعل و مفعول عوض شده 
است.(

 پیامبر )باید نکره باشد.(
)  آن پیامبر ... )مانند 

ترجمءه کلمات: »ال فرَخ«: هیچ جوجه ای نیست - 27  
)»ال«ی نفی جنس است.( ـ »یتعّلم«: یاد می گیرد ـ »أن یقذف«: که 

بیندازد ـ »من األعلی«: از باال ـ »إلی األسفل«: به پایین
بررسی خطاهای گزینه ها: 

 فقط )در جای مناسبی به کار نرفته، باید همراه عبارت بعد از 
»إاّل« بیاید( ـ بتواند )اضافی است.(

پرتاب شدن )»أن یقذف« متعدی است و معنای »پرتاب کردن«
می دهد نه »پرتاب شدن«.(

 »هر« )اضافی است.(ـ  زمانی ... )ساختار جمله تغییر کرده است.(

گیاهان - 28 الطّبّیة«:  »األعشاب  کلمات:  ترجمءه   
دارویی، گیاهان پزشکی ـ »الحیوانات الصحراویّة«: حیوانات بیابانی ـ 

»قد ساعدت«: کمک کرده است ـ »ُصنع األدویة«: ساخت داروها
بررسی خطاهای سایر گزینه ها:

 کمک کرده بود )»قد ساعدت« معادل ماضی نقلی است نه بعید.(
 پرندگان صحرایی )»الصحراویّة« تنها صفِت »الحیوانات« است.( ـ 

»پیدایش« )ترجمءه صحیحی برای »ُصنع« نیست.(
یاری  ـ   ) )مانند  »ایجاد«  ـ   ) )مانند  بیابانی«  »پرندگان   

) رسانده بود )مانند 

ـ - 29 آبادانی  آبادکردن،  »اإلعمار«:  کلمات:  ترجمءه   
 + )لم  است  نتوانسته  یستطع«:  »لم  ـ  سازندگی  ساختن،  »البناء«: 
مضارع  ماضی منفی( ـ »أن یُدرك«: بفهمد ـ »ماذا ینفعه«: چه 
او ضرر  به  : چه چیزی  یضّره«  »ماذا  ـ  او سود می رساند  به  چیزی 

می زند )تکرار ضمیر در ترجمه الزم نیست.(
بررسی خطاهای سایر گزینه ها:

 در جهت )معنای دقیقی برای »في مجال« نیست.( ـ نمی باشد 
)معنای درستی برای »لیست« نیست.( ـ آن چه را )ترجمه صحیحی 
برای »ماذا« نیست.( ـ سود می رساند )ضمیر »ه« در »ینفعه« ترجمه 

نشده است.(
 قادر به ... نمی باشد )»لم یستطع« معادل ماضی منفی است.( ـ 
( ـ سودبخش، زیان بخش )»ینفع« و »یضّر« فعل  چیزی که )مانند 

مضارع هستند.(
( ـ آبادشدن )»اإلعمار« بر وزن »إفعال« بوده   در مسیر )مانند 
و متعدی است.( ـ سازنده بودن )ترجمءه صحیحی برای »بناء« نیست.( 

ـ چیزی که )مانند گزینه های قبلی(

ترجمءه کلمات: »یجب علینا«: ما باید، بر ماست - 30  
»قّوة  ـ  مصرف  »استهالك«:  ـ  کنیم  صرفه جویی  »نقتصد«:  ـ  که 
تا مواجه نشویم ـ »األیّام  نُواجه«:  نیروی برق ـ »حّتی ال  الکهرباء«: 

اّلتي«: روزهایی که ـ »نحتاج إلیها«: به آن نیاز داریم
بررسی خطاهای سایر گزینه ها:

 صرفه جویی ... )در قسمت اول ترجمه، اثری از »ما« نیست.( ـ 
قطع شدن )ص: قطع، قطع کردن(

 زیرا )معنای صحیحی برای »حّتی« نیست.( ـ مواجه می شویم 
)اوالً، »ال نواجه« منفی است، ثانیاً »حّتی« باعث می شود که این فعل 

به صورت التزامی ترجمه شود.(
می شویم  روبه رو  ـ   ) )مانند  قطع شدن  ـ   ) )مانند  زیرا   

) )مانند 

ترجمءه کلمات: »تبادل المفردات«: تبادل کلمات، - 31  
جایگزینی واژه ها ـ »یؤثّر علیها«: بر آن ها تأثیر می گذارد ـ »تأثیراً«: به 
گونه ای که )وقتی مفعول مطلق با خودش جملءه وصفیه داشته باشد، 
این طور ترجمه می شود.( ـ »یجعلها غنّیة«: آن ها را بی نیاز می گرداند

بررسی خطاهای سایر گزینه ها:
»علیها« ثانیاً،  است.  اضافی  »بسیار«  )اوالً،  است  اثرگذار  بسیار 

ترجمه نشده است.(
 در میان زبان ها ... )ساختار و مفهوم عبارت تغییر کرده است.(

( ـ است که )نیازی به آن نیست.(   در میان زبان ها ... )مانند 
ـ اثر می کند و )اوالً مفعول مطلق ترجمه نشده است. ثانیاً آوردن »و«
ابتدای جملءه وصفیه خطاست.( ـ پرثمر )ترجمءه صحیحی برای  در 

»غنّیة« نیست.(

ل«: ثبت نمی کند )البته - 32 ترجمءه کلمات: »ال تُسجِّ  
ـ  کرد.(  ترجمه  هم  مثبت  می توان  را  آن  »إاّل«  وجود  به  توجه  با 

»صدیقتي المجّدة« : دوست تالشگرم ـ »إاّل«: مگر، فقط 
بررسی خطاهای سایر گزینه ها:

ل« معلوم است نه مجهول.(  ثبت نمی شود )»التُسجِّ
 با تالشش )»المجّدة« صفت است.(

 دفتر دوستم )»صدیقة« فاعل است نه مضاٌف الیه( ـ که تالشگر 
) است )»المجّدة« صفت است نه خبر.( ـ ثبت نمی شود )مانند 

33 -
بررسی خطاهای سایر گزینه ها:

 قطعاً )»قد« همراه فعل مضارع معنای »گاهی، شاید ...« می دهد 
نه تأکید.(

نکرده  »تردید  ـ  دارد(  نیاز  است:  )»تحتاج« مضارع  داشت  نیاز   
بود« )»ال یترّدد« مضارع است: تردید نمی کند.(

 رفتار می کنند )»کانوا یعاملون« معادل ماضی استمراری است: 
رفتار می کردند.(

می دهد. - 34 »شجاعت«  معنای  )»اإلقدام«  قدمها   
دّقت کنید که »إقدام« را با »أقدام« اشتباه نگیرید.(
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35 -
بررسی خطاهای سایر گزینه ها:

 »المتراکم« )اوالً، »بخار« ترجمه نشده است. ثانیاً باید نکره باشد.( 
ـ »و« )معادل صحیحی برای »که« در عبارت فارسی نیست.( ـ »نزل«

)»فرومی ریزد« مضارع است.(
 »الغیوم« )جمع »غیم« است در صورتی که »ابر« مفرد است.( ـ 

»البخار المتراکم« )باید نکره باشد.( ـ »مطر« )باید »ال« بگیرد.(
( ـ   »متراکم« )باز هم »بخار« ترجمه نشده است.( ـ »و« )مانند 

) »البخار« )باید در قسمت اول جمله بیاید.( ـ »نزل« )مانند 
ترجمءه متن:

انجام تمرین های ورزشی به  تعدادی از مطالعات تأکید کرده اند که 
افزایش  و  مغز  توانایی های  باالبردن  بر  زیادی  حد  تا  منظم  صورت 
اثر می گذارد. همان گونه که بر سرعت بخشیدن به رشد  فعالیت آن 
این(  با یکدیگر کمک می کند، )و  ارتباط آن ها  سلول های عصبی و 
موضوعی است که باعث می شود انسان بیشتر به آن توجه کند زیرا 
از نابودی و  آن در بهینه سازی توانایی های فردی عقل و جلوگیری 

ضعف آن بسیار مهم است.
فعالیت خود و  از  برای محافظت  مواد غذایی  به  مغز  مورد،  این  در 
هم چنین رشدش نیاز دارد. آن )مغز( به صورت روزانه بیست درصد 
از موارد ورودی به جسم را برای تغذیءه سلول هایش مصرف می کند. 
و از مهم تریِن این موادی که به بهبود کار مغز کمک می کند، میوه ها 
فراموش  اما  هستند؛   3 امگا  از  سرشار  خوراکی های  و  سبزی ها  و 
نمی کنیم که کلید ورود به این زمینه و توجه به این موضوع مهم، 

وجود فکر سالم و ذهن دور از وسوسه های شیطانی است.

صورت سؤال: »کدام یک در افزایش توانایی های - 36  
مغز تأثیرگذار است؟« خطا را مشخص کن.

ترجمءه گزینه ها:
 اقدام به ورزش های منظم در طول زندگی.

 خوردن غذاهای سودمند و خوراکی های سرشار از امگا 3.
آن  در  از هر چه  فکری سالم که  آوردن  به دست  برای   تالش 

خوبی است، بهره مند است.
 تالش در پی افزایش قدرت جسمی با انجام تمرین های ورزشی.

متن دربارءه ورزش های منظم صحبت کرده نه تالش برای باالبردن 
قدرت جسمی. )ضمناً گزینه های  تا  آن قدر صحیح هستند 

که حتماً  جواب است.(

ارتباط - 37 به  »سرعت بخشیدن  سؤال:  صورت   
سلول های عصبی ...............« خطا را مشخص کن.

ترجمءه گزینه ها:
خود  وظیفءه  به  شکل  بهترین  به  سلول ها  که  می شود  باعث   

بپردازند.
ورزشی  کارهای  به  منظم  صورت  به  انسان  که  می شود  باعث   

خود بپردازد.
آن ها  حل  یا  تحلیل  در  ناتوانی  و  موضوعات  فراموش کردن  از   

جلوگیری می کند.

به  عمرش  اواخر  در  انسان  در  که  برخی مشکالتی  رخ دادن  از   
آن ها دچار می شود، جلوگیری می کند.

ارتباط  باعث  که  است  ورزشی  منظم  »تمرینات  زیرا  خطاست   
بهتر سلول های عصبی می شود« در حالی که در این گزینه برعکس 

ذکر شده است.

صورت سؤال: »مغز نخواهد توانست آن گونه که - 38  
شایسته است به کار خود بپردازد مگر این که مصرف کند ............... .«

ترجمءه گزینه ها:
 یک پنجم خوراکی هایی که انسان آن ها را در هر بیست و چهار 

ساعت می خورد.
 20 درصد از میوه ها و آن چه در آن امگا 3 وجود دارد و در غیرِ 

این دو هیچ فایده ای نیست.
 بیست درصد از هر مادءه غذایی که انسان از آن استفاده می کند. 

 یک پنجم از موادی که به صورت ماهانه وارد جسم می شود.

ترجمءه گزینه ها:- 39  
 عقل سالم در بدن سالم است.

 کلیدهای زندگی متعادل.
 تأثیر فعالیت بر بازگرداندن )عالج( فراموشی.

 اثر ورزش در توانمندسازی مغز.

40 -
بررسی خطاهای سایر گزینه ها:

نه  است  تفعیل  باب  از  »تُفّعل«  وزن  بر  )»تُؤثّر«  تفّعل  باب   من 
تفّعل.( 

 مجهول )طبق معنای جمله، فاعل آن مشخص است و مجهول 
نیست.(

 المذّکر المخاطب )طبق معنای جمله برای »مؤّنث غائب« است 
نه  مذّکر مخاطب.(

41 -
خطاهای سایر گزینه ها:

 الزم )»العشرین« مفعول آن است، پس متعدی است نه الزم.( 
 مجهول، مع نائب فاعله )وقتی حرف اولش فتحه دارد نمی تواند 

مجهول باشد.(
حروفه األصلّیة ... )حروف اصلی آن »ه ل ك« بوده و حرف »س«

زائد است.( ـ »مرفوع« )خبر وقتی فعل باشد لفظ مرفوع به تنهایی 
صحیح نیست.(

42 -
بررسی خطاهای سایر گزینه ها: 

 اسم مفعول )»مماَرَسة« بر وزن »مفاَعلَة« مصدر است.(
)  اسم فاعل )مانند 

 مبنی )مصدرها همگی معرب هستند.(

بررسی خطاها:- 43  
صورت  به  باید  و  است  مفعول  اسم  آن،  معنای  )طبق  بون«  »المؤدِّ
اسم  هم  کلمه  این  معنا،  )طبق  »ُمحترِمون«  ـ  باشد.(  بون«  »المؤدَّ

مفعول بوده و به صورت »ُمحتَرمون« صحیح است.(
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»لوحة«- 44 واژءه  دربارءه  خطا  توضیح  سؤال  صورت   
)تابلو( را می خواهد. واضح است که  خطاست. 

ترجمءه گزینه ها:
تختءه  همان  )منظورش  می کنیم.  تمرین  آن  روی  را  درس ها   

کالس است.(
 خبرهای عمومی را روی آن می نویسیم. )منظورش همان تابلوی 

اعالنات یا اطالعات است.(
 آن را فقط به صورت بزرگ و با رنگ های مختلف می یابیم. )غلط 

است چون تابلوی کوچک هم وجود دارد!(
می کشیم.  را  زیبا  شکل های  و  مرور  و  عبور  عالئم  آن  روی   

)منظورش تابلوی راهنمایی و رانندگی و تابلوی نقاشی است.(

)أْسَری، - 45 فعل  مصدر  »إسراء«  گزینه،  این  در   
یُسرِي( است که ماضی آن در آیءه ！سبحان اّلذي أسری بعبده لیالً 
... در کتاب درسی دهم آمده است. این کلمه معنای »حرکت کردن 
در شب« را می رساند ولی در توضیح آن آمده است: »حرکت شخص، 

در شب و روز به جایی«.
ترجمءه سایر گزینه ها:

 »األسری« )جمِع »األسیر«(: آن ها از کسانی هستند که در جنگ 
مغلوب می شوند و دشمن آن ها را می گیرد.

 »االُسرة« )خانواده(: اعضای یک خانه که با هم مانند یک خانواده 
زندگی می کنند.

ة« )جمع »الّسریر«: تخت(: از وسایلی که برای خوابیدن   »األِسرَّ
استفاده می شود مانند زیرانداز.

»ینتقل« از ریشءه »ن ق ل« بوده و »نون« جزء - 46  
حروف اصلی آن است. حروف اصلی در سایر افعال عبارت اند از:

 »ینکسر« )ک س ر( ـ »نبتعد« )ب ع د(
 »ینطلق« )ط ل ق( ـ »یتوّقف« )و ق ف(

 »تنقطع« )ق ط ع( 

اسم - 47 که  و  است  خبر  »قادرون«  گزینه  این  در   
فاعل نیز محسوب می شود: »دانش آموزانی که تکالیف خود را انجام 

می دهند به انجام همءه کارهای خود قادر هستند.«

بررسی سایر گزینه ها:
را  نقش صفت  که  است  »الُمثمرة«  عبارت  این  فاعل  اسم  تنها   

دارد. 
نقش  در  ولی  است  فاعل  اسم  »الُمشکلة«(  )جمع  »الَمشاکل«   
اسم إّن به کار رفته است. »المتوّکل« نیز اسم فاعل است که نقش 

صفت را دارد.
 »المسافرین« اسم فاعل است که مجرور به حرف جّر است.

در این گزینه »تؤمني« از ریشءه »ء م ن« بوده و - 48
»نون« جزء حروف اصلی آن است.

در سایر گزینه ها نون وقایه دیده می شود:
 منعني  منع + ن + ي )مانع من شد(

 أعانتني  أعانت + ن + ي )مرا کمک کرد(
 أعطاني  أعطی + ن + ي )به من داد(

فعل - 49 عبارت،  معنای  به  توجه  با  گزینه  این  در 
دلیل  به  تهی دستان  احترام  که  نده  »اجازه  است:  مجهول  »یترك« 

فقرشان ترک شود.«
ترجمءه سایر گزینه ها:

 می خواهم که به دوستت خبر بدهی لحظءه دیدار نزدیک است.
 چگونه ممکن است که گرامی نداریم کسی را که پیوسته رویش  

را برای ما گشاده است )با ما خوشرویی می کند(؟
 معلمم را با فرمانبری از او، گرامی می دارم و او آن چه از علم دارد 

)علمی که دارد( را به من می بخشد.

50 - 
بررسی خطاهای سایر گزینه ها:

 نجاٌة )در این عبارت، »في الصدق« خبر مقدم است و »نجاة« به 
عنوان اسم »إّن« باید منصوب شود.(

 سامعاٌت )خبر »کان« است و باید منصوب شود.(
 مکّرٌم )خبر »کان« است و باید منصوب شود.(
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بودن 1 51 هدف دار  سؤال،  درصورت  مطرح  آیءه  پیام   
جهان آفرینش است؛ بنابراین باید گزینه ای را انتخاب کنیم که بیانگر 

این مفهوم باشد.
بررسی گزینه ها:

 این بیانگر جایگاه ویژءه انسان در نظام آفرینش است. 
تفاوت  به  فقط  اما  نیست،  نادرست  این که  علی رغم  گزینه  این   
نتیجه  در  و  است  کرده  اشاره  موجودات  با سایر  انسان  میان هدف 

پاسخ کاملی نیست. 
 گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی 

هدف خود حرکت می کنند؛ در نتیجه این گزینه نادرست است.
 این گزینه، به هدف داری همءه موجودات عالم اشاره کرده است 

که نباید فراموش شود؛ در نتیجه پاسخ صحیح است. 

خداوند آن چه در آسمان ها و زمین است، برای 1 52  
انسان آفریده و توانایی بهره مندی از آن ها را در وجود او قرار داده 
انسان را گرامی داشته و  این ها نشان می دهد خداوند متعال  است. 

برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.

روح 1 53 به  ابتدا  سؤال،  صورت  در  مطرح  بیت  در   
آگاهی  و  ثبات  نتیجءه  در  بلندی داشت   اشاره شده است. جان 

دائمی بُعد حقیقی )روح( صحیح است.
درک روشن خود پس از استدالل نادرست است؛ زیرا ما برای اثبات 

خود نیاز به استدالل نداریم.
سپس به جسم اشاره شده است: تن پستی خاک  در نتیجه تحول 

و تغییر بعد جسمانی انسان صحیح است.
اول  به مصراع  فقط  است که  آن  دارد،  این سؤال  ایرادی که  پ.ن: 
توجه شده است و مصراع دوم که به کنار هم قرارگرفتن جسم و روح 
اشاره دارد، اصالً در گزینه ها نیامده است، بنابراین اگر منظور طراح 
فقط ویژگی های روح و جسم بود، نباید مصراع دوم را می آورد که 

موجب اشتباه دانش آموزان و انتخاب  می شود.

حتمی بودن 1 54 بیانگر  سؤال،  صورت  در  مطرح  آیءه   
وقوع قیامت و صدق خداوند در این سخن است. بیت مطرح شده در 
 که می گوید: »چندین پیامبر انسان را از معاد آگاه کرده اند.« به 

این مفهوم اشاره دارد.

انکار 1 55 به  بدکاران  برخی  اعمال،  نامءه  دیدن  با   
خود  نجات  برای  که  جایی  تا  می آورند  روی  خود  ناشایست  اعمال 
از مهلکه به دروغ سوگند می خورند که چنین اعمالی انجام نداده اند. 
در این هنگام، خداوند شاهدان و گواهانی را حاضر می کند که با وجود 
آن ها دیگر انکارکردن میسر نیست. آیءه: ！و اّن علیکم لحافظین کراماً 

کاتبین بیانگر شهادت فرشتگان الهی در پیشگاه خداوند است. 

بر 1 56 پیامبر ④ که در صورت سؤال آمده  حدیث   
از »روش علوی«،  منظور  است.  نموده  تأکید  اعمال  ارزیابی  و  محاسبه 
در  علی ⒔  امام  است.  کرده اند،  توصیه  علی ⒔  حضرت  که  روشی 
مورد محاسبءه نفس می فرماید: »چون صبح تا شب به کار و زندگی 

پرداخت، در شب به خود برگردد و بگوید: ای نفس! امروز روزی بود 
که بر تو گذشت و دیگر بازنمی گردد. خدا دربارءه این روز از تو خواهد 

پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟ ...«

عزم 1 57 و  اراده  تقویت  سبب  که  عواملی  از  یکی   
می شود، توکل بر خداست. توکل به معنای اعتماد به خداوند است، 
به  آن  و محصول  نتیجه  و سپردن  کار  هر  در  وظیفءه خود  انجام  یعنی 

خداوند )در نتیجه گزینه های  و  نادرست است.(
آن چه به انسان اطمینان می دهد تا محصول کار را به خداوند بسپارد، 
آن است که انسان متوکل خداوند را تکیه گاه مطمئن خود می یابد و 
خود را تحت حمایت خداوند قرار می دهد: »اّن اهللا بالغ امره: خداوند 

امر خویش را به سرانجام می رساند.«

عبارت مطرح در صورت سؤال، بیانگر دوستی و 1 58  
در  مؤمنان  نشانءه صداقت  است.  به خدا  نسبت  مؤمنان  محبت شدید 
از  انسان  نمی شود  زیرا  است؛  او  دستورات  از  پیروی  خدا،  دوستی 
صمیم دل کسی را دوست داشته باشد اما از فرمانش سرپیچی کند، 
به  عمل  خداوند،  است.  دوستی  در  عدم صداقت  نشانءه  سرپیچی  این 
دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی 

با خود اعالم می کند.

را 1 59 خود  حقیقی  هدف  اگر  که  می داند  انسان   
نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده 
و چنین کسی در حقیقت، سرمایءه وجودی خود را از بین برده است. 

قرآن کریم می فرماید: ！اّن الخاسرین اّلذین خسروا انفسهم

نکات 1 60 ذکر  است:  »نیروی جاذبه«  بیانگر  اول  آیءه   
علمی بی سابقه

آیءه دوم، بیانگر »نظریءه انبساط جهان« است: ذکر نکات علمی بی سابقه

و 1 61 برابری  خدا ④،  رسول  رهبری  ابعاد  از  یکی   
... اخوت اسالمی است: ！جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا

！لعّلك  است:  مردم  هدایت  در  دلسوزی  و  دیگر، سخت کوشی  بُعد 
باخع نفسك ااّل یکونوا مؤمنین

رسول 1 62 خوب  یاران  از  انصاری،  عبداهللا  بن  جابر   
خدا ④ می گوید: در کنار خانءه خدا و در حضور رسول خدا ④ بودیم 
که علی ⒔ وارد شد و پس از بیان فضائل ایشان، آیءه: ！اّن اّلذین 
منظور  شد.  نازل   البریّة خیر  همه  اولئك  الّصالحات  عملوا  و  آمنوا 
رسول  )برادر  علی ⒔  پیروان حضرت  و  شیعیان   ،از ！خیرالبریّة

خدا ④( است.

عدالت گستری: حس تعاون و یاری دادن به یکدیگر 1 63  
در همه جا دیده می شود.

فراهم شدن زمینءه رشد و کمال: انسان ها بهتر می توانند فرزندان صالح 
به جامعه تقدیم نمایند.

پ.ن: دزدی نشدن از اموال و ثروت دیگران: امنیت کامل
آشکارشدن رازهای هستی: شکوفایی عقل و علم
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نیاز - 64 آفریننده  به  موجودی  هر  بگوید  کسی  اگر   
دارد، نتیجءه چنین حرفی این است که هیچ چیزی وجود پیدا نکند، 
زیرا هر موجودی را که ما فرض کنیم، باید قبل از آن موجودی باشد تا 
آن را پدید آورد و این سلسله تا بی نهایت پیش خواهد رفت و هیچ گاه، 
هیچ موجودی پدید نخواهد آمد. این همان مفهوم »تسلسل علت ها«
است؛ یعنی این که سلسلءه علت و معلول ها تا بی نهایت ادامه یابد و به 

علتی نخستین ختم نشود و این مطلب از نظر عقلی محال است.

معنای آیءه مطرح در صورت سؤال این است: »از - 65  
مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره ای )تنها به زبان و 
هنگام وسعت و آسودگی( عبادت و بندگی می کند، پس اگر خیری 
به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد، از خدا 
رویگردان می شود.« این معنا را در گزینه ها بررسی می کنیم تا ببینیم 

کدام گزینه پاسخ صحیح است.
بررسی گزینه ها: 

 این گزینه مفهوم آیءه: ！ا رایت من اّتخذ الهه هواه است.
 آیءه سؤال ارتباطی به اتخاذ دین از بزرگان و اجداد ندارد.

افراد فقط هنگام  آیءه سؤال، می گوید برخی  این که  به  با توجه   
افراد  به  نتیجه  در  می کنند،  بندگی  را  خدا  آسودگی  و  خوشی 
دین  حقانیت  معیار  که  دارد  اشاره  ضعیف  ایمان  با  و  سست عنصر 
را مسائل مادی می پندارند. چراکه اگر بالیی به آن ها برسد، از خدا 

رویگردان می شوند.
 آیءه سؤال ارتباطی به بی رغبت شدن به امور دنیوی ندارد. عالوه بر 

آن، این گزینه از لحاظ مفهومی نیز غلط می باشد.

اگر کسی به هر علتی گناهی را انجام داد، نباید - 66  
گناهش را برای دیگران بیان کند؛ زیرا با اظهار گناه، زشتی آن در 

نظر او و دیگران از بین می رود: اظهارکنندءه گناه.
با توجه به آیءه: ！اّن اّلذین یحّبون أَن تشیع الفاحشة فی اّلذین آمنوا 
عذاب  گناه،  اظهار  نتیجءه   ،و2اآلخرة الّدنیا2 الیم2فی2 لهم2عذاب2

دردناک در دنیا و آخرت است.

احساس رضایت یا پشیمانی و مسئولیت پذیری: - 67  
شواهدی بر وجود اختیار

دریافت پاداش های وصف نشدنی: از میوه های درخت اخالص

آیءه مطرح در صورت سؤال، بیانگر سنت »توفیق الهی  «- 68  
است. بنابراین باید گزینه ای را انتخاب کنیم که به این سنت اشاره دارد.

بررسی گزینه ها: 
  این گزینه بیانگر سنت توفیق الهی است و پاسخ صحیح می باشد.

 باتوجه  به این که در این گزینه به »امداد عام الهی« اشاره شده، 
نادرست است. زیرا سنت توفیق، امداد خاص الهی است.

الهی« اشاره کرده،  با توجه به این که این گزینه به »امداد عام   
نادرست است. 

 این گزینه بیانگر سنت توفیق نیست و سنت توفیق فقط شامل 
بندگان نیکوکار است نه گناهکار.

المستقیم - 69 الصراط  ！اهدنا  حمد:  سورءه  آیات  در   
از    الّضالین ال  و  علیهم  المغضوب  غیر  علیهم  انعمت  اّلذین  صراط 
خداوند می خواهیم که ما را به راه راست هدایت کند، نه راه کسانی که 

بر آن ها خشم گرفته و نه گمراهان. بنابراین این آیات از خداوند متعال، 
رهایی از انحراف گمراهی و ضاللت را خواسته است. آیه ای که به ضاللت 
و گمراهی انسان اشاره دارد، آیءه: ！ا لم تر الی اّلذین یزعمون انّهم آمنوا 
بما انزل الیك و ما انزل  من قبلك یریدون أَن یتحاکموا الی الطّاغوت ... 
و یرید الّشیطان ان یضلّهم ضالالً بعیداً است. کسانی که داوری نزد 

طاغوت می برند، شیطان آن ها را گمراه نموده است.

زیبایی ها، خوبی ها و کماالت - 70 به دنبال  انسان ها   
نامحدودند: ویژگی های فطری مشترک

خواسته  انسان  از  دینی  راهنمایان  و  الهی  فرستادگان  به  ایمان 
می شود؛ در برنامءه اسالم از انسان خواسته می شود که تا با اندیشه در 
خود و جهان هستی به ایمان قلبی دست یابد. )نه عرصءه عمل که در 

گزینه های  و  آمده(.
اسالم با ضرر دیدن و ضرررساندن مخالف است: وجود قوانین تنظیم کننده

آیءه تطهیر - 71 به معنای  با توجه  باید  را  این سؤال    
پاسخ داد:

اّنما یرید اهللا لیذهب عنکم 
الّرجس اهل البیت

همانا خدا اراده کرده که از شما اهل 
بیت پلیدی و ناپاکی را دور گرداند.

و شما را کامالً پاک و طاهر قرار دهد.و یطهرکم تطهیراً

شناخت ویژگی های روحی زن و مرد: مهم ترین - 72  
برنامه در تشکیل خانواده

معاشرت خانواده های دو طرف با یکدیگر و شناخت دوستان همسر: 
راه های شناخت همسر

این سؤال را باید با توجه به مفاهیم آیه پاسخ داد:- 73  

ا لم اعهد الیکم 
یا بنی آدم

ای فرزندان آدم 
مگر با شما پیمان 

نبستم

خداپرستی و عدم 
اطاعت از شیطان، یک 
پیمان الهی است که 

همگان ملزم به اجرای 
) مفاد آن هستند. )

ان ال تعبدو 
الشیطان

که شیطان را 
پرستش نکنید.

انه لکم عدو 
مبین

همانا که او دشمن 
آشکار شماست.

شیطان دشمن پنهان 
نیست. )نادرستی 

) گزینه های  و 

و ان اعبدونی 
هذا صراط 

مستقیم

و این که مرا 
بپرستید که همان 

راه راست است.

انسان همواره بر 
سر دو راهی بندگی 
خداوند و بندگی 

شیطان قرار دارد و 
زندگی، صحنءه انتخاب 

یکی از این دو راه 
است؛ یعنی انسان 
همیشه بهترین راه 
را انتخاب نمی کند. 

) )نادرستی 
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جملءه »اگر بنده می بود، بندگی می کرد و حرمت - 74  
حارث  بن  بشر  قلب  بر  تیری  می داشت« چون  نگه  را  خود  صاحب 
نشست و او را تکان داد. وی در حضور امام توبه کرد و تا زنده بود به 

پیمان خویش وفادار ماند: توبءه واقعی و وفاداری به پیمان الهی.

از - 75 »و  می گوید:  سؤال  صورت  در  مطرح  آیءه   
نشانه های خدا آن است که همسرانی از نوع خودتان برای شما آفرید 
تا با آن  ها آرامش یابید و میان شما دوستی و رحمت قرار داد. همانا در 
این مورد، نشانه هایی است برای کسانی که تفکر می کنند.« این آیه 
بیانگر انس با همسر از اهداف ازدواج است. گزینه ها را بررسی می کنیم 

تا ببینیم این مفاهیم با کدام گزینه مطابقت دارد.

بررسی گزینه ها: 
 این آیه دوستی و رحمت را عامل پیوند زن و مرد معرفی کرده، 

نه همءه افراد جامعه.
 این گزینه که به آرامش خانواده و ایجاد دوستی و رحمت اشاره 

دارد، پاسخ صحیح است و هر دوی این مفاهیم در آیه آمده است.
 این گزینه گرچه نادرست نیست، اما اوالً به آرامش و انس روحی 
برای  آیه  این  در  اندیشه کردن  ثانیاً  و  نکرده  اشاره  اصالً  همسر  با 

شناخت بیشتر خدا بیان نشده است.
 آیه فقط به آرامش روحی اشاره کرده، نه جسمی و از طرفی به 

ناقص بودن انسان بدون همسر اشاره نکرده است.
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این مرد ثروتمندترین مرد جهان است و اولین 6 76  
مردی که خانه ای دارد که ساختش بیش از یک میلیارد دالر هزینه 

داشته است.
نکته  این  می شود.  بیان  مصدر  به شکل  فعل  ترتیبی،  اعداد  از  بعد 
از  بابت،  این  از  من  نیست!  جدید  نظام  کتاب های  از  هیچ کدام  در 
طرف طراح از شما عذرخواهی می کنم. ولی باید دقت کنید که چرا 
باشند: مشکل گزینه های  گزینه های دیگر نمی توانند جواب صحیح 
»که« به یک  اصلی  به جملءه  اتصال  برای  که  است  این  و  
وصفی نیاز دارند. مشکل  این است که اسم توصیف شده را دوباره 

در شکل ضمیر فاعلی he تکرار کرده است.

این ورزشکار مشهور در 12 سپتامبر 1980 در 6 77  
یک شهر کوچک متولد شد.

وقتی می گوییم »12 سپتامبر 1980« یعنی به یک »روز« خاص اشاره 
می کنیم. برای »روز« از حرف اضافءه on در معنی »در« استفاده می کنیم.

بگوید 6 78 که  ندارد  وجود  مشخصی  شواهد  هیچ   
فوتبال کجا و چه زمانی اختراع شد، ولی بیشتر مورخان قبول دارند 
که قرن ها قبل از این که شکل امروزی این بازی در انگلستان شکل 

بگیرد، نوعی بازی با توپ انجام می شده است.
 اختراع کرد 
 اختراع شد 

 داشت اختراع می کرد 
 اختراع می شد؛ اختراع خواهد شد

این یک تست ترکیبی از مبحث معلوم و مجهول و مبحث زمان ها 
است. اگر گزینه ها را مقایسه کنید، دیگر نیاز به هیچ توضیح بیشتری 
ندارید. به معنی  دقت کنید و ببینید که would در فارسی به 

چه شکل هایی ترجمه می شود.

که 6 79 هستند  کسانی  تجارت  در  افراد  موفق ترین   
نیازهای آینده را زودتر از ]شروع[ رقابت پیش بینی می کنند.
 ضمیر موصولی who را به اشتباه بعد از فعل آورده است. 

 پیش بینی می کنند آن هایی را که ]نیازهای آینده[ هستند.
 اسم توصیف شده را در شکل ضمیر those تکرار کرده است.
 کسانی هستند که ]نیازهای آینده را[ پیش بینی می کنند.

من فکر می کنم هنرها به اندازءه ریاضی و علوم 6 80  
مهم اند و بنابراین باید بسیار جدی گرفته شوند.

 آرام؛ صلح آمیز   مهم، اساسی؛ ضروری 
 ماهر؛ ماهرانه   سنتی؛ قدیمی

سخت بود، ولی من بعد از چندین سال توانستم 6 81  
مردی را که با خودرویش به من زده بود و توانایی راه رفتنم را گرفته 

بود ببخشم.
 نفرت داشتن از

 بخشیدن 
 انتظار داشتن 

 قدردانی کردن از؛ درک کردن

و 6 82 هتل ها  و  است  شلوغ  خیلی  ونیز  طبیعتاً،   
رستوران ها گران هستند، ولی اکنون فرصتی بی نظیر و زمان بسیار 

خوبی برای من است تا بتوانم این شهر زیبا را تجربه کنم.
 بی نظیر، منحصربه فرد   اجتماعی؛ معاشرتی 

 تازه، جدید؛ اخیر  خالق؛ خالقانه

خوب است که آن ها در این پروژه واقعاً در خطر 6 83  
افرادی  بود  واقعی ممکن  موافقم، در یک وضعیت  نبودند، ولی من 

کشته شوند.
 واقعاً؛ در واقع   شجاعانه 
 با بی دقتی   با تردید

هدف خدماتی که آن ها راه انداخته اند این است 6 84  
که نیازهای دانش آموزان را در گروه های سنی مختلف برآورده کند.

 کار کردن، عمل کردن
 برآورده کردن )نیاز، درخواست، شروط و غیره(

 متغیربودن، نوسان داشتن 
 اطاعت کردن از، فرمان بردن از

وقتی با یک کلمءه ناآشنا روبه رو می شوید، بهتر 6 85  
است در یک فرهنگ دوزبانه دنبال معنی آن بگردید.

 فکر کردن به  
 چسبیدن به؛ رهانکردن  

 ]در فرهنگ[ دنبال )معنی کلمه( گشتن
 ادامه دادن به

در ابتدا رأی دهندگان توجه زیادی به او به عنوان 6 86  
آدم مناسب این منصب نکردند، ولی حاال آن ها باور دارند که او به 

اندازءه کافی کارآمد است.
 توجه  موضوع؛ ماّده 

 عالقه   توجه
دقت کنید که در این تست از همایند take notice of )به چیزی یا 

کسی توجه کردن( استفاده شده است. 

با 6 87 به عنوان رئیس یک شرکت بزرگ  باید  جف   
تعهد و صداقت عمل کند تا موفق شود.

 میراث   رحمت؛ حمایت؛ نعمت 
 موفقیت؛ دستاورد   تعهد؛ فداکاری

 کلوز تست
رستوران  اولین  که  پیش  سال   100 از   )88( این که  به  پی بردن 
است  شده  محبوب  چه قدر  فست فود  غذای  شد،  افتتاح  فست فود 
تعجب آور است. از آن زمان تا حاال، غذاهای فراوری شده پُرکالری در 
سراسر جهان گسترش پیدا کرده، همراه با رستوران های زنجیره ای 
چندملیتی که به سرعت )89( سطوحی از رشد را تجربه می کنند که 
هیچ نشانی از کندشدن ندارند. در حال حاضر، بخش زیادی از این 
)90( گسترش در مناطق کم تر توسعه یافتءه جهان رخ می دهد، جایی 
که به نظر می رسد امکان شکل گیری وفاداری مشتری آسان تر است، 
ولی فقط در این مناطق نیست که چنین رشدی )91( مشهود است. 
در واقع، یک مطالعءه جدید نشان داد که چنین افزایشی در اروپا نیز 
رخ داد، جایی که بین سال های 1997 و 2015 تعداد ]رستوران های 

عرضه کنندءه[ غذاهای بیرون بر تا ۴5 درصد )92( باال رفت.
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88 6
 برای؛ به مدت   در 

 یکی از   از ]... تا حاال[

بعد از جای خالی یک جملءه وصفی وجود دارد 6 89  
به  با فاعل سوم شخص مفرد  show است و نمی تواند  که فعل آن 
، تمام گزینه های دیگر فاعل سوم شخص مفرد به  کار برود. به جز 

حساب می آیند.

90 6
 گسترش، توسعه   بهبودی 

 احتمال   الهام

91 6
 دقیق   مشهود، قابل مشاهده 

 ریز، کوچک  نامطمئن

92 6
 ضربه زد  گرفت

 باال رفت   ترک کرد

متن اول
کشور استرالیا منطقءه وسیعی به نام »منطقءه دورافتاده« دارد که افراد 
خیلی خیلی کمی در آن زندگی می کنند. اگر در »منطقءه دورافتاده«

این یعنی شما  از هر شهری دور هستید و  زندگی می کنید، احتماالً 
بروید، چه  به مدرسه  نتوانید  اگر  با مدرسه فاصلءه زیادی دارید. پس 
از 100 کودک  بیش  کار می کنید؟ ُخب، مدرسه پیش شما می آید. 
در »منطقءه دورافتاده« به ASSOA می روند ـ مدرسءه مجازی آلیس 
اسپرینگز. دانش آموزاِن ASSOA از طریق اینترنت با هم ارتباط دارند.
وقتی  برگزار می شود.  زنده  به صورت پخش  از جلسات درس  بعضی 
دانش آموزان وارد سیستم می شوند، معلمشان روی صفحه رایانه شان 
پروژءه  یک  کند،  صحبت  دانش آموزان  با  می تواند  او  می شود.  ظاهر 
هنری را نشان دهد یا یک آزمایش علمی را توضیح دهد. او نمی تواند 
دانش آموزان را ببیند، ولی می تواند صدای آن ها را بشنود. دانش آموزان 
از طریق اینترنت و با استفاده از رایانه هایشان با معلم خود و با یکدیگر 
ارتباط برقرار می کنند. ولی چون دانش آموزان در یک کالس »مجازی«
هستند، و نه در یک مدرسءه واقعی، باز هم باید یک معلم خصوصی 
معلم  یک  یا  والدین  از  یکی  می تواند  خصوصی  معلم  باشند.  داشته 
به  تا  دیده اند  آموزش  خصوصی  معلم های  همءه  باشد.  استخدام شده 

دانش آموزان در درک و تکمیل کارشان کمک کنند.
ASSOA سعی می کند یک جامعءه دانش آموزی ایجاد کند. هر دو 

شرکت  مجازی  درسی  شورای  یک  در  دانش آموزان  بار  یک  هفته 
می کنند. سه بار در سال، همءه دانش آموزان به شهر آلیس اسپرینگز 
سفر می کنند. آن ها به مدت یک هفتءه تمام کالس مجازی را ترک 

می کنند و وارد یک کالس واقعی می شوند.

بهترین عنوان برای این متن چیست؟6 93  
 نگاهی به آینده 

 الگوی استرالیایی
 مدرسه یک کلیک ]با شما[ فاصله دارد

 »منطقءه دورافتاده« واقعاً یک جای دورافتاده است

دربارءه 6 94 می تواند  زیر  جمله های  از  کدام یک   
شهرهای استرالیا استنباط شود؟

»منطقءه  مردم  برای  اینترنتی  خدمات  تأمین کنندءه  آن ها   
دورافتاده« هستند.

 آن ها به »منطقءه دورافتاده« نزدیک تر هستند تا شهرهای بزرگ.
 آن ها آموزش را از طریق اینترنت ارائه می کنند.

 آن ها واقعاً مدارس واقعی دارند.

مورد 6 95 در  زیر  از جمله های  کدام یک  متن،  طبق   
بچه های »منطقءه دورافتاده« درست است؟

 بیشتر درس هایشان به صورت پخش زنده برگزار می شود.
 آن ها معلم هایی دارند که در خانه به آن ها سر می زنند. 
 آن ها به استانداردهای آموزشی پایینی دسترسی دارند.

بار، مدت زمان کوتاهی به یک مدرسءه واقعی   آن ها سالی یک 
می روند.

که 6 96 زنده  پخش  مجازی  کالس های  متن،  طبق   
دانش آموزان دارند کالس هایی هستند که در آن ها ............... . 

 معلم می تواند دانش آموزان را ببیند
 دانش آموزان می توانند معلم خود را ببینند

 معلم کالس معلم خصوصی هر دانش آموز نیز هست
 دانش آموزان نمی توانند با یکدیگر صحبت کنند

متن دوم
وقتی در 373 سال قبل از میالد زمین لرزه ای در شهرهای هلیک و 
بورا در یونان باستان رخ داد، گزارش ها مدعی شدند که این شهرها 
خالی از حیوانات بود: گزارش شده که در روزهای قبل از زمین لرزه، 
موش ها، راسوها، مارها و حشرات در حال گریختن از منطقه بودند. 
داستان های این چنینی دربارءه بسیاری از موجودات ظاهراً پیشگو وجود 
دارد، ولی دانشمندان موفق نشده اند دقیقاً مشخص کنند حیوانات 
چگونه می توانند زمین لرزه های پیش رو را حس کنند. تحقیقات در 
امر  از  بعد  این موضوع مغشوش است، چون مطالعات معموالً  مورد 
واقع است و خطر به کارگیری اطالعات گذشته نگر را به همراه دارد. 
این  برای  کنترل  مطالعءه  عنوان  به  که  تحقیقی  در  در سال 1981 
غیرمعمول حیوانات  رفتار  که  فهمیدند  انجام شد، محققان  موضوع 
تنها می تواند مشخصاً به یکی از چهار زمین لرزءه تحت بررسی مرتبط 
هم  شبیه  زمین لرزه ها  همءه  است،  آمده  مقاله  در  که  چنان  باشد. 
نیستند؛ هر زمین لرزه ای ممکن است عالئم اولیءه منحصربه فرد خود 
برای حیوانات  از آن ها ممکن است  باشد، که فقط بعضی  را داشته 

آشکار باشد.
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متن عمدتاً به چه چیزی می پردازد؟6 97  
 زمین لرزه ها در گذشته چه قدر ویرانگر بودند

 چرا دانش ما از زمین لرزه ها ناقص است
مورد  زمین لرزه ها  بعضی  پیش بینی  برای  می تواند  که  راه  یک   

استفاده قرار بگیرد
 تاریخچءه بررسی علمِی زمان وقوع زمین لرزه ها

نظر 6 98 از  متن  در  از(  )گریختن   »fleeing« کلمءه   
معنی نزدیک است به ............... .

 حمله کردن به   اطالع دادن به 
 متکی بودن به   فرارکردن از

طبق متن، این صحیح است که حیوانات ............... . 6 99  
وقوع زمین لرزه جلوگیری  از  تا  بشر کمک کرده اند  به   همیشه 

کند
 ممکن است قادر به پیش بینی تنها بعضی از زمین لرزه ها باشند

 تقریباً هیچ وقت در زمین لرزه کشته نمی شوند
 بهترین راه برای پیش بینی زمین لرزه ها هستند

به 6 100 دارد  اشاره  متن  در  )که(   »which« کلمءه   
. ...............

 عالئم   مطالعه 
 حیوانات   زمین لرزه
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3 ضرب 0 103 2 2( )( )x x+ - دو طرف تساوی را در
می کنیم:

3 2 2 2 1

2

3 2 2 3

2

( )( )( ) ( ) ( ) ( )x x x
x

x x x
x

+ - -

+
-

+ - -

-

= ´ + -2 3 2 2

3

( )( )x x

Þ - - - + - = + -3 2 2 1 3 2 3 2 2 2( )( ) ( )( ) ( )( )x x x x x x

Þ - - + - - - = -3 2 4 2 3 6 2 4
2 2 2( ) ( ) ( )x x x x x x

Þ - + - + + = -6 15 6 3 3 18 2 8
2 2 2x x x x x

Þ - + = Þ - - =x x x x2
12 32 0 4 8 0( )( )

Þ
=
=

ì
í
î

x
x

4

8

دو جواب به دست آمده، مخرج کسرها را صفر نمی کنند، پس هر دو 
جواب قابل قبول اند.

4 8 12+ = مجموع ریشه ها برابر است با: 

حساب 0 104 را   f g- و  f g+ توابع دامنءه  ابتدا   
Dg است: Df و می کنیم. دامنءه هر دوی آن ها، اشتراک

D D D Df g f g f g+ -= = = { , , }1 3 5

f را تشکیل می دهیم: g- f و g+ حاال توابع
f g+ = + + +{( , ),( , ) ,( , )}1 5 2 3 4 2 5 3 6

={( , ),( , ) ,( , )}1 7 3 6 5 9

f g- = - - -{( , ) ,( , ) ,( , )}1 5 2 3 4 2 5 3 6

= -{( , ),( , ) ,( , )}1 3 3 2 5 3

حاال دو تابع به دست آمده را بر هم تقسیم می کنیم.
f g
f g

+
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=
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{( , ),( , ) ,( , )}1
7

3
3
6

2
5

9

3

= -{( , ),( , ) ,( , )}1
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3
3 3 5 3

{ , , }7

3
3 3- مؤلفه های دوم زوج مرتب ها، برد تابع هستند: 

  از گزینه ها کمک می گیریم. مقدار هر 0 105
x به دست می  آوریم: = x و1- = 3 دو تابع را به  ازای

f

g
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در 0 101 کنیم.  ساده  را  چپ  سمت  کسر  باید  اول   
x فاکتور می گیریم: xصورت از x x

x x x
( )
( )( )

2

2

3 2

1 4

+ +
+ -

در صورت از اتحاد جمله مشترک و در مخرج از اتحاد مزدوج استفاده 
xمی کنیم: x x

x x x x
x

x x
( ) ( )

( ) ( )( ) ( )
+ +

+ + -
=

-
1 2

1 2 2 2

با جای گذاری کسر به دست آمده، کل عبارتمان به شکل زیر می شود:
x

x x x x
x

x x x x( ) ( ) ( )-
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-2
2
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x x x
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( )

x می گیریم:0 102 ضلع مربع را  

مساحت مثلث و مربع را حساب می کنیم:

W±X¶ SeIv¶
ÌIÿUnH ½køI¤

=
´

= =
2

10

2
5

( )( )x x

ÍMo¶ SeIv¶ Í±ò= =( )2 2x

2 مساحت مربع )یعنی
3

( از 5x سؤال گفته، مساحت مثلث )یعنی

8 کم تر است، پس:
3

،) 2
3

2x
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3
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2 15 8 0

2 3 2x x x x
اول دلتا و بعد ریشه ها را حساب می کنیم:
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، مساحت مثلث برابر است با: x = 8 با جای گذاری

      S = ´ =10 8

2
40
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اتحاد مکعب مجموع به صورت روبه رو است:0 107  
( )x y x x y xy y+ = + + +3 3 2 2 3

3 3

4b قرار می دهیم: a2 و y به ترتیب x و در تساوی باال جای
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )a b a a b a b2 3 2 3 2 2 2 2

4 3 4 3 4+ = + +

+ = + + +
¯

( )4 12 48 64
3 6 4 2 2 3

4

b a a b a b b
a b KÄoò

با 0 108  y x= -13 خط روی  نقطه  دو  مختصات   
8 را پیدا می کنیم: 2 و طول های

y x yx= - ¾ ®¾¾ = - ==
13 13 2 11

2

Þ =A â¾õ£º ( , )2 11

y x yx= - ¾ ®¾¾ = - ==
13 13 8 5

8

Þ =B â¾õ£º ( , )8 5

y هستند، x ax b= - + +1

2

2 دو نقطءه به دست آمده روی سهمی
پس:

A روی سهمی است. نقطءه Þ = - + +11
1

2
2 2

2( ) ( )a b

Þ = - + + Þ + =11 2 2 2 13a b a b

B روی سهمی است. نقطءه Þ = - + +5
1

2
8 8

2( ) ( )a b

Þ = - + + Þ + =5 32 8 8 37a b a b
دو معادلءه به دست آمده را در یک دستگاه حل می کنیم:

2 13

8 37

2 13

8 37

1a b

a b

a b
a b

+ = ¾ ®¾¾

+ = ¾ ®¾¾

ì
í
ï

îï

- - = -
+ =

ì
í
ï

îï
Å

´ -( )

xj¼i

66 24 4a a= Þ =
2، داریم: 13a b+ = a در معادلءه = 4 با جای گذاری

2 4 13 8 13 5( ) + = Þ + = Þ =b b b

y x x= - + +1

2
4 5

2 پس ضابطءه سهمی به صورت روبه رو است: 
طول و عرض رأس آن را حساب می کنیم:

x b
as = - = -

-
=

2

4

2
1

2

4

( )

x را در ضابطه قرار می دهیم تا عرض رأس هم به دست آید: = 4
ys = - + + = - + + =1

2
4 4 4 5 8 16 5 13

2( ) ( )
) است. , )4 13 پس مختصات رأس به صورت

کتاب 0 109  59 صفحءه  کالس  در  کار  از  سؤال  این   
درسی یازدهم طرح شده است.

در آن جا این جمله را داریم: شاخص بهای کاالها و خدمات به واحد 
اندازه گیری،  واحد  2برابرکردن  با پس  ندارد.  بستگی  اندازه گیری 

شاخص بهای کاال و خدمات تغییری نمی کند.
چون0 110 می خواهیم.  را   x = 9 در درون یابی  ما   

 y x است، پس کافی است از =10 x و = 8 ، دقیقاً وسط x = 9
این نقاط میانگین بگیریم:

x y y= = + = +
9

8 10

2

20 26

2
nj ÂMIÄï·»nj ÏIw nj ÏIw nj( ) ( )

= =46

2
23

نباید جواب   x = و  رد می شوند، چون1- پس گزینه های  
باشد.

x حساب  = +1 2 x و = -1 2 حاال مقدار دو تابع را به ازای
fمی کنیم:

g

( ) ( ) ( )

( ) | | (

1 2 1 2 2 1 2 2

1 2 2 2 2 2 2 2 1

1 2
1 2

1 2

1

2- = - - - -

= + - - + - = -

- = -
-

= - --
-

= -

ü

ý

ï
ï

þ

ï
ï

Þ
2

1 2

1
)

oMHoM

x نیست! = +1 2 پس نیازی به چک کردن
x متقاطع اند. = -1 2 x و = 3 در نتیجه دو تابع در

f را حل می کنیم: x g x( ) ( )=  معادلءه

x x x
x

2 2 2- - = | |

x حل  <0 x و >0 ، معادله را در دو حالت | |x با توجه به وجود
x به  <0 x و در حالت | از |x x به جای >0 می کنیم. در حالت

x- استفاده می کنیم: | از |x جای
x x x x

x
x x> - - = Þ - - =0 2 2 2 2 1

2 2:

Þ - - = Þ + - =x x x x2
2 3 0 1 3 0( )( )

Þ
=
= -

ì
í
î

x
x

3

1

�

�

x نبود، حذف شد. >0 x چون در شرط = جواب1-

x x x x
x

x x< - - = - Þ - - = -0 2 2 2 2 1
2 2:

Þ - - =x x2
2 1 0

اول دلتا را حساب می کنیم:

D = - = - - - =b ac2 2
4 2 4 1 1 8( ) ( )( )  

ریشه ها برابر است با:
 

x b
a= - ± = ± = ± = ± = ±D
2

2 8

2

2 2 2

2

2 1 2

2
1 2

( )

x نیست،  <0 1 در شرط 2+ از دو جواب به دست آمده، جواب
پس حذف می شود.

x است. = -1 2 x و = 3 در نتیجه معادله دارای 2 جواب
 مطرح شدن این سؤال در کنکور انسانی، کمی ناجوانمردانه 

است!

x را در تابع 0 106 = 5

2
x و یک بار = -3

4
یک بار

قرار می دهیم:
 f ( ) [ ( ) ] [ ] [ ] [ / ]- = - - = - - = - = -3

4
2

3

4
1

3

2
1

5

2
2 5

= -3

 f ( ) [ ( ) ] [ ] [ / ]
/

5

2
2

5

2
1 5 1 1 2 1

2 2

= - = - = =


f f( ) ( )- + = - + = -3

4

5

2
3 1 2 پس: 
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مجموع درصدها برابر100 است.0 111  
40 است. ، B درصد مربوط به گروه

به کمک یک تناسب، زاویءه مرکزی مربوط به آن در نمودار دایره ای 
را حساب می کنیم:

kÅnj ¾Ä»Hp
100 360

40

100 360

40 360

100
= Þ = Þ = ´x x

= ´ =4 36 144

برای گزارءه داده شده، جدول می کشیم:0 112  

( )p q pÛÛ ÙÙ
ÞÞ  p

( )p q pÛÛ ÙÙp qÛÛ pqp

ددنددن

دنننند

نددنند

ننددند

q درست باشند. p و پس باید

قطعاً بررسی گزینه های  و  برای بچه ها 0 113  
در این آزمون سخت بوده ولی گزینه های  و  که یکی از آن ها 

جواب است، قابل بررسی هستند.
A را روی نمودار نشان می دهیم: B- A و C-

ولی  می شود  وسطی  قسمت  همان  دقیقاً  نمودار،  دو  این  اشتراک 
اجتماعشان، کل A می شود:

پس جواب  است.

در کل 5 صندلی داریم: صندلی راننده، صندلی 0 114  
1، صندلی 2، صندلی 3، صندلی 4

 با صندلی راننده که محدودیت دارد، شروع می کنیم:
3

½k¹ºHn Â²k¹Å 1 Â²k¹Å 2 Â²k¹Å 3 Â²k¹Å 4Â²k¹Å´ ´ ´ ´

4 صندلی دیگر قرار  4 نفر باقی مانده را در  یک نفر نشسته است.
2 حالت و1 حالت: 3 حالت، 4 حالت، می دهیم. به ترتیب می شود

3 4 3 2 1
72½k¹ºHn Â²k¹Å 1 Â²k¹Å 2 Â²k¹Å 3 Â²k¹Å 4Â²k¹Å´ ´ ´ ´ =

3 تای آن ها را 0 115 9 مهره داریم و می خواهیم در کل  
nخارج کنیم، پس: S( ) !

! !
= ( ) = =9

3

9

6 3
84  

فقط 
در این 
حالت 

نادرست 
است.

→

مهره   4 از مهره   1« »

Joò
¯

سفید« مهره   5 از مهره   2 « می خواهیم 
سیاه« خارج کنیم:

n A( ) = ( )´ ( ) = ´ =5

2

4

1
10 4 40

P A n A
n S

( ) ( )
( )

= = =40

84

10

21
پس: 

می کنیم:0 116 مرتب  بزرگ  به  کوچک  از  را  داده ها   
12 13 14 5 15 15 5 17 18 18 5 20, , / , , / , , , / ,

میانه و چارک اول و سوم را مشخص می کنیم:

12 13 14 5 15 15 5 17 18 18 5, , / , , / , , , /
¯ ¯ ¯

��� ��
� ��� ���

�

Ï»H â¾µÃº

¾ºIÃ¶

��� ��
� ��� ���

,

/ / / /

20

1 3

13 14 5

2
13 75

18 18 5

2
18 25

³»j â¾µÃº

Q Q= + = = + =

 Q1 در نمودار جعبه ای، داده های داخل جعبه، همان داده های بین
Q3 هستند. و

را   Q
3

18 25= / و  Q
1

13 75= / بین داده های  این جا  در 
14 5 15 15 5 17 18/ , , / , , می نویسیم: 

میانگین آن ها را حساب می کنیم:

x = + + + + = =14 5 15 15 5 17 18

5

80

5
16

/ /

انحراف معیار برابر است با:

s= - + - + - + - + -( / ) ( ) ( / ) ( ) ( )14 5 16 15 16 15 5 16 17 16 18 16

5

2 2 2 2 2

= + + + + = =2 25 1 0 25 1 4

5

8 5

5
1 7 1 3

/ / / / /

می کنیم:0 117 مرتب  بزرگ  به  کوچک  از  را  داده ها   
9 10 12 5 13 13 14 15 16 17 17 5, , / , , , , , , , /

میانه و چارک اول و سوم را پیدا می کنیم:

9 10 12 5 13 13 14 15 16 17 17 5

1 3

, , / , , , , , , , /
¯

¯

¯

Q Q

Ï»H â¾µÃº ³»� ���� ���� jj â¾µÃº� ���� ����

Q2
13 14

2
13 5= + = /

انتهای  دادءه  و   Q1 همان جعبه،  ابتدای  دادءه  جعبه ای،  نمودار  در 
Q3 است که اختالفشان برابر است با: جعبه، همان

Q Q
3 1

16 12 5 3 5- = - =/ /

118 0
 می دانیم مجموع تعدادی فرد جملءه متوالی در دنبالءه حسابی برابر 
9 جملءه اول برابر است  ´ جملءه وسط«، پس مجموع است با »تعداد
9 90 10

5 5
a a= Þ = 9 برابر جملءه پنجم:  با

رابطءه  کمک  به  است.   a
7

13= هفتم، جملءه  طرفی  از 
d را حساب می کنیم: ، مقدار a a m n dm n- = -( )

a a d d d
7 5

7 5 13 10 2 2 3- = - Þ - = Þ =( )
Þ =d 1 5/
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هندسی 0 119 دنبالءه  این  مشترک  نسبت    
برابر است با:

r
a
a

= = =2

1

32

64

1

2

، مجموع 8 جملءه اول را حساب می کنیم: r = 1

2
a و

1
64= با داشتن

S
a r

r
Sn

n

n=
-
-

Þ =
-

-

1

8

1

1

64 1
1

2

1
1

2

( ) ( ( ) )

=
-

Þ =

´

= = ´64 1
1

256

1

2

64
255

256

1

2

255

4

1

2

255 2

4

1

4

1

2

( )
Sn

= =255

2
127 5/

 8تا جمله را بنویسیم و با هم جمع کنیم:

64 32 16 8 4 2 1 0 5, , , , , , , /
127 5/ = مجموع

، مرحله به مرحله، 0 120 n = 4 n تا با جای گذاری1=
جمالت دوم تا پنجم را حساب می کنیم:

a
a

a
an

n

n
+

==
+

¾ ®¾¾ =
+

=
+

=
1

1

2

1

2

1

2

1

2

1 2

2

3

a
a

a
an

n

n
+

==
+

¾ ®¾¾ =
+

=
+

1

2

3

2

2

1

2

1

2

1
2

3

= =2

5

3

6

5

a
a

a
an

n

n
+

==
+

¾ ®¾¾ =
+

=
+

1

3

4

3

2

1

2

1

2

1
6

5

= =2

11

5

10

11

a
a

a
an

n

n
+

==
+

¾ ®¾¾ =
+

=
+

1

4

5

4

2

1

2

1

2

1
10

11

= =2

21

11

22

21
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الف( در اقتصاد اسالمی، عوامل انسانی می تواند 0 121  
صاحب تولید شود و هم دستمزد بگیرد و در سود و زیان شریک نشود 
مثال  طور  به  فیزیکی  سرمایءه  مانند  نمی تواند  مالی  سرمایءه  صاحب 

تراکتور اجاره بگیرد چون؛ ربا تلقی شده و حرام است. 
بیکاری  نرخ  صفربودن  معنای  به  البته  کار  نیروی  کامل  اشتغال  ب( 
نیست؛ برخی افراد حاضر به کار نیستند  بیکاری داوطلبانه و برخی 
دیگر نیز در حال جابه جایی از کاری به کار دیگر هستند  بیکاری 

اصطکاکی 
ج( به دلیل حضور بانک ها در سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق عقود 
اسالمی مجاز برای اعطای تسهیالت مالی به مشتریان خود که در بخش 
ـ  قطعی  چه  و  علی الحساب  چه  ـ  بانکی  سود  است،  اقتصاد  واقعی 

اعطایی به سپرده گذاران در قانون، ربا تلقی نشده است. 

باید 0 122 اقتصادی  بنگاه  یا زیان  برای محاسبءه سود   
هزینه های تولید را از کل درآمد کسر کنیم؛ اگر حاصل عددی مثبت 
باشد، بنگاه سود برده است و اگر حاصل عددی منفی باشد، بنگاه 

متحمل ضرر شده است:
سود )زیان( == درآمد -- هزینه
درآمد بنگاه = ´کل محصول به فروش رسیده قیمت هر واحد
= درآمد ´ =2200 1 200000 2 640000000, , , , , ریال
Þ اجاره بهای سالیانءه بنگاه ´12 000000 12, ,

 =144 000000, , ریال

Þ حقوق سالیانءه کارمندان ´ ´
¯


850000 15 12,

·Hk¹¶nI¨ jHk÷U

ÏIw ÁIÀï½I¶ jHk÷U

 =153 000000, , ریال
Þ هزینءه استهالک سالیانه ´

¯

153 000000
30

100
, ,

·Hk¹¶nI¨ â¾ºIÃ²Iw ¡¼£e
 = 45 900000, , ریال
Þ مجموع هزینه های تولید +144 000000 153 000000, , , ,
+ + =45 900000 185 000000 527 900000, , , , , , ریال
سود )زیان( = - درآمد هزینه 
سود )زیان( = - =2 640000000 527 900000 2112100000, , , , , , , ,
¬uQ بنگاه تولیدی سودده بوده است. ¾¾¾ حاصل عددی مثبت است

الف( منظور از بهره وری به دست آوردن بیشترین 0 123  
تولید  عوامل  که  تولیدکننده  دو  است.  ورودی  کم ترین  با  خروجی 
یکسانی دارند، آن که محصول بیشتری داشته باشد بهره وری بیشتری 

داشته است. 
ب( چنان چه انسان در نیازهای مادی و حیوانی خود متوقف شود، 

کمال جویی به نوعی سیری  ناپذیری تبدیل می شود. 
و  موجود  امکانات  و  منابع  از  بهره برداری  در  انسان  محدودیت  ج( 
که  می کند  ایجاد  را  وضعیتی  موجود  امکانات  و  منابع  محدودبودن 

بیانگر مفهوم اصطالح اقتصادی کمیابی از نظر اقتصاددانان است. 

ابتدا قسمت »ب« را حل می کنیم.0 124  

با ردیف 4 جدول کاری نداریم؛ زیرا یکی از شروط محاسبءه فعالیت های 
به  که  فعالیت هایی  فقط  که  است  این  ملی  حسابداری  در  تولیدی 
تولید کاال یا خدمات »نهایی« منتهی می شوند باید لحاظ شوند. در 
ردیف چهارم جدول چون ارزش کاالی واسطه ای بیان شده است، پس 

در محاسبه لحاظ نمی شود.
برای محاسبءه تولید ناخالص داخلی تنها به داده های ردیف 2، 3 و 

5 جدول نیاز داریم:
= )ارزش ماشین آالت( ردیف 1 میلیون ریال480

Þ )ارزش مواد غذایی( ردیف 3 ´
¯

60

100

2

( )S÷¹Å yhM RHkÃ²¼U xpnH

þÄjn

Þ ارزش مواد غذایی ´ =60

100
480 288( ) میلیون ریال

Þ )ارزش خدمات( ردیف 5 ´

¯
+

50

100

3 2

( )
S÷¹Å yhM xpnH Ì¼µ\¶

ÂÄHmü jH¼¶ »
 

 þÄjn  þÄjn

Þ ارزش خدمات ´ + =50

100
288 480 384( ) میلیون ریال

ردیف 5 + ردیف 3 + ردیف 2 = تولید ناخالص داخلی
= تولید ناخالص داخلی + + =480 288 384 1152, میلیون ریال  

قسمت الف:
= استهالک سرمایءه ثابت ´1

3
( )Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U

GDP

= استهالک ´ =1

3
1152 384, میلیون ریال

قسمت ج:
تولید خالص داخلی = تولید ناخالص داخلی - استهالک
Þ تولید خالص داخلی - =1152 384 768, میلیون ریال

قسمت د:
= تولید خالص داخلی سرانه

Â±iHj }²Ii kÃ²¼U
n¼z¨ SÃ÷µ]

Þ تولید خالص داخلی سرانه =768

20
38 4/ ریال

 در کتاب خیلی سبز راه حل میانبر و تستی برای حل این سؤال ارائه 
شده است.

الف( بورس از طریق تشویق مردم به پس انداز و 0 125  
به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی در کاهش نرخ 

تورم مؤثر است. 
است.  محترم  باشد  مشروع  راه  از  که  »مالکیت شخصی  مطلب  ب( 
حقوق  کلی  محور  به  مربوط  می کند.«  معین  قانون  را  آن  ضوابط 
اساسی  قانون   49 و   47  ،46 اصول  که  است  شهروندان  اقتصادی 

جمهوری اسالمی به آن مربوط است. 
ج( چنان چه به طور مثال متوسط عمر سرمایه های فیزیکی یک بنگاه 
تولیدی، 20 سال باشد، ساالنه معادل 5 درصد آن سرمایه به عنوان 

هزینءه استهالک باید منظور گردد و از تولید کل کم شود. 
ÏIw 

ÏIw 
20

1

100
20 100 5= Þ = Þ =

x
x x
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بخش های  فعالیت  محدودءه  که  اساسی  قانون   44 اصل  طبق  د( 
اقتصادی را مشخص می کند، بخش دولتی شامل کلیءه صنایع بزرگ، 
تأمین  بیمه،  بانکداری،  بزرگ،  معادن  خارجی،  بازرگانی  مادر،  صنایع 
و  پست  تلویزیون،  و  رادیو  آبرسانی،  بزرگ  شبکه های  و  سدها  نیرو، 
به  ... است که  و  تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن 

صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. 

تنها با قسمت الف پاسخ مشخص است و نیازی به بررسی مورد دیگر 
نیست.

درآمد ملی دربرگیرندءه مجموع درآمدهایی است 0 126  
درآمدها  این  می شود.  جامعه  اعضای  نصیب  یکسال  طول  در  که 

عبارت اند از:
1- درآمد حقوق بگیران )دستمزدها(

2- درآمد صاحبان سرمایه  قیمت خدمات سرمایه
3- درآمد صاحبان امالک و مستغالت  اجاره

4- درآمد صاحبان مشاغل آزاد
5- سودی که نصیب شرکت ها و مؤسسات می شود.

¬IµÀ· قیمت ¾¾¾ الف( بنابراین: ردیف 1 )درآمد صاحبان سرمایه(
خدمات سرمایه

¬IµÀ· اجاره بها ¾¾¾ ردیف 2 )درآمد صاحبان امالک و مستغالت(
یا وجوه مربوط به اجاره

انجام  از  قبل  و  می شود  حذف  و   گزینه های   همین  جا  تا 
محاسبات طوالنی قسمت »د« را بررسی می کنیم:

د( معنی و مفهوم سرانه: سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید 
یا درآمد آن جامعه

 نیز حذف می شود و نیازی به حل مسئله نیست.
گزینه ها  اعداد  با  جدول  داخل  اعداد  که  باشید  داشته  توجه  ب( 
همخوانی ندارد و سؤال از نظر محاسبات عددی غلط است، اما دیدیم 

که بدون محاسبه پاسخ سؤال مشخص شده است.
 پاسخ صحیح محاسبءه درآمد ملی طبق جدول سؤال:

Þ درآمد صاحبان مشاغل آزاد ´1
3

6 1( ) » ÁIÀïþÄjn k¶Anj  Ì¼µ\¶

 = + = ´ =1

3
9897 8856

1

3
18753 6251( ) میلیارد ریال

Þ سود شرکت ها و مؤسسات ´2
3
( )¾ÄI¶ow ·ILeIÅ k¶Anj

= ´ =2

3
9897 6598 میلیارد ریال

Þ درآمد حقوق بگیران ´1
5

6 4( ) » ÁIÀïþÄjn k¶Anj Ì¼µ\¶

 = ´ + = ´ =1

5
6442 8856

1

5
15298 3059 6( ) /  میلیارد ریال

= درآمد ملی + + + + +9897 6251 6598 6442 3059 6 8856/
 = 41103 6/ میلیارد ریال
به دست  به جمعیت کشور، درآمد سرانه  تقسیم درآمد ملی  با  ج( 

می آید:
= درآمد سرانه Þ =

Â±¶ k¶Anj
n¼z¨ SÃ÷µ]

41103 6

50
822 072

/ /

 در کتاب خیلی سبز راه حل میانبر و تستی برای حل این سؤال ارائه 
شده است.

الف( اصل 44 قانون اساسی با تعیین سه بخش 0 127  
»نظام  می کند:  مشخص  را  آن ها  فعالیت  گسترءه  اقتصاد،  در  مهم 
با  خصوصی  و  تعاونی  دولتی،  بخش  سه  پایءه  بر  ترتیب  به  اقتصادی 

برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.«

با همین قسمت پاسخ مشخص می شود و نیازی به ادامه نیست.

شناسءه  گرفتن  بورس،  در  سرمایه گذاری  برای  گام  نخستین  ب( 
معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاری ها است. 

ج( کارآفرین نوآور و خطرپذیر است و در هر کسب و کاری نوآوری 
ضربدر خطرپذیری میزان کارآفرینی را نشان می دهد. 

خطرپذیری × نوآوری = کارآفرینی
خریداران  و  است  قیمت گذار  انحصارگر،  انحصاری  بازار  در  د( 
شرکت های  و  طبیعی  دلیل  به  توانیر  شرکت  ایران  در  و  قیمت پذیر 
به  انحصارگر در فروش کاالهای خود  قانونی  به دالیل  خودروسازی 

شمار می روند. 

128 0
الف( 

 افزایش قیمت ها یا تورم در سال دوم:
تولید کل در سال دوم به قیمت جاری - تولید کل سال دوم به قیمت پایه 
4840 4230 610- =

 افزایش قیمت ها یا تورم در سال سوم:
تولید کل در سال سوم به قیمت جاری تولید کل سال سوم به قیمت پایه-
5960 4860 1100- =

ب(

یک  ب  و  الف  قسمت   uQ¬ ¾¾¾ قیمت هاست افزایش  همان  تورم 
پاسخ دارند که تا همین جا پاسخ مشخص می شود و نیازی به حل 

ادامءه مسئله نیست.
ج(

 افزایش مقدار تولید در سال دوم:
تولید کل در سال دوم به قیمت پایه - تولید کل در سال پایه
4230 4000 230- =

 افزایش مقدار تولید در سال سوم:
تولید کل در سال سوم به قیمت پایه - تولید کل در سال پایه
4860 4000 860- =

ارائه  سؤال  این  حل  برای  ساده  راه حل  یک  خیلی سبز  کتاب  در   
شده است.

سؤال، 0 129 )الف(  قسمت  اطالعات  دانستن  با  فقط   
پاسخ به دست می آید.

الف( در تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه سطح رشد با 
سطح توسعه فاقد هماهنگی است؛ مانند کشور قطر که با جمعیتی 
حدود 910 هزار نفر و با داشتن مادءه گرانبهای معدنی نفت و صادرات 
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زیادی از آن امکان دستیابی به درآمد سرانءه زیاد را دارد و با داشتن 
تولید ناخالص داخلی سرانءه ساالنءه بسیار باال، واجد رتبءه 32 شاخص 

HDI )شاخص توسعءه انسانی( است. 
ب( در ادبیات اقتصادی، به کسی که حتی در صورت دسترسی به 
امکانات معیشتی توانایی استفاده از آن ها را هم ندارد مسکین گفته 

می شود که وضعی بدتر از فقیر دارد.
ج( بهترین روش تحریک تقاضای کل جامعه در مواقع رکود که بتواند 
رونق را به بازار برگرداند در واقع همان سیاست های مالی انبساطی 
و کاهش  یا عمرانی دولت  افزایش مخارج جاری  به صورت  که  است 

نرخ های مالیاتی یا پایه های مالیاتی انجام می شود. 
د( مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چندمرحله ای است 

که کاال و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. 
اقتصاد  و  کشورها  اقتصاد  بر  تأثیرگذار  سازمان های  مهم ترین  ه( 

جهانی عبارت اند از: 
W.B )World Bank(   بانک جهانی

در صورت سؤال کنکور به دلیل اشتباه تایپی عالمت اختصاری بانک 
جهانی یعنی W.B به صورت B.W نوشته شده است که البته تأثیری 

در پاسخ سؤال ندارد.

صندوق بین المللی پول
IMF )International Monetary fund( 

سازمان تجارت جهانی
WTO )World Trade Organization( 

130 0 
الف( ارزش تولید کل در سال دوم:

³»j ÏIw nj ³n¼U
³»j ÏIw nj ®¨ kÃ²¼U

ÁnI] SµÃ¤ ¾M
³»j ÏIw nj ®¨ kÃ²¼U

SMIY
= -

SSµÃ¤ ¾M
 387 5034= - x
 x = - =5034 387 4647  هزار میلیارد ریال 

ارزش تولید کل در سال سوم:

³¼w ÏIw nj ³n¼U
³¼w ÏIw nj ®¨ kÃ²¼U

ÁnI] SµÃ¤ ¾M
³¼w ÏIw nj ®¨ kÃ²¼U

SMIY
= -

SSµÃ¤ ¾M
 1020 8390= -x
 x x= + Þ =1020 8390 9410 هزار میلیارد ریال 

ب( مقدار افزایش تولید کل در سال دوم:
kÃ²¼U nHk£¶ yÄHqÎH

³»j ÏIw nj
³»j ÏIw  nj  ®¨ kÃ²¼U

SMIY  SµÃ¤  ¾M
= -- ¾ÄIQ ÏIw ®¨ nj kÃ²¼U

x = -4647 3900

x = 747 هزار میلیارد ریال 
مقدار افزایش تولید کل در سال سوم:

kÃ²¼U nHk£¶ yÄHqÎH
³¼w ÏIw nj

³¼w ÏIw  nj  ®¨ kÃ²¼U
SMIY  SµÃ¤  ¾M

= -- ¾ÄIQ ÏIw ®¨ nj kÃ²¼U

x = -8390 3900

x = 4490 هزار میلیارد ریال 
البته توجه دارید که تنها با حل قسمت الف، پاسخ به دست می آید.

ارائه  سؤال  این  حل  برای  ساده  راه حل  یک  خیلی سبز  کتاب  در   
شده است.

131 0

تنها با دانستن قسمت الف پاسخ به دست می آید.

الف( با توجه به این که نرخ دالر در بازار ارز کشورها به طور روزانه 
در نوسان و تغییر است، لذا نرخ دالر در بازار کشورها معیار مناسب 
یکسانی برای تبدیل تولید ملی کشورها به آن و مقایسءه آن ها با هم 
نیست؛ پس برای مقابله با آن استفاده از دالر دیگری با نام دالر رفاهی 

یا دالر برابری قدرت خرید مطرح شده است. 
ب( اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر 

مستلزم توانمندسازی افراد و به ویژه مولدکردن آن هاست. 
ج( توجه به زیرساخت ها و سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور از 

جمله سیاست های توسعه ای به شمار می رود. 
د( یکی از منابع تأمین درآمد دولت، تأسیس شرکت های دولتی یا 
سرمایه گذاری های تولیدی است. تمامی درآمدهای حاصل از فروش 
کاال و خدمات شرکت های دولتی به استثنای بانک ها، بیمه های دولتی 
سوی  از  معرفی شده  حساب های  به  توسعه ای  سازمان های  برخی  و 

خزانه داری کل کشور واریز می شود. 
ه( محصوالت راهبردی، کاال و خدماتی هستند که تولید آن ها بدون 
توجه به میزان سود، هزینه، بازار و ... انجام می شود مانند کاالهای 
نفت،  انرژی  حوزءه  کشاورزی،  محصوالت  غذا،  دارو،  مثل  ضروری 
هسته ای و انرژی های نو، صنایع نظامی و دفاعی که می تواند موجب 
بهانه جویی و سلطءه دشمن یا رقیب و ضعف و وابستگی کشور شود. 

132 0
j¼]¼¶ Ï¼Q ´\e

Â«¹Äk£º IÄ
¾¹vd²HïÆo¤

RI¨¼§v¶
IÀïtI¹§wH

ÁnHkÄj ÁI
= + +

ÀÀï½joPw
ÁnHkÄj oÃü »

الف( 

Þ نقدینگی + ´ + + =1450
1

5
350 2200 1500 5220( ) واحد

سپردءه پس انداز = سپردءه غیردیداری - مدت دار ج( 
سپردءه غیردیداری + 1500= سپردءه دیداری واحد 

 x + =350 1500

 x =1150 واحد 
= پس انداز -1150 480

= پس انداز 670 واحد 
شبه پول = سپردءه غیردیداری + حساب های قرض الحسنه ب( 
Þ شبه پول + =1150 1450 2600 واحد 

133 0 ، PPP. . الف( اگر درآمد سرانءه ایران براساس دالر  
15090 دالر، دو برابر درآمد سرانءه کشور اوکراین 8508 باشد می توان 
گفت درآمد سرانه در ایران دو برابر اوکراین است، بنابراین؛ متوسط رفاه 

ایرانیان دو برابر افراد آن کشور است. 
ب( قسمت ب همءه گزینه ها صحیح است به جز  چرا که افرادی 
که در زمانی، در کشوری فقیر به شمار می روند چه بسا در زمانی 

دیگر و یا در کشوری دیگر فقیر محسوب نشوند. 
اقتصادی  نوسانات  کاهش  برای  دولت  که  سیاست هایی  به  ج( 
متغیرهای کالن اقتصادی اعمال می کند سیاست های تثبیت اقتصادی 

می گویند. 
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د( استقراض برای تأمین هزینه های جاری کار معقولی نیست، اما اگر 
وجوه قرض گرفته شده صرف سرمایه گذاری و امور مولد شود می تواند 

راهگشا باشد. 
ه( جمله غلط است؛ زیرا برخالف تصور اولیه، کشور تحریم کننده و 

سایر کشورها نیز از تحریم زیان می بینند.
و  مولد  »پیشرو،  مؤلفءه  با   ... و  ماندگاری  برای  اقتصادی  پیشرفت  و( 

فرصت ساز بودن« در اقتصاد مقاومتی مرتبط است.

134 0
سهم دهک چهارم - = سهم دهک اول 4
 7 4- =x
x = Þ3 دهک 1
سهم دهک هفتم - = سهم دهک دوم 5 5/

 10 5 5 5/ /- =x
 x = Þ5 دهک 2
سهم دهک نهم - = سهم دهک پنجم 7
x - =8 7

 x = Þ15 دهک 9
سهم دهک دهم - 15= سهم دهک ششم

x - =9 15

x = Þ24 دهک 10

الف( یک مؤسسءه محصوالت کشاورزی به زمین  0 135  
که یک  حالی  در  سردخانه؛  انبار،  کود،  آب،  کار،  نیروی  کشاورزی، 
مؤسسءه تولیدات صنعتی به نیروی کار، ماشین آالت و مواد اولیه و ... 

نیاز دارد.
ب( انگیزءه تولیدکنندگان از تولید و عرضءه کاال کسب سود است. 

چون  عواملی  از  کاال  تولید  میزان  مورد  در  تولیدکنندگان  تصمیم 
سطح قیمت کاال، هزینه های تولید )قیمت های عوامل تولید( و پیش بینی 

آن ها در مورد رونق یا رکود بازار تأثیر می پذیرد. 
ج( فعالیت تولیدی زنان در مزارع شرط عبور از بازار را دارد. 

د( فقط زمانی می توان از افزایش نقدینگی صحبت کرد که نرخ رشد 
آن از نرخ رشد تورم بیشتر باشد.

ه( دولت ها با ابزارهایی باید توان عجیب و خاص بانک ها یعنی فرایند 
تحت  است،  متفاوت  پول  چاپ  از  که  را  اعتبار  خلق  یا  شبه پول  خلق 

کنترل خود درآورند. 
و( بازار سرمایه با برقراری ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان 

سرمایه معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند. 
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کوتاهی جمالت از ویژگی های نثر سبک عراقی 0 136
نیست. 

و 0 137 باستان  فارسی  میان  مرحله ای  پهلوی  زبان 
فارسی نو )دری( قرار دارد که آن را فارسی میانه نامیده اند. 

شعر از فرخی سیستانی است.0 138

نوراهللا 0 139 قاضی  مجالس المؤمنین:  نادرست:  آثار 
شوشتری ـ جامع عباسی: شیخ بهایی ـ محاکمة اللغتین: امیرعلیشیر 

نوایی ـ صد پند: عبید زاکانی

140 0

وحشی بافقی، واقع گرایی0 141

142 0

جای پای خون اثر سید مهدی شجاعی است.0 143

بیداری 0 144 عصر  درون مایءه سبک  به  ارتباطی  هیچ 
ندارد.

در این گزینه تشبیه وجود ندارد.ـ  چمن مجاز از 0 145
چمن زار و باغ است و کلمءه )باز( ایهام دارد: 1- دوباره 2- باز به معنی 

پرندءه شکاری.
بررسی سایر گزینه ها:

 تشبیه: پردءه تقوا )اضافءه تشبیهی(
 تشبیه: ندارد/ مجاز: طّره مجاز از مو/ ایهام: ندارد

 تشبیه: ندارد/ ایهام: »درگیرد« به دو معنای
اثر بگذارد

افروخته کند

مجاز: ندارد

تشبیه: »باغ حسن« و »باغ عشق« هر دو اضافءه 0 146  
تشبیهی/ استعاره: سرو استعاره از قد و قامت یار/ جناس: خود، خور 
)دقت کنید که »بَر« به معنای میوه است. »برخور« را فعل مرکب در 

نظر نگیرید.(/ مجاز: جهان مجاز از مردم جهان
بررسی سایر گزینه ها:

را  »برخوردن«  می توان  کنایه:  ندارد/  ایهام:   : و  گزینه های  
کنایه از بهره مندشدن دانست.

 ایهام: ندارد/ واج آرایی: »س« در مصراع اول و »ر« در کل بیت

ابتدا در نظر داشته باشید که »طاق« دو معنی دارد:0 147  
1( یکتا و بی مانند

2( سقف )یا طاقچءه( منحنی شکل
طاق و جفت از اصطالحات بازی نرد هم هستند.

تشبیه: »طاق ابرو« با توجه به معنی دوم طاق، اضافءه تشبیهی است.
تضاد: طاق و جفت )در بازی نرد( متضاد هم هستند.

جناس تام: طاق در مصراع اول به معنی سقف منحنی و در مصراع 
دوم به معنی یکتا و یگانه است.

وصفی  ترکیب  صورت  به  اول  مصراع  در  را  ابرو«  »طاق  اگر  ایهام: 
مقلوب در نظر بگیریم می تواند دو معنی داشته باشد:

طاْق ابرو
1( ابرویی مانند طاق منحنی

2( ابرویی یکتا و بی مانند
هم چنین مصراع دوم را هم با توجه به کلمءه طاق می توان به دو شکل

معنی کرد:
1( با دو ابرویت در جهان بی مانند هستی.

2( با دو ابرویت بر جهان مانند سقف هستی و باالترین 
مقام را در زیبایی داری.

بررسی سایر گزینه ها:
 مجاز ندارد )دقت کنید که در معنای حقیقی به کار رفته است(.

: پارادوکس ندارد.  گزینه های  و 
هر 0 148 و  است  چشم  از  استعاره  »نرگس«  البته   

استعاره ای مجاز هم هست، اما منظور طراح مجازهایی با عالقءه غیر 
از مشابهت بوده است.
بررسی سایر گزینه ها:
 خاک مجاز از قبر

 سر در مصراع اول مجاز از قصد و تصمیم و اراده و در مصراع دوم 
مجاز از جان، هم چنین دست مجاز از تسلط

 خون مجاز از کشتن
در  تشبیه وجود ندارد.0 149  

بررسی سایر گزینه ها:
هم  ساغر  آبگون  و  آتش گونه(  )آب  آتش رنگ  آب  تشبیه    
آب  ـ  است.  شفاف  آب  مانند  که  ساغری  معنی  به  است  تشبیه 

آتش رنگ استعاره از شراب است. ـ چنگ و چنگ جناس تام دارند.
 آتش  رخ تشبیه درون واژه ای است. ـ آب آتش فام تشبیه است. ـ 
آب آتش فام استعاره از شراب است. ـ جام مجاز از شراب است ـ جام 

و جامه جناس ناقص
 رخت مانند آینه ـ مِی مانند زنگ ـ آینءه خاطر )اضافءه تشبیهی(، 
جناس )آینه ـ آیینه( ـ زنگ در مصراع دوم استعاره از کدورت ها و 

هر چیزی که ناپسند است.
در  حسن تعلیل وجود ندارد.0 150  

بررسی سایر گزینه ها:
 تلمیح به داستان حضرت یوسف و برادرانش دارد. ـ رخ مجاز از 

قسمتی از صورت است و چشم مجاز از نگاه است.
 مصراع اول و دوم هر دو کامل هستند و یکی برای دیگری مثال 
است. )اسلوب معادله( این که حرص غالف داشته باشد استعارءه مکنیه 
است. )حرص به شمشیر تشبیه شده، مشّبه به حذف و ویژگی های 

آن ذکر شده است.(
 حالج: ایهام: 1- حسین بن منصور حالج 2- پنبه زنـ  مینا می تواند 
استعاره از دهان باشد که می گوید  از آن پنبه برمدار؛ یعنی سخن مگو.

د( اغراق: اغراق در اشتیاق مجنون نسبت به لیلی 0 151  
واقع شاعر  در  دارد.  وجود  )تفضیل(   مرجح  تشبیه  بیت  این  در  ج( 

می گوید خط چهرءه یار از ریحان باغ تازه تر و با طراوت تر است.
ب( حس آمیزی: شکرخند ترکیبی دارای حس آمیزی است.

هـ( حسن تعلیل: برای خوش عطری دل الله دلیل ادبی آورده و آن 
را به گذر آهو )معشوق( نسبت داده است.

الف( کنایه: سنگین رکاب  بودن کنایه از کند حرکت کردن است.
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به یک اشاره قید است که کلمءه قافیه )اشاره( در 0 152  
گروه قیدی است.

بررسی سایر گزینه ها: 
 بی شماره، صفت است./  پاره پاره صفت است./  به یک 

نظاره متمم اسمی است.

کلمات قافیه )ِدلـ  گُل( در مصوت کوتاه اختالف 0 153  
دارند و قافیه غلط است.

بررسی سایر گزینه ها: 
ـُ ش - ـِ ش( به دلیل   کلمات قافیه )کُشد ـ کِشد( حروف اصلی )

ـَ د( قافیه درست است. داشتن حروف الحاقی )
ـَ ن( + حروف الحاقی  کلمات قافیه )می زنمـ  گردنم( حروف اصلی )

ـَ م( در هر دو کلمه از یک جنس نیست اّما معموالً به عنوان  هرچند )
حروف الحاقی محسوب می شود.

ـُ خت(  کلمات قافیه )دخت ـ پخت( حروف اصلی )

154 0
بررسی سایر گزینه ها:

 )خوبی از(/  )شد ای(/  )سنبل از(

وزن عنوان سؤال و  )مفاعلن فعالتن مفاعلن 0 155  
فعلن( است.

بررسی سایر گزینه ها:
 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن/  فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

 فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن

قلب ندارد.0 156
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ابدال
بلند در نظر گرفتن هجای پایانی

استفاده  فاعالتن  از  فعالتن  به جای  اول  اول مصراع  رکن  در  شاعر 
کرده است.

یا 0 157 فاعالتن  مفعول  فاعالتن  )مفعول  »ب«:  وزن   
مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن( است. 

مستفِعُل  مستفِعُل  یا  فعولن  مفاعیل  مفاعیل  )مفعول  »هـ«:  وزن 
مستفِعُل مستف( است.

سایر ابیات:
الف( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ج( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
د( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

در مصراع اول یک بار حذف همزه )یاد آمد( به 0 158  
کار رفته است. 

بررسی سایر گزینه ها:
 وزن شعر فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن است که در واقع فاعالتن 

به جای فعالتن آمده است.
 کلمات قافیه )یاد و فریاد( طبق قاعدءه )2( )ا د( حروف اصلی است.
 وزن اصلی شعر )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن( است که شاعر در 

دو مصراع به جای )فعلن( از )فع لن( استفاده کرده است.

159 0

Hn·هجمَِغَمدآُچدیمتاِفپایاز

ــــــــــ Uــــ Uــ
رفتواَدَدستازُچدیمُمرِبَدردَدر
Uــــ Uــــ Uــــ Uــ ــ

بیضی  بلند ـ مستطیل  کشیده

وزن  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن است.0 160  
بررسی سایر گزینه ها:

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن/  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
 مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن یا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن

  می گوید انسان حریص هرگز سیر نمی شود.0 161
سایر گزینه ها می گویند قناعت باعث بی نیازی نسبت به دیگران می شود.

بیت سؤال و  دعوت به غنیمت شمردن دم و 0 162  
استفاده از حال است، چراکه زمان زودگذر است.

بررسی سایر گزینه ها:
 دعوت به این که قدر یکدیگر را بدانیم؛ زیرا وقتی مردیم یا از هم 
جدا شدیم، نمی توانیم دیگر به هم برسیم./  ستایش درویشان است.
 دعوت به همنشینی با انسان هایی که از خودمان بهتر هستند 

تا رشد کنیم.

در  به تقابل عقل و عشق اشاره دارد که عقل 0 163  
گرفتارکننده و عشق رهایی بخش و بی نیازکننده است.

در عنوان سؤال و  این موضوع مطرح است 0 164  
آسیب رسانی  باعث  ظاهر  به  عیب جویان  و  حسودان  هرچند  که 
می شوند ولی در واقع خیری در این ضرر ظاهری است. )شری که به 

واقع خیری در آن است.(

165 0
دنبال  به  و  رها می کند  را  یوسف  که  غافلی  انسان  آگاهی:  عدم  د( 

کاروانیان می رود هرگز رخ بهبودی را نمی بیند.
الف( برگی که در بهار خشک شده باشد از خزان هیچ ترسی ندارد، 

)آسوده خاطر( است.
ب( عنان نفس داشتن کنایه از کنترل کردن نفس است. )خویشتنداری(

است(،  )فروتن  دارد  آستان جا  در  فروتنی: کسی که  به  توصیه  ج( 
جایگاه واقعی اش صدر و باالست و فروتنی باعث تعالی می شود.

www.ak
oe

du
.ir



40

أتْلو: تالوت می کردم، 0 166 ُکنُت  ترجمءه کلمات مهم:   
آیاٍت من القرآن الکریم: آیاتی از قرآن کریم

بررسی سایر گزینه ها:
 وقتی )در حالی که؛ »و أنا في العاشرة من عمري« جملءه حالیه 
است.( ـ صف صبحگاهی مان )صف صبحگاهی مدرسه( ـ به تالوت ... 

می پرداختم )تالوت می کردم(
( ـ بعضی  ( ـ صف صبحگاهی )مانند   هنگامی که )مانند 

آیات )آیاتی از؛ »آیات« نکره است.(
( ـ  ـ  آیات قرآن کریم )مانند   )  در حینی که ... )مانند 

) قرائت می کردم )مانند 

إن 0 167 و  ـ  آن چه  دربارءه  فیما:  مهم:  کلمات  ترجمءه   
کانوا: حّتی اگر )اگرچه( باشند ـ منك: از تو 

بررسی سایر گزینه ها:
نمی شناسی  ـ  است.(  موصول  نوع  از  »ما«  )آن چه؛  چه  هر   
)نمی دانی( ـ »آن ها« اضافی است ـ هستند )باشند( ـ »فإّن« ترجمه 

نشده است ـ برای )بین( 
 »آن ها« اضافی است ـ »منك« ترجمه نشده است.

( ـ بودند )باشند( ـ پس )زیرا، چراکه، چه(  هر چیزی )مانند 

ترجمءه کلمات مهم: جّداً: بسیار ـ األجمل: زیباتر ـ 0 168  
أاّل تَفتح: که نگشایی ـ تُسبّب: سبب بشوی

بررسی سایر گزینه ها:
 جّداً )بسیار( ـ بود )است( ـ دشمن )دشمنی؛ »العدّو: دشمن«(

( ـ گردانده ای )بگردانی؛ »تجعل« مضارع است.( ـ   جّداً )مانند 
این که )این است که( ـ باز نکرده ای )باز نکنی؛ »تفتح« مضارع است.( ـ 

تا )بلکه( ـ ضمیر »ها« ترجمه نشده است.
( ـ آن دشمنی )آن(  چه قدر )بسیار( ـ گردانده ای )مانند 

ترجمءه کلمات مهم: َمرحاً: متکبّرانه، خودخواهانه ـ 0 169  
هذا: این ـ یَتعلّم: می آموزد ـ لیس لَه: ندارد

بررسی سایر گزینه ها:
راه رفتنی متکّبرانه دارد )متکّبرانه راه می رود( ـ ولی )و( ـ »هذا«

ترجمه نشده است ـ بی ادبان )کسی که ادب ندارد(
(، ولی )و(  نوع راه رفتنش ... )مانند 

 چون متکّبران )متکّبرانه؛ »مرحاً« حال است نه مفعول مطلق( ـ 
در او نیست )ندارد(ـ  آموخته  است )می آموزد؛ »یتعّلم« مضارع است.(

170 0 
بررسی سایر گزینه ها:

 آن ها سرسبز شدند )آن ها را سرسبز گرداند؛ »صاَر: شد، گردید«، 
َر: گردانْد«( »َصیَّ

 »طریقاً:  راهی« نکره است.
 »أنجم ورقّیة جمیلة: ستاره های کاغذی قشنگی«

مفعولش 0 171 »ك«  ضمیر  و  متعّدی  فعل  »تُسِخط«   
است  معصیت تو را خشمگین می کند.

172 0
موارد نادرست سایر گزینه ها:

علماء  ـ  است.(  ساده  ماضی  شدند«  »ناامید  )یَئس؛  یَئس  قد   
)العلماء؛ »دانشمندان« معرفه است.( ـ علم )معرفة( ـ السّر )سّر(

ـ التعّرف علی )معرفة؛ »التعّرف علی: آشنایی یافتن«(ـ    )  أیس )مانند 
ـ هذه )تلك( »راز« تعریب نشده است 

( ـ »راز« )مانند  ( ـ تعارف )مانند   أصبح ... في یأس )مانند 
) ( ـ هذه )مانند 

نظیری 0 173 کنکور،  در  قبالً  که  است  سؤال جدیدی   
نداشته است. »ُربّما:  شاید، چه بسا« ـ »و أنت ظالم« جملءه حالیه است 
 حال آن که ظالمی، در حالی که ستمکاریـ  »فقداناً« مصدر »تفقد«

است و چون صفت »أبدیّاً« گرفته، مفعول مطلق نوعی محسوب می شود 
تا ابد )از دست می دهی(.

ترجمءه عبارت سؤال: »اگر صبر، تلخ باشد )است(، 0 174  
نتیجه اش شیرین است.«

 مفهوم دورتری را نسبت به عبارت سؤال بیان کرده است.

175 0 
موارد نادرست سایر گزینه ها:

 مزید ثالثي  مجّرد ثالثي
 اسم فاعل )من فعل مجّرد ثالثي(  مصدر
 مزید ثالثي )من باب إفعال(  مجّرد ثالثي

موارد نادرست سایر گزینه ها:0 176  
 من باب تفعیل  من باب تفّعل

 مزید ثالثي  مجّرد ثالثي
 من فعل مزید ثالثي  من فعل مجّرد ثالثي

177 0 
موارد نادرست سایر گزینه ها:

 مبتدأ  فاعل ـ )الجملة اسمیة  الجملة فعلّیة(
 اسم مبالغة  )این کلمه اسم مبالغه نیست.(

 الزم  متعدٍّ )»یَتناول: می خورد« متعّدی است.(

)فعل 0 178 می کند«  صادر  ُر:   »تَُصدِّ معنا  به  توّجه  با   
ناعّیة« مضارع معلوم از باب »تفعیل«( صحیح است. ضمناً چون »الصِّ

به صورت مفرد مؤّنث آمده، »البُلْدان« صحیح است. حتماً می دانید 
که صفت جمع غیر انسان، به صورت مفرد مؤّنث می آید: »کشور ما 
سرشار از نفت است و آن بخش مهمی از آن را به کشورهای صنعتی 

صادر می کند.«

179 0
بررسی گزینه ها: 

 األراِذل: فرومایگان، پست تران، اسم تفضیل و مفردش »األْرَذل« است.
 »دوست دارم دوستم را که به کارها و روش هایش دائماً فکر می کند.«. 
« فعل مضارع از صیغءه متکلّم وحده و از باب »إفعال« است. ضّمءه  »اُحبُّ

اولش، آن را از »أحَّب« )که اسم تفضیل است(، متمایز می کند.

www.ak
oe

du
.ir



41

از خود  را  معّلمش  داد؛ پس  انجام  دیر  را  تکالیفش  دانش آموز   
راضی نکرد. )»أْرَضی« فعل ماضی از صیغءه مفرد مذّکر غایب و از باب 

»إفعال« است.(
خشمگین  را  شیطان  مشکالت،  برابر  در  بردباری اش  با  »بردبار   
»إفعال« باب  از  غایب  مذّکر  مفرد  و  ماضی  فعل  )»أْسَخَط«  کرد.« 

است.(

کالسمان 0 180 »دانش آموزان  سؤال:  عبارت  ترجمءه   
بعد،  ساعت  چهار  و  می روند  کتابخانه  به  نیم  و  هشت   ساعت  در 
برمی گردند؛ پس در جایشان می نشینند در ...............« گزینءه نادرست 

را خواسته.
ترجمءه گزینه ها:

 نیم ساعت بعد از دوازده )12:30(
 در دوازده و سی دقیقه )12:30(
 در یک و نیم بعدازظهر )13:30(

 نیم ساعت قبل از یک بعدازظهر )12:30(

مضاف 0 181 که هم  کنید  پیدا  را  اسمی  گفته  سؤال   
باشد هم موصوف. غیرمستقیم ترکیب وصفی ـ اضافی را خواسته.

 »معّلمنا المشفق: معّلم دلسوز ما« ترکیب وصفی ـ اضافی است: 
موصوف  ثانیاً  و  است  »نا« مضاٌف الیه آن  و  مضاف شده  اوالً  »معّلم« 

شده و »المشفق« صفتش است.
مضاٌف الیه+ صفت +مضاف+ صفت+ مضاٌف الیهمضاف موصوفموصوف

فارسیعربی

182 0 
بررسی گزینه ها:

 »َمن« ادات شرط، »سهر« فعل شرط و »هو غیر باٍك« جواب شرط 
از نوع جملءه اسمیه است. می دانید که اگر جملءه اسمیه بخواهد جواب 

شرط شود، یک »فـ« ابتدایش می آید.
 »من« ادات شرط، »یسّجل« فعل شرط و »نجعْل« جواب شرط 
است. مجزوم شدن »نَجعْل« نشان می دهد که با اسلوب شرط طرفیم.
 »من« ادات شرط، »استطاع« فعل شرط و »اکتفی« جواب شرط است.

نه  »یعلُم« مجزوم شدن می شد  فعل  داشتیم،  اسلوب شرط  اگر   
این که »ضّمه« بگیرد. فعل شرط و جواب شرط وقتی مضارع باشند 

)به جز دو صیغءه جمع مؤّنث(، با تغییرات ظاهری روبه رو می شوند.

183 0 
بررسی گزینه ها:

 »مشاهدة« مصدر »یشاهد« است و چون صفت »کثیرة« گرفته، 
مفعول مطلق نوعی محسوب می شود.

)جملءه  »یُعجب«  صفت  چون  و  است  »یعمل«  مصدر  »عمالً«   
وصفیه( گرفته، مفعول مطلق نوعی محسوب می شود.

صفت  چون  و  است  إراءة(  یُري،  )أرٰی،  »یُري«  مصدر  »إراءة«   
»جمیلة« گرفته، مفعول مطلق نوعی محسوب می شود.

 »افتخاراً« مصدر »یفتخر« است و بدون هیچ وابسته ای آمده؛ پس 
تأکید کرده  فعل  تأکیدی محسوب می شود که روی  مفعول مطلق 

است. دّقت کنید که »بذلك« جار و مجرور است.

)غالباً 0 184 مبتدا   + )»و  اسمیه  حالیءه  جملءه  فرمول   
ضمیر( + خبر« است که در گزینه های  تا  این مدل ساختار 
را داریم: »و أنتم تحسبون، و هو یحتاج، و هي قلیلة« اّما در  »و 
لو کانت قلیلة« جملءه حالیه نیست: »پس باید از فرصت استفاده کنید 

هرچند اندک باشد.«

آن 0 185 در  که  کن  پیدا  را  گزینه ای  گفته  سؤال   
»مستثنی« و »مستثنی منه« دو اسم مکان باشند.

بررسی گزینه ها:
 »َمصاِدر« مستثنی منه، »َمْصَدر: منبع« مستثنی  هر دو اسم 

مکان هستند.
 »غرفاً: اتاق هایی« مستثنی منه است. هرچند به مکان اشاره دارد 

اّما اسم مکان محسوب نمی شود؛ چون وزن اسم مکان را ندارد. 
»َمْخزناً: انباری، مخزنی« مستثنی و اسم مکان است.

»مِنطَقة:  نیست.  اسم مکان  و طبیعتاً  است   »کّل« مستثنی منه 
منطقه« هم به عنوان مستثنی، وزن اسم مکان را ندارد.

که  است  مستثنی  خیابان«  »الشارع:  و  مستثنی منه  »الشوارع«   
www.akوزن اسم مکان را ندارند و طبیعتاً اسم مکان حساب نمی شوند.
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که 0 186 اوستایی  گاه شماری  ساسانیان،  دورءه  در   
گاه شماری دینی زرتشتیان محسوب می شد، در ایران رایج گردید. در 
این گاه شماری، سال به 12 ماه خورشیدی 30 روزه تقسیم می شد؛ 
سپس پنج روز اضافی را به نام اندرگاه )پنجه( به آخر ماه دوازدهم 
می افزودند. مبدأ گاه شماری اوستایی به تخت نشستن هر پادشاه بود.

فرهنگی 0 187 میراث  آن که  بر  عالوه  باستان شناسی    
و  مرمت  در  مهم تری  نقش  است،  کرده  معرفی  و  کشف  را  بشر 

نگه داری این میراث گران بها دارد.

مفرغ های لرستان، بهترین نمونه از صنعت و هنر 0 188  
فلزکاری ایران به شمار می روند.

آذربرزین مهر 0 189 آتشکدءه  سه  ساسانیان  دورءه  در   
ویژءه  آذربایجان،  در  آذرگُشَنسب  کشاورزان،  مخصوص  خراسان،  در 
شاهان و آذرفَرنبغ در فارس، خاص موبدان، بزرگ تر و شکوهمندتر از 

دیگر آتشکده ها بود.

دورءه 0 190 معماری  و  هنر  شاخص  ویژگی  از  یکی   
و  شاهانه  که شکوه  معنی  این  به  بود،  آن  درباری بودن  هخامنشی، 
تشریفات و تجمالت درباری را به نمایش می گذاشت. در واقع، بخش 
عمدءه آثار هنری و شاخص و ساختمان های مجلل، به خواست شاهان 

و درباریان برای زندگی تجمالتی و تشریفاتی آنان به وجود آمد.

روایت کننده، 0 191 نقد،  در  موّرخان  کارهای  از  یکی   
تعیین فاصلءه زمانی و مکانی بین راوی و خبر است تا معلوم شود، 
روایت کننده خود مستقیماً شاهد وقوع رویدادی بوده و یا خبر آن را 

از دیگران نقل کرده است.

در 0 192 صادق ⒔  امام  زمان  از  که  وکالت  جریان   
جامعءه اسالمی آغاز شد، در دوران غیبت نیز تا مدتی ادامه یافت و در 

پی آن مرجعیت شیعه شکل گرفت.

شهرها در دوران حکومت های غزنوی، سلجوقی 0 193  
و خوارزمشاهی، مانند دوران پیش از آن، از سه بخش کهندژ )ارگ(، 
با  می شد،  تشکیل  )ربض(  بیرونی  شهر  و  )شارستان(  شهرستان 

این تفاوت که شهر بیرونی در دورءه سلجوقی بیش از ادوار پیشین 
گسترش یافت.

در 0 194 فئودالیسم  نظام  حاکمیت  دورءه  در  سرف ها   
اروپای قرون وسطا در پایین ترین مرتبءه اجتماعی نظام فئودالی قرار 
داشتند. سرف اجازه نداشت که ملک ارباب خود را ترک کند، اما در 

عین حال مانند برده نیز نبود که قابل خرید و فروش باشد.

در دورءه صفوی در زمان شاه صفی نوه و جانشین 0 195  
شد.  جدا  ایران  از  هند  گورکانیان  توسط  قندهار  اول،  شاه عباس 

شاه عباس دوم، پسر و جانشین شاه صفی، قندهار را پس گرفت.

انقالب 0 196 آستانءه  در  فرانسه  جامعءه  متوسط  طبقءه   
وکالت،  همچون  مشاغلی  و  بودند  کرده  تحصیل  اغلب  فرانسه، 
نویسندگی، طبابت، روزنامه نگاری و تجارت داشتند. آن ها از این که 

طبقءه ممتاز برایشان امتیازی قائل نبود، به شدت ناراضی بودند.

مورخان 0 197 از  اعتمادالسلطنه،  محمدحسن خان   
مشهور عصر قاجار، یکی از چهره های برجستءه فرهنگی دورءه ناصری 

بود که به ریاست دارالترجمءه همایونی برگزیده شد.

پس از اختراع دوربین عکاسی، مسافرانی که در 0 198  
عصر ناصری به اروپا می رفتند، تصاویر زیادی از بناهای آن سرزمین 
و  دربار  سفارش  به  معماران  از  بسیاری  آوردند.  ایران  به  خود  با 
ثروتمندان با استفاده از برخی از عناصر معماری فرنگی و تلفیق آن با 
معماری ایرانی، سبکی از معماری را به وجود آوردند که در آن عناصر 
بناها  این  بود.  ترکیب شده  اروپایی  و  ایرانی  معماری  ویژگی های  و 
که به بناهای »کارت پستالی« معروف شد، بیشتر به تقلید از بناهای 

اروپایی ساخته می شدند.

یکی از دستاوردهای انقالب مشروطه که خیلی 0 199  
فعالیت های  توسعءه  و  نشریات  سریع  گسترش  نشست،  بار  به  زود 

روزنامه نگاری بود.

اشغال کشور مسلمان فلسطین و تأسیس رژیم 0 200  
غاصب اسرائیل یکی از مسائل مهم خاورمیانه و جهان اسالم در دورءه 

www.akمعاصر است.
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اندیشمندانءه 0 201 حدی  و  پیشنهادی  پاسخ  فرضیه   
محقق به پرسش تحقیق است. دخالت های انسانی از طریق از بین 

بردن پوشش گیاهی و تخریب جنگل ها از عوامل وقوع سیل است.

دید ترکیبی )کل نگری( یعنی مطالعءه همه جانبه و 0 202  
جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان، احداث موج شکن 
در نواحی ساحلی یکی از روش های بهره برداری بهینه از محیط طبیعی 
سازه ای  موج شکن  زیرا  است؛  )کل نگری(  ترکیبی  دید  از  استفاده  با 
تأسیسات  برای حفظ  بتون آرمه است که  یا  از جنس سیمان، سنگ 

ساحلی از خطر امواج و مقابله با تأثیر آن ها ساخته می شود.

مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کرءه زمین 0 203  
در اثر عامل پرفشار جنب حاره ای به وجود آمده است که کشور ما 
هم داخل این کمربند خشک قرار دارد )عبارت الف(. عامل پرفشار 
جنب حاره در تابستان به داخل ایران پیشروی می کند و مانع ریزش 

بارش در دورءه گرم سال می شود )عبارت ج(.

بین ناهمواری ها و تراکم جمعیت، ارتباط نزدیکی 0 204  
پایکوهی  مناطق  در  سکونتگاه ها  تعداد  دلیل  همین  به  دارد؛  وجود 

)مانند نیمءه غربی ایران( بیشتر و جمعیت در آن ها متراکم تر است.

شناخت ظرفیت ها و توان های محیطی به انسان 0 205   
کند.  استفاده  بهینه  و  صحیح  طور  به  مکان ها  از  تا  می کند  کمک 
 به توانایی انسان اشاره دارد، اما در سؤال پرسیده شده که کدام 

عبارت به توانایی انسان در استفادءه بهینه از مکان ها »می افزاید«.

در کتاب درسی گفته شده که در شهرهای بندری، 0 206  
رونق فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری و حمل و نقل بار و مسافر 
، اما سازمان  موجب پدیدآمدن ساختمان های بلندمرتبه شده است 
سنجش، افزایش تقاضا و باالبودن قیمت زمین  را علت این امر اعالم 

کرده است.

زاویءه 0 207 دلیل  به  )حاره ای(  استوایی  ناحیءه  در    
مستقیم تابش خورشید و گرمای همیشگی، یک کانون کم فشار ایجاد 
می شود. هوای گرم ناحیءه حاره )استوا( به سمت باال صعود می کند و 
با باالرفتن سرد می شود و رطوبت خود را به صورت باران فرو می ریزد 
و در نتیجه در حدود عرض 30 درجءه شمالی و جنوبی یک کانون 
استوایی  کم فشار  کانون  بین  هوا  جابه جایی  می کند.  ایجاد  پرفشار 
باد  وزش  باعث  استوایی(  )جنب  درجه  عرض 30  حوالی  پرفشار  و 
می شود. هم چنین هر چه نواحی به پهنه های آبی نزدیک تر باشند، 
رطوبت و بارش در آن ها بیشتر است و علت رطوبت منطقءه حاره نیز 

گسترش آب ها در طول مدار استوا است. 

محو شدن 0 208 »شیمیایی«:  هوازدگی  پیامدهای   
و  انسان در یک مجسمءه سنگی )عبارت ج(  برجستگی های صورت 
تخریب نمای ساختمان های مرمری و آهکی در نواحی شرق آسیا )در 

نتیجءه ریزش باران های اسیدی( )عبارت د(
پیامدهای هوازدگی »فیزیکی«: تشکیل و تکامل خاک در نواحی گرم 
الف( و  نتیجءه خرد و متالشی شدن سنگ ها( )عبارت  و خشک )در 

خرد شدن سنگ ها در نتیجءه رشد ریشءه گیاهان )عبارت ب(

طی 0 209 که  است  فرایندی  انتشار  یا  پخش  پدیدءه    
آن یک موضوع یا پدیده مانند زبان، مذهب، افکار و ایده ها، نوآوری، 
وسایل و ابزار، لباس، شیوءه زندگی و حتی بیماری از یک مکان به 
سایر مکان ها گسترش می یابد؛ همان طور که نخستین لوکوموتیوهای 
مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شدند و سپس استفاده از 

آن ها در سایر نقاط جهان نیز گسترش یافت.

از اختالف عددِی کتاب درسی و کنکور سراسری 0 210   
که بگذریم )چون کتاب درسی گفته 193 کشور مستقل در جهان وجود داره و سؤال 
کنکور گفته 190 تا(، دربارءه موجودیت یک کشور عالوه بر سه رکِن سرزمین، 
جمعیت )ملت( و حکومت، بر عنصر چهارمی نیز تأکید می شود که 
از  و بی نیاز بودن  استقالل  یعنی داشتن  »حاکمیت« است. حاکمیت 
نظارت دولت های خارجی. حاکمیت یک کشور نشان دهندءه استقالل 

و اقتدار سیاسی آن است.

و 0 211 حمل و نقل  گسترش  و  شهرنشینی  افزایش  با   
وسایل ارتباطی، به تدریج حومه ها در اطراف شهرها، به ویژه شهرهای 
مادرشهرها  جمعیت  افزایش  با  گرفتند.  شکل  پرجمعیت،  و  بزرگ 
به تدریج  )از جمله مادرشهرهای ملی( و گسترش حومه های آن ها 

منطقه هایی با عنوان منطقءه مادرشهری به وجود آمدند.

فاقد 0 212 و  ساده  کارگران  عمدتاً  شهرها  به  مهاجران    
محدود  نیز  در شهرها  فرصت های شغلی  و  تخصص هستند  و  مهارت 
است؛ به همین سبب، آن ها در بخش غیررسمی مشغول به کار می شوند.

توسعءه صنایع کوچک روستایی و توسعءه خدمات 0 213   
اقتصادی  توسعءه  برای  مفید  اقدامات  جمله  از  روستایی  گردشگری 

روستاها به شمار می روند.

و 0 214 داده ها  ابتدا  جغرافیایی،  اطالعات  سامانءه  در   
اطالعات از محیط جمع آوری می شوند و به صورت الیه الیه در نرم افزار 
قرار می گیرند و سپس پردازش می شوند. پردازش و تحلیل اطالعات با 

SIG به تصمیم گیری می انجامد و به روند آن کمک می کند.

ملی، 0 215 سطح  در  حمل و نقل  سامانءه  بهینه کردن   
دسترسی  و  محیطی  منابع  از  خردمندانه  و  منطقی  بهره مندی 
پایدار(  برای دریافت خدمات )حمل و نقل  عادالنءه مردم یک منطقه 
همگی از اهداف مدیریت حمل و نقل به شمار می روند، اما استفاده از 
فناوری های جدید در تولید وسایل حمل و نقل الزاماً اهداف مدیریت 

حمل و نقل نمی باشد.
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آمدن 0 216 وجود  به  است.  اجتماعی  پدیدءه  یک  مدرسه   
می نامند؛  برونی سازی  را  اجتماعی  کنش  طریق  از  اجتماعی  پدیده های 
که  آدابی  از  بسیاری  است.  برونی سازی  هنری،  اثر  یک  خلق  بنابراین 
هستند.  ما  اطراف  اجتماعی  پدیده های  محصول  می کنیم،  مراعات  ما 
پیامدها  این  که  باشند  داشته  پیامدهایی  می توانند  اجتماعی  پدیده های 
هم محدودکنندءه افراد هستند و هم فرصت های جدیدی برای انسان پدید 
بیانگر این مطلب است که  بنابراین عبارت »ادب، آداب دارد«  می آورند؛ 
رعایت ادب )کنش اجتماعی و پدیدءه اجتماعی( فرصت ها و محدودیت هایی 
برای کنش های اجتماعی انسان ایجاد می کنند. دعا در حق فرزندان )کنش 

ناظر به دیگری(، یک کنش اجتماعی محسوب می شود. 

ایران تاریخی طوالنی دارد و 0 217 هجوم اقتصادی به   
در ادوار مختلف از سوی استعمارگران غربی به صورت های مختلفی 
دنبال شده است. این کار در زمان قاجار با تالش برای اخذ امتیازات 
مختلف مانند امتیاز رویتر و رژی و ... و در دورءه پهلوی از طریق تاراج 
نفت، فروش جنگ افزار و کاالهای مصرفی و صنایع مونتاژ و تخریب 

بنیان های تولید ملی به ویژه روح خودباوری ملت ایران انجام شد. 

روش های 0 218 با  که  را  علومی  فقط  متجدد  جهان   
روش های  از  را که  و علومی  به دست می آیند، علم می داند  تجربی 

فراتجربی )عقالنی و وحیانی( استفاده می کنند، علم نمی شناسند. 
به  می کند  بیان  نوشته  یا  گفته  صورت  به  را  اندیشه اش  فرد  هرگاه 

محدودءه اجتماعی و فرهنگی وارد می شود. 
جهان اجتماعی برای بقا و تداوم، اعتقادات، ارزش ها و شیوءه زندگی 

خود را به فرد آموزش می دهد. 
جهان غرب )متجدد و سرمایه داری( در اقتصاد هیچ مانعی را بر سر 

راه خود برنمی تابد. 

توجه 0 219 با  که  است  کنش  نوعی  اجتماعی،  کنش   
به دیگران انجام می شود؛ بنابراین توجه به گفتار طرف مقابل هنگام 

گفت وگو، کنش اجتماعی محسوب می شود. 
در ادبیات مدرن به سلوک های معنوی و مکاشفات و مشاهدات الهی 
زندگی  در  آدمیان  روانی  حاالت  به  بلکه  نمی شود،  توجهی  انسان 

روزمرءه دنیوی و این جهانی پرداخته می شود. 
را  وابسته  صنایع  برخی  مصرف،  بازار  اقتضای  به  غربی  کشورهای 
به کشورهای استعمارزده منتقل می کنند ولی این انتقال در جهت 
استقالل این کشورها یا تعدیل جهانی ثروت نیست بلکه در جهت 
منافع بیشتر کشورهای استعمارگر است. بدین ترتیب با رشد و تحول 
کشورهای استعمارزده نیز فاصله و وابستگی کشورهای غربی و غیرغربی 

هم چنان حفظ می شود. 

پیمان های منطقه ای، از جمله سازمان کنفرانس 0 220  
اسالمی در برابر سیاست جهانی سازی اقتصادی قدرت های برتر اروپایی 

و آمریکایی، بین دولت ها شکل می گیرند. 
پادشاهان  رنسانس،  دوران  در  تا  شد  سبب  کلیسا  اقتدار  فروریختن 
و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا، فرصت بروز و 

ظهور پیدا کنند. 

اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، راه برای دگرگونی 
هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می شود. 

دکارت یکی از فیلسوفان بزرگ عصر روشنگری 0 221  
فرهنگ جدید  و  روشنگری  به  مربوط  فلسفءه دکارت  پیدایش  است. 

غرب است. 
جنگ های صلیبی و مواجهءه اروپاییان با مسلمانان و هم چنین فتح 

قسطنطنیه مربوط به دوران قرون وسطی است. 
یکی از پیامدهای گریز و رویگردانی از سکوالریسم )پساسکوالریسم(، 

رونق یافتن بازار معنویت های کاذب و دروغین است. 
حکومت آتاتورک در ترکیه یکی از نمونه های قدرت های سکوالر در 

کشورهای مسلمان است. 

البته طراحان سؤال به این موضوع توجه نداشتند که پساسکوالریسم 
و پسامدرن دو مقولءه متفاوت و در عین حال مربوط به هم هستند. 
باید در  به جای اصطالح پسامدرن نوشته می شد پساسکوالریسم.

هنگامی که یک فرهنگ در سطح جهانی غالب 0 222  
فرهنگ  یک  مطلوب  ویژگی های  فرهنگ،  آن  که  میزانی  به  باشد، 
جهانی را داشته باشد، جامعءه جهانی از انسجام برخوردار خواهد بود. 
اروپاییان در هجوم به قارءه آمریکا، برای تأمین سلطءه خود به نسل کشی 
دست زدند و شمار زیادی از ساکنان بومی را از بین بردند. آن ها در 

یک دورءه پنجاه ساله، پانزده میلیون سرخ پوست را نابود کردند. 
مسلمانان آسیای جنوب شرقی از طریق تجارت با فرهنگ اسالمی آشنا 

شدند و به آن روی آوردند. 

مبلغ 0 223 گروه های  نفوذ  اثر  در  عثمانی  امپراتوری   
پاشید.  هم  از  اقتصادی  روابط  و  نظامی  تهدید  فراماسونری،  و  مسیحی 
ژاپن که از قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسیحیت، دروازه های خود را 
به روی کشورهای غربی بسته بود، با تهدید کشورهای اروپایی مجبور 
به برقراری روابط تجاری تحت شرایط مورد نظر این کشورها شد. چین 
نفوذ گروه های مبلغ مسیحی  تهدید نظامی،  از طریق  در قرن نوزدهم 
و روابط اقتصادی به صورت کشوری ضعیف درآمد که هر بخش آن 

تحت تسلط یکی از کشورهای اروپایی بود. 

یکی از مشکالت جوامع سوسیالیستی از بین رفتن 0 224  
آزادی افراد بود. در این جوامع به بهانءه عدالت اقتصادی، نه تنها آزادی 

معنوی، بلکه آزادی دنیوی افراد نیز از بین رفت. 
کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازی های خود، فروپاشی بلوک 
شرق را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا 
او  القا می کرد.  می کردند. نظریءه پایان تاریخ فوکویاما همین معنا را 
فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و غلبءه نظام لیبرال دموکراسی را 

پایان مبارزات عقیدتی ـ سیاسی بشر می پندارد. 
تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی، 
بلکه  می گرداند،  متزلزل  را  غیرغربی  جوامع  فرهنگی  هویت  نه تنها 

آشکارا برخالف ارزش های دموکراتیک جهان غرب نیز هست. 
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غربی، 0 225 جوامع  پیرامون،  و  مرکز  نظریءه  براساس   
چالش های درونی خود را از طریق بهره کشی از کشورهای غیرغربی 
حل می کنند. به این ترتیب که با ثروت به دست آمده از کشورهای 
و  می کنند  تأمین  را  خود  ضعیف  اقشار  و  کارگران  رفاه  پیرامونی، 
مشکالت حاّد درونی شان را به بیرون از مرزهای خود انتقال می دهند. 
لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادی و به ویژه آزادی اقتصادی، راه 
گرفت.  نادیده  را  عدالت  و  کرد  باز  ثروت  برای صاحبان  را  استثمار 
بدین ترتیب نخستین چالش که چالش فقر و غناست در کشورهای 
را  مستمندان  به  کمک  لیبرال،  نظریه پردازان  گرفت.  شکل  غربی 
بیهوده می دانستند. در انگلستان که در انقالب صنعتی پیشگام بود، 
وضعیت نوانخانه ها به گونه ای بود که فقیران ساکن در آن جا مرگ را 
بر زندگی ترجیح می دادند. دیکنز در رمان الیور تویست، نوانخانه ها و 

فیلسوفانی را که مدافع آن ها بودند، به سخره گرفت. 
جنبش وال استریت، اقدامی در مقابل بحران اقتصادی جدید غرب 
است که از سال 2008 میالدی آغاز شده است )کتاب جامعه شناسی 2، 

درس 11، بخش تحقیق کنید(.

انقالب اسالمی ایران براساس آموزه های اسالمی: 0 226  
از  دفاع  ب(  می کرد،  پاسداری  اسالم  جهان  اقتدار  و  عزت  از  الف( 
محرومان و مستضعفان جهان را وظیفءه خود می دانست، ج( فطرت 
مشکالت  حل  د(  و  داد  قرار  خود  پیام  مخاطب  را  انسان ها  الهی 

معرفتی و معنوی بشر را رسالت خود می دید. 

اثرپذیری 0 227 دلیل  به  قاجار  حاکمان  که  هنگامی   
 )1( به  بیگانگان  برابر  در  مقاومت  به جای  استعماری  دولت های  از 
سوی  به  منفی  مقاومت   )2( آوردند،  روی  استعماری  قراردادهای 
دینی  عالمان  رقابت آمیز  برخورد  کرد.  تغییر  رقابت آمیز  فعالیت 
رفتارهای  برخی  اصالح  برای  آن ها  بود.  اصالحی  حرکتی  قاجار،  با 
پادشاهان قاجار تالش می کردند. )3( جنبش تنباکو نمونه ای موفق 
فعالیت   )4( موفق،  تجربءه  این  است.  اصالحی  رقابت آمیز  فعالیت  از 
 )5( به  و  داد  تغییر  اصالح ساختار  به  رفتار  اصالح  از  را  رقابت آمیز 

جنبش عدالتخانه منجر شد. 

ماکس وبر شهر را زیستگاهی که دارای قلعه و 0 228  
برج و بارو، بازار، دادگاه مستقل و ... است، تعریف می کند. 

عنوان  با  معاصر  جهان  در  درگیری ها  مرحلءه  آخرین  از  هانتینگتون 
و  رقابت ها  مرحله،  این  در  او  نظر  از  می کند.  یاد  تمدن ها  جنگ 
درگیری ها، بین فرهنگ ها و تمدن های بزرگ به وقوع خواهد پیوست. 
ریکاردو، اقتصاددان لیبرال، مخالف دخالت دولت در اقتصاد و افزایش 

دستمزد کارگران و رفاه آن ها بود. 

الیه های 0 229 و  اجزا  وقتی  است.  غلط  اول  عبارت   
جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم، نهادهای اجتماعی 

)نه پدیده های اجتماعی( آشکار می شوند. 
عبارت چهارم غلط است. هم تغییری های قابل مشاهده را می توان با 

روش های کّمی )نه کیفی( مطالعه کرد. 

دوم 0 230 دیدگاه  به  مربوط  سؤال،  در  مذکور  شکل   
دربارءه رابطءه دانش عمومی و دانش علمی است. این رویکرد، دانش 

عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی می داند و 
مطابق با این دیدگاه، دانش ها کشف و بازخوانی واقعیت نیستند، بلکه 

بازسازی واقعیت هستند.

در جامعه شناسی تبیینی، تبیین، بیان چرایی یک 0 231  
پدیده یا نشان دادن علت ایجاد یا زوال آن است. در تبیین پدیده هایی 
یکدیگر  با  ارتباط  در  می رسیدند،  نظر  به  هم  از  مستقل  قبالً  که 
قرار می گیرند و میان پدیده هایی که پیش تر در ارتباط با هم دیده 

می شده اند، روابط جدیدی طرح می شود. 
در جامعه شناسی تفسیری، تنوع و تکثر معانی، موجب پیچیدگی های 

کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آن ها می شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

 نادرست ـ نادرست/ در جامعه شناسی تبیینی به معنای پدیده های 
اجتماعی توجهی نمی شود. در جامعه شناسی تفسیری از روش های 

کیفی )نه روش های کّمی( استفاده می شود.
فهمیدن  برای  تفسیری،  جامعه شناسی  در  نادرست/  ـ  درست   
زمینءه فرهنگی ای که کنشگر در آن عمل  به  باید  داللت های کنش، 
می کند، مراجعه کنیم و برای پی بردن به هدف کنش باید به ذهن 

کنشگر یا معنای ذهنی کنش راه یابیم.
 نادرست ـ درست/ در جامعه شناسی تبیینی، پدیده هایی که قبالً 
مستقل از هم به نظر می رسیدند، در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند 
می شده اند،  دیده  هم  با  ارتباط  در  پیش تر  که  پدیده هایی  میان  و 

روابط جدیدی طرح می شود.

تبیین 0 232 و  توصیف  به  انتقادی  جامعه شناسی   
پدیده های اجتماعی بسنده نمی کند بلکه به داوری ارزشی پدیده های 

مورد مطالعه می پردازد. 
قدرت  انسان ها  به  اجتماعی،  نظم  شناخت  با  تبیینی  جامعه شناسی 

پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه را می دهد. 
بررسی سایر گزینه ها:

 درستـ  نادرست/  نادرستـ  نادرست/  نادرستـ  درست

در دسته بندی ارسطو از انواع حکومت ها:0 233  
الف( حکومت اقلیت براساس حقیقت و فضیلت  آریستوکراسی

ب( حکومت اقلیت براساس میل و خواست خود  الیگارشی
ج( حکومت یک فرد براساس حقیقت و فضیلت  مونارشی 

عدالت 0 234 طرفداران  دیدگاه  به  مربوط  گزینه  این   
اجتماعی )رویکرد سوم( است.

قواعد اجتماعی، ارتباط ما با یکدیگر را امکان پذیر 0 235  
می سازند و سامان می دهند. 

فوکویاما، نظام لیبرال دموکراسی را محصول نهایی تاریخ بشر می داند. 
نظریه پردازان کنش اجتماعی، آگاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی 
کنش اجتماعی می دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تأکید بر آگاهی 

و معنا مطالعه می کنند. 
و  تفاوت ها  بر  و  است  پسامدرن  دوران  محصول  هویت،  سیاست 

هویت های خاص و محلی تأکید می کند. 
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و 0 236 تصور  داریم:  ذهنی  آگاهی  و  دانش  نوع  دو   
اندیشه به  از  تصدیق. برای کشف تصور مجهول نیاز به نوع خاصی 
نام »تعریف« است و برای کشف تصدیق مجهول نیاز به نوع خاص 
دیگری از اندیشه به نام »استدالل« است. از آن جا که وظیفءه منطق 
نوع  دو  با  متناسب  اندیشه هم  و  است  اندیشه  از خطای  جلوگیری 
دانش و آگاهی )تصور و تصدیق(، به دو نوِع تعریف و استدالل تقسیم 
می شود، پس منطق هم دو حیطءه اصلی دارد. یکی »تعریف« که به 
را  قواعد استدالل  تعریف می پردازد و دیگری »استدالل« که  قواعد 

توضیح می دهد.
 توسعءه دانش بر عهدءه علوم مختلف است و منطق فقط قواعد را 

مشخص می کند.
 موتور محرک فکر، منطق نیست، بلکه منطق فقط هشدار دهنده 

است.
پس  نداریم،  کاری  نداشتن  یا  داشتن  واقعیت  به  تصورات  در   

»وجودداشتن« در ضمن هیچ تصوری نیست.

یعنی 0 237 التزامی  داللت  به  عصا بودن  به  دست   
محتاط عمل کردن. ولی فرد مخاطب آن را به معنای مطابقی گرفته و 
لذا گفته من عصا ندارم. این مکالمه براساس توسل به معنای ظاهری 

بیان شده است.
 قابلیت توسل به معنای ظاهری ندارد.

گزینه های  و  در بسیاری از اشعار از جمله این دو بیت، معموالً 
شاعر هم معنای مطابقی را مورد نظر دارد و هم معنای التزامی را و لطافت 
این گونه اشعار به همین توجه داشتن به داللت های مختلف است. بنابراین 
داللت مطابقی به جای داللت التزامی به کار نرفته است که توسل به 
معنای ظاهری باشد، بلکه هر دو داللت در جای خود، مورد نظر شاعر 

هستند.

با 0 238 گزینه ها  در  مطرح شده  چهارگانءه  نسبت های   
این قضایا قابل بیان هستند:

یک. تساوی: هر الف ب استـ  هر ب الف است. )چون »بعضی الف ب 
نیست« متناقض با »هر الف ب است« می باشد، بنابراین حالت تساوی 

) رد می شود.( )رد گزینه های  و 
الف  بعضی  ـ  است  ب  الف  بعضی  من وجه:  خصوص  و  عموم  دو. 
تطبیق  بر فرض سؤال  )بنابراین  نیست.  الف  بعضی ب  ـ  نیست  ب 

می کند.(
سه. عموم و خصوص مطلق )الف < ب(: هر ب الف استـ  بعضی الف 
ب نیست. این حالت هم با فرض مسئله سازگار است، زیرا می توان 
از قضیءه اول، عکس مستوی آن را به صورت »بعضی الف ب است«

) نتیجه گرفت. )رد 

نیست 0 239 پرنده  و  است  پستاندار  که  چون خفاش    
هم در هوا پرواز می کند، پس تعریف مانع نیست. )هواپیما و ... را هم 

می شود مثال زد.(
نمی کند، پس  پرواز  هوا  در  است  پرنده  که  از طرفی چون خروس 

تعریف جامع هم نیست.
 جامع و مانع است.

 جامع است چون همءه اسب ها این ویژگی ها را دارند، البته مانع 
نیست چون گاو هم این چنین است.

مانع  البته  دارند،  را  ویژگی  این  فعل ها  همءه  است چون  جامع   
نیست چون شامل مصدر هم می شود.

این استدالل براساس تمثیل انسان به آب انجام 0 240  
شده است.

شده  نتیجه گیری  انسان  دربارءه  کلی  حکم  از  چون  گزینه ها:  سایر 
است، قیاس هستند.

آن 0 241 موضوع  که  است  قضیه ای  شخصیه  قضیءه   
مفهوم جزئی باشد. در جملءه »زاغ برعکس غاز می شود« موضوع قضیه 
»زاغ« است که چون لفظ آن مورد نظر است، مفهومی جزئی است. 

یعنی »این لفظ« برعکس لفظ »غاز« است.
سایر گزینه ها: در سایر گزینه ها یک زاغ مشخص مورد نظر نیست.

به نظر می رسد می توان معنای گزینه های  و  را هم به گونه ای 
تفسیر کرد که یک زاغ معین مورد نظر باشد، ولی چون  طبق 
متن و تمرینات کتاب درسی به وضوح پاسخ این سؤال است، سایر 
باشد و  باید به گونه ای معنا کرد که موضوع آن ها کلی  را  گزینه ها 

قضایا محصوره باشند.

در 0 242 ولی  ندارد،  الزم الصدق  عکس  جزئیه  سالبءه   
این جا نتیجه گرفته که عکس آن صادق است. چون دلیل دیگری هم 
برای صدق عکس وجود ندارد، معلوم می شود که در استفاده از قواعد 

عکس مستوی اشتباه کرده و دچار ایهام انعکاس شده است.

  همءه شرایط اعتبار را دارد.0 243
مقدمه  در  و  مثبت  نتیجه  در  نیست، چون ب  برقرار   3  شرط 

منفی است.
 قانون کیفیت نتیجه رعایت نشده است.

 شرط 3 برقرار نیست، چون ج در نتیجه مثبت و در مقدمه منفی است.

دو 0 244 زیرا  است،  مانعةالجمع  منفصل  قضیه  این   
بنابراین  می شوند.  کاذب  هم  با  ولی  نمی شوند،  صادق  هم  با  طرف 
رابطءه محمول دو طرف قضیه، تباین است. پس می توان گفت هیچ 

انسانی غیر حیوان نیست. 
 متداخل همین قضیه است و لذا صادق است. 

گزینه های  و  متناقض یا متناقض عکس مستوی این قضیه 
هستند و بنابراین کاذب اند. 

 چون محمول ها را تغییر داده است، از این قضیه نتیجه نمی شود 
)ضمن این که قضیه ای کاذب است(. 

این سؤال را با توجه به محتوای گزینه ها هم می شد پاسخ داد، زیرا 
فقط  از نظر معنایی صادق است.
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دیگر 0 245 علوم  همءه  با  مسائل  و  موضوع  در  فلسفه   
نهایی ترین  به  و  بنیادی  مسائل  به  فلسفه  فقط  زیرا  است،  متفاوت 

موضوعات می پردازد.
سایر گزینه ها: روش عقلی در ریاضی هم وجود دارد و »دیدگاه های 

کلی« و »حیرت« از ویژگی های خاص فلسفه نیست.

فیلسوفان قدیمی مثل افالطون، ارسطو، فارابی و 0 246  
ابن سینا دیدگاه هایی در فلسفه داشته اند که همان دیدگاه ها سبب 

پیدایش مکاتب بزرگ تربیتی شده است.
این که  نه  و علوم هستند  اولی  فلسفءه  رابط  فلسفه های مضاف،   

علوم، رابط باشند.
 فیلسوف از مسائل بنیادی علوم بحث می کند و نیازی ندارد وارد 

مسائل تخصصی علوم شود.
 فلسفءه اولی ریشءه فلسفه است و شاخه های آن را که فلسفه های  

مضاف هستند، در بر نمی گیرد.

حقیقت 0 247 خصوص  در  پارمنیدس  استدالل    
واحد بودن جهان بود و طبق آن، چون هستی به وجود نمی آید پس 

هستی همواره ثابت بوده است.
 این مطلب مقدمءه برهان است، نه نتیجه.

نه  است،  برهان  در  استفاده  مورد  تصورات  تعریف  مطلب  این   
نتیجءه برهان.

 این مطلب از زمینه های رسیدن به این برهان است، نه نتیجءه آن.

گزینءه جواب به صراحت در کتاب درسی مطرح 0 248  
نشده است، ولی چون سایر گزینه ها  را می توان رد کرد و این گزینه 
پاسخ سؤال می باشد. ضمن  است،  برداشت  قابل  از مجموع مطالب 
این که شاید بتوان از بیانیءه سقراط نتیجه گرفت که سقراط چون به 

راه درست دست یافته بود، گرفتار بدی نمی شد.
باشد؛  درست  می گوید  خداوند  آن چه  فقط  که  نیست  این طور   

مثالً سخنان خود سقراط هم درست بود.
 سقراط برعکس این مطلب را می گفت؛ یعنی هر کس صفات خدا 
را قبول داشته باشد، باید او را نیز بپذیرد. به عبارت دیگر، سقراط از 
طریق صفات و آثار خدا، او را ثابت کرد نه این که از طریق او صفات 

و آثارش را ثابت کرده باشد.
 سقراط معتقد بود کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند سزاوار 
سرزنش است، ولی در مورد کسی که خورشید و ماه را به خدایی 
بپذیرد چیزی نگفت. البته او خودش خورشید و ماه را خدا نمی دانست 

)بعد از  این گزینه بهترین گزینه است(. 

و 0 249 ابزارها  از  و  نکرده  مشخص  را  خاصی  قلمرو   
ماهیت شناخت هم سخنی نگفته بلکه به طور کلی شناخت از برخی 
موضوعات را مسلم گرفته است. پس درصدد بیان امکان شناخت است.

این تست ابهام دارد و دو معنا می توان از صورت 0 250  
فرض  بر  گزینه  کدام  که  است  این   اول  معنای  کرد.  برداشت  سؤال 
درست بودن، مورد نقضی برای پوزیتیویسم است. اگر این معنا مورد نظر 
، هر دو پاسخ سؤال خواهند بود. اما چون  باشد، گزینه های  و 

تست باید یک گزینءه جواب داشته باشد، به سراغ معنای دوم می رویم. 
معنای دوم این است که در تاریخ فلسفه کدام موارد نقض نسبت به 
نظریءه پوزیتیویست ها مطرح شده است. طبق این معنا فقط  پاسخ 
تست خواهد بود، زیرا از جمله اشکاالت نظری تجربه گرایی که کتاب 

درسی به آن ها اشاره کرده است، »تغییرات علوم تجربی« است.
 یکی دیگر از این اشکاالت نظری، »خطاهای تجربه« است، ولی 
که  حالی  در  می برد،  سؤال  زیر  را  تجربی  دانش  کلی  طور  به   
اشکال خطاهای تجربه، نسبت به برخی از مطالب تجربی مطرح بود.

 این مورد اصالً در تاریخ فلسفه مطرح نشده است.
در  موجود  »تفاوت های  شده،  مطرح  که  دیگری  نظری  اشکال   
تجربءه انسان های مختلف« است، اما  به نقش »باور« در شناخت 

اشاره کرده است که در این جا مورد نظر نیست.

براساس دیدگاه مالصدرا، روح چیزی ضمیمه شده 0 251  
به بدن نیست، بلکه نتیجءه رشد و تکامل خود جسم و بدن است.

 روح درون بدن نیست، بلکه باطن بدن است.
 انسان باید با اختیار و ارادءه خود ظرفیت بی نهایت کماالت خود 

را به فعلیت برساند.
ظرفیتی  می کند،  گذر  طبیعی  تکاملی  مراحل  از  وقتی  انسان   

بی نهایت پیدا می کند.

کانت می گوید هر انسانی در درون خود حقیقتی 0 252  
به نام وجدان اخالقی دارد که او را به سوی عمل خیر اخالقی دعوت 
برای اطاعت از وجدان  (. هر کاری که انسان صرفاً  می کند )رد 
خود انجام دهد و هیچ گونه هدف و منفعت شخصی در آن نداشته 
به  نه  را  عدل  انسان  اگر  مثالً  می شود؛  شمرده  اخالقی  خیر  باشد، 
خاطر تشویق و تمجید دیگران و نه حتی برای رسیدن به سعادت 
(، بلکه فقط بدان جهت که وجدان بدان دعوت  )تأیید ناسازگاری 
(. او می گوید:  انجام دهد، فضیلت شمرده می شود )رد  می کند، 
»بر طبق قاعده ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید که قاعدءه مزبور 

.) قانون کلی و عمومی شود« )رد 

موجود 0 253 که  می کنیم  تصور  را  ماهیاتی  وقتی    
نیستند، یعنی ماهیت بدون وجود تحقق دارد و این یعنی مغایرت 

وجود و ماهیت در ذهن.
 اگر مفهوم وجود با ماهیت مغایر نبودند هم می شد آن ها را بر هم 
حمل کرد؛ مثالً دو مفهوم انسان و حیوان ناطق که مغایر نیستند هم 
قابل حمل بر یکدیگر هستند و می توان گفت: »انسان حیوان ناطق 
است«. پس این که مفهوم وجود را می توان بر ماهیت حمل کرد، دلیل 

مغایرت مفهوم وجود با ماهیت نیست.
این که یک  و  در ذهن هستیم  مفهوم  دو  مغایرت  دنبال  به  ما   
موجود خارجی، ماهیت نداشته باشد، مغایرت خارجی را می رساند. 
ضمن این که غیر از خداوند سایر موجودات همگی ماهیت دارند، پس 

نمی توان گفت چیزهایی وجود دارند که دارای ماهیت نیستند.
 هر ماهیتی اگر در خارج تحقق داشته باشد، موجود است و سلب 
وجود از آن امکان پذیر نیست. بنابراین سلب وجود از ماهیت، فقط 

در ذهن امکان پذیر است.
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مالصدرا می گوید به جای نگاه کردن به ماهیت و 0 254  
مشاهدءه حالت امکانی آن نسبت به وجود و عدم، اگر به خود وجود و 
واقعیت موجودات پیرامون نگاه کنیم، می بینیم که این واقعیات، عین 
وابستگی و نیازند. بنابراین در نظریءه امکان فقری، نیازمندی به خود 

.) وجود برمی گردد نه به ماهیت )رد 
 الزمءه امکان ماهوی، وجوب بالغیر نیست، بلکه الزمءه وجود علت 

تامه برای یک ماهیت ممکن، وجوب بالغیر آن ماهیت است.
 در هر دو نظریه، نیاز از طرف امری بیرونی نیست. ولی در امکان 
ماهیت.  و  ذات  به  ماهوی  امکان  در  و  برمی گردد  وجود  به  فقری 
توجه کنید که کلمءه »ذات« در فلسفءه ابن سینا معموالً به »ماهیت«

برمی گردد و در فلسفءه مالصدرا معموالً به »وجود«.

حوادث 0 255 علت  این که  برای  علیت،  درک  از  بعد   
استفاده کنیم. کشف  و تجربءه خود  از حس  باید  بدانیم،  را  طبیعی 
بنابراین  از طریق حس و تجربه صورت می گیرد.  امور طبیعی  علل 

تجربه کشف می کند که حرارت، علت انبساط فلز است.
منبسط شدن  علت  درک  این که  ولی  است  درست  اول  قسمت   
فلز، تجربی است، نادرست است؛ زیرا درک علیت، عقلی است و تنها 

کشف مصادیق در حوادث طبیعی براساس تجربه صورت می گیرد.
 این که مصداق علت انبساط چیست، عقلی و بدیهی نیست و نیاز 

به تجربه دارد.
 اصل علیت عقلی است و از تجربه نتیجه نمی شود.

برخی شانس را عامل موفقیت یا عدم موفقیت 0 256  
می دانند و معتقدند که شانس برخی از افراد بیشتر و شانس بعضی 
دیگر کم تر است. این یعنی در نگاه آنان، شانس عاملی خارج از قانون 

علیت است که بر روند امور یک شخص تأثیر می گذارد.
گزینه های  و  به نفی سنخیت یا وجوب عّلی پرداخته اند ولی 

مستقیماً به شانس مربوط نمی شوند. 
 ربطی به شانس ندارد.

دکارت می گوید تصور حقیقت نامتناهی نمی تواند 0 257  
از او یا هر موجود متناهی دیگری باشد.

 کانت وجود خدا را اثبات نکرد، بلکه ضرورت وجود خدا را اثبات کرد.
 جیمز دلیل وجود خدا را عمدتاً در تجربه های شخصی درونی 
معنای  به  می رود  کار  به  تنهایی  به  وقتی  »تجربه«  اما  می دانست. 
لذا  و  است  تجربءه حسی  معنای  به  بلکه  نیست،  تجربه هایی  چنین 

نمی توان نظر جیمز را مانند این گزینه بیان کرد.

 هیوم اثبات نکرد که خدا وجود ندارد، بلکه معتقد بود که چون 
ما ابزاری جز حس و تجربه برای شناخت نداریم و خدا هم با این ابزار 
درک نمی شود، پس یا خدایی نیست و یا نمی توانیم او را اثبات کنیم. 

وجود 0 258 به  معلول  وجود  مشروط بودن  از  فارابی   
علت استفاده کرد. در این تمثیل هم سخن از مشروطیت برخی امور 

به برخی دیگر است.
به  ربطی  و  است  تامه  علت  اجزای  وجود همءه  لزوم  به  مربوط   

برهان فارابی ندارد.
گزینه های  و  هر دو گزینه بیشتر برای برهان وجوب و امکان 

ابن سینا مناسب هستند.

قاعدءه 0 259 می کرد  گمان  او  است.  راسل  جملءه  این   
علیت این است که »هر موجودی نیاز به علت دارد« و لذا وجود خدا 
را نقض قانون علیت می دانست. بنابراین می گفت: »اگر چیزی بدون 
علت می تواند وجود داشته باشد، تفاوتی نمی کند که آن چیز، خدا 
باشد یا جهان«. اما از نظر فارابی و ابن سینا فقط موجودات پیرامون 
ما که ممکن الوجود هستند نیازمند علت اند؛ نه این که هر چه موجود 

است، نیاز به علت داشته باشد.
 اگر چنین باشد جهان که ماهیت امکانی دارد، نمی تواند مانند 
خدا بدون علت باشد. این دیدگاه ابن سیناست که اگر راسل هم آن 
این جمله  بود، چنین جمله ای نمی گفت؛ زیرا در  را در نظر گرفته 

تفاوت خدا )واجب الوجود( و جهان )ممکن الوجود( بیان شده است.
نه  است سخن می گوید  موجود  آن چه  دربارءه  نظر  مورد   جملءه 
آن چه به وجود آمده است. راسل گمان می کرد جهان هم مانند خدا 
آمده  وجود  به  که  ندارد  نیازی  و  باشد  موجود  همیشه  می توانسته 
ااّل همه قبول دارند که آن چه به وجود آمده نیازمند علت  باشد؛ و 

است و این اعتقاد بدیهی مستلزم جملءه مورد نظر نیست.
پیش فرض  که  می کند  بیان  را  درستی  مطلب  هم  گزینه  این   
جملءه راسل نیست. این دیدگاه مالصدراست که اگر راسل هم آن را 
در نظر گرفته بود، چنین جمله ای نمی گفت. زیرا در این جمله تفاوت 

خدا )مستقل( و جهان )وابسته( بیان شده است. 

عقل در معرفت دینی دو نقش دارد. نقش ابزاری 0 260  
معارف  و  احکام  و  می اندیشیم  روایات  و  آیات  در  آن  کمک  به  که 
آن ها را به دست می آوریم و نقش منبعی که خودش مستقل از آیات 
و روایات و در کنار آن ها به عنوان یک منبع معرفت مورد استفاده 
نشان  را  ابزاری عقل  نقش  از   غیر  گزینه ها  قرار می گیرد. همءه 
می دهند، اما وجود مبدئی برای عالم مطلبی است که عقل مستقل از 

آیات و روایات آن را اثبات می کند.
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تبیین 0 261 و  توصیف  ارائءه  دنبال  به  روان شناسان   
علمی رفتار انسان هستند و دو هدف اولیه و اصلی روان شناسان در 

علم روان شناسی رسیدن به توصیف و تبیین تجربی می باشد. 

در 0 262 که  است  این  عملیاتی  تعریف  از  منظور   
باید به صورت عینی و دقیق تعریف  روش علمی، متغیر مورد نظر 
بنابراین  می شود؛  اندازه گیری  سهولت  باعث  عملیاتی  تعریف  شود. 
را  متغیرها  اندازه گیری  نحوءه  عملیاتی،  تعریف  از طریق  دانشمندان 

مشخص می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

 دانشمندان از طریق توصیف و تبیین دقیق پدیده ها می توانند 
آن ها را پیش بینی کنند. 

 دانشمندان از طریق تبیین صحیح می توانند ارتباط بین دو یا 
چند متغیر را روشن کنند.

اتفاق  عملیاتی  تعریف  طریق  از  علمی  و  تجربی  فرضیءه  ارائءه   
نمی افتد؛ بلکه ابتدا فرضیه ارائه می شود و سپس براساس آن فرضیه، 

تعریف عملیاتی صحیح و قابل اندازه گیری ارائه می شود.

یکی از ویژگی های روش علمی تکرارپذیری است 0 263  
که به این معناست که یافته های به دست آمده از روش علمی، خصوصی 
و شخصی نیست، بلکه هر فردی در صورت رعایت ضوابط علمی، می تواند 
یافته های ِ دیگران را تکرار کند. در این مثال هم به تکرار یک پژوهش در 

شرایط مشابه تأکید شده است.

آماده سازی زمانی اتفاق می افتد که شناخِت محرِک 0 264  
معینی، تحت تأثیر ارائءه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار بگیرد. 

کودک 0 265 می فرمایند:  اسالم ④  گرامی  پیامبر   
هفت سال آقا و سرور است و هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر 
و مشاور است. در هفت سال اول باید آزاد باشد که بازی کند. باید 
عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد و با رفتار خوب و گفتار 
پسندیده او را پرورش داد و بدون توقع اطاعت از او، سعی کرد که با 

عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد. 

سه 0 266 به  معطوف  کودکی،  دورءه  در  هیجانی  رشد   
آگاهی  رشد  به  توجه  با  است.  محبت  و  خشم  ترس،  سادءه  هیجان 
کودک از هیجان های مختلف و واکنش اطرافیان، سه هیجان فوق به 
هیجان های مرکب دیگر، همچون احساس پشیمانی، سپاس گزاری و 
از هیجانات  بنابراین هیجان سادءه خشم زودتر  تعمیم می یابد.  ترحم 
( در دستءه هیجانات مرکب می باشد؛  مرکب بروز می یابد. حسادت )
زیرا بروز آن از هیجانات ساده، پیچیده تر است و با توجه به نوع ارزیابی، 

ظهور متفاوتی می یابد.

در سنین نوجوانی گرایش فرد به گروه همساالن 0 267  
بسیار  نوجوان  برای  بودن  همساالن  کنار  در  و  می شود  بیشتر 

لذت بخش است.

بررسی سایر گزینه ها:
 به طور میانگین، نوجوانان در سن 11 تا 14 سالگی به بلوغ می رسند.

در  فزاینده ای  رشد  کودکان،  با  مقایسه  در  نوجوانان  هرچند   
توانایی ها،  این  به کارگیری  نحوءه  در  اما  دارند  شناختی  توانایی های 

پختگی الزم را ندارند.
نوجوانی،  دورءه  در  هورمونی  و  فیزیولوژیکی  تغییرات  دلیل  به   
به  آن ها  هیجانی  حاالت  و  یافته  افزایش  نوجوانان  تحریک پذیری 

سرعت تغییر می کند.

ارائه 0 268 متعدد  دفعات  به  نظر  مورد  محرک  اگر   
شود، خوگیری شکل می گیرد. سایر گزینه ها، یعنی تازگی و نو بودن، 
خوگیری  ایجاد  از  متنوع  شیوءه  به  دریافت  و  زیاد  درونی  تغییرات 

جلوگیری می کنند.

مقدار 0 269 بیشترین  ابینگهوس  نمودار  به  توجه  با   
شدت  و  می افتد  اتفاق  یادگیری  از  بعد  اولیه  ساعات  در  فراموشی 
فراموشی در این ساعت ها بسیار زیاد است؛ اما با گذشت زمان شیب 

نمودار کم می شود و شدت فراموشی کاهش می یابد. 

از 0 270 اطالعات  انتقال  از ساده ترین شیوه های  یکی   
حافظءه کوتاه مدت به بلندمدت، بازگویی و تمرین است. 

بررسی سایر گزینه ها:
 7 2±  ظرفیت حافظءه کوتاه مدت در به یاد سپاری ارقام و حروف
لغت یا رقم می باشد: این حالت را فراخنای ارقام می خوانند )بنابراین 

ظرفیت این حافظه محدود است(.
 در رابطه با شباهت مراحل حافظه و تأثیر آن بر روی انواع حافظه 

در کتاب درسی نظام جدید نکته ای ذکر نشده است.
 در مرحلءه ذخیره سازی یا اندوزش اطالعات ثبت و یادگیری شده 

در حافظءه بلندمدت نگه داری می شوند.

در این مثال، فرد عالمتی را گزارش کرده است که 0 271  
در واقع وجود نداشته؛ ردیابی عالمت غایب، هشدار کاذب نام دارد.

به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک 0 272  
دورءه زمانی طوالنی، گوش به زنگی می گویند. 

بررسی سایر گزینه ها:
 توجه پیوسته و پایدار به یک محرک، تمرکز نام دارد.

 فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های مختلف توجه نام دارد.
 ادراک، فرایندی است که در آن صرفاً محرک های حسی توجه شده، 

مورد تفسیر قرار می گیرند.
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مفهوم 0 273 نشانگر  علی ⒔  حضرت  کالم  این   
تصمیم گیری  از  پیش  یقین  به  رسیدن  اهمیت  و  تصمیم گیری 

می باشد.

استفاده از روش های تحلیلی، دستیابی به راه حل 0 274  
مسئله را تضمین می کند. 

سایر گزینه ها بیانگر ویژگی های روش های اکتشافی حل مسئله می باشد.

در 0 275 موجود  مسائل  مانند  چندعلّیتی  مسئله های   
علوم انسانی، مسائل پیچیده ای هستند که از آن جا که علل متعددی 
فهرست  دلیل  همین  به  و  نیستند  تعریف  قابل  راحتی  به  دارند، 

اقدامات مشخص و استاندارد برای حل آن ها وجود ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

 یادگیری حاصل از حل مسئله برخالف سایر یادگیری ها، قابل 
تعمیم است.

 آگاهی ناقص نسبت به یک موضوع، یکی از دالیل نرسیدن به 
هدف می باشد.

 تشخیص دقیق مسئله، اولین گام حل آن است.

است؛ 0 276 اجتنابی  نوع  از  احمد  تصمیم گیری  سبک   
یعنی قصد دارد که تصمیم بگیرد، ولی هیچ گاه تصمیم او عملی نمی شود.

علت 0 277 با  رابطه  در  افراد  که  عّلی  قضاوت های   
موفقیت ها و شکست های خود انجام می دهند، اسناد نام دارد.

در حالتی که هر دو گزینءه پیش رو، نامطلوب و 0 278  
ناخواسته باشند و فرد مجبور به انتخاب یکی از آن ها باشد، تعارض 
انجام یک  بین  این مثال، فرد  اتفاق می افتد. در  اجتناب  ـ  اجتناب 
سری تکالیف زیاد و دشوار که امری منفی و اجتنابی است و یا تنبیه 
معلم که آن هم منفی و اجتنابی است مجبور به انتخاب شده است، 

و این به معنای تعارض اجتناب ـ اجتناب می باشد.
بررسی سایر گزینه ها: 
 گرایش ـ اجتناب
 گرایش ـ اجتناب
 گرایش ـ اجتناب

دوباره 0 279 برای  نیاز  از  است  عبارت  روانی  فشار   
سازگارشدن با شرایط جدید زندگی.

عوامل 0 280 به  را  علت شکست  افراد  که  در صورتی   
دلسرد  شکست  از  معموالً  دهند،  نسبت  پایدار  و  کنترل  قابل  غیر 

می شوند و برای جبران آن انگیزءه کمی دارند.
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