
گزینه 3  - 1

»: بی خبري عاشقانه  مفهوم گزینۀ «
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: هرکسی محرم راز عشق نیست.

-وجود خویش -عمق وجود -  -آتش نوروز -  -روز آفرینش -  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 2 - 2
موارد تشبیه عبارت اند از: گزینه 3 - 3

 ـ کوِه صبر (صبر به کوه تشبیه شده است = اضافۀ تشبیهی) 

ـ کوه صبر به موم 

 - آب به عشق  

ـ آتش به عشق 

 ـ [من/ شاعر] به شمع 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: رشتۀ صبر، مقراِض (قیچی) غم، آتِش مهر، [من / شاعر] به شمع  گزینۀ «

»: کمیِت اشک، اشک به گل، راز به شمع  گزینۀ «

»: روز به شب، [من / شاعر] به شمع  گزینۀ «
باتوجه به معناي درست واژه ها این گزینه انتخاب می شود.   گزینه 4 - 4

بارگه (بارگاه): کاخ و دربار پادشاهان / خذالن: خواري، پستی، مّذلت 
گزینه 4  - 5

  
در اینجا، هر سه واژة «چنار»، «پیر» و «باغ» وابستۀ درجۀ اول «درخت» هستند. 

ضحاك قصد کشتن فرزندان کاوه را داشت تا خوراك مارانش شوند؛ اما به عجزو البه کاوه منصرف شد.  گزینه 3 - 6
استخراج درست است نه إستخراج. همزة آغازین که با مصّوت کوتاه آغاز می شود به صورت «ا» نوشته می شود. گزینه 2 - 7

گزینه 2 ) در مقابل بدي بدي کن و مقابل نیکی نیکی کن. که با صورت سؤال در تقابل است.  - 8

: توصیه به نیکی در مقابل بدي دارند که از متن جمله سؤال هم همین دریافت می شود. گزینه هاي  و  و 

وابسته هاي پیشین:  - هفت (صفت شمارشی)  – چهارمین (صفت شمارشی ترتیبی)  – دو (صفت شمارشی)  – این (صفت اشاره)  – دو (صفت شمارشی)  – هر (صفت مبهم)  گزینه 4 - 9
در همه دیر مغان شیدایی همچو من وجود ندارد خرقه جایی در گرو باده است و دفتر جایی [در گرو باده است]  گزینه 1 - 10

دیر: متمم چون هستۀ گروه متممی است. 
من: متمم است چون پس از حرف اضافه آمده است. 

شیدا: نهاد فعِل «نیست» 
جایی: قید است. 

گزینه 3 بررسی گزینه ها:  - 11

: در «ساقی»، فعل «با تو هستم» به قرینۀ معنوي حذف شده است، فعل «نیست» غیراسنادي است: جاي خرده گیري «وجود ندارد.»  گزینۀ 

: در «به راه عشق»، فعل «قسم می خورم» به قرینۀ معنوي حذف شده است، فعل «نیست» غیراسنادي است «براي ما غم فقیري وجود ندارد.»  گزینۀ 

: فعِل «قسم می خورم» در مصراع اول به قرینۀ  معنوي حذف شده است و مصراع دوم، جملۀ اسنادي است. گزینۀ 
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: مناداي «اي جان» فعل محذوف دارد، فعل «نیست» غیراسنادي است. «وجود ندارد.»  گزینۀ 
آثار زیر همگی نثر هستند:  گزینه 1 - 12

. بهارستان  . سه دیدار  . روضۀ خلد  . مرصادالعباد   . تیرانا  . تذکرةاالولیا 
معنی درست واژه ها:  گزینه 3 - 13

ورطه: گرداب ــ مهلکه ــ گودال ــ گرفتاري  
مولع: بسیار مشتاق ــ آزمند  

فلق: فجرــ سپیدة صبح  
مکاید: حیله ها ــ مکرها

نوع واو ربط است [میل من سوي وصال است و قصد او سوي فراق است.] دو حذف معنوي فعل وجود دارد.  گزینه 1 - 14
بررسی سایر گزینه ها: 

»: بیت  جمله دارد و  مورد نهاد (میل ــ قصد ــ من ــ کام)  گزینۀ «

»: درست است و  مضاف الیه دارد.  کام ــ خود ــ دوست  گزینۀ «

»: درست است و «تا» حرف ربط وابسته ساز است.   گزینۀ «

» «باد» به معناي نسیًم و ًجریان هوًاست. » در معناي فعل دعایی آمده است: «شرمش باد» «نگون باد» و «یاد باد».  اما بیت گزینۀ « «باد» در گزینه هاي « و  و  گزینه 3 - 15
شخصیت بخشی براي ماه و سرو بارز است، اما فاقد حس آمیزي است.  گزینه 4 - 16

بررسی سایر گزینه ها: 

»: خندیدن گل استعاره از نوع تشخیص است/ پاي در گل بودن کنایه از گرفتار و اسیر بودن است.  گزینۀ «

»: از گریه، دریا گرد من درست می شد: اغراق / «کبکان» استعاره از «زیبارویان»  گزینۀ «

»: واج آرایی «ر» و «د» / مصراع دوم تضمین شعر حافظ است که حزین الهیجانی از آن استفاده کرده است. گزینۀ «

: نامحرم نمی تواند اسرار عشق را درك کند.  مفهوم بیت  گزینه 2 - 17

: نکوهش نگاه ظاهر بینانه. (ابلیس فقط ظاهر انسان را دید و از درك باطن او باز ماند.)  ،  و  مفهوم گزینه هاي 

): این: صفت اشاره              صفت ها به ترتیب عبارتند از: گزینۀ ( گزینه 4 - 18

): همان: صفت مبهم             گزینۀ (

): لب پریده: صفت بیانی گزینۀ (
واژة «چین» در معنی کشور چین تکرار شده است.  گزینه 4 - 19

گزینه 3  - 20
سه دیدار از نادر ابراهیمی، روضه خلد از مجد خوافی و تذکرة االویا از عطار آثار منثور هستند. گزینه 4 - 21

بررسی گزینه ها:  گزینه 1 - 22

»: در اثر تعلیمی موضوع عرفانی بازگو نمی شود.  گزینۀ «

»: ادب تعلیمی در قالب شعر یا نثر بیان می شود.  گزینۀ «

»: موضوع ادب پایداري ستایش تواضع نیست.  گزینۀ «
سربریده شده (مفعولی مرکب) / جان پرورنده (فاعلی مرکب مرخم)  گزینه 3 - 23

خانه براندازنده (صفت فاعلی مرکب مرخم) / ستمگر (اسم + گر)  صفت فاعلی / شکرلب  صفت مطلق
معنی بیت:  همین که از بیابان توحید بگذرند،  همگی به وحدت و یگانگی می رسند. گزینه 2 - 24

«سوسن» نماد زبان آوري است و معموًال به رنگ زرد است. گزینه 2 - 25
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2 - 26

»: المؤمنیَن: مجرور به حرف جرّ  گزینۀ «

»: اْلَحَسِن: صفت  گزینۀ «
»: غالیٌۀ: خبر  گزینۀ «

یک چیز در مالکیت او شد، با آن هرطور که می خواهد انجام می دهد.   گزینه 3 - 27
«ُمواَجَهۀ» مصدر باب «مفاَعَلۀ» است، «الَمشاِکل» مفرد آن «الُمشِکل» اسم فاعل است.  گزینه 4 - 28

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «مناِصب» مفرد «َمْنَصب»   گزینۀ «
»:«محاِفل» مفرد «َمْحِفل»   گزینۀ «

» :«َمْوِضع» بر وزن «َمْفِعل» اسم مکان می باشند. گزینۀ «
نادرستی گزینه ها:  گزینه 1 - 29

گزینۀ    «الّذي»  معنی نشده است و ضمیر  «َك»  مخاطب در  «عظمۀ و قدرة»  معنی نشده است. 

آسمان «جمع» آمده است و نیز  «الّذي»  ترجمه نشده است و فعل «داشتن» در انتهاي گزینه نادرست است.  گزینۀ  

«آسمان» و «توانایی» هر دو جمع بکار رفته است در صورتی که هر دو در جمله مفرد می باشند. گزینۀ  
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«ِلکْیال» در اصل «ِلَکی + الي نفی» است. ِلَکْی + ال + فعل مضارع  مضارع التزامی منفی (اندوهگین نشوید)  گزینه 1 - 30
بررسی سایر گزینه ها: 

»: حرف «َلْن» + َتنالُوا  مستقبل منفی (آیندة منفی) (نخواهید رسید) گزینۀ «

»: لم + َیْعَلُموا  ماضی ساده منفی یا نقلی منفی (ندانستند)  گزینۀ «

ْل  مضارع التزامی (باید توکل کنند)  »: ل + َیَتوکَّ گزینۀ «

» به معناي همانا، می باشد و همیشه در ابتداي جمله می آید.  ترجمه: «ِإنَّ گزینه 1 - 31
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کارگران طی روز کارهاي زیادي انجام دادند شاید آنها در شب استراحت کنند.  گزینۀ «

»: کارگران طی روز کارهاي زیادي انجام دادند ولی آنها در شب استراحت می کنند.  گزینۀ «

»: کارگران طی روز کارهاي زیادي انجام دادند کاش در شب استراحت کنند. گزینۀ «

ترجمۀ عبارت: «او کسی است که مرد را در آغاز شب کشت.»  گزینه 1 - 32
ترجمۀ گزینۀ درست: چرا مرد کشته شد؟  

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: چه کسی مرد را کشت؟ : مرد کی کشته شد؟          گزینۀ  : آیا مرد کشته شد؟          گزینۀ  گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ پاسخ : «الِفتیۀ و الّشباب» هر دو به معناي جوانان هستند.  گزینه 4 - 33
بررسی سایر گزینه ها: 

»: َینُقُص: کم می شود  َیزداد: زیاد می شود  گزینۀ «

»: العائل: فقیر   الغنّی: ثروتمند  گزینۀ «

»: َاإلکثار: زیاده روي  تقلیل: کم کردن  گزینۀ «

«البنتان» مثناي مؤنث است و اسم اشارة مثناي مؤنث «هاتان» براي آن مناسب است.  گزینه 1 - 34

ـِ امر به صورت مضارع الترامی ترجمه می شود.) ِلَنسَتِمع: باید گوش بدهیم (ل گزینه 2 - 35

کولر هوا را لطیف می کند و ما از آن در روزهاي گرم استفاده می کنیم. گزینه 3 - 36

ترجمه: سخن نیک به انسان در کنار دیگران زینت می بخشد. (فعل ُیزیُِّن از باب تفعیل و از نوع معلوم است.)  گزینه 3 - 37
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کشورهاي پیشرفته در برنامه هاي سالیانه شان موفق می شوند.  گزینۀ «

» دوستم خانم با ایمان و شکیبایی است، حتی هنگام سخت ترین مشکالت.  گزینۀ «

»: خورشید هر روز زمینمان را نورانی می کند. گزینۀ «

(اُْسُتشِهدوا: فعل مجهول و شناسۀ (واو) نایب فاعل به صورت ضمیر بارز است.)  گزینه 3 - 38

مون) معلوم است نه مجهول چون مفعول به (معّلمیهم) دارد.  ): (ُیکرَّ بررسی گزینۀ (
نکته: 

(معّلمیهم: در اصل معلمیَن + هم بوده که (ن) به دلیل مضاف شدن حذف شده.) 

): (ُیوَحی: فعل مجهول است ولی مرجع نایب فاعلش در جمله نیامده.)  بررسی گزینۀ (

): (نُِسَیْت: فعل مجهول است و مرجع آن به (المعلمُۀ) برمی گردد.)  بررسی گزینۀ (
*یادآوري: (ْت) شناسۀ فاعلی نبوده بلکه فقط عالمت مؤنث است! 

(الُمستنَقعات: مفعول به و اسم مفعول از باب استفعال)  گزینه 1 - 39
بررسی سایر گزینه ها: 

»:(المسابقات  مفرده: المسابقۀ، مصدر ثالثی مزید است با اسم مفعول اشتباه گرفته نشود!)  گزینۀ «

»: (َموسوعات: اسم مفعول ثالثی مجرد از: موسوعۀ)   گزینۀ «

»: (الُمکاِشفات: اسم فاعل، مبتدا و مرفوع)  گزینۀ «

م: تا تمام کنم، کامل کنم) فعل دوم (الم تعلیل، بیان علت) دارد که دلیل فرستاده شدن را نشان می دهد.  (بُِعْثُت: فرستاده شدم + ُالتمَّ گزینه 2 - 40
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (َفْلیتوّکْل: باید توّکل کند) حرف (الم امر غایب به معناي (باید) است)  گزینۀ «

»: حرف جّر است (لکثیٍر - له)   گزینه هاي « و 

ا:» صفت است نه حال!  مضطر» گزینه 4 - 41
بررسی سایر گزینه ها: 

رین» حال مفرد است.  ):«مبشَّ  گزینۀ (

): هرگاه بعد از (واو)، اسم معرفه (ال) دار به عنوان مبتدا بیاید؛ اصوًال جملۀ حالیه خواهیم داشت. (واو حالیه + الحدیقُۀ: مبتدا + أمامه: خبر)  گزینۀ (

): حال «(جاهدیَن)» می باشد. البته دقت کنید که «متکاسلیَن» را حال حساب نکنید، چون «خبر کان» است.  گزینۀ (

⇐

2⇐

3⇐

4⇐

2

3

4

234

1≠

2≠

3≠

1

2

4

1

2

4

2←

3

4

1

34

1

2

3

3

آزمون جامع کنکور انسانی 1

ام اس بوك



» حرف مشبهۀ بالفعل است که ابهام را از جملۀ پیش از خود برمی دارد.  «ِلکنَّ گزینه 1 - 42
ترجمۀ عبارت: با اینکه امتحان سخت بود ولی ما در آن موفق شدیم. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: دوستت را سرزنش نکن شاید که او چیزي از موضوع نداند.  گزینۀ «

»: و کافر می گوید، اي کاش من خاك بودم.  گزینۀ «

»: مدیر شرکت با کارمندان طوري رفتار می کند گویی او مالک جان هایشان است.  گزینۀ «

صورت سؤال فعلی را می خواهد که فاعلش را می شناسیم.  گزینه 2 - 43
منظور این است که در کدام گزینه فعل مجهول نداریم، چون فقط در فعل مجهول، فاعل محذوف می شود و در سایر افعال، ما فاعل را می شناسیم. 

»: ُتَعدُّ   »: ُتضَطرُّ / گزینۀ « »: ُیْنَتَفُع / گزینۀ « گزینۀ «
فعل هاي مجهول هستند. 

) /  ال تحزن: غمگین نمی شود (رد سایر گزینه ها) / ألنّها تضحک للحیاة: زیرا او به زندگی می خندد (رد سایر گزینه ها) /  حتی تنجح قریبًا: تا به زودي موفق گزینه 2 اُختی: خواهرم (رد گزینۀ  - 44
شود. (رد سایر گزینه ها) 

نکته: (التحزن) فعل مؤنث غائب است (نفی) (غمگین نمی شود) 
و فعل مؤنث مخاطب آن (التحزنی) می باشد (نهی) (غمگین نشو)

ترجمۀ درست گزینه: پس از آنکه نوبل دینامیت را اختراع کرد، جنگ ها زیاد شد، هر چند که قصدش کمک به مردم بود.  گزینه 2 - 45
در این گزینه «متکاسلتیِن» که نکره و منصوب به «ي» می باشد، خبر «َلْیَس» است؛ بنابراین در این جمله حال به کار نرفته است.  گزینه 4 - 46

در سایر گزینه ها: به ترتیب «خائفیَن، ُمْغَتنماٍت، و هم یتکلَّمون؛ » حال هستند. 
در این گزینه َأنتما َتکاَتبا و یا ُهما َتکاَتبتا صحیح است. در دو باب تفعُّل و تفاُعل، صیغه هاي جمع مذکر، جمع مؤنث و مثنی در ماضی غایب و امر حاضر ظاهر یکسانی پیدا می کنند که اگر گزینه 3 - 47

در جمله حالت مخاطب وجود داشته باشد، امر حاضر بوده و اگر حالت غایب وجود داشته باشد، ماضی غایب خواهند بود. 

شجرٌة و ُمختلفٌۀ تنها اسم هاي نکره هستند.  گزینه 1 - 48
َأثمار و جذع : مضاف به معرفه شده اند، پس معرفه هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

رة، أْلَفی (مضاف به نکره) و سنٍۀ نکره هستند.  »: معمٌّ گزینۀ «

»: أخباراً، إعصاٍر و شدیٍد نکره هستند.  گزینۀ «

»: طالبتیِن، قراَءة (مضاف به نکره)،  ُکتٍب، حول و طرٍق نکره هستند.  گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1 - 49

»: انفاق کنید ..................  صحیح است.  گزینۀ «

»: .................. نمی توانید پیدا کنید. صحیح است.  گزینۀ «

»:  .................. در اتوموبیل چگونه بود. صحیح است.  گزینۀ «
«َمْن» کلمه پرسشی است. ادوات شرط نیاز به دو جمله دارند، جملۀ اول فعل شرط و جملۀ دوم جواب شرط است.  گزینه 2 - 50

»: «چه کسی جز خداوند راز آسمان ها و زمین را می داند» ترجمۀ گزینۀ «

» «شجرًة» غلط است. ) در عدد سیزده بخش اول آن برعکس معدود است، پس در گزینۀ « معدود «سبَعۀ» از نظر جنس برعکس آن می آید.«ُعیون» مؤنث است، (رد گزینه هاي  و  گزینه 3 - 51
ترجمۀ گزینۀ درست: ماهی تیالپیا از عجیب ترین ماهی هاست که از بچه هایش دفاع می کند در حالی که با آن ها حرکت می کند. « ُتداِفُع» و « و هی تسیُر» جملۀ حالیه هستند.  گزینه 3 - 52

بررسی سایر گزینه ها: 

»: انسان ضعیف خلق شده است. / ضعیفًا حال مفرد است.  گزینۀ «

»: آمبوالنس با عجله به سمت محل تصادف به حرکت در آمد. / ُمسِرعًۀ حال مفرد است.  گزینۀ «

»: رزمندگان با توکل بر خداوند به سمت جبهه هاي جنگ روانه شدند / متوّکلین حال مفرد است.  گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: آن ها با توکل به خداوند و به امید پیروزي شان در راه خدا جهاد می کنند.  گزینه 4 - 53

بررسی سایر گزینه ها: 

»: ُیجاِهدون: معلوم و از باب مفاعله است.  گزینۀ «

لیَن: اسم فاعل است.  »: متوکِّ گزینۀ «

ٌ إلیه است.  :: اهللا: مضاف  گزینۀ «
بررسی و تصحیح سایر گزینه ها:  گزینه 2 - 54

) یا لیتک تدرٌس  فعل مضارع پس از لیت به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  گزینۀ 

درجۀ حسنۀ  

) فی باطننا  ال فی کالمنا   گزینۀ 

) ِلصدیقه  الصدیق َیطلُُب لصدیقه اَلشرَّ.  گزینۀ 

وت» می باشد، چرا که «الّصوت» مفرد مذّکر وت» نادرست و درست آن «ذلَک الصَّ »، «تلک الصَّ سوال گزینه اي را می خواهد که در آن اسم اشاره به غلط استفاده شده باشد که در گزینۀ « گزینه 4 - 55
است و باید از اسم اشارة مفرد مذّکر استفاده کرد.
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بررسی سایر گزینه ها: 

»: در این گزینه «األقالم» جمع غیرانسان است و همان طور که می دانیم جمع هاي غیرانسان در حکم «مفرد مؤنث» هستند، لذا آمدن اسم هاي اشارة «هذه و تلک» براي جمع هاي غیرانسان گزینۀ «
درست است. 

»: در این گزینه «المعّلمان» مثنّی مذّکر است و آمدن «هذاِن» درست است.  گزینۀ «

اعرتان» مثنّی مؤنث است و آمدن اسم اشارة «هاتاِن» براي آن درست است.  »: در این گزینه «الشِّ گزینۀ «

عبارتی مثل (سوء الُخلق) به معناي (بداخالقی) را با (اخالق بد) اشتباه نگیرید! اّولی ترکیب اضافی و دّومی وصفی است. همین طور (ُحسن الُخلق).   گزینه 2 - 56
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (األبحاث الّصناعّیۀ) ترکیب وصفی حساب می شه! چون موصوف جمع غیرانسان است، (جمع البحث) صفتش به صورت مفرد مؤنث آمده است. (الّصناعیۀ:)  گزینۀ «

»: (الذهبّی: طالیی)، صفت است، براي (خاتم: انگشتر) است.  گزینۀ «

»: (المدرسّیۀ) صفت براي (واجبات) است. معناي عبارت: (تکالیف مدرسه اي من)  گزینۀ «
ة) ترکیب اضافی است.! با وصفی اشتباه نگیرید. به معناي (اولین بار) ولی اگر (بار اّول = مّرة ُأولی) باشد ترکیب وصفی می باشد. نکته: (أّول مرٍّ

(األفاضُل: فاعل و مرفوع، مفرده: األفضل و اسم تفضیل) و (مکتبات  مفرده: مکتبۀ: مفعول به و منصوب)  گزینه 3 - 57
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «مکتبُۀ» اسم مکان و مبتدا / أکبُر: اسم تفضیل و خبر  گزینۀ «

»: «أکبُر»: اسم تفضیل و مبتدا /  مکتبٍۀ: اسم مکان و مضاف إلیه /  مکتبُۀ: اسم مکان و خبر  گزینۀ «

»: (خیُر: فاعل و مرفوع و اسم تفضیل) ولی (میزان: مفعول به، اسم مکان نیست!)  گزینۀ «

در این جمله فعل اُِمْرُت فعل مجهول است و نائب فاعل آن ضمیر بارز (ُت) می باشد.   گزینه 4 - 58
ترجمۀ گزینه: قطعًا من امر شدم به اینکه در همۀ حاالت سخن حق بگویم. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: در این جمله (القرآُن) نائب فاعل و اسم ظاهر است. ترجمۀ گزینه: ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است.  گزینۀ «

»: در این جمله (حلویاٌت) نائب فاعل و اسم ظاهر است. ترجمۀ گزینه: شیرینی هاي لذیذي در شهر یزد درست می شود.  گزینۀ «

»: َسُتْقَطُع فعل مستقبل مجهول است و نائب فاعل آن (ُجذور) می باشد. ترجمۀ گزینه: آنگاه که درخت ایمان را در دل هاي مردم آبیاري می کنیم ریشه هاي ظلم قطع خواهد شد.  گزینۀ «

(صباح احد األّیام) جزء ارکان اصلی جمله نیست و می توان آن را حذف کرد. بنابراین (َذهبُت ...) جملۀ فعلیه است.  گزینه 1 - 59
در سایر گزینه ها: (نظُر، فضُل، دوٌر) مبتداي جمله هستند. 

نکته: اگر مبتدا اسمی نکره و خبر جارومجرور باشد جاي مبتدا و خبر عوض می شود.(ِلکّل) خبر مقّدم و (دوٌر) مبتداي مؤخر است. 

در این گزینه هر دو فعل (َظلمونی، َضّیعوا) فعل هاي ماضی هستند اما در سایر گزینه ها (کلِّم، إنتِظري، أنِفق) فعل امر هستند.  گزینه 2 - 60

در این گزینه مستثنی منه الناُس (فاعل) است.  گزینه 1 - 61
بررسی سایر گزینه ها: 

»:تلَک المالبَس: مستثنی منه و مفعوٌل به  گزینۀ «

»:أوالَد: مستثنی منه و مفعوٌل به   گزینۀ «

»:اَألشرار: مستثنی منه و مفعوٌل به گزینۀ «

در این گزینه  جواب شرط نداریم؛ بنابراین جملۀ شرطی نداریم.(دانش آموزان در مدرسه معلّمی را ندیدند که به آنان در درس هایشان به آنان کمک کند.)  گزینه 2 - 62

» حرف نفی است.  «ما» در گزینۀ «
بررسی سایرگزینه ها:  

»: کاَنْت: فعل شرط.   َتِصْل: جواب شرط  گزینۀ «

»: َتَتعلَّم: فعل شرط.   تکتِشف: جواب شرط  گزینۀ «

»: َتعَملی: فعل شرط.  ُتشاِهدي: جواب شرط   گزینۀ «

الَحَسن: نیکو؛ صفت براي العمُل می باشد. در دیگر گزینه ها «حسن» به عنوان اسم خاص یا َعَلم به کار رفته است. گزینه 1 - 63

در این جمله حال وجود ندارد. «المدعّوون» فاعل و «الکثیرون» صفت است.  گزینه 3 - 64
ترجمۀ گزینه: دعوت شده هاي بسیاري نزد ما آمدند هنگامی که با دوستانمان صحبت می کردیم. 

بررسی سایر گزینه ها: 

» جملۀ حالیه است)  »: گاهی تداخل روابط انسان و محیط را می بینیم در حالی که براي طبیعت زیانبار است. (جملۀ «هو مضرٌّ گزینۀ «

»: اعضاء خانوادة من روبروي تلویزیون مشتاقانه نشستند. (ُمشتاقیَن حال است)  گزینۀ «

»: پدرم خوشحال آمد و با ما دربارة دوست قدیمی اش سخن گفت. (مسروراً حال است)  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:   گزینه 3 - 65

»: (مبنی) نادرست است.  گزینۀ «

»: (مفرده الجّهال) نادرست است.  گزینۀ «

»: (خبر و فاعله محذوف) نادرست است. / للغائبیَن صحیح است.  گزینۀ «
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حروف مشّبهۀ بالفعل، مانند «ِانَّ - أنَّ ...». فقط بر سر اسم می آیند. «َأْن» از حروف ناصبه است و بر سر فعل «ال یفتخروا» آمده است.  گزینه 2 - 66
سایر گزینه ها: 

» حرف مشّبهۀ بالفعل است که بعد از آن اسم (اإلرادة) آمده است.  »: «أنَّ گزینۀ «

»: «إّن» حرف مشّبهۀ بالفعل است که بعد از آن اسم (الّتاریخ) آمده است.  گزینۀ «

» حرف مشّبهۀ بالفعل است که بعد از آن اسم اشارة (هذا) آمده است.  »: «إنَّ گزینۀ «

) / أن ُیوصل: که ... برساند (رد : شکی نیست (رد گزینه هاي  و  ) / ال شکَّ ) / َمن: هرکس، هر آن کس (رد گزینۀ  قد استطاع: توانسته است (ماضی نقلی) (رد گزینه هاي  و  گزینه 3 - 67

 ( گزینه هاي  و 

 ( کنَت تزُعم: گمان می کردي / خیال می کردي (رّد گزینۀ  گزینه 1 - 68

 ( هذه الّدنیا: این دنیا (رد گزینه هاي  و 

( لکّن: اما (رد گزینه هاي  و 

«الگو» یک اسم مفرد است.   گزینه 1 - 69
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «نماذج» به صورت جمع آمده است. / "حیاتها" باید بدون ضمیر و با «ال» بیاید. درضمن باتوجه به فعل ها که صیغۀ مذکر هستند، ضمیر «ها» نادرست است.   گزینۀ «

»: «َفتََّش» فعل ماضی است.  گزینۀ «

»: «َبَحَث» با «َعْن» معنی "جستجو کرد" معنی می دهد. «عالی» معادل درست براي «برتر» نیست. "حیاته" باید بدون ضمیر بیاید.   گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 70

ّیاح  /  الِمطار   الَمطار   ّیاح   السُّ »: السَّ گزینۀ «

»: َیتظاِهُر    َیَتظاَهُر  (فعل مضارع از باب َتفاُعل)  گزینۀ «

»: ُمفَسِدة    َمفَسَدة   گزینۀ «
موارد زیر نشان می دهد که خداوند متعال براي انسان در نظام هستی جایگاه ویژه اي قائل شده است:  گزینه 3 - 71

) خداوند با دادن نعمت هاي مادي و معنوي به انسان، او را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بر بسیاري از مخلوقات برتري داده است. 

) آنچه در آسمان ها و زمین است، براي انسان آفریده و توانایی بهره مندي از آن ها را در وجود او قرار داده است. 

ابیات صورت سؤال مؤید این نکته است که دین آخرین پیامبر الهی، کامل ترین و شایسته ترین برنامۀ هدایت تمامی انسان ها در همۀ زمان هاست و دیگر نیازي به پیامبر جدید نیست. گزینه 3 - 72

سورة عنکبوت: «و ما هذه الحیاة الّدنیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان» که دنیا را به عنوان سرگرمی و بازي و بازیچه معرفی می کند، بیانگر تعریف قرآن کریم به  آیۀ شریفۀ  گزینه 2 - 73
عنوان وحی الهی از دنیاست که به آن تعریف ملکوتی نیز می گوییم. همچنین در این آیه، آخرت به عنوان زندگی حقیقی برتر معرفی شده است.

سنت ابتالء عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که ثابت و همیشگی است و شامل همه انسان ها در همه دوران ها می شود./ ابتالء در لغت به معناي امتحان است و در اینجا به گزینه 4 - 74
معناي قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد.

انزواي افراد مورد احترام و اعتماد پیامبر > تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت  گزینه 3 - 75
دخالت سلیقه اي شخصی در احکام دینی > ممنوعیت نوشتن احادیث

آفرینش همتایان آرامش آفرین به منظور برقراري دوستی و محبت است «مودة و رحمت» این موضوع براي متفکران قابل فهم است.  گزینه 1 - 76
حدیث امام عصر که می فرماید  «فارجعوا الی رواة حدیثنا» بیانگر پیروي از امام عصر است که یکی از عالئم این پیروي، مراجعه به فقیهان عصر غیبت است.  گزینه 2 - 77

شناسایی و انتخاب هدف (همان اختیاري بودن گزینش هدف و مختار بودن انسان)، ویژگی خاص انسان است و آیۀ «من کان یرید ثواب  الّدنیا» نمونه اي از همین انتخاب اختیاري هدف گزینه 4 - 78
زندگی است. 

این بیت در پی بیان این نکته است که اگر کسی هدفی باالتر را مدنظر داشته باشد، به هدف پایین تر هم می رسد و این مفهوم در گزینۀ  بیان شده است.  گزینه 1 - 79

تأثیر نماز به تداوم و به میزان دقت و توجه ما بستگی دارد. به عنوان مثال میزان موفقیت کسانی که درس می خوانند، یکسان نیست و به نحوه و کیفیت درس خواندن آن ها بستگی گزینه 1 - 80
دارد. اگر در رکوع و سجود عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد. اگر هنگام گفتن تکبیر به بزرگی خدا توجه داشته باشیم، به قدرت هاي دیگر توجه

نخواهیم کرد.
ابین تکرار توبه، اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود. خداوند می فرماید:  «ِانَّ اَهللا ُیِحبُّ التَّوَّ گزینه 2 - 81

رین» : «خداوند کسانی را که زیاد توبه می کنند، دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد».  َو ُیِحبُّ الُمَتَطهِّ
خداوند که در قرآن می فرماید، «اي کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید (علت و شرط) آن گاه که شما را به چیزي فرا می خوانند که به شما زندگی حقیقی گزینه 2 - 82

می بخشند (معلول و مشروط)». 
پیش بینی سرنوشت نابسامان جامعۀ اسالمی معلول روشن بینی و درك عمیق ایشان از نتیجۀ رفتارها و وقایع بود که پیش بینی ایشان بیانگر بازگشت عده اي از مسلمانان به دوران گزینه 1 - 83

جاهلیت است که عبارت شریفۀ «اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُکْم» به آن اشاره دارد. 
زنان و مردان به عنوان افراد نوع بشر ویژگی هاي فطري یکسان و هدف مشترك دارند که با بهره گیري از آن ویژگی هاي فطري می توانند به هدف نزدیک یعنی قرب الهی و بهشت گزینه 3 - 84

جاوید برسند. 

سرگرمی در امور دنیوي  فراموشی خدا در قلب  گزینه 1 - 85

بی توجهی به مالکیت حقیقی خداوند  تصرف و تخریب محیط زیست 

فزونی یافتن زرق و برق و زینت دنیا در دل آدمی  عدم درك معنویت نیایش با خدا 
بسیاري از انسان ها چنان در امور دنیوي سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده و خداوند در قلب آن ها جایگاهی ندارد. بسیاري از انسان ها، جهان خلقت را ملک خود تلقی می کنند و بدون توجه به
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نظر مالک حقیقی آن یعنی خداوند هرگونه که بخواهند در این جهان تصرف می کنند که از جمله پیامدهاي آن تخریب محیط زیست و آلوده شدن طبیعت، پیدا شدن جوامع بسیار فقیر در کنار جوامع
بسیار ثروتمند و مانند آن ها است. 

مبلغان که تشکیالت تبلیغی پیچیده و وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت تاسیس کرده بودند، اعتقادات نادرستی را که از نظر خودشان اعتقادات رسمی مسیحیت بود تبلیغ گزینه 2 - 86
کردند. 

امام باقر (علیه السالم) فرمودند:« اسالم بر پنج پایه استوار است؛ بر نماز و زکات و روزه و حج و والیت و به چیز دیگري دعوت نشده است آنگونه که مردم به والیت دعوت شده اند.» گزینه 3 - 87
(مراد از والیت در اینجا والیت ظاهري است.)

- آیۀ  سورة شریفۀ فتح:« و هرکه به عهدي که با خدا بسته وفادار بماند، به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد.»  گزینه 2 - 88

- آیۀ  تا  سورة معراج: «و آن ها که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند و آن ها که به راستی اداي شهادت کنند و آن ها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته
می شوند.» 

: «امروز روزي است که راستِی راستگویان به آن ها سود بخشد، براي آن هاي باغ هایی از بهشت است.»  رد گزینۀ 

مفهوم بیت عبارت است از اینکه پیامبران با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده اند. پیامبران عاقل ترین و راست گوترین مردم در طول تاریخ بوده  اند حال چه گزینه 3 - 89
کسی صادق القول تر از خداوند است که این خبر قطعی را بیان نموده است «اللَّـُه َال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو  َلَیْجَمَعنَُّکْم ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَّـِه َحِدیًثا» 

التفات و توجه به سخن مجنون و کذاب (دیوانه یا دروغگو) در شرایط عادي فاقد اعتبار است. اما در هنگام اعالم خطر از یک قانون عقلی پیروي می کنیم و براي فرار از خطرهاي گزینه 1 - 90
کوچک احتمالی سخن آنان را می پذیریم.

نتیجۀ کامل دو مقدمۀ نیازمندي جهان در پیدایش به خداوند بدین شرح است: ما و همۀ پدیده هاي جهان، در پدید آمدن و هست شدن خود به آفریننده اي نیازمندیم که خودش پدیده گزینه 2 - 91
نباشد و سرچشمۀ هستی باشد. این وجود برتر و متعالی «خدا» نامیده می شود.

خداوند در آیات سورة عصر با بیان عبارت  «ِاّن االنسان لفی ُخسر : همانا انسان در خسارت است» به زیان و خسارتی که شامل همۀ انسان ها می شود، اشاره می کند و با سوگند بر عصر و گزینه 1 - 92
زمان «والعصر» بر آن تأکید می کند.

با توجه به آیۀ: «ذلک بأنَّ اهللا لم یک مغیراً نعمًۀ انعمها علی قوم» خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است، تغییر نمی دهد. قرآن کریم «مغیراً نعمۀ» یعنی تغییر نعمت را از ذات گزینه 1 - 93
باري تعالی نفی می کند و در پایان آیه می فرماید: «اّن اهللا سمیع علیم» همانا خداوند شنوا و داناست، که بر علم خداوند بر عملکرد بندگان داللت دارد.

در مرحلۀ دوم قیامت و با برپا شدن دادگاه عدل الهی، رسیدگی به اعمال آغاز می شود که اعمال پیامبران و امامان به این دلیل که عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است، گزینه 3 - 94
میزان سنجش اعمال قرار می گیرد.

منظور بیت «ذات نایافته از هستی، بخش / کی تواند که بود هستی بخش؟» منظور این بیت این است که ذات موجود یا پدیده اي که از هستی و وجود، سهم و بهره اي نیافته است، گزینه 4 - 95
چگونه می تواند هستی بخش باشد، یعنی به دیگران هستی عطا کند؟ این پرسش از نوع استفهام انکاري است که براي شرح دادن مقدمۀ دوم از اثبات «نیازمندي جهان به خداوند در پیدایش» مطرح
می شود. پدیده ها، که وجودشان از خودشان نیست، براي موجود شدن نیازمند به پدید آورنده اي هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد؛ همانطور که چیزهایی که شیرین

نیستند، براي شیرین شدن نیازمند به چیزي هستند که خودش شیرین باشد. 
بررسی سایر گزینه ها:  

: این گزینه مفهوم درستی را بیان می کند، اما با شعر مطرح شده در صورت سؤال ارتباطی ندارد.  گزینۀ 

: این گزینه مفهوم درستی را بیان می کند، اما با شعر مطرح شده در صورت سؤال ارتباطی ندارد.  گزینۀ 

: این گزینه به مقدمۀ اول از اثبات « نیازمندي جهان به خداوند در پیدایش» مربوط می شود.  گزینۀ 

گزینه 2 - 96
ترجمه: اگر مقدمه ي کتابی توسط فرد معروفی نوشته شود، بهتر به فروش می رسد. 

)  آرام )  پیچیده   )  معروف   )  خصوصی  ترجمه گزینه ها: 

ترجمه: او وقتی داشت مترجمی می خواند و تدریس می کرد، به ترجمه ي قرآن مقدس عالقه مند شد.  گزینه 4 - 97

: عالقه مند شدن به  : عصبانی شدن از            : احساسی شدن وقتی که             : شرمنده شدن            

آیا چیزي از آلبرت انیشتین نشنیده اي؟ حتمًا داري شوخی می کنی؟   گزینه 1 - 98
در این سؤال از فعل کمکی must استفاده می کنیم زیرا احتمال قوي انجام کار با این فعل بیان می شود. با توجه به شواهد موجود در فعل must را برمی گزینیم. 

اگر می خواهید زبان انگلیسی خود یا هر زبان خارجی دیگر را بهبود ببخشید، باید بعضی از این نکات مفیدي که روي تخته نوشته ام را مورد توجه قرار دهید.  گزینه 2 - 99

) فرار کردن ) اشاره کردن          ) موردتوجه قرار دادن           ) فراموش کردن        

ترجمه: آیا تا کنون به رفتن به کشوري دیگر براي زندگی فکر کرده اي؟  گزینه 4 - 100
بعد از فعل consider فعل به شکل اسم مصدر بکار می رود. 

ترجمه: اگر گاهگاهی پول قرض بگیري مشکلی نیست، اما اجازه نده که تبدیل به عادت بشود.   گزینه 2 - 101

) معجزه           ) موضوع  ) عادت              ) معتاد              

ترجمه: اعتقاد بر این بود که این تصادف نتیجۀ غیر مستقیم بارش شدید باران و کوالك برف در اتفاق بود.  گزینه 2 - 102

) مقابل، ضد  ) مودب           ) غیر مستقیم               ) منظم         

ترجمه: مطمئنم که این رویدادي است که در ذهن شما براي مدتی طوالنی می ماند.  گزینه 1 - 103
stick in mind به معنی در ذهن ماندن است. 

ترجمۀ گزینه ها: 

) رنج کشیدن ) اذیت کردن     ) نجات پیدا کردن     ) چسبیدن    

10

3235

1

1

2

3

1234

1234

1234

1234

1234

1234

7

آزمون جامع کنکور انسانی 1

ام اس بوك



هزاران کبوتر که در قفس هایشان بودند، دیروز به سرقت رفتند.  گزینه 1 - 104

: قفس ها  گزینۀ 

: فروش  گزینۀ 

: وعده ها  گزینۀ 

: سلول ها گزینۀ 

ترجمه: پسرش تا زمانی که ممکن بود در خانه زندگی می کرد اگر او به او (پسر) اجازه می داد.  گزینه 1 - 105
دقت کنید فعل let از دسته فعل هایی است که شکل حال و گذشته آن ها یکی است! 

باز هم شرطی نوع دوم! 

ترجمه: شما به عنوان یک کارمند باید به قوانین مخصوص این شرکت توجه کنید و به افراد در سطوح مختلف هرم مدیریت که از شما باالترند، احترام بگذارید.  گزینه 3 - 106

. وزن 

. خنده 

. هرم 

. توانایی 

گزینه 1 - 107
پروژه بدون توجه کافی به منافع افراد محلی برنامه ریزي شده بود.

) روایت ) شرح    ) تضاد     ) توجه   

الزم است تا مدرسه از هرگونه تغییر آدرس و شماره تلفن مطلع شود.  گزینه 3 - 108
.(should/may/must + be + P.P) یادآوري: ساختار فعل مجهول در هنگام استفاده از افعال کمی حالت به این شکل است

وقتی به جلسه رسیدم، رئیس قبًال اداره را ترك کرده بود.  گزینه 4 - 109
توضیح: براي اشاره به علمی که در گذشته قبل از عمل دیگري انجام شده باشد (ترك کردن) از فعل ماضی بعید استفاده می شود. 

 .(had + P.P) یادآوري: طرز ساخت فعل ماضی بعید

کاربرد because و when و by the time با زمان گذشته کامل (ماضی بعید)  گزینه 1 - 110
عبارت by the time نشانه زمان گذشته کامل (ماضی بعید) است. 

ترجمه: زمانی که ما رسیدیم، آنها غذایشان را تمام کرده بودند. 

گزینه 4 - 111
شیر خیلی در بطري است، این طور نیست؟

کلمۀ little (کم ناکافی) بار منفی دارد و جمله را منفی می کند پس باید Tag question آن مثبت باشد، در ضمن نمی توان به جاي there از ضمیر it استفاده کرد، پس گزینۀ  درست است.

ترجمه: در حال حاضر در موزه یک مجموعۀ هنري مصري در معرض نمایش است.  گزینه 1 - 112

- اشتباه - اقتصاد         - لذت، خوشی           - مجموعه، کلکسیون        

ترجمه: دختر من دوران کودکی شادي داشت و من حدس می زنم اعتماد به نفس او محصول آن باشد.  گزینه 1 - 113

- تنوع - صنعت دست         - خوش نویسی         - محصول        

گزینه 4 - 114
رنگ شلوار من سبز است. دوست دارم آن دست کش ها را با آن  بپوشم.

در جملۀ اول در مورد «رنگ» که اسمی مفرد است، صحبت می کنیم. پس باید از "is" استفاده کنیم. در جملۀ دوم نیز بعد از "those" باید اسم جمع به کار ببریم.

خدماتی که آن ها شروع کرده اند هدفش این است که نیازهاي دانش آموزان در همۀ گروه هاي سنی را برآورده کند.  گزینه 2 - 115

) رها کردن  ) متغیر بودن        ) برآورده کردن، مالقات کردن         ) جور کردن        
به ترکیب «meet the needs» به معناي برطرف کردن نیازها توجه کنید. 

گزینه 2 ترجمه: بارانی که کشاورزان توقع داشتند ببارد، دیرتر از آن بارید که بتواند محصوالت را نجات دهد.  - 116

 (« »). از طرفی با توجه به مفهوم جمله بعد از which یک جملۀ معلوم می خواهیم. (دلیل رد گزینۀ « بعد از the rain که یک اسم غیرانسان است از which استفاده می کنیم (دلیل رد گزینه هاي « و 
 فعل یا فاعل + which + اسم غیرانسان

ترجمه: با توجه به قید a few days زمان گذشتۀ ساده و با توجه به so far زمان حال کامل می آید.   گزینه 4 - 117

ترجمه: آن هایی که ماه پیش کالس طبیعت را گذراندند، یاد گرفتند که به زندگی حساس گیاهان آسیب نزنند.  گزینه 3 - 118
بعد از فعل learn، فعل بعدي مصدر با to میاد.  

ترجمه: موسیقی دانی که به دیوید آموزش داد چگونه ویولن بنوازد، عضوي از سمفونی Cleveland بود.  گزینه 3 - 119

اول اینکه باید ببینید بعد از اسم «musician» باید فعل بیاید یا بند وصفی؟! خب با توجه به فعل is اینجا باید بند وصفی بیاید. از طرفی گزینۀ  به دلیل تکرار him حذف می شود. با توجه به مفهوم

جمله هم گزینۀ  پاسخ صحیح است.
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من یک کتاب جدید خریده ام. امشب قصد دارم در خانه بمانم و شروع به خواندن آن کنم.  گزینه 4 - 120

توضیح: براي بیان تصمیم هایی که از قبل گرفته شده و برنامه ریزي شده اند از ساختار be going to استفاده می کنیم. دقت کنید که گزینۀ  نمی تواند پاسخ درست باشد زیرا ناقص است. 

با انجام این آزمایش در واقع، به کمک ارقام  اعداد سه رقمی (با تکرار ارقام) می سازیم، پس تعداد اعضاي فضاي نمونه اي برابر است با:  گزینه 3 - 121

پیشامد مطلوب  پیشامدي است که الاقل دو رقم مساوي داشته باشد. براي محاسبه ي احتمال پیشامد  می توان از پیشامد مکمل استفاده کرد: 

گزینه 1 - 122

 حاصل ضرب ریشه ها 

 :معادله  

 ریشۀ بزرگ تر 

طبق داستان ابتدا با سرعت ثابت حرکت می کردند. هنگامی که ماشین پنچر می شود زمان در حال سپري شدن است ولی فاصله از خانه ثابت است. پس از این که پنچرگیري کردند، گزینه 4 - 123
دوباره با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می دهند.

براي به دست آوردن ضابطۀ تابع  ابتدا دامنۀ  را به دست می آوریم:  گزینه 2 - 124

 

نکته: خط  فقر برابر نصف میانه درآمد ماهیانۀ افراد جامعه است.  گزینه 2 - 125

با توجه به نکتۀ باال میانۀ داده هاي مرتب شده از کوچک به بزرگ باید دو برابر  باشد. 

تعداد داده ها زوج است؛ پس میانه برابر میانگین دو داده وسطی است. 

 

گزینه 4 - 126

 در حل این معادله، مجهول  حذف شد و به یک تساوي نادرست رسیدیم. در این حالت می گوییم که این تساوي غیرممکن است و در نتیجه معادله جواب ندارد.

جدول ارزش درستی گزارة  را مشخص می کنیم.  گزینه 3 - 127

ارزش درستی    را نیز بررسی کنیم. 

1

1, 2, 3, 4, 5

n(S) : × × =5 5 5 53

AA

⇒ n( ) : × × = 5 × 4 × 3A′ 5 4 3=A′ پیشامدی کھ ارقام تکراری نباشند

⇒ P( ) = = = ⇒ P(A) = 1 − P( ) = 1 − = ⇒ P(A) = 0٫52A′ n( )A′

n(S)

× 4 × 35

× 5 × 55

12
25

A′ 12
25

13
25

= = 5 ⇒ = 5 ⇒ 1 − k = 10 ⇒ k = −9
c

a

1 − k

2
2 + kx + 1 − k = 0 ⇒x2

2 − 9x + 10 = 0 ⇒ Δ = − 4ac = − 4 × 2 × 10 = 81 − 80 = 1x2 b2 (−9)2
⇒

= = = 2٫5
9 + 1

4
10
4

⇒ x = = ⇒
−b ± Δ

−−
√

2a

9 ± 1
−−

√

2(2)

f

g

= ∩ − {x|g(x) = 0}DD
f

Df Dg

+ 2x + 4 = 0 ⇒ Δ = 4 − 16 < 0x2

⇒ = RD f
g

( )(x) = =
f

g

f(x)

g(x)

− 8x3

+ 2x + 4x2

⇒ ( )(x) = x − 2

⇒
− 8x3

± 2 ± 4x−x3 x2
– –––––––––––––––––

∣

∣
∣

+ 2x + 4x2

x − 2

− − −2x2 4x 8

∓ ∓ ∓2x2 4x 8
– ––––––––––––––––––0

f

g

850

2 × 850 = 1700

, ,100, 100, 300
  

1000, 4x
  

3000, 3500, 3600
  

= 1700 ⇒ 4x + 1000 = 3400
4x + 1000

2
⇒ 4x = 2400 ⇒ x = 600

(12x − ) = x − − = → = 0
1

13
3
7

x

13
− →−−−−−−−−−−−

13

ضرب طرفین معادلھ در
12x

3
7

13x − x
12x −3

7

x

p ∨ (p ∧ q)

p

د
د
ن
ن

q

د
ن
د
ن

p ∧ q

د
ن
ن
ن

p ∨ (p ∧ q)

د
د
ن
ن

∼ p∧ ∼ q
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با بررسی جدول ارزشی هر کدام از گزینه ها با    داریم:  

گزینه 4  و  و  و  گر  هم با ما شوي جملگی صد می شویم:  - 128

ابتدا عبارت کالمی را به صورت ریاضی و یک معادله می نویسیم:

 

اگر دادة دورافتاده داشته باشیم، بهتر است از نمودار جعبه اي استفاده کنیم. در موارد (پ) و (ت) داده هاي دورافتاده داریم.  گزینه 2 - 129

چون رابطه فقط یک عضو دارد، پس دو زوج مرتب با هم مساوي اند، بنابراین:  گزینه 3 - 130

   

پس داریم:

جملۀ عمومی دنبالۀ  به صورت  است، پس داریم:  گزینه 3 - 131

  

  

 

در نتیجه  با جایگذاري در عبارت داده شده، حاصل کسر برابر است با: 

  

اختالف مشترك و جملۀ اول دنباله روبه رو را به دست می آوریم:  گزینه 2 - 132

  

  
جمله عمومی دنباله برابر است با: 

  

اُم را به دست می آوریم:  اُم و  ) قرار می دهیم و جملۀ  ) و ( -  ) ، اکنون به جاي 

  

اُم برابر است با:  اُم و  مجموع دو جملۀ 

  

یادآوري می کنیم  که نیمساز ناحیۀ اول و سوم همان تابع همانی است.  گزینه 1 - 133

 

   

  

p

د
د
ن
ن

q

د
ن
د
ن

∼ p

ن
ن
د
د

∼ q

ن
د
ن
د

∼ p∧ ∼ q

ن
ن
ن
د

p ∨ (p ∧ q)p ∨ (p ∧ q) ≡ p

ما
––x

ما
––x

نصف ما
– –––––x

2

نصفھ ای از نصف ما
– ––––––––––––––x

4

تو
––+1

x + x + + + 1 = 100 ⇒ 2x + x + 1 = 100
x

2
x

4
3
4

⇒ x + 1 = 100 ⇒ x = 100 − 1 ⇒ x = 99
11
4

11
4

11
4

x = = × = 36 ⇒ x = 36
99
11
4

99
9 4

11
1

{ a − b = 1 − a

a + b = 3 − b
⇒ { a + a = −b = 1

a + b + b = 3
⇒ 2 × { 2a − b = 1

a + 2b = 3
⇒ { 4a − 2b = 2

a + 2b = 3

5a = 5 ⇒ a = 1
¯ ¯¯̄¯̄¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯

a + 2b = 3 1 + 2b = 3 ⇒ 2b = 2 ⇒− →−−
a=1

b = 1

⇒ ab = 1 × 1 = 1

, , ,…a1 a2 a3= + (n − 1)dan a1

= + (59 − 1)d = + 58da59 a1 a1

= + (20 − 1)d = + 19da20 a1 a1
= + (28 − 1)d = + 27da28 a1 a1

= + (5 − 1)d = + 4da5 a1 a1

= = = = =
−a59 a20
−a28 a5

+ 58d − ( + 19d)a1 a1
+ 27d − ( + 4d)a1 a1

+ 58d − − 19da1 a1

+ 27d − − 4da1 a1

58d − 19d
27d − 4d

39 d

23 d

39
23

2, 5, 8,…

= 2 ، d = − = 5 − 2 = 3a1 a2 a1

= + (n − 1)d = 2 + (n − 1)3 = 2 + 3n − 3 = 3n − 1an a1
n2n1nn(2n − 1)

= 3n − 1an

⎧

⎩⎨
= 3n − 1− →−−

n=n
an

= 3(2n − 1) − 1 = 6n − 3 − 1 ⇒ = 6n − 4− →−−−−−
n=2n−1

a2n−1 a2n−1
n(2n − 1)

+ = 3n − 1 + 6n − 4 = 9n − 5an a2n−1

y = x

m + n = 1 (1)

+ n = 20n2 ⇒ + n − 20 = 0n2 ⇒ (n + 5)(n − 4) = 0 ⇒ { (2)n = −5
n = 4

− 3n = 4n2 → − 3n − 4 = 0n2 ⇒ { (3)n = −1
n = +4
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عدد مورد نظر را  در نظر می گیریم؛ بنابر سؤال داریم:  گزینه 2 - 134

    

 ربع عدد  برابر است با: 

تاس سالم داراي یک عدد  و تاس معیوب داراي دو عدد  است، پس اگر عدد  را حذف کنیم مطابق با اصل ضرب داریم:  گزینه 2 - 135

  تعداد حاالت نامطلوب

  

گزینه 2 - 136

گزینه 2 - 137

  

 

گزینه 2 - 138

   

    

    

   

در معادله به فرم  حاصل ضرب ریشه ها برابر  است، بنابراین داریم:  گزینه 2 - 139

 

 

باید شرط  برقرار باشد. پس داریم:  گزینه 1 - 140

n = 4− →−−−−−−−−−
(3),(2) اشتراک

m + 4 = 1− →−−
(1)

⇒ m = −3

x

+ = 1080x
1
2
 

نصف عدد

x
1
3
 

ثلث عدد

3x + 2x = 6480−→−
×6

⇒ 5x = 6480 ⇒ x = 1296

1296

= 324
1296

4

444

 = 5 × 4 = 20

n(S) = 6 × 6 = 36 ⇒ P( ) =A′ 20
36

⇒ P(A) = 1 − = 1 − =
20
36

5
9

4
9

=  ×100 = = شاخص بھای مرغ و برنج228٫6
× + قیمت مرغ در سال موردنظر× مقدار مصرف قیمت برنج در سال موردنظر مقدار مصرف

× × قیمت مرغ در سال پایھ× مقدار مصرف قیمت برنج در سال پایھ مقدار مصرف

(10000 × 100) + (6000 × 100)
(4000 × 100) + (3000 × 100)

1) ارزش این گزاره درست است✓ f = { }(2 , a) (3 , b) a = b ( ) تابع ثابت✓

2) ✗

3) p ⇔ q → گزارۀ دو شرطی✓

4) ∉ z ✓

5
−−

√

2

←T آنگاه مجموع دو عدد فرد، عددی زوج است
  

T

عددی گویا باشد، 3
−−

√ اگر
  

F

(1

←F روز دارد30 شھریور
  

F

و ھر فصل سھ ماه دارد
  

T

(2

←T دو زاویھ متقابل بھ رأس باھم برابرند
  

T

یا = −22−1
  

F

(3

←F است
1
2

احتمال آمدن عدد زوج در پرتاب تاس
  

T

و حاصل ضرب دو عدد گنگ ھمواره عددی گنگ است
  

F

(4

a + bx + c = 0x2c

a

+ 3x + = 0
1
3
x2 11

3

= = 11c
a

11
3
1
3

+ 8x + = 01
2x

2 7
4

= = 3٫5c
a

7
4
1
2

⎫

⎭

⎬

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

→ 11 + 3٫5 = 14٫5

Δ = 0
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گزینه 2 - 141

   

   

   

   

 

 الف) 

 

 ب) 

  
 نرخ مالیات تصاعد طبقه اي  ج)  

در قیمت  ریال مقدار کاالي مورد مبادله  واحد است که مبلغ آن  می باشد. گزینه 1 - 142

گزینه 2 - 143

تأثیر بورس بر اقتصاد جامعه:  گزینه 2 - 144
1- با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند. 

2- با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي در کاهش نرخ  تورم مؤثر است. 
3- از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد، حجم سرمایه گذاري را در جامعه افزایش می دهد. 

4- از طریق برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند. 
5- سرمایه هاي الزم براي اجراي پروژه هاي بزرگ دولتی و خصوصی را فراهم می آورد.

الف) اولین کاري که براي سرمایه گذاري در بورس باید انجام داد، گرفتن شناسۀ معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاري ها است.  گزینه 3 - 145
ب) بورس، با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي در کاهش نرخ تورم مؤثر است. کاهش نرخ تورم به معناي کاهش شتاب افزایش قیمت ها است و

قیمت ها هم چنان با شتابی کمتر از قبل، افزایش خواهد داشت. 
پ) صاحبان سهام به نسبت سهامی که خریده اند در سود و زیان شرکت سهیم می شوند.

حجم کل پول موجود در کشور، نقدینگی آن جامعه به شمار می رود.  گزینه 3 - 146
اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند، «پشتوانۀ پول» به شمار می رود. 

نقش اصلی پول در مبادالت، آسان سازي مبادله است. 
تورم از نظر علم اقتصاد، شتاب یا نرخ رشد افزایش سطح قیمت ها است.

الف)  گزینه 2 - 147

  

  

  

  

Δ = (−2a − 4(1)(6 − a) = 0 ⇒ 4 − 24 + 4a = 0)2 a2

+ a − 6 = 0 ⇒ (a + 3)(a − 2) = 0 ⇒ {− →−−−−−−−−−
4  طرفین تقسیم بر

a2 a = 2 ق ق
a = −3 ق ق

250, 000, 000 − 150, 000, 000 = 100, 000, 000 × = 15, 000, 000
15

100

350, 000, 000 − 250, 000, 000 = 100, 000, 000 × = 20, 000, 000
20

100

450, 000, 000 − 350, 000, 000 = 100, 000, 000 × = 25, 000, 000
25

100

200, 000, 000 − 450, 000, 000 = 450, 000, 000 × = 157, 500, 000
35

100

15, 000, 000, 000 − 900, 000, 000 = 14, 100, 000, 000 × = 6, 345, 000, 000
45

100

T = 15, 000, 000 + 20, 000, 000 + 25, 000, 000 + 157, 500, 000 + 6, 345, 000, 000 = 6, 562, 500, 000, 000

6, 562, 500, 000 × 12 = 78, 750, 000

15, 000, 000, 000 − 6, 562, 500, 000 = 8, 437, 500, 000

508080 × 50 = 4000

= × نرخ تورم100
سطح قیمت ھا در ابتدای سال - سطح قیمت ھا در انتھای سال

سطح قیمت ھا در ابتدای سال

A = × 100 = نرخ تورم کاالی30
65, 000 − 50, 000

50, 000
درصد

A = B = نرخ تورم کاالی30 نرخ تورم کاالی درصد

B = × 100 = نرخ تورم کاالی30
B − 35, در انتھای سال000 سطح قیمت کاالی

35, 000
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 ب) 

  

   

   

  

 ج) قسمت ج در گزینه هاي  و  نادرست است. 
بانک سرمایه گذاري، واسطه و وکیل سپرده گذاران براي سرمایه گذاري و مشارکت در زمینۀ تولید است. همچنین می تواند شرکت ها و واحدهاي تولیدي تأسیس کند. 

بانک تخصصی فقط به فعاالن عرصۀ خاصی از اقتصاد ارائۀ خدمات می کند نه به همۀ مردم مثل بانک توسعۀ صادرات (بانک ملی یک بانک تجاري است.) 
د) بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار و معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند. بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد، حجم سرمایه گذاري را در

جامعه افزایش می دهد. بورس با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي، در کاهش نرخ تورم مؤثر است. 
هـ) مشارکت حقوقی: قراردادي که طی آن بانک قسمتی از سرمایۀ شرکت هاي سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت هاي سهامی موجود را خریداري می کند و از این طریق در سود آن ها

شریک می شود.

الف) تهیۀ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهدة بانک مرکزي است.  گزینه 4 - 148
ب) فردي که خواستار خرید یا فروش سهم است باید به کارگزاري مراجعه کند و براي جلوگیري از خطر زیان بهتر است سبد سهام تشکیل بدهد یعنی سهام شرکت هاي مختلفی را بخرد که در

صورت کاهش ارزش سهم یک شرکت، سهم دیگري آن را جبران کند. 

) - حجم سرمایه گذاري هاي جامعه را افزایش ) - تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند. (گزینۀ  پ) تأثیر بورس بر اقتصاد جامعه: معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند (گزینۀ 

) - در کاهش نرخ تورم مؤثر است. - سرمایه هاي الزم اجراي پروژه هاي بزرگ دولتی و خصوصی را فراهم می آورد. می دهد (گزینۀ 

گزینه 3 - 149

 

 

 

 

 

 ارزش کاالهاي واسطه اي در محاسبات تولید کل کشور لحاظ نمی شوند.

الف) منحنی تقاضا =   گزینه 3 - 150

       منحنی عرضه =  

ب) در قیمت  ریال میزان مازاد تقاضا حداکثر است. 

ج) براي رسیدن به قیمت تعادلی یعنی  ریال اگر بازار در شرایط کمبود عرضه یا مازاد تقاضا باشد، باید قیمت کاال افزایش پیدا کند و اگر در شرایط مازاد عرضه و کمبود تقاضا باشد، قیمت کاال
باید کاهش داشته باشد. 

د) در قیمت  ریال مقدار عرضه برابر است با  کیلو و مقدار تقاضا  کیلو می باشد و حداکثر درآمد برابر است با حاصل ضرب مقدار تقاضا در قیمت یعنی:

ریال  
در این  وضعیت بازار به علت گران بودن قیمت کاال با کمبود تقاضا یا مازاد عرضه مواجه است. 

 ( الف) واکنش تولید کننده و مصرف کننده نسبت به تغییرات اقتصادي، رفتار اقتصادي می باشد و قیمت کاال عامل هماهنگی بین عرضه و تقاضا است. (رد گزینه هاي  و  گزینه 2 - 151

 ( ب) اگر در بازار فقط یک تولید کننده وجود داشته باشد، بازار انحصاري است و به ضرر مصرف کننده می باشد و تولید کننده تالشی براي ارتقاي کیفیت و جلب مشتري نمی کند. (رد گزینۀ 

ج) تولید کننده اي که  به دالیل ضعف مدیریت و فرسودگی تجهیزات نتواند با افزایش قیمت، تولید خود را زیاد کند؛ یعنی کشش قیمتی عرضه پایین است؛ چون بیش از این ظرفیت تولید و ارزش
قیمتی ندارد. 

در صورتی که آقاي مکی سرمایۀ خود را صرف خانه کند، از پرداخت اجارة ماهی  میلیون تومان رهایی می یابد. گزینه 4 - 152

B − 35, 000 = 10, در انتھای سال500 سطح قیمت کاالی

⇒ B = 45, در انتھای سال500 سطح قیمت کاالی دالر

+ = سپردۀ دیداری5470 سپردۀ غیردیداری واحد پولی

1250 + = سپردۀ غیردیداری5470 ⇒ = 4, سپردۀ غیردیداری220 واحد پولی

= شبھ پول+ سپردۀ غیردیداری ارزش پولی موجودی حساب ھای قرض الحسنھ = 4, 220 + 1800 = 6, 020 واحد پولی

= + نقدینگی+ شبھ پول سپردۀ دیداری ارزش پولی اسکناس ھا و مسکوکات در دست مردم

= 6, 020 + 1250 + 2560 = 9, نقدینگی830 واحد پولی

24

12

4

= (ارزش ماشین آالت) بخش صنعت480 میلیون لایر

= × ارزش مواد غذایی480
60

100
= 288 میلیون لایر

= × (480 + ارزش خدمات(288
50

100
= 384 میلیون لایر

= تولید ناخالص داخلی+ ارزش صنعت ارزش مواد غذایی ارزش خدمات = 480 + 288 + 384 = 1152

= × (G ⋅ D ⋅ P)ھزینۀ استھالک
1
3

= × 1152 = 384
1
3

میلیون لایر

تولید خالص داخلی سرانھ=
تولید خالص داخلی

جمعیت کشور
= = 38٫4

768
20

لایر

D

S

600

1000

1200400200

1200 × 200 = 240000
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 پول خود را پس انداز می کند. (یعنی از پول اجارة منزل خالص می شود.) 

اگر پولش را در بانک سپرده گذاري کند: 

 

 سود خالص از خرید طال:  

 
 سود شراکت با آقاي مرادي: 

 
 انتخاب هوشمندانه، بیشترین سود را در پی دارد، پس باید سرمایه گذاري در فعالیتی مشترك با آقاي مرادي را انتخاب کند. در این صورت هزینۀ فرصت، بهترین گزینۀ بعدي است که آن را از

دست داده ایم؛ یعنی  میلیون تومان سودي که از خرید طال به دست می آوریم.  
دولت می تواند با سرمایه گذاري در بازار بعضی از کاالها و خدمات وارد شود و به تولید، عرضه و فروش آن ها بپردازد. در این زمینه، دولت با تأسیس شرکت ها و مؤسسات مختلف گزینه 2 - 153
فعالیت می کند که به نام شرکت هاي دولتی شناخته می شوند. ممکن است در برخی زمینه ها مردم و به عبارت دیگر، بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاري نشوند، مانند ارائۀ کاالها و خدمات عمومی
مثل امنیت، آموزش و پرورش و بعضی از شاخه هاي صنعت که به سرمایۀ اولیۀ بسیار زیادي نیاز دارد (انحصارات طبیعی). دولت براي هدایت اقتصاد در مسیر مطلوب و مورد نظر خود و با هدف ایجاد
نظم در عرصۀ فعالیت هاي اقتصادي و تأمین مصالح جامعه، مقررات اجرایی را وضع و سیاست هایی را طراحی و با اجراي قوانین و راهبردهاي کالن کشور، حکمرانی می کند. دولت براي ریل گذاري
فعالیت هاي اقتصادي، لوایح قانونی را به مجلس شوراي اسالمی ارائه می کند که پس از تصویب مجلس به عنوان قانون ابالغ می شود. قانون مالیات ها، قانون گمرکی، قانون بودجه و قانون برنامۀ پنج ساله

از جمله قوانین مهم است.  
نقدینگی = مجموع مسکوکات و اسکناس هاي در گردش و خارج از گردش است.  گزینه 3 - 154

 

 حجم پول در گردش = مجموع اسکناس هاي نزد مردم و ارزش مسکوکات موجود در دست مردم و مجموع سپرده هاي دیداري 

 

 
 ب) پس انداز = اختالف غیردیداري با مدت دار 

 
کمیابی: انسان در بهره برداري از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد و منابع و امکانات موجود نیز محدود است. گزینه 3 - 155

پایه هاي آوایی دو لختی این بیت «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» است.  گزینه 3 - 156

گزینه 1 - 157

گزینه 3 - 158
َرتِكچامنومشتاییجاُكُت

U---U---U-

َرتَسِنشانمُكزمدوَقتُرچا

-U---U--U-

شاعر در هجاهاي اول (مصراع اول) و نهم (مصراع دوم) مصوت کوتاه را بلند تلفظ کرده است. 
وزن بیت، «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» است.  گزینه 3 - 159

در رکن اول، هیچ یک از اختیارات وزنی دیده نمی شود؛ هجاي پایانی رکن سوم مصراع اول و هجاي پایانی رکن هاي اول، دوم و سوم مصراع دوم، کوتاه است که باید به بلند تبدیل گزینه 4 - 160
شود.

تشبیه بلیغ اسنادي: من آن شهرم / تو آن گنجی / تشبیه بلیغ اضافی: سیالب محبت / ویرانۀ دل ها   گزینه 3 - 161
بررسی سایر گزینه ها: 

»: تشبیه بلیغ اسنادي: __ / تشبیه بلیغ اضافی: کمند زلف / حلقۀ فریب / کمان ابرو / ناوك حیل  گزینۀ «

»: تشبیه بلیغ اسنادي: دیوان حافظی تو / تشبیه بلیغ اضافی: __  گزینۀ «

»: تشبیه بلیغ اسنادي: __ / تشبیه بلیغ اضافی: __       گزینۀ «
تلمیح دارد به واقعۀ کربال و رشادت هاي امام حسین و یاران وفادارش / علم کردن: کنایه از مشهور و نامی کردن / علم و عالم: جناس ناقص افزایشی و اشتقاق  گزینه 2 - 162

جناس ناهمسان: نُقل - َنقل   گزینه 1 - 163
ـ: بادة گلرنِگ تیِز خوشخواِر سبک  ـِ واج آرایی: تکرار مصّوت ـ

استعاره: لعل استعاره از لب 
مراعات نظیر: لعل و یاقوت

10, 000, 000 × 12 = 120, 000, 000 تومان

1, 000, 000, 000 × = 130, 000, 000
13

100
تومان

150, 000, 000 تومان

15, 000, 000 × 12 = 180, 000, 000 تومان

150

5250 + (5250 × ) + 4230 = 11580 →
2
5

نقدینگی

5250 + 2100 + (2100 × %50) = 8400 → حجم پول در گردش

11580 − 8400 = 3180 → اختالف نقدینگی با حجم پول در گردش

4230 − 1050 − 1125 = 2055 → پس انداز
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*البته آرایۀ تشبیه هم دارد: بادة گلرنگ (شراب مانند ُگل)

بررسی موارد:  گزینه 3 - 164

- گروه اسبان که با عنان و سوار تناسب دارد.  - زیادي  الف) ایهام تناسب: خیل 
ب) کنایه: حیثیّت کسی را به بازي گرفتن کنایه از بی ارزش کردن 

- دگرگون  - عضو بدن  ج) ایهام: قلب 
د) استعاره: شاباش استعاره از باران / دامن گلشن: اضافۀ استعاري 

هـ) متناقض نما: صاحب خبر آمد ولی من بی خبر شدم (قاعدتًا باید باخبر می شد!)

بررسی موارد:  گزینه 3 - 165
الف) ِکشته استعاره از اعمال انسان 

ب) سیالب ظلم: اضافۀ تشبیهی 
ج) جناس همسان: دوش اّول: دیشب /  دوش دوم: شانه و کتف

گر چه در عهد تیموري سرعِت رشِد ورود لغات ترکی و مغولی به زبان فارسی بیشتر شد امّا این جریان در زبان فارسی دیري نپایید.  گزینه 1 - 166

،  و  مجازًا «مردم جهان» است به عالقه محلّیّه.  «جهان» در گزینه هاي  گزینه 3 - 167

، «بانگ از جرس برخاستن» کنایه از آمادة حرکت شدن است.   ، «چهره گشادن» کنایه از شاد بودن و خندیدن است. در گزینۀ  در گزینۀ  «برگ سفر بستن» و در گزینۀ  گزینه 3 - 168

وزن گزینه هاي دیگر «فعولن، فعولن، فعولن، َفَعل» است امّا گزینۀ  از تکرار چهارگانه «فعولن» ساخته شده است:  گزینه 4 - 169

ِش َکس َتند ِد ُصح َبت ُچ نان َعه  َر فی قان 

ِش نا یی ت ُخد آ َن بو َدس  ِك گو یی 

فعولن فعولن فعولن فعولن 

    

وزن گزینه هاي دیگر «مفتعلن مفتعلن فاعلن» است امّا گزینۀ سه بر وزن «فاعالتن فاعالتن فاعلن» است:  گزینه 3 - 170
هم ُچ شرق َوق ِت َدع وي َصد ِر شان در 

فاعلنفاعالتن فاعالتن 

- وزن (فعولن فعولن فعولن َفَعَل) : هجاي  مصرع اول (ِت)  گزینه 4 - 171

- وزن (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) : هجاي  مصرع اول (ِر) 

- وزن (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن) : هجاي  مصرع اول (ِر) 

- وزن فاعالتن فعالتن فعالتن َفعلن
در شعر شاعران دورة بازگشت توجه به واژگان کهن دیده می شود. گزینه 3 - 172

بررسی گزینه ها:  گزینه 2 - 173

: واژه هاي آب و آتش تضاد دارند.  در گزینۀ 

: هیچ یک از واژه ها با یکدیگر متضاد نیستند، و بیت تنها لف و نشر و تناسب دارد.  در گزینۀ 

: واژه هاي «عفو و خشم»، «روز و شب»، «مهر و کین» و «شهد و َسم» دو به دو با یکدیگر تضاد دارند. ضمنًا این بیت لف و نشر مرتب دارد.  در گزینۀ 

: واژه هاي «بنشین و برخیز» و «بنشینم و برخیزم» دو به دو با یکدیگر تضاد دارند. در گزینۀ 

بیت فوق به مضامین اخالقی و پند و اندرز اشاره دارد. گزینه 3 - 174
در این گزینه واژة «رفت» ردیف است و قافیه در این گزینه آرام و دام است اما در گزینه هاي دیگر قافیه ها جناس تام دارند.  گزینه 4 - 175

»: روا(بر آورده کننده) روا:(جایز)  گزینۀ «

»: دوش دوم (کتف) دوش اول و سوم (دیشب)  گزینۀ «

»: روان (جاري) روان (روح)  گزینۀ «

توضیح: وزن بیت گزینۀ   گزینه 2 - 176

فاعلن مفتعلن فاعلنمفتعلن

    

هجاي پایان نیم مصراع ها کشیده است؛ در اوزان دوري یا همسان دولختی هجاي کشیده یا کوتاه پایان نیم مصراع، مثل پایان مصراع، بلند به حساب می آید.

»: فاعالتن است.  ،  و  وزن گزینه هاي « گزینه 3 - 177

»: مستفعلن َفَعل وزن گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2 - 178
تشبیه: سنگین دل (دل مانند سنگ) 

کنایه: سنگین دل (بی رحم) 
اغراق: در خون فرورفتن کوه

12

12

124

124

4

− − U− − U− − U− − U

− − U−− − U−−U−

18

212

34

4

1

2

3

4

1

2

3

2

−UU−−U−−UU−−U−
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تشخیص: کوه سنگین دل 
تلمیح: داستان شیرین و فرهاد 

حسن تعلیل: شاعر علت تشکیل لعل و جواهر در کوه را کشته شدن فرهاد کوهکن بر سر عشق شیرین می داند.

تشخیص در سایر گزینه ها:   گزینه 1 - 179

»: براي شب و روز ویژگی هاي انسانی آورده است.   گزینۀ «

»: خامه (قلم) گریه می کند.   گزینۀ «

»: اشک ماجرا تعریف می کند. گزینۀ «

زبان فارسی نو همان فارسی دري است و جمله هاي آمده در موارد «الف و ج» مربوط به این زبان است. جملۀ «ب» مربوط به زبان پهلوي و جملۀ «د» مربوط به زبان پارتی از شاخه هاي گزینه 3 - 180
فارسی میانه است. 

متعلق به قرن نهم است و دولتشاه سمرقندي آن را به تشویق امیرعلیشیر نوایی نوشته است.   گزینه 1 - 181

» شامل اطالعات درستی دربارة این کتاب است. در میان گزینه هاي ذکرشده تنها گرینۀ «

بررسی گزینه هاي نادرست:  گزینه 3 - 182
ب) آثاري که به زبان پهلوي تألیف شده، بیشتر آثار دینی زرتشتی است. 
هــ) منطقۀ رواج فارسی دري، نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود.

گزینه 3 - 183
وزن مصراع صورت سؤال: 

» هم همین وزن را دارد.  مصراع گزینۀ «

» می گوید در مسیر عشق عاقل و دیوانه در کنار هم قرار می گیرند. مفهوم ابیات مشترك تقابل عقل و عشق است، اما در بیت گزینۀ « گزینه 2 - 184

مضامین رایج در قرن هفتم تصوف، ترویج روحیۀ تسامح و تساهل، خدمت به خلق، آزادگی و بی ثباتی دنیا می باشد که هیچ کدام از این موارد در بیت اول وجود ندارد. (مفهوم گزینه 1 - 185

» بالکشی عاشق است.)  بیت گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

»: تصّوف  گزینۀ «

»: خدمت به خلق  گزینۀ «

»: ترویج روحیۀ تسامح و تساهل  گزینۀ «

رشد تجارت و برده داري، انتقال برده هاي سیاه پوست آفریقایی به مزاع آمریکایی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی موجب شد که بازگانان نسبت به زمین داران جایگاه برتري پیدا گزینه 1 - 186
کنند. 

کشورهاي غربی به اقتضاي بازار مصرف برخی صنایع وابسته را به کشورهاي استعمار زده منتقل می کنند. این انتقال در جهت استقالل این کشورها یا تعدیل جهانی ثروت نیست بلکه گزینه 1 - 187
در جهت منافع بیشتر کشورهاي استعمارگر است. 

مدیریت فرهنگ عمومی در جوامع غیرغربی از طریق رسانه ها صورت می گیرد.  گزینه 3 - 188
تربیت نخبگان کشورهاي غیر غربی توسط جهان غرب نیز نتیجۀ تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی است.

استبداد قومی با وجود اینکه داراي هویتی غیراسالمی بود به دلیل اینکه پشتوانه اي و پیشینه اي در خارج از اسالم نداشت، از رویارویی مستقیم با فرهنگ توانمند اسالمی دوري گزینه 3 - 189
می کرد و می کوشید با رعایت ظواهر اسالمی، ظاهر دینی خود را حفظ کند. استبداد استعماري چاره اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت. 

- جهان طبیعی از موجودات خام ساخته شده و تحت کنترل بشر قرار دارد.  گزینه 4 - 190
- در جهان متجدد جامعه ارتباط خود را با تاریخ و فرهنگ خود از دست می دهد. 

- در یک جامعۀ فرهنگی اندوختۀ تاریخی آن جامعه و میراث فرهنگی گذشتگان محترم شمرده می شود.

احساس پاکی روح: پیامد غیرارادي (ج)  گزینه 1 - 191
تشویق اجتماعی: پیامد ارادي وابسته به ارادة دیگري (ب) 

حفظ حریم: پیامد ارادي وابسته به اراده کننده (الف) 

- درست  گزینه 4 - 192

- نادرست: ابزار رسانه  ابزار نظامی 
- درست 

- نادرست: می توانیم  نمی توانیم

- دانش علمی با تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند.  گزینه 3 - 193
- گاه تعارض ها با دست برداشتن بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخش دیگر حل گردیده و با طرح ایده هاي جدید انجام می شود.

کنش انسان را نمی توان با روش تجربی تحلیل کرد؛ زیرا اگرچه حس و تجربه از ابزارهاي مهم شناخت علمی هستند، ولی روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را ندارد. گزینه 1 - 194

- معنازدایی  - ارزش زدایی (اخالق گریزي)  - خالقیت زدایی  بنابراین مطالعۀ کنش اجتماعی فقط به روش تجربی، سه پیامد به همراه دارد: 
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- در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود و شناخت از راه عقل و تجربه نادیده گرفته می شد. در دوران رنسانس، این روش گزینه 3 - 195
معرفتی مورد تردید قرار گرفت و به تدریج به بحران معرفتی انجامید. جهان غرب براي برون رفت از این بحران، وحی و شهود را در شناخت علمی نادیده گرفت و به شناخت از راه عقل و تجربه

بسنده کرد. 
- آسیب هاي مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشرهاي فقیر و ضعیف جامعه است، ولی آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي تمامی جامعه را در بر می گیرد. 

- بحران زیست محیطی و چالش مربوط به آن ابتدا بر مدار رابطۀ انسان با طبیعت قرار داشت، ولی به تدریج به حوزه هاي مختلف روابط انسانی و اجتماعی نیز منتقل شد. برخی این بحران را ناشی از
فرهنگ مدرن جامعۀ غربی دانسته و انتقادات خود را متوجه بسترهاي معرفتی این فرهنگ کرده اند و برخی دیگر بازگشت به رویکردهاي معنوي به طبیعت را راه گریز از بحران می دانند.

- عالقه داشتن همواره خرد و ذهنی است.  گزینه 1 - 196
- شرکت در آزمون خرد و ملموس (عینی) 

- آرمان ها، مفاهیمی ذهنی هستند. احیاي تمدن اسالمی هدفی کالن است. 

تشریح عبارات نادرست:  گزینه 2 - 197
- اغلب جهان هاي اجتماعی رعایت حق و مقابله با باطل را الزم دانسته اند. 

- در یک جهان اجتماعی، نظام سیاسی نمی تواند مستقل از نظام هاي دیگر مانند، نظام  فرهنگی، اقتصادي و ... باشد. 

هنگامی که قاجار به دلیل اثرپذیري از دولت هاي استعماري به جاي مقاومت در برابر بیگانگان به قراردادهاي استعماري روي آوردند، «مقاومت منفی» علما و روحانیون به سوي گزینه 3 - 198
«فعالیت رقابت آمیز» تغییر کرد. 

برخورد رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار، حرکتی اصالحی بود. آن ها براي اصالح برخی رفتارهاي پادشاهان قاجار تالش می کردند. جنبش تنباکو نمونه اي موفق از فعالیت رقابت آمیز اصالحی است.
این تجربۀ موفق، فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به اصالح ساختار تغییر داد و به «جنبش عدالتخانه» منجر شد. 

بسیاري از کنش هاي عاطفی، هنري، اخالقی و مذهبی با رویکرد تبیینی قابل توضیح نیستند، کسانی که فقط روش هاي تجربی را معتبر می دانند با انکار ارزش هاي عاطفی، اخالقی، گزینه 3 - 199
مذهبی و ... دچار اخالق گریزي می شوند.

الف) فرهنگ معنوي ب) فرهنگ اساطیري ج) جهان دنیوي د) فرهنگ دنیوي عقاید و ارزش هایش متعلق به همین جهان است.  گزینه 3 - 200

گزینه 1 - افزایش ضربان قلب  اصال کنش نیست!  - 201

- با سرعت زیاد رانندگی کردن  ارادي 

- جریمه شدن به وسیلۀ پلیس  غیرارادي 

- سرزنش کردن خود  ارادي 

بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. از نظر متفکران سلطان جهان طبیعت بخشی از جهان تکوینی است. دیدگاه دوم جهان، فرهنگی را مهم تر گزینه 1 - 202
از جهان ذهنی و تکوینی می دانند. در این دیدگاه جهان ذهنی و فردي افراد تابع فرهنگ آن هاست و جهان تکوینی مادة خاصی است که فرهنگ ها و جوامع در آن دخل و تصرف می کنند.

الف) الگوي تعارف، به شناخت متقابل افراد، گروه ها و جوامع از یکدیگر توجه دارد. گزینه 2 - 203
ب) جهانی شدن و توسعه ارتباطات، زمینۀ شکل گیري جهانی بدون مرز را فرذاهم کرده است. 

پ) در اواخر قرن بیستم، هویت به جاي قشربندي و کشمکش طبقاتی، محور اصلی مباحثات فکري و سیاسی شد. 

- هدف جامعه شناسی تفسیري، معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی است.  گزینه 4 - 204
- جامعه شناسی و رویکرد انتقادي هیچ گونه حقیقت و فضیلتی را کشف نمی کند، تا براساس آن ها به نقد کنش ها و روابط میان انسان ها و جوامع بپردازد. 

تشریح عبارت نادرست: ساختن جهان اجتماعی جدید، نیازمند پیدایش و گسترش آگاهی و اراده اي نوین است و ممکن است جهان موجود از بسط و گسترش آن جلوگیري کند. گزینه 4 - 205

تشریح گزینه هاي نادرست:  گزینه 3 - 206
- کارتاژیان بر بخش هایی از دریاي مدیترانه و شمال آفریقا حکومت می کردند. 

- مقدونیان بر مقدونیه و یونان حکومت می کردند. 
- براساس قانون اساسی، ساختار حکومت شامل چند مجلس و شماري مقام هاي اجرائی بود. 

گزینه 4  - 207

منظور از شکل ترکیبی شهرها این است که این شهرها در دوره هاي مختلف گسترش پیدا کرده است. گزینه 3 - 208

حاکمان محلی براي نشان دادن اطاعت و وفاداري خویش به حکومت اشکانی، عالوه بر پرداخت باج و خراج ساالنه، به هنگام جنگ نیز سپاه خود را در اختیار اشکانیان قرار می دادند. گزینه 1 - 209

حکومت ساسانیان با اقدامات شاپور یکم و شاپور دّوم، گسترش یافت و تثبیت شد.  گزینه 4 - 210

مندرجات کتیبه ها و پاره اي از گزارش هاي مورخان یونانی، نشان دهندة پشتیبانی و مشوق جدي دانش و هنر توسط خاندان هخامنشی می باشد. گزینه 3 - 211

،   و  » مربوط به مرحلۀ دوم اعتبارسنجی و بررسی اصالت خبر محسوب می شود که همان سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی است. گزینه هاي «  گزینه 1 - 212

تپه هاي ماسه یا َتلماسه، براثر وزش باد و جابه جا شدن ماسه و شن پدید می آیند. ماسه هایی که به وسیلۀ باد در سطح زمین به حرکت درمی آیند، اگر به موانعی مثل گیاهان و گزینه 4 - 213
بوته هاي خار یا قطعات سنگ و نظیر آن برخورد کنند، متوقف می شوند و یا با کاهش سرعت باد، روي هم انباشته شده، سرانجام َتلماسه و یا تپه هاي ماسه اي را به وجود می آورند.

امام علی (ع) در سه جنگ جمل، صفین و نهروان به مقابله با دشمنان و مخالفان خود پرداخت.  گزینه 4 - 214
پس از شهادت امام علی (ع)، مردم در سراسر کشور اسالمی به جزء مناطقی که تحت سلطۀ معاویه بود با امام حسن (ع)، بیعت کردند. 

بررسی کلمات نادرست:  گزینه 2 - 215
«زیست بوم ها نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آنها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و به همین سبب، یک ناحیه را به وجود می آورند که از سایر نواحی متمایز می شود.»

سادات علوي نقش موثري در ترویج اسالم در میان ایرانیان به ویژه دیلم، گیالن و طبرستان داشتند و با رفتار و اخالق پسندیدة خود، مورد اعتماد توده هاي مردم قرار گرفتند. گزینه 1 - 216
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ایران از موقعیت نسبی ممتازي برخوردار است، زیرا در مجاورت خلیج فارس و تنگۀ هرمز قرار گرفته و یکی از علل اهمیت این منطقه ارزش فرهنگی و سیاسی آن است زیرا گزینه 4 - 217
خلیج فارس در مرکز و قلب ناحیۀ جغرافیایی و سیاسی جهان اسالم قرار دارد. 

حق احداث راه آهن و بهره برداري از معادن در امتیاز رویتر به انگلیس واگذار شد.  گزینه 3 - 218

احمد کسروي تاریخ نگار، زبان شناس و حقوق دان، نویسندة «تاریخ مشروطۀ ایران»، «تاریخ هجده سالۀ آذربایجان» و «تاریخ پانصد سالۀ خوزستان» است.  گزینه 4 - 219

این قسمت مناطقی را نشان می دهد که به موجب عهدنامۀ ترکمانچاي از ایران جدا شدند.  گزینه 2 - 220

ناپلئون نخست مصر را تصرف کرد و سپس در صدد حمله به هندوستان برآمد.  گزینه 4 - 221

ورود مظاهر تمدن جدید غربی مانند تلگراف، تلفن، پست، بانک، روزنامه و تئاتر نیز در گسترش سبک معماري اروپایی در ایران مؤثر بود. پس از رواج این مظاهر تمدنی، گزینه 3 - 222
ساختمان هایی مثل پست خانه، تلگراف خانه، تلفن خانه، بانک ها، دفاتر روزنامه ها، تماشاخانه ها، خیابان هاي جدید، مدارس جدید، فروشگاه ها، مراکز نظمیه، بیمارستان هاي جدید و سفارت خانه ها تحت

تأثیر معماري اروپایی ساخته شدند. 

موسولینی قبل از جنگ جهانی اّول تفکر سوسیالیستی داشت و بعد از آن به سمت ملی گرایی افراطی تغییر عقیده داد.  گزینه 3 - 223

در دوران جنگ سرد، آمریکا و شوروي از طریق مسابقات تسلیحاتی و علمی به رویارویی پرداختند.  گزینه 2 - 224

از سال  پول نفت یک باره به سرعت افزایش یافت و  باعث تقویت سرمایه داران وابسته به غرب و رژیم پهلوي شد. گزینه 3 - 225

گزینه 4  مورخان براي سنجش اعتبار روایت کننده و همچنین نقد او، به محاسبه و تعیین فاصلۀ زمانی و مکانی بین واقعۀ تاریخی (خبر) و روایت کنندة آن (راوي) می پردازند. گزینه 4 - 226

پس از امام سجاد (ع)، امامان شیعه، عمدة کوشش خود را بر ترویج اسالم، مبارزه با جریان فکري منحرف و تربیت شاگردان توانمند متمرکز کردند و منظومه اي از معارف اسالمی با گزینه 1 - 227
عنوان «مکتب اهل بیت» به وجود آوردند.  

در ساخت زاغه ها معموًال از مواد ارزان قیمت مانند ضایعات آهن و حلبی، اتاقک انواع خودرو و چوب و مقوا استفاده می شود - در برخی کشورها حکومت مرکزي براي تأمین مسکن گزینه 2 - 228
گروه هاي فقیر شهري و مهاجران، طرح هاي ساخت مسکن ارزان قیمت، اعطاي وام مسکن و نظایر آنها را اجرا می کنند.

حمل ونقل آبی پوشش گسترده اي در جهان دارد. مسیرهاي آبی شامل دریا، دریاچه ها، رودخانه ها و کانال ها می شوند. در این شیوه ي حمل و نقل هزینه ي احداث بنادر و اسکله ها زیاد گزینه 2 - 229
است. هم چنین سرعت کشتی ها نسبت به سایر وسایل حمل و نقل کم است. حمل کاال با کشتی مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین روش براي جابه جایی کاالها در مسافت هاي طوالنی است.

جواب تمامی سؤاالت به ترتیب در موارد گزینۀ  آمده است.  گزینه 4 - 230

بررسی گزینه هاي نادرست:  گزینه 1 - 231

»: در دو قرن نخست هجري، ایرانیان نقش فعالی در تحوالت جهان اسالم به ویژه تحوالت علمی، فکري و فرهنگی ایجاد کردند.  گزینۀ «

»: سلسله هاي آل بویه و سامانیان با مدارا و اجتناب از تعصب و تنگ نظري شرایط مناسبی براي علم و آموزش فراهم کردند.  گزینۀ «

»: درسده هاي نخستین هجري مساجد مهم ترین مراکز آموزشی بودند.  گزینۀ «

حکومت هخامنشیان در زمان کوروش بزرگ با تصرف آسیاي صغیر، با دولت - شهرهاي یونان همسایه شد و نبرد ساالمیس یک نبرد دریایی در زمان خشایارشا با یونانیان بود.  گزینه 2 - 232

برخی از پژوهشگران هستۀ اولیۀ شهر رشت را بازار و مکان تجارت محصوالت کشاورزي و ابریشم با نواحی پیرامون می دانند. گزینه 3 - 233

دسترسی عادالنۀ همۀ مردم به حمل و نقل با کمترین هزینه مستلزم رعایت دو ویژگی از ویژگی هاي برنامۀ آمایش است.یکی عدالت در توسعه به منظور دسترسی به منابع و امکانات گزینه 4 - 234
به طور متعادل و دیگري توجه به نیازهاي حال و آینده براي جمعیت مناطق مختلف کشور است. 

داده ها و اطالعات دو مؤلفه دارند: موقعیت جغرافیایی دارند. (داده هاي مکانی) مانند قرار گرفتن ایران در مجاورت خلیج فارس و دریاي عمان و داراي ویژگی هایی هستند. گزینه 1 - 235
(داده هاي توصیفی) مانند اختالف دماي زیاد در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت 

قضیه ي گزینه ي  در حقیقت متضاد عکس مستوي قضیه ي اصل می باشد. از آن جا که عکس مستوي هر قضیه ي صادق سالبه ي کلیه، لزومًا صادق است و متضاد قضیه ي صادق، کاذب گزینه 3 - 236
می باشد؛ پس این قضیه کاذب است. 

تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: عکس نقیض عکس مستوي قضیه ي اصل می باشد که در هر صورت صادق است.  گزینه ي «

»: عکس مستوي قضیه ي اصل می باشد. عکس مستوي قضیه ي صادق، لزومًا صادق است.  گزینه ي «

»: تداخل قضیه ي اصل می باشد. تداخل قضیه ي کلی صادق، قضیه اي جزئی است که لزومًا صادق می باشد.  گزینه ي «

در نظر ابن سینا عنایت احاطه و شمول علم باري تعالی بر همه ي موجودات است و ضروري است همه ي موجودات مطابق آن باشند تا نیکوترین نظام پدید آید. گزینه 3 - 237

تعریف مصدر به کلمه اي که انجام کاري را می رساند جامع نیست، زیرا، مصادري هستند که انجام کاري را نمی رسانند مانند مردن و هم چنین این تعریف مانع نیست، چرا که فعل نیز گزینه 4 - 238
انجام کاري را می رساند و تعریف استدالل به قضیه اي که به ما شناخت جدیدي ارائه دهد، بی ربط است، زیرا، استدالل قضیه است اما متشکل از حداقل دو قضیه است.

لفظ «خانه» فقط یک معنی دارد و کلمات سیر و شیر مشترك لفظی است.  گزینه 1 - 239

فقط جمالت خبري تصدیق هستند و جمالت دیگر از قبیل امر، نهی، سؤال و ... تصدیق نیستند.  گزینه 1 - 240

قیاس اول معتبر است چرا که شرایط سه گانه را دارد اما قیاس دوم نامعتبر است زیرا حد وسط در هر دو مقدمه منفی است.  گزینه 3 - 241

بعضی اجسام- معدنی- هستند

هر طالیی+ معدنی- است

«من هیچگاه از بیدار ساختن و سرزنش شما و پند دادن به شما باز  نمی ایستم. شما همه جا مرا در کنار خود می یابید... من کسی نیستم که براي پول سخن بگویم یا به خاطر آن گزینه 4 - 242
سکوت کنم.»
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ابتدا نقیض «هیچ ب الف نیست» را به دست می آوریم که می شود: «بعضی ب الف است». این قضیه عکس مستوي قضیۀ اصلی می باشد. قضیۀ اصلی می تواند «هر الف ب است» و یا گزینه 3 - 243
«بعضی الف ب است» باشد. اگر قضیۀ «هر الف ب است» را انتخاب کنیم، مقدمۀ دوم ما باید قضیۀ «بعضی الف ج است» باشد تا شکل سوم حاصل شود و اگر قضیۀ «بعضی الف ب است» را انتخاب کنیم،

مقدمۀ دوم ما باید «هر الف ج است» باشد تا شکل سوم حاصل گردد. در حالت اول، نتیجه «بعضی ب ج است» می شود و در حالت دوم، نتیجه «بعضی ج ب است» می شود.

اتحاد عقل کل و خداوند وجه مشترك بین فالسفۀ ایران و یونان باستان نیست، بلکه فقط در اندیشۀ حکماي ایران باستان، خرد با وجود آفریدگار متحد و یگانه است. ضمن اینکه بین گزینه 2 - 244
فالسفۀ مسلمان نیز در این مسئله اشتراك نظر وجود ندارد. 

گزینه 3 ـ موارد صورت سوال به ترتیب مربوط به استدالل ابن سینا، راسل و فارابی می شوند. - 245

فیلسوفان معتقدند که روح انسان با تهذیب نفس می تواند به مرتبه اي برسد که کامًال از جسم و ماده مجرد باشد و در عین حال از قوة استدالل برخوردار باشد.  گزینه 2 - 246

اصل سنخیت علّت و معلول، نظم و قانونمندي هاي معین میان دسته هاي مختلف پدیده ها را نشان می دهد. گزینه 3 - 247
سفر دوم از سفرهاي چهارگانۀ عارفان (سفر فی الحق بالحق - سفر در حق با حق) با بخش دوم کتاب «اسفار اربعه» مالصدرا که دربارة مباحث مربوط به توحید و صفات الهی است، گزینه 1 - 248

هم خوان است. 

نسبت هاي چهارگانه میان مصداق هاي دو مفهوم «کلی» برقرار می شود.   گزینه 1 - 249
توریست آلمانی، عکاس، خبرنگار، زادة مادري اصفهانی هر کدام یک مفهوم کلی است که می تواند مصادیق متعددي داشته باشد. مصادیق هر کدام از این مفاهیم نیز می توانند نسبت به یکدیگر رابطۀ

عدم و خصوص من وجه داشته باشند. 

تداعی به خاطر این است که ما عادت کرده ایم که چیزي را علت چیز دیگري بدانیم.  گزینه 2 - 250
انکار اصل سنخیت به معناي پذیرش هرج و مرج در جهان است.  گزینه 1 - 251

کلمۀ فلسفه در ابتدا به معناي دوستداري دانایی و در نهایت مرادف با دانش شد. گزینه 2 - 252

از دیدگاه ابن سینا، طبیعت مرتبه اي از هستی است که رو به مقصد خاصی دارد و تمام آن تحت شمول اراده و علم الهی است.  گزینه 3 - 253

» به یگانگی خداوند اشاره دارد که با صورت سؤال بی ارتباط است.  ، و  به این موضوع اشاره دارد که خداوند در سرتاسر هستی وجود دارد و تدبیر امور به دست اوست، اما گزینۀ « ابیات گزینۀ 

اعم = مانع نیست  گزینه 4 - 254
اخص = جامع نیست 

اعم و اخص = جامع و مانع نیست 
اعم و نه اخص = جامع هست اما مانع نیست. 
اخص و نه اعم = مانع هست اما جامع نیست. 

تعریف پراید به ماشین صندوقدار، شامل پراید هاي هاچپک نمی شود و جامع نیست و شامل ماشین هاي صندوقدار دیگر مثل پژو نیز می شود و مانع هم نیست. تعریف انسان به موجود دو پا شامل
خرس و میمون و ... می شود و مانع نیست اما شامل همۀ انسان ها می شود و جامع است. (نگویید برخی انسان ها یک پا دارند، مهم ذات آفرینش انسان است.) 

سقراط، خطاب به مردم آتن می گفت: از گشت و گذار در شهر جز این مقصودي ندارم که شما جوانان و بزرگساالن را متقاعد سازم که نباید جسم و مال و ثروت را بر کمال نفس خود گزینه 2 - 255
ترجیح دهید. 

در این قیاس در مقدمۀ اول «غیر افالطون» آمده و در مقدمۀ دوم «افالطون» بنابراین حد وسط در هر دو مقدمه تکرار نشده است و مغالطۀ عدم تکرار حد وسط به چشم می خورد. گزینه 4 - 256

گزینه 4 بررسی سایر گزینه ها:  - 257

»: در تضاد، صدق هر دو محال است اما کذب هر دو ممکن است.  گزینۀ «

»: صدق و کذب همزمان دوطرف محال است.  گزینۀ «

»: در تداخل، از کذب جزئی می توان،کذب کلی را نتیجه گرفت.  گزینۀ «

صورت سؤال متذکر این نکته است که داللت ها باید در همۀ عبارت ها یکسان باشد یعنی یا مطابقی یا التزام یا تضمن. عبارت دوم تضمن ندارد. درست است که در «قوري» بخشی از گزینه 1 - 258
قوري است ولی ما راجع به خود در «قوري» صحبت می کنیم، پس مطابقی است. در عبارت سوم و چهارم هم مطابقی وجود ندارد.  

 ( درست است که ماهیت، انتزاعی است ولی اینطور نیست که هیچگونه واقعیتی نداشته باشد. ماهیت انتزاع ذهن و از ویژگی هاي خاص هر موجود است. (رد گزینه  گزینه 4 - 259

 ( ماهیت ساخته و پرداخته ذهن انسان نیست بلکه ناشی از خصوصیات واقعی اشیا و انتزاع ذهن از آن هاست. (ردگزینه 
مالصدرا به عنوان یک فیلسوف براي میزان و مالك فلسفی بودِن یک متن یا سخن، دو دو نشانه ذکر می کند. اّوًال هر مبحثی که طرح می کند، به موضوع فلسفه، یعنی وجود و مسائل بنیادي مربوط به

آن، مربوط باشد و ثانیًا متکی بر عقل و استدالل عقلی باشد، نه شهود قلبی و بیان نقلی و قرآن. 

آنچه در برابر نسبی گرایی آمده دیدگاه پروتاگوراس سوفسطائی است، نسبی گرایان وجود حقیقت را قبول داشتند. اثبات گرایان یا هواداران تجربه نمی گویند آنچه قابلیّت آزمایش گزینه 3 - 260
را نداشته باشد وجود ندارد، بلکه می گویند بی معنی است. فیلسوفان عقل گرا در حجیت تجربه در جاي خود تردید ندارند و به این ابزار شناخت هم معتقد هستند. 

سه عامل حالت هیجانی، کیفیت تغذیه و سن مادر از عوامل تأثیرگذار بر رشد قبل از تولد می باشند. گزینه 1 - 261

عبارت هاي نادرست:  گزینه 2 - 262
الف) طفولیت از تولد تا دو سالگی، کودکی اول از دو سالگی تا هفت سالگی و کودکی دوم از هفت تا دوازده سالگی می باشد. 

د) بسیاري از توان مندي هاي جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به یادگیري نیاز دارد. 
و) به ترتیب دوره کودکی شامل سه زیر مجموعه (طفولیت، کودکی اول و کودکی دوم) می باشد و دوره بزرگ سالی در برگیرنده سه زیرمجموعه (جوانی، میان سالی و پیري) است. 

ویژگی هاي مربوط به رشد انسان را به دلیل پیوستگی رشد، نمی توان به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد، اما امروزه اکثر روان شناسان رشد، به رشد مرحله اي اعتقاد دارند. بر گزینه 3 - 263
همین اساس، ابعاد مختلف رشد در طول زندگی یا فراخناي زندگی، به مراحل مختلف تقسیم می شود.

تشریح عبارت هاي نادرست:  گزینه 2 - 264
ب) مهارتی همچون پریدن، یک حرکت درشت محسوب می شود.  

پ) کودکان  تا  ساله را که تازه راه می افتند، نوپا می نامند. 
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الف)حافظه معنایی      ب) حافظه رویدادي       پ) حافظه معنایی  گزینه 2 - 265

در مثال اول علی دچار بیماري جسمانی مادرزادي است و به همین علت بیماري جسمانی او مشکالت روانی برایش ایجاد کرده است.  تأثیر بیماري جسمانی مادرزادي بر بیماري گزینه 3 - 266
روانی. 

در مثال دوم مسائل روانی در بروز بیماري جسمانی اثر گذاشته است.  تأثیر ویژگی روانی بر بروز بیماري جسمانی. 
به مجموعه رفتاري که افراد معموًال در زندگی روزمره از آن ها استفاده می کنند، سبک زندگی می گویند. الگوهاي رفتاري ناسالم در ایجاد و گسترش بیماري ها مؤثرند و سبک گزینه 4 - 267

زندگی با عوامل خطرساز بیماري رابطه دارد. 
یکی از اهداف فعالیت علمی، پیش بینی پدیدة مورد نظر است. این هدف زمانی تحقق می یابد که توصیفی تجربی از پدیدة مورد نظر انجام شده باشد. گزینه 4 - 268

براي کسب آگاهی و معرفت داشمندان علوم تجربی از روش هاي علمی (تجربه) و فالسفه از عقل بهره می برند.  گزینه 2 - 269
یکی از عوامل زیستی موثر بر رشد وراثت است. عوامل وراثتی، ایجادکنندة صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است. برخی از این صفات از دوره تولد در رفتار نوزاد ظاهر گزینه 2 - 270

می شود؛ اما براي برخی دیگر یک آمادگی خاص نهفته الزم است تا ظهور پیدا کنند. 

منظور از رشد دردورة کودکی، از زمان تولد تا  است.  گزینه 1 - 271

روانشناسی سالمت به رابطۀ متقابل روان و جسم می پردازد و عبارت است از:  گزینه 3 - 272
شاخه اي از علم روانشناسی که از یافته هاي این علم براي پیشگیري و درمان بیماري هاي جسمی استفاده می کند.

گزینه 2 - 273
پیوستار سالمت : براي فهم درست روان شناسی سالمت الزم است با پیوستار سالمت آشنا شویم.

 

ناتوانیناتوانیشیوه زندگیشیوه زندگی

کامل و شدید
مرگ میانه

  

در هر دو مثال ذکر شده وضعیت روانی سحر و علی باعث تأثیر گذاري منفی بر وضعیت جسمانی آن ها شده است.  گزینه 4 - 274
تنفس عمیق و به خاطر آوردن یک رویداد خوشایند، هر دو جزء روش هاي کوتاه مدت به شمار می روند.  گزینه 2 - 275

در گزینۀ   نوشتن خاطرات، روش بلندمدت است. 

در گزینۀ   تمرین آرام سازي خود، یک روش بلندمدت است. 

در گزینۀ   ورزش هوازي یک روش بلندمدت است.  
بیت «الف» با اشاره به هم صحبت بد، به تأثیر محیط به رشد اشاره دارد. بیت «ب» اشاره به شباهت فرزند به پدر دارد که به تأثیر وراثت به رشد نظر دارد. مورد «ج» بیان می دارد که گزینه 4 - 276

فرد با حضور در محیط مدرسه لغات جدیدي یاد گرفته است که یادآور تأثیر محیط بر رشد است. عبارت «د» هم به توضیح عوامل زیستی پرداخته است. 
ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبۀ رشد، رشد جسمانی-حرکتی است. از زمان تولد تا نوجوانی، رشد جسمانی-حرکتی با سرعت و تغییرات بسیاري همراه است.  گزینه 2 - 277

نوجوانی دوره اي است که با شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی همراه است. 
یادگرفتن دوچرخه سواري چون با تمرین و آموزش میسر می شود، معلول عامل محیطی رشد است. بیت با ذکر بیان بنیاد بد، اشاره به عوامل وراثتی دارد.  گزینه 4 - 278

تشریح عبارات نادرست:  گزینه 3 - 279
د) اگر تعداد خطاهاي ادراکی زیاد باشد، به عنوان یک خطاي شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود. 

نکته: بسیاري از محرك هاي حسی در همان حد تحریک گیرنده هاي حسی باقی مانده و وارد فضاي ادراکی نمی شوند؛ و برخی از آن ها پس از تحریک گیرنده هاي حسی وارد فضاي ادراکی می شوند.
حافظۀ کاري عالوه بر ذخیره سازي کوتاه مدت، کمک خوبی براي تفکر است. نوع رمزگردانی حافظۀ کاري، حسی همراه با توجه است.  گزینه 3 - 280

تشریح گزینه هاي دیگر:  گزینه 4 - 281

»: منظور از نشانۀ درونی نشانه هاي معنایی است.  گزینۀ «

»: براي اینکه تفکر در شما شکل بگیرد، به حافظه نیاز است، حافظۀ قوي ابزاري در جهت دستیابی به مهارت هاي مهم تر، هم چون تفکر است.  گزینۀ «

»: منظور از تمایزبخشی، برجسته کردن تفاوت هاي دو مفهوم به لحاظ ظاهري و معنایی است.  گزینۀ «

بررسی عبارت هاي نادرست:  گزینه 1 - 282
الف) افرادي که حافظۀ قوي دارند، باهوش تر نیستند، فقط به فنون بیشتري براي بهسازي حافظه مسلط هستند. 

ج ) بیشتر افرادي که می گویند حافظۀ ما ضعیف است، مشکل حافظه ندارند، بلکه مشکل توجه دارند. 
د)  براي کنترل اثر گذشت زمان، نباید فاصلۀ مرور مطالب بیشتر از شش یا هفت ساعت باشد. 

زمانی احساس مسئله می کنیم که بدانیم هدف چیست - اصوًال زمانی با مسئله مواجه می شویم که امکانات ما محدود باشد.  گزینه 1 - 283
مثال مذکور در صورت سؤال به تأثیر تجربۀ گذشته (اثر انتقال) به حل مسئله اشاره دارد.  گزینه 4 - 284

تشریح موارد نادرست:  گزینه 1 - 285
ب) در اغلب موارد صرف شناخت، به اعمال اخالقی منجر نمی شود و به این منظور شناخت فرد باید به عقاید و باورهاي او تبدیل شوند. 

ج) رویاپردازي، به جاي تالش براي کم کردن فاصلۀ خود واقعی و آرمانی غیرطبیعی نیست؛ اما استفاده مکرر از آن باعث افت در عملکرد تحصیلی می شود. 
هـ) نوجوانان رشد فزاینده اي در توانایی هاي شناختی دارند. 
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الف) با استفاده از بازگویی و تمرین، اطالعات به حافظۀ بلندمدت منتقل می شوند.  گزینه 4 - 286
ب) در حافظۀ کوتاه مدت زمان بازیابی به چند دقیقه محدود است. 

ج) در مثال فوق رد حسی در کمتر از یک ثانیه از بین رفته است واگر به رد حسی مربوطه، توجه می شد موارد وارد حافظۀ کوتاه مدت سبحان می شدند و او می توانست بدون نگاه دوباره به صفحه
گوشی ساعت را اعالم کند. 

در مثال فوق موقعیت اولیه و فعلی محسن به هیچ وجه مشخص نیست.  گزینه 4 - 287
اما در سایر موارد هدف او به خوبی تعریف شده (حقوق جزا). فهرست اقدامات و راهبردها معلوم هستند (ساعت مطالعه و منابع) و هم چنین امکان تضمین دستیابی به هدف هم به چشم می خورد

(محتمل دانستن رسیدن به هدف قبولی در آزمون با توجه به میزان مطالعه). 

تشریح موارد نادرست:  گزینه 2 - 288
ب) تداعی شدن یک زمان مشخص در حافظه ممکن است مربوط به دانش عمومی هم باشد و به حافظۀ معنایی مرتبط شود. 

ج) ما بسیاري از اطالعات را براساس میزان استفاده از آنها درمدت زمان کوتاه بخاطر می سپاریم.دراین صورت با حافظۀ کاري سروکارداریم. 
د) اطالعات حسی در صورت توجه وارد حافظۀ کوتاه مدت می شوند.

الف) رمزگردانی که براساس تصویر محرك صورت گیرد از نوع دیداري می باشد.  گزینه 1 - 289
ب) بازیابی اطالعات از حافظه به نشانه هاي آن اطالعات وابسته است و هرچه تعداد نشانه هایی که در اختیار داریم بیشتر باشد، بازیابی بهتر می شود. 

ج) کارکرد حافظۀ کاري، ایجاد فضاي کار براي فعالیت جاري ذهن است و نقش مهمی در تفکر دارد. ظرفیت ذخیره سازي این حافظه نسبت به حافظۀ کوتاه مدت بیشتر است. 
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