
در این بیت دو بار مضاف الیه آمده است (جهش ضمیر سبب جابه جایی مضاف الیه می گردد):  گزینه 2 - 1

هستی  گویم که تو پاکّی و خدایی         نروم جز به همان ره که تو راهنما ملکا ذکر

«گوش» مجاز از انساِن شنونده است. «شهر» مجاز از مردم شهر است. «دست» مجاز از رفتار و کردار است. («فریاد داشتن» کنایه دارد: کنایه از معترض بودن) گزینه 4 - 2
قیدها:  گزینه 1 - 3

- پیوسته  - نیز                 
متمم ها: 

- طلب  - ما                  - محتسب        
نکته: واژة «چو» اگر در معنی «مثل و مانند» باشد حرف اضافه است.

وسیم: داراي نشان پیامبري  گزینه 1 - 4
بررسی سایر گزینه ها: 

»: شفیع: میانجی، پایمرد، شفاعت کننده  گزینۀ «

»: نسیم: خوشبو  گزینۀ «

»: جسیم: خوش اندام گزینۀ «
مفهوم بیت، نصیحت ناپذیري است و با مستی و راستی بی ارتباط است.(سخن به خاك افکندن کنایه از بی ارزش کردن سخن)  گزینه 2 - 5

لطف و عنایت الهی موجب آسایش، گشایش و رفع هر بالست.  گزینه 1 - 6
بررسی سایر گزینه ها: 

»: تحمل ناپذیر بودن رنج هجران و ناامیدي از نات  گزینۀ «

»: ابراز تأسف شاعر از گناهکار بودن خود گزینۀ «

»: غم عشق با صبر و عقل مداوا نمی شود. گزینۀ «

»: «سخِت» اول (محکم): صفت براي «بند» // «سخِت» دوم (بسیار): قیِد مسند؛ یعنی، قیِد «سست بنیاد»  گزینه 3 گزینۀ « - 7

»: «خاموش»: مسند (مرغ تسبیح گوي باشد و من خاموش باشم) // «خامش»: قید («نشستن» که مسند نمی خواهد!)  گزینۀ «

»: «سحر»ها: قید  گزینۀ «

»: «تیِر» اول (تیر پرتاب کردنی): مفعول، «تیِر» دوم (عطارد): مضاٌف الیه گزینۀ «
ترکیب هاي اضافی:  گزینه 2 - 8

– مرتبۀ خویش 

– سرت - نور خدا - راه ذوالجالل 

– بنیاد هستی - هستی تو 
ـَ ت» نقش مفعولی دارد و ترکیب اضافی نمی سازد. نکته: در «خواب و خورت»، ضمیر «

» شاعر از یاران آزاد خود می خواهد وقتی در باغ و گلزار گشت و گذار می کنند او را که اسیر است. فراموش نکنند.  ،  و  در گزینه هاي « گزینه 3 - 9

» نالیدن در اسارت براي وطن است.  اما مفهوم گزینۀ «
غلط هاي امالیی و شکل درست آن ها:  گزینه 2 - 10

»: بت  بط (مرغابی)  گزینۀ «

»: خان  خوان (سفره)   گزینۀ «

»: منصوب  منسوب (نسبت داده شده)   گزینۀ «
گزینه 2 «همت» در بیت سؤال از اصطالحات عرفانی و در معناي «توجه و عنایت خاص پیر و مرشد» است که به عنایت حق به سالک منجر می شود. این مفهوم در گزینۀ «ج» و «د» دیده می شود. - 11

«هّمت» در ابیات دیگر در معناي تالش و عزم و اراده آمده است. 
در بیت صورت سؤال به بودن سختی ها و مشکالت و از بین بردن این موانع با حضور یک پشتیبان اشاره شده است که این پشتیبان در این بیت و بیت هاي گزینه هاي مشترك نوح گزینه 1 - 12

» به نوح به عنوان مرشد اشاره اي نشده؛ بلکه شاعر می گوید صبر تو در هنگام بالیا باید مانند صبر نوح در هنگام طوفان باشد اما در گزینه هاي دیگر یار مردان خدا است. توجه کنید در بیت گزینۀ «
بودن، خود را در کشتی نوح افکندن و دولت کشتی نوح را از دست ندادن مفهومی مانند بیت صورت سؤال دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1 - 13

»: «خّرم» هم خانوادة «خّمار» نیست.  گزینۀ «

»: «دما» هم خانوادة «مدام» نیست.  گزینۀ «

»: «سحاب» هم خانوادة «محتسب» نیست. گزینۀ «
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بیت می گوید: من از تاب سوداي آتش عشق او مانند دیگ دائمًا جوش می زنم؛ پس «آتش» مضاف الیه و «جوش» مفعول است.  گزینه 2 - 14
معنی درست واژه ها:  گزینه 3 - 15

اعراض: روي گرداندن از کسی یا چیزي، روي گردانی 
شفیع: شفاعت کننده، پایمرد 

صفوت: برگزیده، برگزیده از افراد بشر  

گزینه 4 مفهوم محوري سایر ابیات: عشق مایۀ کمال و ارزشمندي وجود انسان است.  - 16
معناي بیت چهارم: حاصل سختگیري هاي این زاهدان متعصب و خشک مغز چیزي جز تیرگی قلب ها نیست و خودشان در این گمان باطل اند که در حال تولید اکسیر و به کمال رساندن انسان هایند. 

 گزینۀ چهارم 
معانی واژگان: محتسب: مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجراي احکام دین است./ خّمار: شراب فروش/ داروغه: پاسبان و نگهبان، شب گرد/ غرامت: تاوان، جبران خسارت گزینه 2 - 17

مالی و غیر آن 

گزینه 4  - 18
«بنات نبات» اضافۀ تشبیهی است؛ یعنی گیاهان را مانند دختران زیبا در زمین پرورش می دهد.  گزینه 3 - 19

معنی آیه: اي فرشتگان من، حیا می کنم از بنده اي که جز من کسی را ندارد؛ پس گناه او را می بخشم.  گزینه 2 - 20

» به این مفهوم اشاره شده است.  در گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

»: دعوت به اطاعت از خداوند  گزینۀ «

»: دعوت به انابت و توبه  گزینۀ «

»:  ناتوانی انسان از شکرگزاري خداوند گزینۀ «
مصراع اّول: گریبان کسی را گرفتن کنایه از گالویز شدن و دعوا کردن.  گزینه 1 - 21

مصراع دوم: «این پیراهن است افسار نیست» به کنایه یعنی گریبانم را رها کن.
مفهوم مشترك ابیات: در مقام عشق ورزیدن، شرط آن است که عاشق تسلیم باشد و از سختی عشق و جفاي معشوق دم نزند.  گزینه 2 - 22

بررسی سایر گزینه ها: 

»: خاك کوي دوست گشتن (فنا شدن از جذبۀ معشوق)  گزینۀ «

»: توصیه بر خاموشی نزد غافالن   گزینۀ «

»: شرط عاشقی، بدرود گفتن جان است در راه عشق   گزینۀ «

» یافت می شود.  » و « »، « مفهوم مصراع صورت سؤال این است که انسان فقط باید از "خداوند" تقاضاي فضل و بخشش و رحمت داشته باشد؛ نه دیگران. این مفهوم در گزینه هاي « گزینه 3 - 23

»: از تو (معشوق) داراي آرامش و شادي هستم.  مفهوم گزینۀ «
معناي متضاد واژگان آمده در صورت سؤال:  گزینه 2 - 24

فاحش  نهان، بادي  پایان، ممات  زندگی، جنت  دوزخ 
تشریح گزینه ها : بیت «ب» دعوت به سکوت / بیت «ج» ناتوانی در وصف خدا / بیت «الف» ظرفیت وجودي / بیت «هـ» کمال یافتن از عشق / بیت «د» ترك تعلقات   گزینه 4 - 25

یا: هر چند درس ناخوانده بود (بی سواد بود) ولکنُّه ُیحاِوُل: اما تالش می کرد / أن َیکَتِسَب: که به دست آورد / مکانۀ العلماء: جایگاه ِانَُّه: به درستی که او، بی شک او، هر آینه آن /  و ِان کان اُم گزینه 4 - 26
دانشمندان  / و االدباء فی المجتمع: و ادبا (ادیبان) را در جامعه.

ترجمۀ عبارت: روزي مدیر براي مطالعه و پژوهش علمی ما را به کتابخانۀ مرکزي برد.  گزینه 4 - 27
کلماتی مانند «ذاَت َیوم، َیوٌم من األّیام» در ابتداي جمله می آیند، جمله می تواند به صورت اسمیه یا فعلیه نوشته شود، پس از فعل و فاعل و مفعول، جاُر و مجرور می آید و اگر «المدیر» در ابتداي جمله قرار

گیرد، بقیۀ کلمات جمله اي فعلیه را می سازند.
ترجمۀ گزینۀ درست: در طی روز چند ساعت درس می خوانی؟ ساعت پنج عصر درس می خوانم.  گزینه 2 - 28

بررسی سایر گزینه ها: 

»: خداوند چرا پیامبران را فرستاد؟ براي هدایت انسان.  گزینۀ «

»: کتاب هایی که می خوانی چیست؟ من کتاب هایی تاریخی می خوانم.  گزینۀ «

»: آیا دیروز مهمان ها آمدند؟ نه، به خاطر باران هیچ کس نیامد.  گزینۀ «
ترجمۀ گزینۀ درست: بی گمان پیامبران براي نجات قومشان از پرستش هر آنچه غیر خداست برانگیخته شدند.  گزینه 3 - 29

بررسی سایر گزینه ها: 

»: کلمۀ «ملّت» به مجموعه اي از افراد گفته نمی شود که در یک کشور زندگی می کنند.  گزینۀ «

»: ابراهیم در آتشی که کافران آن را برافروختند سوخت.  گزینۀ «

»: بهترین سخن آن است که با عمل همراه نشود.  گزینۀ «

» نادرست است.  ) / «بعد از آنکه» در گزینۀ « ) / «َبَعَث»: فرستاد (رد گزینۀ  رین» بشارت دهند (رد گزینۀ  ) / «ُمبشَّ «کان الّناس»: مردم بودند (رد گزینه هاي  و  گزینه 3 - 30

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 31

»:«یا لیَت ُأّمی ال تمنعنی ِمَن الُخروج ِمَن البیِت.» (بعد از لیت باید فعل به صورت مضارع باشد تا التزامی ترجمه شود.)  گزینۀ «

نا.» (لن + فعل مضارع معناي آیندة منفی می دهد.) »:«َلن ُیعطی المدیُر الَجدیُد ملفَّ گزینۀ «
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»:«َطَلَب والِدي ِمَن اَألطفاِل أّال َیکُتبوا َعَلی الِجداِر: أّال َیکُتبوا:»که ننویسند. (أن + ال + فعل مضارع)   گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: بی شک خداوند به انسان نعمت هاي زیادي داده است. (ولی، هیچ شکی نیست که، مسلم است که ...) بیشتر مردم شکر نمی کنند.  گزینه 3 - 32

«لیت» به معناي «اي کاش» مناسب نیست. 

»: بالفاصله بعد از حروف مشبهۀ بالفعل نباید فعل قرار بگیرد، بلکه باید اسم یا ضمیر بیاید.  در گزینۀ « گزینه 3 - 33
فراموش نکنیم حروف مشبهۀ بالفعل بر سر جمله هاي اسمیه می آیند.

»: این شهري کوچک است، پس هیچ هتلی در آن نیست. «ال» قبل از اسم آمده است و وجود آن را نفی کامل کرده  است.  ترجمۀ گزینۀ « گزینه 4 - 34
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مسئولیت را نمی توانند تحمل کنند چرا که آن ها کوچکند. ال نفی + فعل مضارع  ال َیْقِدْرَن  گزینۀ «

»: این نوع از لباس ها را دوست دارم نه آن انواع موجود که آنجاست. «ال» در این جا حرف عطف است که جمله را به جملۀ قبل ارتباط می دهد.  گزینۀ «

»: نباید به دیگران به طور کامل اعتماد کنید. «ال» نفی بر سر فعل مضارع آمده  است و وجود «علیکم»، معنی نهی ایجاد  کرده  است. گزینۀ «

»، توضیح «از اعضاي بدن است و آن مستحکم تر از استخوان است!» براي «اللّحم: گوشت» نادرست است.  گزینه 3 در گزینۀ « - 35
تشریح سایر گزینه ها:  

»: «رستاخیز: زنده کردن مخلوقات پس از مرگ است!» صحیح است.  گزینۀ «

»: «آبمیوه گیري: ابزاري براي خارج کردن آب میوه هاي گوناگون است!» صحیح است.  گزینۀ «

»: «مس: از عنصرهاي فلزي است که از آن ابزارهاي برقی ساخته می شود!» صحیح است.  گزینۀ «
بسیاري از تحقیقات تأکید کرده است که پرداختن به تمرینات ورزشی به شکلی منظم تا حد زیادي به باال بردن توانمند ي هاي مخ و افزایش فعالیت اثر می گذارد، همانطور که به سرعت بخشیدن به
رشد سلول هاي عصبی و ارتباطشان با یکدیگر کمک می کند، امري که باعث می شود انسان به آن بیشتر اهتمام بورزد، زیرا آن در باال رفتن توانایی هاي عقلی براي فرد و جلوگیري از زوال و ضعفش

بسیار با اهمیت است! 
و در این زمینه مخ به مواد غذایی براي محافظت از فعالیت و رشد خود نیز احتیاج دارد؛ زیرا آن بیست درصد از مواد وارده به بدن را براي تغذیۀ سلول هایش به صورت روزانه مصرف می کند، و از

مهمترین این مواد که به بهبود کار مخ کمک می کند، همان میوه ها و سبزیجات و خوراکی هاي غنی شده با امگا  است، ولی فراموش نمی کنیم که کلید ورود در این عرصه و توّجه به این مهم همان
وجود فکر سالم و ذهن به دور از وسوسه هاي شیطانی است! 

چه چیز در زیاد شدن قدرت مخ مؤثر است؟  گزینه 4 - 36
تالش افزون بر افزایش قدرت بدنی با ممارست تمرینات ورزشی! 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: ترجمه: اقدام به ورزش هاي منظم در طول زندگی.  گزینۀ «

 . »: ترجمه: خوردن غذاهاي مفید و خوردنی هاي سرشار از امگا  گزینۀ «

»: ترجمه: تالش براي رسیدن به فکري سالم که با همۀ آنچه در آن خوبی است بهره می برد.  گزینۀ «

سرعت بخشیدن به ارتباط سلول هاي عصبی....  باعث می شود که انسان به کارهاي ورزشی خویش به طور منظم بپردازد!  گزینه 2 - 37
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ترجمه: باعث پرداختن سلول ها به وظایفشان به بهترین شکل می شود.  گزینۀ «

»: ترجمه: مانع فراموش شدن موضوعات و عدم توانایی بر تحلیل یا حل آن ها می شود.   گزینۀ «

»: ترجمه:مانع به وجود آمدن برخی مشکالت که انسان در اواخر عمرش به آن ها دچار می شود، می شود.  گزینۀ «

مخ نخواهد توانست به کارش بپردازد، آنگونه که شایسته اش است، مگر مصرف کند...  یک پنجم خوراکی هایی را که انسان در هر بیست و چهار ساعت می خورد!  گزینه 1 - 38
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ترجمه:  از میوه ها و آنچه در آن ها امگا  است و هیچ فایده اي در به جز این دو نیست.  گزینۀ «

»: ترجمه:  از هر مادة غذایی که انسان از آن ها استفاده می کند.   گزینۀ «

»: ترجمه:یک پنجم از مواد داخلی به جسم به صورت ماهیانه.   گزینۀ «

عنوان غیر مناسب براي متن: کلیدهاي زندگی پایدار  گزینه 2 - 39
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ترجمه: عقل سالم در بدن سالم است.  گزینۀ «

»: ترجمه: تاثیر فعالیت در بازگرداندن فراموشی   گزینۀ «

»: ترجمه:تاثیر ورزش در تقویت مخ.   گزینۀ «

تؤثّر : فعل مضارع - للغائبۀ - ثالثی مزید من باب تفعیل بحرف واحد - متعّدي - معلوم / فعل مرفوع و فاعله ضمیر «هی» مستتر و الجملٌۀ فعلیۀٌ  گزینه 2 - 40

یستهلُک: فعل مضارع - للغائب - مزید ثالثی من باب ِاستفعال له ثالثۀ حروف زائدة(ه ل ك) - الزم - معلوم / فعل و فاعله ضمیر «هو» المستتر و الجملُۀ فعلیٌۀ و خبر حروف المشبّهۀ گزینه 3 - 41
بالفعل

ممارسۀ: اسم - مفرد مونث - مصدر من باب مفاعلۀ - معرب / اسم إّن المشبّهۀ بالفعل و منصوب و خبره جملۀ «تؤثّر»  گزینه 1 - 42

ترجمۀ صحیح: همانا صبر بر آنچه از سختی ها بر ما رسیده است(به آن دچار شده ایم) ما را از صابرین قرارمی دهد. گزینه 1 - 43
ترجمۀ گزینۀ پاسخ: در برابر کسی که در صحبتش راست نمی گوید، هیچ تحّملی ندارم.  گزینه 1 - 44
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 «ال»ي نفی جنس قبل از اسم می آید و آن را مبنی بر فتح می کند و معناي (هیچ  .................. نیست) می دهد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: پروردگارا! اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم، ما را بازخواست نکن. («ال»ي نهی است.)  گزینۀ «

»: نباید سخنشان تو را ناراحت کند، قطعًا عزت و بزرگی همه براي خداوند است. («ال»ي نهی است.)  گزینۀ «

»: خداوند رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند. (هر دو «ال»ي نهی هستند.)  گزینۀ «
  ( (أّن + أنَّ + أنَّ گزینه 4 - 45

بررسی سایر گزینه ها: 

  ( »: (إنَّ + لکنَّ گزینۀ «

  ( »: (إنَّ گزینۀ «

  ( »: (أنَّ گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: «اي کاش مردم از دروغ و دورویی دور می شدند.»  گزینه 2 - 46

  «َلْیَت»  بر سر فعل ماضی، معادل ماضی استمراري ترجمه می شود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: بی شک مردم از دروغ و دورویی دور شدند.  گزینۀ «

»: گویی آنکه مردم از دروغ و دورویی دور شدند.  گزینۀ «

»: شاید مردم از دروغ و دورویی دور شده باشند. گزینۀ «
هردو «ال» بر سر فعل آمده اند و نافیه هستند.(خواهرم به غیر خدا توکل نمی کند و عیب هاي دیگران را آشکار نمی کند.)  گزینه 3 - 47

بررسی سایر گزینه ها: 

»: ال تحّملنا:«ال» ي نهی است  گزینۀ «

»: ال نفع: «ال» ي نفی جنس است  گزینۀ «

»: (ال تستشر/ ال تحّدث: «ال» ي نفی هستند)  گزینۀ «

» ابتداي جمله اسم مؤنث است و اگر فعل نهی استفاده گردد، باید بصورت (ال تتوکّلی / ال تکشفی / ال تستشري/ ال تحّدثی) بیاید، ولی در اینجا صیغۀ مؤنث توجه داشته باشید که در گزینه هاي « و 
غایب استفاده شده است. 

» (ال) نفی جنس نیست، زیرا معناي (هیچ ... نیست) ندارد و عطف است به معناي (نه).(این شاعري بزرگوار است نه تاجري فّعال)  در گزینۀ « گزینه 1 - 48
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (شاِهد) اسم فاعل است و با فعل اشتباه نگیرید.  گزینۀ «

»: (غفلۀ) اسم است و به معناي (هیچ غفلتی نیست)، می باشد.  گزینۀ «

»: (ال تکّلم) از نوع نهی است، امّا (العلم) نفی جنس محسوب می شود.  گزینۀ «

«کأّن» از حروف مشبهۀ بالفعل به معناي (گویا، مانند) گاهی براي بیان مشابهت و تشبیه به کار می رود و در این گزینه «حسین (ع)» را به چراغی هدایت کننده تشبیه کرده است.  گزینه 4 - 49
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «لیت»: براي بیان آرزویی است که امیدي به وقوع آن نداریم.  گزینۀ «

»: «إّن»: براي تأکید روي جمله می آید.  گزینۀ «

»: «لکّن»: براي تکمیل و رفع ابهام جملۀ ماقبل خود به کار می رود. گزینۀ «
در این گزینه کلماتی مانند « َکَأنَّ - مثل - َك » که ادات تشبیه هستند، وجود ندارد. (لعّل: شاید، امید است)  گزینه 4 - 50

(إن و أْن) بر سر فعل و بقیۀ حروف بر سر اسم می آیند. گزینه 1 - 51
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 52

 / ( : شاید (رد گزینه هاي  و   َلَعلَّ

 / (  َیرَحُم: رحم کند (رد گزینۀ 

 / ( َیْعِرُف: بشناسد (رد گزینۀ 

 (  ِخصال: ویژگی ها (رد گزینۀ 
 ُتعِجُبنا: از آن خوشمان می آید.

«ال»ي نفی جنس بر سر یک اسم نکره (بدون تنوین) می آید. در این جمله «علم»، اسم نکره است که قبل از آن «ال»ي نفی جنس آمده است.   گزینه 2 - 53
ترجمۀ گزینه: گفتند هیچ دانشی نداریم قطعًا تو بسیار داناي نهان ها هستی. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «ال» بر سر «ُتمیتوا» نهی است («ال»ي نهی بر سر فعل مضارع می آید و فعل را مجزوم می کند)  گزینۀ «
ترجمۀ گزینه: قلب ها را با زیاد خوردن غذا و نوشیدنی نمی رانید. (نُکشید) 

»: «ال» بر سر «َتْغَضب» نهی است.   گزینۀ «
ترجمۀ گزینه: خشمگین نشو، پس قطعًا خشم مایۀ تباهی است.
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»: هر دو «ال» در این جمله نفی هستند که بر سر فعل مضارع آمده اند و تغییري در فعل ایجاد نشده است. (مضارع منفی)   گزینۀ «
ترجمۀ گزینه: خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند.

: از حروف مشّبهۀ بالفعل است که براي رفع ابهام از ما قبل خود به کار می رود.(این کتاب ها کوچک هستند ولی موضوعاتی جالب را در بر دارند.)  لکنَّ گزینه 1 - 54
بررسی سایر گزینه ها: 

»: َلْیَت: براي آرزو یا تمنّی به کار می رود.  گزینۀ «

»: کأّن: براي تشبیه به کار می رود.  گزینۀ «

»: ِإّن: براي تأکید جمله به کار می رود گزینۀ «

بالحلم: با صبر ترجمه نشده است / یکثر األنصاُر: یاران زیاد می شوند. گزینه 1 - 55

َفهَّمنا الناس: مردم به ما فهماندند  گزینه 4 - 56
در باب تفعیل از افعال ثالثی مزید فعل به صورت متعّدي (داراي مفعول) ترجمه می شود.

نیازمندي موجودات به خداوند، منحصر به مرحلۀ پیدایش نمی شود،بلکه براي بقا و ادامه نیز و به طور کلی در تمام مراحل زندگی به خداوند نیازمند هستیم و رابطۀ ما با خداوند به گزینه 1 - 57
مانند رابطۀ پرتو نور با منبع آن است. 

هستی موجودات به خدا وابسته است.از این رو در قرآن کریم،خداوند غنی خوانده شده است و انسان ها و سایر مخلوقات را فقیر و نیازمند به خداوند تعالی  گزینه 2 - 58

الزمۀ شناخت هر چیزي احاطۀ کامل به آن است به گونه اي که در ظرف ذهن ما بگنجد، خداوند حقیقتی نامحدود است و ذات عّزوجل خدا را ما نمی توانیم درك کنیم و هرگاه بخواهیم گزینه 3 - 59
چیستی براي او در نظر بگیریم او را تا حد تصورات ذهنی خود پایین آورده ایم.

مطابق توحید در ربوبیت ، در خواست از اولیاي الهی براي شفاي بیماران منافاتی با توحید ندارد.اصوال عقیده به توانایی پیامبر (ص) در بر آوردن حاجات انسان مانند شفاد دادن، وقتی گزینه 2 - 60
موجب شرك است که این توانایی را از خود آن ها بدانیم.امّا اگر این توانایی را از خدا و به اذن خدا بدانیم ، عین توحید است و از این جهت مانند شفا بخشی داروست که خداوند به آن بخشیده است. 

ما انسان ها بنا به شناخت فطري خود، می توانیم حضور خدا را در جهان درك کنیم، اما وقتی پاي راه هاي گوناگون شناخت خدا به  میان می آید، مقصود همان شناخت اکتسابی است که گزینه 2 - 61
نمونۀ آن تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به خالق می باشد. 

شناخت فطري: یعنی هرکدام از ما براساس فطرت خویش خدا را می یابیم و حضورش را درك می کنیم.
شناخت اکتسابی : یعنی قرآن کریم ما را به کسب معرفت برتر در بارة خداوند فرامی خواند. یکی از این راه ها تفکر دربارة نیازمند بودن جهان در پیدایش خود به آفریننده و خالق است.

فقري که در آیه بیان شده است یک فقر ذاتی براي مخلوقات است (نیاز وجودي هر مخلوق به  خدا) / خدا خود را با دو صفت «غنی» و «حمید» معرفی کرده است.   گزینه 1 - 62

فقري که در آیه بیان شده است یک فقر ذاتی براي مخلوقات است که هیچ گاه از بین نمی رود. (نیاز وجودي هر مخلوق به خدا)  گزینه 3 - 63

: تنها گزینۀ  به پاسخ نزدیک است که آن هم با آوردن کلمه پدیده، غلط شده است. (فراموش نکنید که خدا یک پدیده نیست.)  رد گزینۀ 

قرآن کریم، اخالق، احکام و همۀ اعمال فردي و اجتماعی مؤمنان را بر مدار توحید قرار داده است. توحید مانند روحی در پیکرة معارف و احکام دین حضور دارد و به آن حیات و معنا گزینه 2 - 64
می بخشد.

گزینه 2 خدواند پس از اینکه اولیاء (جمع ولی و اشاره به توحید در والیت) غیر خدا را رد می کند می فرماید آنان حتی مالک سود و زیان خود نیستند.  «ال یْمِلُکوَن ِألنُفسِهْم َنْفعًا َوَال َضرا: حتی - 65
اختیار سود و زیان خود را ندارند.» 

(نقص در مالکیت  نقص در والیت)

این حدیث اشاره به این دارد که خدا در تمام مخلوقات تجلی دارد چرا که او نور هستی است.  گزینه 2 - 66

) اشاره به سرپرستی عالم مربوط به شرك در والیت است./ حواستان باشد که وقتی صحبت از شرك به میان می آید که یک رابطۀ عرضی براي خدا و غیر خدا قرار دهیم. (رد گزینۀ  گزینه 1 - 67

اینکه تصور کنیم کسی در عالم تدبیر دارد و یا مجرا و مسیر ربوبیت خداست، با ربوبیت خدا منافاتی ندارد. (رد گزینۀ  ) 

: دقت کنید که یک بحث صاحب اختیاري در عالم به ربوبیت خدا مرتبط است و از دیگر جنبه هاي ربوبیت مسالۀ هدایت است که نمی تواند مستقًال در جهان اتفاق بیفتد. (رد گزینه  گزینه 3 - 68
پدر نسبت به فرزند خویش تدبیر دارد، اما نه به طور مستقل) 

از آنجایی که شناخت یک چیز به معناي احاطه و دسترسی به آن است و در مسألۀ شناخت خدا این امر براي انسان که محدود است ممکن نیست پس شناخت ماهیت و چیستی خدا گزینه 3 - 69
محال است. 

گزینه 1 ما به وجود خداوند و آفریدگار جهان پی می بریم و با شناخت نعمت هاي الهی، صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم، از همین رو پیامبر(ص) فرموده اند:«تفکروا فی کل شیء و ال - 70
تفکروا فی ذات اهللا» در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خداوند تفکر نکنید.

ماواِت َو اَالرِض ُکلُّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن». «هر در آفرینش، یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتًا موجود باشد. براساس آیۀ  «َیسَألُُه َمن فی السَّ گزینه 3 - 71
آنچه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند، او همواره دست اندر کار امري است.» علیت دست اندر کار بودن خداوند در امور عالم، درخواست دائمی موجودات از اوست.

شرك در والیت عبارت است از اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او ، دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را بر عهده دارند و خودشان حق تصرف در جهان را دارا گزینه 2 - 72
می باشند. شرك در والیت در آیۀ  «ُقل َاَفاتََّخذُتم ِمن دوِنِه َاولیاَء: بگو آیا غیر از او سرپرستانی گرفته اید؟» اشاره شده است.

حدیث شریف امیرالمؤمنین علیه السالم و شعر سعدي هر دو مربوط به «سرشت خداآشنا» از سرمایه هاي انسان است. زیرا خداوند سرشت ما را به خود آشنا کرد. گرایش به خود را گزینه 3 - 73
در وجود ما قرار داد، از این رو هرکس در خود می نگرد و یا به تماشاي جهان می نشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند و گاهی هم غفلت ها سبب دوري ما از او و فراموشی یاد او

می شود، ولی باز که به خود بازمی گردیم، او را در کنار خود می یابیم.

مقدمۀ اول: پدیده هاي جهان وجودشان از خودشان نبوده و نیست: (استقالل نداشتن مخلوقات در وجود یافتن)  گزینه 3 - 74
مقدمۀ دوم: پدیده ها براي موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده اي هستند که خودش ذاتا موجود است. (مساوي بودن ذات واجب الوجود (خدا) با وجود)  

این که انسان بتواند با هر چیزي خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به نظر می آید اما هدفی قابل دسترس است؛ به خصوص براي جوانان و نوجوانان که گزینه 4 - 75
پاکی و صفاي قلب دارند. اگر قدم پیش گذاریم و با عزم قوي حرکت کنیم، به یقیین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لذت چنین معرفتی را به ما  خواهد چشاند. 
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تأکید حدیث مذکور در مورد استمرار تفکر و اندیشه در مورد خدا و قدرت اوست که برترین عبادت هاست و مانند بذري در ذهن جوانه می زند و در قالب عبادت به صورت اعمال گزینه 3 - 76
ظاهر می گردد و بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، استعدادها را شکوفا می کند و امید به آینده اي زیباتر را نوید می بخشد، اما تفکر در ذات الهی به علت نامحدود بودن ذات او، براي ذهن

محدود انسان ناممکن است. پس فقط مورد الف نادرست است. 

نور آن چیزي است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایش و آشکار شدن چیزهاي دیگر نیز می شود (شباهت نور بودن خداوند و سایر نورها) خداوند نور هستی است. تمام گزینه 4 - 77
موجودات «وجود» خود را از او می گیرند. به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ هستی می گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است؛ پس خداوند منشأ و مبدأ همه چیز و سایر نورهاست

(تفاوت نور بودن خداوند و سایر نورها). 

هرچه معرفت انسان نسبت به خود و رابطه اش با خداوند افزایش یابد، فقر و نیازمندي خود را نسبت به خدا بیشتر احساس و ابراز می کند.  گزینه 4 - 78

افزایش معرفت انسان  درك بیشتر فقر و نیازمندي  افزایش عبودیت و بندگی 
ِ»" را بیابد و آن را درك کند، نیاز به او را بیشتر ابراز می کند، بندگی و عبودیتش کسی که فقر و نیازمندي خود نسبت به خداوند را بیشتر درك کند یعنی مفهوم َأْنُتُم اْلُفَقراُء ِإَلى اهللاَّ گزینه 4 - 79
نسبت به خداوند افزایش پیدا می کند و سبب می شود که مانند پیامبر (ص) این گونه دعا کند: «خدایا هیچ گاه مرا چشم برهم زدنی به خودم وامگذار» این مفاهیم ثمرة آن است که انسان خود را

بشناسد (افزایش معرفت به خود) و رابطه اش را با خدا بیشتر کند.

ْرِض» است.  َماَواِت َواْألَ ُ نُوُر السَّ هر چیزي در جهان تجلّی بخش صفات (نه ذات) الهی و نشانه اي از آیات (نه انوار) الهی است. این مفهوم بیانگر آیۀ «اهللاَّ گزینه 2 - 80

اندیشه بهار جوانی را پر طراوت و زیبا می سازد. اندیشه مانند بذري است که در ذهن جوانه می زند، در دل و قلب ریشه می دواند و برگ و بار آن به صورت اعمال ظاهر می گردد. (گیاه گزینه 2 - 81
اندیشه) اندیشه می تواند برترین عبادت ها باشد. پیامبر اکرم (ص) می فرماید:  «افضل العبادة ادمان التفّکر فی اهللا و فی قدرته:  برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارة خدا و قدرت اوست.» 

بررسی سایر گزینه ها:  

: نادرست، در حدیث حرفی از کارهاي مؤمنان به میان نیامده است.  گزینۀ 

: نادرست، اندیشه در ذهن جوانه می زند و در دل و قلب ریشه می دواند.   گزینۀ 

: نادرست، آنچه در عمل آدمی دیده می شود، در واقع برگ و بار اندیشه است.  گزینۀ 

آخرین کلوچه توسط آن بچه هاي تنبل خورده شد.  گزینه 1 - 82
توضیح: در این جمله فاعل جمله مشخص نیست در نتیجه جمله مجهول بوده و "آخرین کلوچه" در اصل مفعول جمله بوده است؛ بنابراین جمله مجهول است و فعل آن باید به صورت قسمت سوم +

 ( ). از طرفی چون "آخرین کلوچه" مفرد و اول شخص است بایستی با "was" مجهول شود. (رد گزینۀ  to be بیاید (رد گزینه  و 

این پیرمرد، پانزده نوه دارد.  گزینه 3 - 83

: پدر و مادر، والدین  گزینۀ 

: نوه (مفرد)  گزینۀ 

: نوه ها  گزینۀ 

: پدر بزرگ و مادر بزرگ  گزینۀ 
نکته: جمع کلمه grandchild به معناي نوه، کلمۀ grandchildren می باشد.

شما باید مراقب چیز هایی که دارید بر روي لپ تاپتان نصب می کنید، باشید. آن ها ممکن است ویروس داشته باشند.  گزینه 4 - 84

: الهام بخشیدن، الهام گرفتن  گزینۀ 

: حشره  گزینۀ 

: متوقف کردن  گزینۀ 

: نصب کردن  گزینۀ 

تام به پاریس رفت تا دیپلم جدیدش را در اقتصاد بگیرد.  گزینه 1 - 85

: دیپلم  گزینۀ 

: تمرین  گزینۀ 

: کتاب درسی  گزینۀ 

: فشار  گزینۀ 

من درك نمی کنم که چرا شما گزارش را ندارید. آن بیشتر از یک هفتۀ قبل براي شما ارسال شد.  گزینه 4 - 86
مجهول- زمان گذشتۀ ساده 

 week ago قید زمان

ما خیلی سریع متوجه شدیم که اشتباهی بزرگ انجام داده ایم و حتی نمی خواهم در مورد آن فکر کنم.  گزینه 2 - 87
به ترکیب و هم آیند  make mistake (اشتباه کردن) دقت کنید.  

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

) پیدا کردن 

) خواندن 

) احساس کردن 

من واقعا فیلم هاي اکشن را دوست دارم، اما شما نمی توانید آن ها را تحمل کنید، آیا شما می توانید؟  گزینه 2 - 88
او می خواست نوازندگی پیانو اش را ارتقا دهد، زیرا می خواست در مسابقه پیروز شود.  گزینه 2 - 89

توضیح: از آن جایی که قسمت دوم دلیل قسمت اول است، پاسخ صحیح گزینۀ  می باشد.
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او به سمت  مدیریتی ارتقا نخواهد یافت، زیرا او فاقد توانایی تصمیم گیري (در موقعیت هاي) دشوار است.  گزینه 1 - 90

- الهام بخشیدن 

- تولید کردن   

- اندازه گیري کردن 

هیچ کس موافق آن سؤال نبود ، این طور نیست؟  گزینه 4 - 91

توضیح: با توجه به این که ضمیر مناسب براي they، nobody است و این که وجود آن، بار منفی به جمله می دهد، گزینۀ  صحیح است.

گزینه 2 - 92
 تحصیالت عالیه براي تمام فارغ التحصیالن دبیرستان در این کشور در دسترس قرار گرفته است.

.(has been + P.P)در حالت مفرد قرار دارد (higher education) نکته: جمله در حالت مجهولی قرار دارد و مفعول جمله

گزینه 4 - 93
چرا همکالسی هاي تو اسم شان را در لیست ننوشتند؟

در جمله هاي سؤالی و منفی معلوم بعد از did یا didn’t باید از شکل سادة فعل اصلی (بدون s, es, ing, ed, to) استفاده کنیم.

گزینه 4 - 94
از همۀ کارگران کارخانه تقاضا شده است براي تمام کردن پروژة جدید از هیچ چیز دریغ نکنند.

- دردها - حس ها   - دفترهاي خاطرات   - مبل ها   
توضیح: عبارت spare no pains (دریغ نکردن از کاري) را به خاطر بسپارید.

سخت بود اما بعد از سال ها توانستم آن مردي را که با اتومبیلش به من زده بود و توانایی راه رفتن من را گرفته بود ببخشم.  گزینه 2 - 95

- قدردانی کردن  - توقع داشتن          - بخشیدن          - متنفر بودن         

سنت ها توسط بزرگ ترهاي فامیل انتقال داده شده اند.  گزینه 3 - 96

- کاناپه ها  - بزرگ ترها         - اشتباه ها         - اشک ها        

با توجه به «not because» قبل از جاي خالی گزینۀ  رو انتخاب کردیم.  گزینه 1 - 97

ترجمۀ جمله: او زود رفت، نه به دلیل این که کسل بود، بلکه به این دلیل که او باید تا ساعت  خانه می بود.

. اختصاص ترجمه: ورزش نه تنها یک تمرین منظم را به سیستم هاي گردش خون و تنفسی می دهد و استقامت عمومی را بهبود می بخشد، بلکه باعث تقویت ماهیچه ها نیز می شود.  گزینه 3 - 98
دادن (وقت و زمان) 

. ترکیدن 

. قوي کردن 

. شایسته بودن

ترجمه: افسر پلیس بارها به دزد هشدار داد که اسلحه ي خود را زمین بگذارد و تنها بعد از اینکه از انداختن اسلحه امتناع کرد، اقدام به شلیک کرد.  گزینه 4 - 99

. به طور گسترده اي 

. به طور سنتی 

. از لحاظ تجاري (اقتصادي) 

. بارها و بارها، مکرراً 

ترجمه: قرص هاي خواب آور می توانند در نتیجه و اثر سایر داروها تداخل ایجاد کنند و در صورت ترکیب با آن ها، بسیار خطرناك و مضر باشند.  گزینه 3 - 100

. اختراع کردن 

. ذکر کردن 

. ترکیب کردن 

. کاهش یافتن 

دریافت احترام از دیگران مهم است زیرا به ما کمک می کند احساس امنیت کنیم و خود را ابراز کنیم. مورد احترام قرار گرفتن توسط افراد مهم در زندگی به ما می آموزد که چگونه نسبت به دیگران
احترام بگذاریم. احترام به این معنی است که کسی را به خاطر آنچه که هست قبول کنید، حتی اگر با شما متفاوت باشد یا با او موافق نباشید. احترام در روابط شما احساس اعتماد، ایمنی و سالمتی را

ایجاد می کند. احترام نباید (لزومًا) به طور طبیعی (به وجود) بیاید - آن چیزي است که شما یاد می گیرید. 
اگر می خواهیم احساس امنیت کنیم و در کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنیم، همۀ ما در جامعه باید با احترام با یکدیگر رفتار کنیم. احترام مهم است زیرا به این معنی است که با دیگران همان

گونه رفتار می کنیم که می خواهیم با ما رفتار شود. بنابراین اگر با دیگران مهربانانه رفتار نکنیم، چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که در مقابل، آن ها مهربان باشند؟ 

توضیح: این جمله معلوم است و فاعل آن (که یک اسم مصدر است) سوم شخص مفرد است، پس فقط گزینۀ  درست است. گزینه 2 - 101

) فریاد زدن ) مکث کردن         ) پاسخ دادن         ) معنی دادن         گزینه 1 - 102

) به طور روان ) به طور مکرر         ) به طور طبیعی         ) به طور ناگهانی         گزینه 2 - 103

توضیح: این جمله معلوم است و در ادامه با and به جملۀ بعدي متصل می شود. گزینه 4 - 104

توضیح: این جمله معلوم است زیرا هم فاعل (we) و هم مفعول (them) دارد. در ضمن بعد از can از فعل ساده استفاده می کنیم. گزینه 1 - 105
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زمانی که ما به سینما رسیدیم فیلم شروع شده بود بنابراین پنج دقیقۀ اول را از دست دادیم.  گزینه 2 - 106

توضیح: عبارت By the time نشانۀ زمان ماضی بعید (گذشتۀ کامل) است. در ضمن جمله، معلوم است و گزینۀ  نمی تواند پاسخ درست باشد. 
صندلی هاي کافی وجود داشت. جین به میز رسید اما به جاي نشستن، پشت یکی از صنذلی ها ایستاد.  گزینه 4 - 107

توضیح: بعد از حروف اضافه (در این جا of) از اسم مصدر (ing + فعل) استفاده می کنیم. 
ترجمۀ سوال: این تفاوت براي کسانی که بیماري هاي جسمی دارند مشخص بود اما نه کسانی که داراي بیماري هاي روحی هستند.  گزینه 4 - 108

توضیح: این دو جمله تضاد و تقابل را نشان می دهند. پس باید از کلمۀ ربط but استفاده کنیم. 
من طرفدار واقعی تالش براي نجات محیط زیست هستم و این ماه وقت (تشکیل) WWF (صندوق جهانی براي طبیعت) ساالنۀ Earth Hour (ساعت زمین) است. Earth Hour رویدادي است که

بین ساعت  تا  شب تمام چراغ ها و برق غیرضروري را خاموش می کنید؛ مواردي مانند تلویزیون، رایانه و دستگاه بازي شما. با این حال، این طور نیست که فقط یک ساعت در تاریکی در خانه
بنشینید. در عوض، افراد به صورت گروهی جمع می شوند و بدون استفاده از برق به تفریح می پردازند. کارهایی مانند رقص، آتش بازي و اجراي موسیقی محبوب هستند و شرکت در آن ها بسیار

سرگرم کننده است. 
بسیاري از افراد مشهور نیز در «Earth Hour» شرکت می کنند و امسال بسیار مهم است، زیرا دهمین سال این پروژه است. Earth Hour صرفًا در مورد صرفه جویی در مصرف انرژي نیست؛ افراد

مشارکت کننده در Earth Hour همچنین یک جنگل را در اوگاندا درختکاري کرده اند، در هند پنل هاي خورشیدي ساخته اند و قانونی براي محافظت از دریا در آرژانتین وضع کرده اند. 
من طی پنج سال گذشته، هر ساله در Earth Hour شرکت کرده ام و در فعالیت هاي زیادي در مدرسه و دانشگاه سهیم بوده ام. به عنوان مثال، سال گذشته، دانشگاه من [برنامۀ] سینماي رکاب زدنی در
فضاي باز داشت. در سینماي رکاب زدنی، تنها راه براي ادامه دادن به تماشاي فیلم این است که به رکاب زدن دوچرخۀ خود ادامه بدهید، اگر همه دست از رکاب زدن بردارند، صفحه خاموش می شود!
خوشبختانه، بسیاري از ما براي کمک به ادامۀ فیلم آن جا بودیم و به نوبت رکاب زدیم. گرچه در شب هواي بیرون بسیار سرد بود، اما براي افرادي که رکاب نمی زدند شکالت داغ و پتو داشتیم. به

همۀ کسانی که آن جا بودند بسیار خوش گذشت. 

هدف اصلی نویسنده در این متن چیست؟  گزینه 1 - 109

) تا یک رویداد خاص را معرفی کند. 

) تا برخی از فعالیت هاي سرگرم کننده را مقایسه کند. 

) تا منشأ Earth Hour (ساعت زمین) را دنبال کند. 

) تا برخی از روش هاي صرفه جویی در انرژي را توصیف کند. 

طبق متن، افرادي که در Earth Hour شرکت می کنند براي مدت زمان مشخصی از برق کمتري استفاده می کنند.  گزینه 3 - 110

) به ویژه به حفاظت از طبیعت در اوگاندا، هند و آرژانتین عالقه مند هستند. 

) نباید بین ساعت  تا  شب بیرون از خانه باشند. 

) براي مدت زمان مشخصی از برق کمتري استفاده می کنند. 

) تمام چراغ ها را به مدت یک ساعت خاموش می کنند. 

در متن پیشنهاد می شود که در سینماي رکاب زدنی سرما باعث ناراحتی هیچ کسی نشد.  گزینه 4 - 111

) صفحۀ نمایش چند بار خاموش شد. 

) همه نمی دانستند چگونه دوچرخه سواري کنند. 

) نویسنده مجبور بود بدون توقف رکاب بزند. 

) سرما باعث ناراحتی هیچ کسی نشد. 

کدام یک از موارد زیر بهترین نگرش نویسنده را نسبت به Earth Hour توصیف می کند؟  گزینه 4 - 112

) سرگرم شده  ) متعجب         ) نامطمئن         ) آزرده        

انسان ها هنگامی که با تعداد زیادي انتخاب رو برو می شوند، در تصمیم گیري بد عمل می کنند. اول از همه، از طریق به دقت فکر کردن به موقعیت، انتخاب هاي واقعی را از انتخاب هاي نادرست متمایز
کنید. اگر یکی از گزینه هاي شما بیشتر یک انتخاب فرضی به نظر می رسد که شانس اتفاق افتادن آن در واقعیت کم است، آن [انتخاب] را حذف کنید. [کار را] با توصیه کردن دربارة آن چه فکر
می کنید بهترین انتخاب است، به پایان برسانید. فکر می کنم به خاطر سپردن این مراحل براي شما مفید خواهد بود. رهبران باالتر از شما ممکن است اطالعات بیشتري درباره بازار یا وضعیت کلی

شرکت داشته باشند، اما آن ها اغلب از یک توصیۀ شفاف و توصیه اي که خوب روي آن فکر شده، قدردانی می کنند.

) اهدا کردن  گزینه 2 - 113

) متمایز کردن 

) بخشیدن 

) ارتقا دادن، بهتر کردن 

معنی گزینه ها:  گزینه 1 - 114

) رخ دادن 

) فراهم کردن 

) افزایش دادن 

) حفاظت کردن 

براي بیان نظر شخصی خود، بدون ارائه دادن هیچ مدرك و دلیلی، از «will» استفاده می کنیم.  گزینه 4 - 115

) به خطر انداختن گزینه 2 - 116

3

89

1

2

3

4

1

289

3

4

1

2

3

4

1234
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2

3

4

1

2

3

4
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) قدردانی کردن 

) کاهش دادن 

) بغل کردن 

روش اول:می دانیم در تاس اعداد   و  مضرب  هستند و اعداد  و و و و مضرب  نیستند . براي حل این سوال از پیشامد مکمل استفاده می کنیم.  گزینه 2 - 117

روش دوم: پرتاب  تاس  حالت دارد:

حاالتی که الاقل یکی از اعداد مضرب  باشد، یعنی آن که در پرتاب دو تاس یکی از اعداد  یا  یا هر دوي آن ها مشاهده شود. یعنی  حالت مشخص شده: 

1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5
6

گزینه 3 - 118

 : روش  گزینه 4 - 119

   تعداد اعداد  رقمی زوج

 روش دوم:

  کل اعداد  رقمی 

 اعداد  رقمی فرد

 فرد – کل = اعداد  رقمی زوج

کلمۀ «منتا» داراي حروف  حرف «م، ن، ت، ا» می باشد.  گزینه 1 - 120

   تعداد کلمات سه حرفی

چون ترتیب سه کتاب مهم نیست پس جواب  می باشد.  گزینه 1 - 121

 

گزینه 2 - 122

اگر  پیشامد دلخواه باشد داریم:  گزینه 2 - 123

در پرتاب دو تاس داریم:  گزینه 3 - 124

  مجموع  یا  یا  

2

3

4

36312453

P( 3 ) = 1 − P( 3 باشد( الاقل یکی از دو عدد تاس مضرب نباشند ھیچ کدام از اعداد دو تاس مضرب

= 1 − P( 3 ) × P( 3 ) = 1 − × = 1 − نباشد= تاس اول مضرب نباشد تاس دوم مضرب
4
6

4
6

4
9

5
9

236

33620

→ P(A) = =
20
36

5
9

× = × = × = 10 × 4 = 40( )5
2

  
دو سیاه

( )4
1

  
یک سفید

5!

2! (5 − 2)!

4!

1! (4 − 1)!

5 × 4 × 3!

2 × 1 × 3!

4 × 3!

1 × 3!

1

: +× × × ×2
ده ھزارگان

3
ھزارگان

4
صدگان

5
دھگان

1
یکان

  
صفر یکان باشد

× × × ×4
ده ھزارگان

4
ھزارگان

3
صدگان

2
دھگان

2
یکان

  
صفر یکان نباشد

5

= 120 + 192 = 312

= × × × × = 6005
ده ھزارگان

5
ھزارگان

4
صدگان

3
دھگان

2
یکان

5

= × × × × = 2884
ده ھزارگان

4
ھزارگان

3
صدگان

2
دھگان

3
یکان

5

= 600 − 288 = 3125

4

= × × = 244 3 2

( )6
3

( ) = = 206
3

× 5 × 46

3 × 2 × 1

× × × = 42
برادر

↓

یکی از دو برادر

2
↓

دو نفر دیگر

1

از دو نفر قبلی
یکی کم می شود 

↑

1
برادر

↓

برادر باقی مانده

A

0 ≤ P(A) ≤ 1

S = {(1, 1), ⋯ , (6, 6)} , n(S) = × = 366
↓

تاس اول

6
↓

تاس دوم

A = { , , }(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)
  

7 مجموع

(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)
  

5 مجموع

(1,2),(2,1)
  

3 مجموع

753⇒ n(A) = 12
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گزینه 4 - 125

 دانش آموز انسانی داریم. پس تعداد تیم هاي سه نفره برابر  می باشد. 

 

در پرتاب دو تاس داریم:  گزینه 4 - 126

(  مجموع حداقل  (یعنی  یا  یا 

گزینه 2 - 127

گزینه 2 - 128

 عقربه ها هم شماره باشند

فضاي نمونه  می باشد.  گزینه 4 - 129

 یکی دو برابر دیگري باشد

گزینه 1 - 130

حالت اول رقم یکان صفر باشد: گزینه 3 - 131
صفر 

 حالت دوم رقم یکان 5 باشد: 

تعداد حالت ها  طبق اصل جمع

در کل  حالت وجود دارد که لباس ها همرنگ باشند، بنابراین:     گزینه 3 - 132

و در کل   حالت براي انتخاب لباس ها وجود دارد، پس: 

  

گزینه 4 - 133

 

هر تست  گزینه  دارد و یک حالت جواب ندادن که برابر  حالت می شود و چون  تست است پس:  گزینه 4 - 134

 

از اصل متمم استفاده می کنیم:  گزینه 3 - 135

: پیشامد آن که دو عدد  و  هیچ کدام در زیرمجموعۀ  عضوي نباشند. چون زیرمجموعۀ  عضوي می خواهیم  تا از  عضو دیگر را انتخاب می کنیم.

P(A) = = =
n(A)

n(S)

12
36

1
3

7( )7
3

( ) = = 357
3

7 × × 56

× 13 × 2

S = {(1, 1), ⋯ , (6, 6)} ⇒ n(S) = 36

A = {(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)} ⇒ n(A) = 610101112

P(A) = = =
n(A)

n(S)

6
36

1
6

A ⊆ B ⇒ P (A) ≤ P (B)

n(S) = 4 × 4 = 16

A = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)} ⇒ n(A) = 4

P(A) = = =
n(A)

n(S)

4
16

1
4

n(S) = 6 × 6 = 36

A = {(1, 2), (2, 1), (2, 4), (3, 6), (4, 2), (6, 3)} ⇒ n(A) = 6

P(A) = = =
n(A)

n(S)

6
36

1
6

5 × 4 × 3 × 1 = 60

5

4 × 4 × 3 × 1 = 48

: = 48 + 60 = 108

3n(A) = 3

3 × 3 × 3 = 27

n(S) = 27

⇒ P(A) = = =
n(A)

n(S)

3
27

1
9

n(S) = 3 × 10 + 2 × 10 = 50

n(A) = 10

⇒ P(A) = =
10
50

1
5

345

4 × 4 × 4 × 4 × 4
  

تا5

= = = 102445 210

A
′233334
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چون می خواهیم روي هر خط حداقل یک رأس قرار بگیرد و چهارضلعی بسازیم، پس قطعا باید از یکی از خط ها  نقطه را انتخاب کنیم و از خط هاي دیگر، هرکدام  نقطه. لذا گزینه 1 - 136
داریم: 

  

«کشتِی عشق»، تشبیه است،«لنگر گرفتن»، کنایه است و «کشتی» و «لنگر» و «کنار»مراعات نظیر هستند.  گزینه 2 - 137
عرش و فرش: تضاد یا طباق   گزینه 4 - 138

از عرش به فرش آمدن : کنایه براي از بلندي به پستی افتادن است / عرش و فرش: جناس اند، چون در یک حرف متفاوت اند.
گزینه 3 - 139
گزینه 3 - 140
گزینه 1 - 141

(مستفعل فاعالُت مستفعل) 
بررسی سایر گزینه ها: 

 (

 
(مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف) 

 (

کا آن مدآتان ك

بو

مدرفـ

د خیـبو غمردان چ چ

مفاعیلن مفعول

رفــت

ريدا

تفا

ابدال

(مستفعلن مفاعُل مفعولن)

n( ) = ( ) = = 4A′ 4
3

4!

3! × 1

n(S) = ( ) = = 206
3

6!

3! × 3!

⎫

⎭
⎬

⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪
⇒ P( ) = =A

′ 4
20

1
5

P(A) = 1 − P( ) ⇒ P(A) = 1 − =A
′ 1

5
4
5

21

تعداد چھارضلعی= × × + × × + × ×( )4
2

L خط

( )2
1

M خط

( )3
1

P خط

( )2
2

M خط

( )3
1

P خط

( )4
1

L خط

( )3
2

P خط

( )4
1

L خط

( )2
1

M خط

= 6 × 2 × 3 + 1 × 3 × 4 + 3 × 4 × 2 = 36 + 12 + 24 = 72

2

3
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 (

 
(مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع)

تشبیه: مزرع فلک: اضافۀ تشبیهی  گزینه 1 - 142
تلمیح: به عبارت «الدنیا مزرعۀ االخرة» اشاره درد. 

استعاره: ِکشته، استعاره از اعمال انسان است. 
مراعات نظیر: مزرع، داس، درو

شکل درست نشانه هاي هجایی گزینۀ یک:    گزینه 1 - 143
وزن همۀ گزینه ها: فاعالتن مفاعلن َفَعلن است

: مستفعلن مفاعل مستفعل (مفعوُل فاعالت مفاعیلن)  ،  و  وزن گزینه هاي  گزینه 2 - 144

: مفتعلن مفتعلن فاعلن  وزن گزینۀ 
کا ر َم ِده/ نف ِس ت َبه/ کا ر را

: واژه هاي َمه و اختران مراعات نظیر دارند  در گزینۀ  گزینه 2 - 145

: مراعات نظیر به کار نرفته است، گفته ام و می گویم، دو فعل از یک مصدر هستند و مراعات نظیر به حساب نمی آیند.  در گزینۀ 

: نرگس (نام گل) و چمن مراعات نظیر دارند.  در گزینۀ 

: اسب و رخ که از مهره هاي شطرنج هستند و نطع که صفحۀ شطرنج است مراعات نظیر دارند. در گزینۀ 

پاسخ گزینۀ  است. زیرا واژه هاي سر و زلف با هم تناسب و ارتباط معنایی دارند. گزینه 3 - 146

گزینه 1 - 147
َطسـ  ُت  خال ِم  سو  ِي  خـَ چش  ِم  من  هـَ اي  خا   جِ 

فاِعلن مـفاعیلُ فاِعالت مفـعولُ 

،  و  : فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(همسان یک لختی)  وزن گزینه هاي  گزینه 3 - 148

: مستفعلن مفاِعُل مستفعلن َفَعل(مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن) وزن گزینۀ 

گزینه 4 - 149

ُك نی گوش ِس ِي عق ل ِك گر َوس وَ هش دا ر 

   

فعولن مفاعیلُ مفاعیلُ مفعول 

»: مراعات نظیر ندارد.  گزینۀ « گزینه 1 - 150

»: مزرع و داس با هم مراعات نظیر دارند و فلک و َمه نیز با هم.  در گزینۀ «

»: تیر و کمان مراعات نظیر دارند.  در گزینۀ «

»: بلبل و گل مراعات نظیر دارند. در گزینۀ «

گروهی غزل سرایی به سبک حافظ، سعدي و دیگر شاعران سبک عراقی را پیش گرفتند. شاعرانی مانند مجَمر اصفهانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی از این گروه اند.   گزینه 1 - 151

شاعران دورة بازگشت به سبب فقر فرهنگی جامعه و سستی و رخوت حاکم بر ادبیات، به پیروي از اسلوب هاي کهن پرداختند و در سطوح زبانی، ادبی و فکري سبک خراسانی و گزینه 4 - 152
عراقی را مورد توجه قرار دادند به طوریکه زبان، تخیل و اندیشه در این سبک تکرار شده  است. ولی بهار از معروف ترین شاعران عهد بیداري است.

، و  عوامل مؤثر در کم توجهی کاربرد جمله ها و ترکیب هاي زبانی در شعر دورة بیداري است. گزینۀ  گزینه 3 - 153

با ظهور مطبوعات و گسترش آن در جامعه، آگاهی همگانی افزایش یافت. گزینه 3 - 154

از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه تا پدید آمدن مشروطیت نثر فارسی که از زمان قائم مقام فراهانی از پیچیدگی فاصله گرفته بود، به سمت سادگی و روانی پیش رفت. گزینه 1 - 155

نثر در دوران مشروطه، با ویژگی هایی چون نوگرایی،تجدد خواهی و آزادي طلبی و با هدف تأثیر بر عامۀ مردم گسترش یافت. گزینه 4 - 156

بیت هاي «الف» و «ج» فاقد مراعات نظیر هستند. گزینه 3 - 157
بیت «ب»، شفا و بیمار و طبیب مراعات نظیر دارند. 

بیت «د»، نظر و چشم و دیده مراعات نظیر دارند.

4

−UU − U − U − −U−
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2

1

2

3

4

3
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3
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2

3

4
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فرخی یزدي تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه مسعود سعد و سعدي بود. آشنایی با سعدي طبع فرخی را شکوفا ساخت. گزینه 1 - 158

تا/ دي/ گ/ ران/ گ/ ُرس/ ِن/ ُو/ مس/ کی/ َنند : مفعوُل فاعالُت مفاعیلن  گزینه 1 - 159

» به این صورت است:  تقطیع هجایی گزینۀ « گزینه 2 - 160

 

نکته: پرتو   

کوکب  

غوغا ــ پرتو ــ روشن ــ نو ــ جو (غالت) ــ فردوس ــ یوم و... مصوت کوتاه ــُ ندارند و در حقیقت مصوت مرکبی دارند که هجاي بلند به حساب می آید.
گزینه 1 - 161

ضا َق ِت َدس َند ُك چِ تا ضا رِ مُ لی تس نُ مَ 

فعلن فعالتن فعالتن فعالتن 

گزینه 4 - 162

نم بی می برا خَ نی َمع مِ لَ عا ِك ُشد چِ 

وزن مصراع صورت سوال و مصراع گزینۀ «4» مفعوُل فاعالت مفاعیل فاعلن است.  گزینه 4 - 163

 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  گزینۀ «

»: فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن  گزینۀ «

»: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  گزینۀ «

این بیت یکی از اشعار معروف عارف قزوینی است.  گزینه 4 - 164
ابیات آمده در سایر گزینه ها سرودة بهار است که در حال و هواي سبک خراسانی و با زبانی که نشان از آگاهی کامل شاعر به ادبیات کهن دارد، سروده شده است.  

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2 - 165

: فرخی سیستانی شاعر قرن پنجم هجري است و فرخی یزدي از شاعران دورة بیداري به حساب می اید. 

: میرزا حبیب اصفهانی مترجم سفرنامۀ حاجی باباي اصفهانی اثر جیمز موریه و عالمه دهخدا از نویسندگان دورة بیداري هستند. 

: صباي کاشانی و نشاط اصفهانی از شاعران دورة بازگشت هستند. 

بررسی گزینه ها:  گزینه 2 - 166

»: ناهمسان  َمفاِعلُْن َفَعالتُْن َمفاِعلُن َفَعلُنْ  گزینۀ «

»: همسان  (دو لختی) َمفعوُل فاعالتن َمفعوُل فاعالتن  گزینۀ «

»: ناهمسان  َمفَْتِعلُْن فاِعالُت ُمفَْتِعلُْن َفعْ  گزینۀ «

»: ناهمسان  َمفْعوُل فاِعالُت مفاعیُل فاِعلُنْ  گزینۀ «

علوم اجتماعی به شناخت شیوة صحیح استفاده از طبیعت و علوم طبیعی کمک می کنند. گزینه 2 - 167

الف- علوم اجتماعی به انسان ها کمک میکنند که از طبیعت و علوم طبیعی به شیوه صحیح استفاده کنند.  گزینه 2 - 168
ب- علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتري برخوردارند.     

ج- امروزه فناوري بر زندگی بشر سیطره یافته است. 

الف- دانش هایی مانند اقتصاد، حقوق و  سیاست از جمله رشته هایی اند که پدیده هاي اجتماعی را مطالعه می کنند.  گزینه 4 - 169
ب- زندگی اجتماعی انسان به لحاظ داشتن ابعاد مختلف اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و ... شاخه ها و دانش هاي اجتماعی متفاوتی را پدید آورده است. 

هرفرد، گروه، قوم، جامعه و امتی یک ذخیرة دانشی دارد که راهنماي زندگی آن ها است.  گزینه 4 - 170
هر آنچه افراد از تجربه هاي فردي و اجتماعی  خود، مطالعات مدرسه اي، دانشگاهی و ... می آموزند،« ذخیرة آگاهی » یا « ذخیرة دانشی » آن ها را شکل می دهد.

تشریح عبارت هاي نادرست:  گزینه 3 - 171
ب) زبان یک پدیده اجتماعی است اما کنش اجتماعی محسوب نمی شود. 

ج) دانش عمومی گستره ترین بخش ذخیرة دانشی ماست.  
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انسان در زندگی اجتماعی همواره با مسائل و مشکالت زیادي مواجه می شود. مسائلی مانند : بحران اخالقی و بحران آگاهی که هرچند در یک سطح نیستند، برخی از آن ها از اهمیت گزینه 3 - 172
بیشتري برخوردارند. 

اگر میان دانش علمی و عمومی تعارضی اتفاق بیفتد؛ در آن صورت ارتباط دو سویه و رو  به  رشد دانش عمومی و دانش علمی گسسته می شود. گزینه 4 - 173

دانشی که همسو با هویت فرهنگی و ناظر به حل مسائل جامعه باشد، را « دانش مفید» می گویند. گزینه 2 - 174
متن مطرح شده مربوط به دانش عمومی می باشد که از طریق جهان اجتماعی در اختیار افراد قرار می گیرد.   گزینه 3 - 175

اما در گزینۀ  به موضوع زندگی فردي و عدم حضور در اجتماع اشاره شده است که فرد به تنهایی مجبور است تک تک دانش هاي مورد نیاز خود را تولید کند. 

گزینه 1 ج) دانش علمی قدرت دفاع از حقایق موجود در شناخت حاصل از زندگی را براي ما به ارمغان می آورد.  - 176
الف) جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد. 

ب) در جهان متجدد غرب علوم عقالنی و وحیانی علم محسوب نمی شود. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2 - 177

: ارتباط دوسویه قطع می شود و میان این دو تعارض پیش می آید.  گزینۀ 

: روش هاي عقالنی و وحیانی را در گسترة علم قرار نمی دهد.  گزینۀ 

: در صورت نفوذ تلقی جهان متجدد از علم در جوامع دیگر، باعث تعارض دانش علمی و دانش عمومی می شود. گزینۀ 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1 - 178

: پدیده هاي طبیعی به اشتباه مطرح شده است.  گزینۀ 

: خرد  کالن  گزینۀ 

: علوم اجتماعی  علوم طبیعی  گزینۀ 

دانش علمی با تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند؛ یعنی هر وقت در یک جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمینه براي پیدایش و رشد گزینه 3 - 179
دانش علمی دربارة آن نیز فراهم می گردد. 

جهان اجتماعی (یعنی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم) دانش الزم براي زندگی یا (همان دانش عمومی) را در اختیار ما قرار می دهد. 
جهان متجدد براساس هویت دنیوي خود فقط علم تجربی را دانش علمی می دانست و علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی کرد. اگر چنین رویکردي (به جوامع دیگر که عالوه بر علوم تجربی،
علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند) سرایت کند، در ذخیرة دانشی آن جوامع تعارضاتی پدید می آورد. در چنین شرایطی، ارتباط دوسویۀ دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش

علمی از رشد و رونق الزم باز می ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد.

تشریح موارد نادرست:  گزینه 3 - 180
تالش هاي علمی به تدریج بر ذخیرة دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند. دانش علمی با تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند؛ یعنی هر
وقت در یک جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمینه براي پیدایش و رشد دانش علمی دربارة آن نیز فراهم می گردد. مثًال کاهش یا افزایش بی رویۀ جمعیت در یک کشور می تواند زمینۀ فعالیت و

رشد علم جمعیت شناسی را فراهم کند. 

- در اوایل قرن بیستم میالدي عده اي در جهان غرب پیدا شدند که به جاي موضوع بر روش علوم تأکید می کردند. آن ها روش تجربی را تنها روش کسب علم دانستند و گفتند که گزینه 3 - 181
همۀ علوم باید از یک روش یعنی روش تجربی استفاده کنند. 

- در دیدگاه سوم نسبت به ارتباط دانش علمی و عمومی، دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود؛ بلکه دانش هاي فراتجربی مانند دانش هاي عقالنی و وحیانی را نیز شامل می شود که هر کدام
مالك سنجش و اعتباریابی خاص خود را دارد. دانش عمومی نیز دانش غیرموثق و نامعتبر نیست؛ بلکه کم وبیش در آن دانش هاي حقیقی و صحیح نیز وجود دارد. دانش علمی به دلیل امکان
اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیش تري برخوردار است. دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی، امکان انتقاد از دانش عمومی و تصحیح آن را دارد. دانش عمومی و دانش

علمی با یکدیگر رابطۀ متقابل دارند، بر یکدیگر اثر گذاشته و از هم اثر می پذیرند و به مرور متناسب می شوند. از این رو هر دانش علمی با هر دانش عمومی سازگار نیست. 
اگر دانش عمومی نباشد، زندگی اجتماعی ما مختل می شود و جهان اجتماعی فرو می پاشد. این دانش را انسان ها در طول زندگی خود به دست می آورند. یعنی این دانش، حاصل از زندگی است. ما

انسان ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی، با دیگرانی که در همان جهان اجتماعی زندگی می کنند، در مجموعه اي از آگاهی ها و دانش ها سهیم و شریک می شویم.

تشریح گزینه هاي نادرست:  گزینه 4 - 182

»: موضوع علوم انسانی عام تر از موضوع علوم اجتماعی است.  گزینۀ «

»: علوم اجتماعی زمینۀ فهم متقابل انسان ها و جوامع را فراهم می سازد و به افزایش همدلی و همراهی انسان ها کمک می کند.  گزینۀ «

»: علوم اجتماعی، کنش هاي اجتماعی و پیامدهاي آن یعنی پدیده هاي اجتماعی را مطالعه می کند. گزینۀ «

در این دیدگاه، دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود، بلکه دانش  هاي فراتجربی مانند دانش هاي عقالنی و وحیانی را نیز شامل می شود که هر کدام مالك سنجش و گزینه 2 - 183
اعتباریابی خاص خود را دارد. دانش عمومی نیز دانش غیرموثق و نامعتبر نیست، بلکه کم و بیش در آن دانش هاي حقیقی و صحیحی نیز وجود دارد. دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی نسبت به
دانش عمومی از اعتبار بیشتري برخوردار است. دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی امکان انتقاد از دانش عمومی و تصحیح آن را دارد. دانش عمومی و دانش علمی رابطۀ متقابل دارند،

بر یکدیگر اثر گذاشته و از هم اثر می پذیرند و به مرور متناسب می شوند. از این رو هر دانش علمی با هر دانش عمومی سازگار نیست. 

عضویت در جهان اجتماعی و نظم میان اعضاي آن، با اراده و آگاهی انسان ها تعریف می شود و با قرارداد آن ها به وجود می آید.  گزینه 1 - 184
جهان اجتماعی و نظم آن، تکوینی نیست، بلکه اعتباري است؛ یعنی با آگاهی و ارادة انسان ها شکل می گیرد،آگاهی فردي و خصوصی نیست؛ بلکه نوعی آگاهی مشترك و عمومی است. 

جهان اجتماعی با انتقال فرهنگ خود به نسل هاي بعد تداوم می یابد. هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعِی آن فرو می ریزد یا
دگرگون می شود. 

علوم طبیعی، جهان طبیعی و پدیده هاي آن را مطالعه می کنند. این علوم با شناخت طبیعت و قوانین آن، به انسان قدرت پیش بینی حوادث طبیعی و پیشگیري از آن ها را می دهند و به او در استفاده از
طبیعت کمک می کنند. 

علوم اجتماعی نیز با شناخت پدیده هاي اجتماعی، به انسان ها امکان می دهند که آثار و پیامدهاي اجتماعی را پیش بینی کنند.
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علوم اجتماعی، ظرفیت داوري دربارة ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی و نقد و اصالح آن ها را دارند. علوم اجتماعی با داوري دربارة پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیري اجتماعی
مناسب و صحیح را براي دانشمندان فراهم می آورند.

این شکل براي دیدگاه دوم می باشد.  گزینه 3 - 185
بررسی گزینه ها: 

»: درست - درست   گزینۀ «

»: دیدگاه سوم - دیدگاه اول  گزینۀ «

»:  درست - نادرست. (این دیدگاه برتري دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند.)  گزینۀ «

گزینۀ «4»: نادرست - نادرست. این دیدگاه در تقابل با رویکرد اول، این ادعا را که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی است انکار می کند و همۀ دانش ها را دانش
حاصل از زندگی می داند. دانش ها کشف و بازخوانی واقعیت نیستند، بلکه خلق و بازسازي آن هستند که انسان ها براي سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند. 

به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش هاي اجتماعی پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است.  گزینه 1 - 186
-علوم اجتماعی با داوري دربارة پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیري اجتماعی مناسب و صحیح را براي دانشمندان فراهم می آورند. 

-در این مورد علوم اجتماعی به استفاده صحیح از علوم طبیعی کمک می کند .  
- تنظیم سالیق و نظرات با محتواي رسانه ها به این موضوع اشاره دارد که امروزه، فناوري بر زندگی بشر سیطره یافته و او را کنترل می کند. 

وقتی از واقعیت چیزي سخن می گوییم، یعنی وجود را به چیزي نسبت می دهیم. پس در چنین قضیه اي محمول هستی است و موضوع چیزي غیر از هستی. گزینه 2 - 187

آنچه که مربوط به چیستی اشیاء مختلف است، به ماهیت آن ها برمی گردد. گزینه 3 - 188

هر واقعیت یگانه وقتی موضوع ادراك قرار می گیرد، در ذهن ما به دو قسمت تقسیم می شود. گزینه 2 - 189

ماهیت و وجود در ذهن جدا و مغایرند پس از نظر مفهومی با هم مغایر هستند نه از لحاظ مصداقی و این امر ناشی از قدرت انتزاع ذهن انسان است که یک واقعیت را می تواند به دو گزینه 2 - 190
مفهوم جدا (یعنی وجود و ماهیت) متمایز کند. 

واقعیات موجود «واجب الوجود بالغیر» هستند. گزینه 1 - 191

تشریح سایر گزینه ها:  گزینه 3 - 192

»: در جهان خارج، وجود و ماهیت با یکدیگر پیوند خورده اند.  گزینۀ «

»: حمل مفهوم ناطق بر انسان دلیل نمی خواهد.  گزینۀ «

»: بین مفهوم انسان و متفکر رابطه اي ضروري برقرار است.  گزینۀ «

فلسفه اي که در قرن هاي  تا  در اروپا ترویج می شد، بیشتر متکی به دیدگاه هاي ابن سینا و تا حدودي ابن رشد بود. همین امر فرصتی را فراهم کرد تا فالسفۀ غرب از طریق گزینه 3 - 193
ابن سینا و ابن رشد مجددًا با فلسفۀ ارسطوئی آشنا شوند. 

هرگاه مفهوم موضوع و محمول یکی باشند، حمل از نوع «اولی ذاتی» است.  گزینه 3 - 194

مفهوم موجود جداي از هر ماهیتی است و حمل آن بر هر ماهیتی نیاز به دلیل دارد، اما مفهوم ناطق برابر با مفهوم انسان است و حمل مفهوم ناطق بر انسان دلیل نمی خواهد. گزینه 4 - 195

توماس آکوئیناس با فلسفۀ ابن سینا آشنا بود و اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد.  گزینه 4 - 196

» ممتنع الوجود بالذات اند. » و « » واجب الوجود بالذات است و گزینه هاي « گزینۀ « گزینه 2 - 197

حمل «وجود» بر هر «ماهیتی» نیازمند دلیل است.  گزینه 3 - 198

حمِل فلز بر پالتین یک حمِل ضروري است و خاصیت فلز بودن از عنصر پالتین جدایی ناپذیر است.  گزینه 4 - 199

یکی از فیلسوفان بزرگ اروپا به نام توماس آکوئیناس (که با فلسفۀ ابن سینا آشنا بود) اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد و موجب مناقشات فراوانی در آنجا شد. گزینه 4 - 200
او همچون ابن سینا این نظر را پایۀ برهان هاي خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار مکتب فلسفی تومیسم در اروپا شد که هنوز هم به نام وي در جریان است.

هنگام بررسی نوع رابطۀ بین موضوع و محمول، کاري به واقعیت بیرونی نداریم. یعنی این که موضوع در عالم خارج این ویژگی را دارد یا ندارد مورد بحث نیست. عبارت فوق گزینه 1 - 201
متناظر با این اصل بدیهی است که هر چیزي خودش، خودش است؛ چه آن شی وجود خارجی داشته باشد چه نداشته باشد، بنابراین حمل هر محمولی بر خودش، وجوبی است.

اراتوستن، علم جغرافیا را مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان تعریف کرده است. گزینه 2 - 202

تاریخ نگاري سنتی ادامه و استمرار وقایع نگاري ها و مجلس نویسی هاي دوره صفویه و ما قبل آن بوده است.  گزینه 1 - 203

در دورة قاجار چشم و گوش زمامداران و نخبگان ایران به دنیاي غرب گشوده شد. گزینه 4 - 204

در شوراي نادرشاه پس از مباحث گسترده، سرانجام بیانیه اي تنظیم شد که ممواد مهم آن چنین بوده است:   گزینه 2 - 205
اول آنکه اهل ایران از عقاید سالفه و سب و زفص و نکول و مذهب جعفري را که از مذاهب حقه است قبل نموده وقفات  و علما  و افندیان کرام روم اذعان کرده و آن را خامس مذاهبشمارند. 

محمدحسن خان اعتمادالسلطنۀ در اثر «صدر التواریخ» به ستایش امیرکبیر پرداخته است. گزینه 2 - 206

ترجمۀ آثار اروپایی در ایران از دورة فتحعلی شاه آغاز شد.  گزینه 1 - 207

جستجوي درك علت پیشرفت جوامع غربی و دلیل عقب ماندگی جامعۀ ایران، علت آغاز ترجمه آثار اروپاییان در ایران است.  گزینه 2 - 208

هاتف اصفهانی، شاعر نامی ایران در عهد افشاریه و زندیه و از پیشروان نهضت ادبی بازگشت بوده است. گزینه 2 - 209

فروغی سیاستمدار دورة قاجار و پهلوي می باشد. گزینه 2 - 210

سیاحت نامۀ حاج زین العابدین مراغه اي تأثیر به سزایی در ارتباط با آگاهی سیاسی اجتماعی مردم ایران و جنبش آنان علیه نظام استبدادي و برقراري مشروطه داشته است.  گزینه 3 - 211

تصویر روبرو مربوط به «کاخ خورشید» است- کالت نادري در استان خراسان رضوي است.  گزینه 2 - 212
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در دورة صفوي، بخشی از ایل افشار براي حفاظت از مرزهاي خراسان در برابر هجوم ازبکان، به نواحی شمال آن دیار کوچانده شدند. گزینه 1 - 213

شاهرخ  تا زمان آقا محمد خان قاجار بر مشهد حکومت کرد. گزینه 2 - 214

گزینه 4 تن در کمتر از  سال بعد از مرگ کریم خان زند به قدرت رسیدند.  - 215

مکتب نقاشی شیراز در دورة مغول شکل گرفت و در دورة زندیه به اوج رونق و زیبایی رسید. گزینه 2 - 216

منشآت امیرنظام گروسی مشتمل بر نامه هاي دوستانه و رسمی است.  گزینه 3 - 217

ایاالت متحده در طی سده هاي  م. با گسترش قلمرو و استثمار بردگان سیاه پوستی که از آفریقا به این سرزمین آورده شده بودند، توانست به پیشرفت هاي وسیع سیاسی، گزینه 4 - 218
اقتصادي و صنعتی دست یابد. 

مونتسکیو از تفکیک قواي سیاسی و حقوق بشر دفاع می کرد.  گزینه 2 - 219

نوشته هاي تاریخی بخش قابل توجهی از نخستین آثار ترجمه شده از زبان هاي اروپایی به زبان فارسی را تشکیل می دادند و ترجمۀ آنها تأثیر بسزایی در آشنایی نویسندگان و گزینه 2 - 220
مورخان ایرانی با بینش و روش مورخان اروپایی داشت. 

جنگ هاي ایران و روسیه در دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار، توجه زمامداران و نخبگان ایرانی را به دنیاي غرب جلب کرد.  گزینه 3 - 221

میرزا فتحعلی خان آخوندزاده یکی از متفکران عصر قاجار با اینکه مورخ نبود، تاریخ نویسی سنتی را به شیوة علمی نقد کرد.  گزینه 3 - 222

در دورة کریم خان زند اقداماتی براي بهبود وضع کشاورزي و بازرگانی صورت گرفت و شهرهاي شیراز و بندر بوشهر به مراکز مهم تجارت داخلی و خارجی تبدیل شدند.  گزینه 1 - 223

م در انگلستان مجلس (پارلمان) به وجود آمده م  تحول سیاسی بزرگی در انگلستان رخ داد که بر جهان پس از خود تأثیر چشمگیري گذاشت. اگرچه از قرن  در اواخر قرن  گزینه 2 - 224
بود اما این نهاد قدرت چندانی نداشت. 

افول عثمانی که هم زمان با دگرگونی هاي سیاسی و شکوفایی تمدن اروپاییان بود، تأثیر زیادي در پیشبرد سیاست هاي استعماري غرب در مشرق زمین داشت.  گزینه 2 - 225

حکومت گورکانیان هند یا مغوالن کبیر را محمد بابر نوادة تیمور گورکانی تأسیس کرد.  گزینه 4 - 226

یکی از پیشگامان انتقاد به تملق و متکلف نویسی، خاوري شیرازي مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه و نویسندة تاریخ ذوالقرنین است. او به حقیقت نویسی و مختصر نویسی عالقه نشان گزینه 3 - 227
داد و تملق گویی را نکوهش کرد. 

دولت انگلستان در سال  م پس از سرکوب شورش سربازان هندي، رسمًا هند را جزئی از قلمرو خویش اعالم کرد و ملکۀ انگلیس به امپراتریس هند و بریتانیا ملقب شد.  گزینه 3 - 228

انقالب صنعتی با اختراع و تکمیل ماشین بخار در انگلستان آغاز شد.  گزینه 3 - 229

اولین روزنامه در تهران را میرزا صالح شیرازي با عنوان کاغذ اخبار منتشر کرد. چند سال بعد امیرکبیر روزنامۀ وقایع اتفاقیه را منتشر کرد که بعدًا به روزنامه دولت علیۀ ایران گزینه 1 - 230
تغییر نام داد. 

از جمله علل و عوامل ناکامی نادرشاه می توان به اشتغال پیوستۀ او به جنگ، مالیات هاي اضافی که از مردم براي تأمین هزینه هاي جنگ گرفته می شد و مهم تر از آن بدگمانی وي به گزینه 3 - 231
نزدیکان و بزرگان کشور و برخورد خشن با آنان در سال هاي پایانی حکومتش اشاره کرد. 
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