
بررسی سایر گزینه ها:   1

) چراغ هدایت: اضافۀ تشبیهی  گزینۀ 

) تشبیه دل به عالم  گزینۀ 

) کمند زلف (اضافۀ تشبیهی) /پیکان غمزه/ چون کمان  گزینۀ 

ُمَعرَّب: به واژه اي گفته می شود که وارد زبان عربی شده و عرب ها براي سازگار نمودن آن با ساختار آوایی زبان خود، دگرگونی هایی در شیوة تلفّظ آن پدید  2
آورده اند؛ به این نمونه ها توّجه کنید: 

گوهر (فارسی)  جوهر (معّرب) 

پردیس (فارسی)  فردوس (معّرب) 

آبریز (فارسی)  ابریق (معّرب) 

کندك (فارسی)  خندق (معّرب) 
همان گونه که در کتاب درسی آمده  است «ضّحاك» معّرب واژه اي اوستایی «اژي دهاك» است نه مخفِّف آن؛ «اژي دهاك» در فارسی امروز به «اژدها» تبدیل شده  است.

» زمینۀ ملّی ندارد.  گزینۀ «  3
تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: «گوهر افشاندن» و «نوروز» به زمینۀ ملّی حماسه اشاره دارد.  گزینۀ «

»: «درفش داشتن» به زمینۀ ملّی حماسه اشاره دارد.  گزینۀ «

»: «به سر گذاردن کاله کیانی» به زمینۀ ملّی حماسه اشاره دارد.  گزینۀ «

فعل «برآمد» اسنادي نیست و نیاز به مسند ندارد.   4

) مسند: نهان – پراکنده  گزینۀ 

) مسند: خوار – ارجمند – نهان – آشکارا  گزینۀ 

) شهریار – انجمن  گزینۀ 

 5

: نظر گشودن کنایه از منتظر بودن  گزینۀ   6

: سر در گریبان بردن کنایه از شرمنده و ترسان بودن  گزینۀ 

: رنگ باختن کنایه از ترسیدن گزینۀ 

 7

غلط هاي امالیی موجود در متن و شکل درست آن ها:   8

َمتاع  ُمطاع 

قالب  غالب 

آدینه: جمعه، آخرین روز هفته   9
فرط: بسیاري، زیادي، کثرت 

منِکر: انکار کننده، تکذیب کننده، رد کننده 

معادل واژة باذل، بخشنده است.  10

را در بیت  در معناي حرف اضافه و در سایر گزینه ها نشانۀ مفعولی است.   11

  12

شرح سؤال:    13

 

 

«خاك» در این مصراع نقش «نهاد» دارد و «بویی» مفعول است.  14

) روزگار صفت فاعلی نیست، اسم است.  گزینۀ   15

) جانان و گفتار صفت فاعلی نیستند، اسم هستند.  گزینۀ 

) پندار صفت فاعلی نیست، اسم است. (بن مضارع از مصدر پنداشتن)  گزینۀ 

امالي صحیح کلمه عبارت است از:  «وزر» .  16
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اشاره دارد به اینکه اگر دادگري پیشه کنی ارزش و منزلت تو افزون شود.   17
گزینه 4: کسی دادخواه است که ظلم دیده باشد. 

متّمم پوست است؛  که در مصراع اّول براي آن  صفت بیان شده است.   18
آن، بی بها، ناسزاوار.

شد در اینجا به معنی رفت (جاري شد) است: از آن دریا هزاران شاخه به هر سو رفت (جاري شد) و هر کدام جویی شد که به جان هم سرایت می کند.   19
بررسی سایر گزینه ها: 

»: گرگ براي من مثل شبان شد (گشت).  گزینۀ «

»: طوق جنون تبدیل به سلسله گشت.  گزینۀ «

»: از خلق ملول شدم (گشتم).  گزینۀ «

 20

 به تضاد میان فعل ها توجه کنید.

میان «رسیدم و نرسیدم»، «دشمن و دوستان» و «دویدم و ندویدم» در سه بیت دیگر تضاد برقرار است. 

زیرا کانت ماضی است و یواصلون مضارع است پس :    21

مضارع بعد از ماضی  ماضی استمراري (رد گزینه هاي  و  و  ) 
به ترتیب : بپیمایند - طی می کنند - می پیمایند 

22  صاح به معنی فریاد زد افعال ناقصه نیست. 
رد سایر گزینه ها: 

) ُکنّا: کان  نا 

) لن یُصبحوا: أْصَبَح - یُْصِبحُ 

) َأْصَبْحُتم: أْصَبَح - یُْصِبحُ 
رّد سایر گزینه ها:    23

: مدرسه: مدرسه ام، دانش آموزان: آن دانش آموزان، کلمه«کثیرًا: بسیار»  گزینۀ 

: دانش آموزي: دانش آموزان، آن دانش آموز: آن دانش آموزان، دوست داشت: دوست می داشتند  گزینۀ 

: سنوات: سال، مدرسه، مدرسه ام، دیدم: می دیدم، که آن دانش آموزان: آن دانش آموزان  گزینۀ 

زیرا در این گزینه «َعَمًال» اسم نکره است و عبارت «َتخافون أن» «نصب» که پس از آن است جملۀ وصفیه است.   24

معناي جمله: که به زمان زندگی گذشته نگاه نکن، بلکه به زمان هاي باقیمانده دقت کن.   25

) / ال َیبْلُُغُه ) / ما: به چیزي (نادرستی گزینۀ  ) / ِبِصدقهم: با راستگویی خود (نادرستی گزینۀ  َیبَْلُغ الصادقوَن: راستگویان می رسند (نادرستی گزینه هاي  و   26

) / باحتیالهم: با حیله گري خود الکاذبوَن: که دروغگویان به آن نمی رسند (نادرستی گزینه هاي  و 

بررسی گزینه ها:   27

) در «ِلُتشاهد» حرف «الم» بر سر فعل مضارع آمده و معناي «تا» می دهد.
ترجمه: کنار ما بنشین تا مسابقه را از تلویزیون مشاهده کنی! 

) در «ِلُتساِعد» نیز «الم» بر سر مضارع آمده است. 
ترجمه: به خانه برو تا به مادرت کمک کنی! 

) در«ِللتعارف» حرف «الم» بر سر مصدر آمده که یک اسم است و معناي «براي» می دهد. 
ترجمه: براي آشنا شدن با همکالسی هایت، در جلسۀ اول حاضر شو! 

) در «ِلُتناِسَب» نیز «الم» بر سر مضارع آمده است. 
ترجمه: به قولم عمل می کنم تا گفته هایم با کارهایم متناسب باشد! 

(مشکاٍة: اسم نکره + فیها مصباٌح: جملۀ اسمیه در نقش صفت به صورت جملۀ وصفیه آمده است.)   28
نکته: 

(فیها: جارومجرور و خبر مقدم + مصباٌح: مبتداي مؤّخر است.) 

): هر چند (رسوًال: اسم نکره) ولی چون فعل بعد از آن حرف عطف (ف) دارد (فعصی)، پس نمی تواند جملۀ وصفیه باشد!  بررسی گزینۀ (

): نکتۀ فوق العاده مهم: (دقت کنید که جواب شرط را با جملۀ وصفیه اشتباه نگیرید. االن اینجا (فَله اجُر َمن ...) جواب شرط به صورت جملۀ اسمیه و نقش خبر دوم را دارد. پس جمله بررسی گزینۀ (
وصفیه نیست! 

فعل شرط (علََّم) هم (خبر اول) می باشد. 

): در این جا نیز (تجدوه: جواب شرط) بوده و جملۀ وصفیه واقع نمی شود! بررسی گزینۀ (
: گمان می کند)  (یظنُّ  29

): (عرَف) هر چند ماضی است ولی چون (فعل شرط) شده به صورت (مضارع التزامی) ترجمه می شود (بشناسد)  بررسی گزینۀ (

): این جمله نیز شرطی است، پس فعل شرط به صورت مضارع التزامی (گمان کنی) ترجمه می شود!  بررسی گزینۀ (

): احب: دوست دارم / یرشدنی جملۀ وصفیه براي اسم نکره (صدیقًا) است و چون قبل آن یک فعل مضارع دیگر (احب) به کار رفته، فعل دومی به صورت التزامی معنی می شود بررسی گزینۀ (
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(ارشاد کند.) (دوست دارم رفیقی را که مرا ارشاد کند به کمال) 

(مدرکی براي کامپیوتر دارم)   30

): (چمدانی براي مسافرت خریدم)  بررسی گزینۀ (

): (خارج شدم براي امتحان)  بررسی گزینۀ (

): (فقط باید بر اهللا توّکل کنیم)  بررسی گزینۀ (

(َله) حرف (الم) در آن به صورت مفتوح (فتحه دار) به کار رفته است.   31
نکته: 

(الم اگر به ضمیر متصل شود با فتحه دیده می شود. البته به غیر از ضمیر (ي) که باز هم با کسره می آید) مانند: (َلَک - َلُهم - َلُکم ...)  
سایر گزینه ها: در همگی آنها (ل) با کسره به کار می رود.

(تصیُر) از (صار) و جزء افعال ناقصه است.   32
نکته: 

) درگزینۀ  را با فعل ناقصه اشتباه نگیریم.  دقت کنیم ضمیر (کنَّ

ترجمۀ گزینۀ درست: باید پیراهنی را انتخاب کنی که مناِسبت باشد.   33

» «و» بین اسم نکره و جملۀ فعلیۀ پس از آن فاصله انداخته است.  » و در گزینۀ « ـَ »، «ف در گزینۀ «
«محمدا» در گزینۀ «2»: اسم علم و معرفه است. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: بادهاي شدیدي وزید، پس خانه هاي بسیاري را خراب کرد.  گزینۀ «

»: محمد را یافتم که مردم را در شرایط سخت کمک می کرد.  گزینۀ «

»: خبر دردناکی شنیدیم و خیلی ناراحت شدیم.  گزینۀ «

تصحیح گزینه هاي نادرست:   34

 ( مرد درستکار: الّرجل الّصالح (رد گزینۀ 

 ( راستگویی: الّصدق (رد گزینۀ 

 ( از او در این مورد قول گرفت: َأخذ منه َعهداً علی ذِلَک (رد گزینۀ 

 ( الذي: در ترجمه ذکر نشده است. (رد گزینۀ 

اسم افعال ناقصه (مرفوع) و خبر آن (منصوب) است.   35
در این گزینه (أصبح) فعل  ناقصۀ می باشد و اسم آن (والدّي) باید به صورت مرفوعی (والداي) قرار بگیرد و در این گزینه (عجوزین)  خبر است و منصوب به (یاء) می باشد که به شکل صحیح قرار گرفته

است.  
نکته: نون در والدّي: به دلیل مضاف شدن به ضمیر متکلم وحده حذف شده است. (والدین + ي) 

»: ".... در لیست میراث ...." صحیح است.  در گزینه ي «  36

»: ".... شاخه هاي ...." صحیح است.  در گزینه ي «

»: "نباید غلط است"، "... کاشت درختان .... انجام نمی دهیم." صحیح است. در گزینه ي «

بررسی سایر گزینه ها:   37

  (  ، کاَن... قد َتْرجموا: ترجمه کرده بودند (رد گزینه هاي 

 ( ،  علماُءنا الکبار: دانشمندان بزرگ ما (ِکبار جمع کبیر است) (رد گزینه هاي 

 .(  صاَرت مشهورًة: مشهور شد (گردید) (رد گزینۀ 

 .( ، التظلُم: ظلم (ستم) نمی کنیم (رد گزینه هاي   38

 .( ، : دوست نداریم (رد گزینه هاي   ال نُِحبُّ

 .(  ِلُنحِسن: باید خوبی کنیم (رد گزینۀ 

 ( ،  ُیْحَسَن: خوبی شود، نیکی شود (رد گزینه هاي 

لیخشع: باید خاشع شود (الم امر)    39

 و  و  الم ناصبه هستند (تا خارج شوند / تا اصالح شود / تا بخرد)  

 ( کاَن ُیرِسُل: می فرستاد (رد گزینۀ   40

  .(  ،  َأنبیاَءُه: پیامبرانش، پیامبران خود (رد گزینه هاي 

 ( ) / الّرسل: پیامبران (رد گزینۀ   َیعصوَن: نافرمانی می کردند، عصیان می کردند. (رد گزینۀ 

قلعه و حصار متین و محکمی که منتظران در آن به آماده سازي و تشکل خود می پردازند، همان والیت و حکومت اسالمی و مطابق فرمایش امام علی (ع) افراد  41
منتخب رهبر جامعه که باید درباره ي محرومان تحقیق کرده و به او گزارش دهند، باید مورد اطمینان، خداترس و متواضع باشند.

یکی از فوایدي که زنده بودن امام زمان (عج)، مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ایشان در جامعه دارد این است که جامعه به صورت هاي گوناگون از  42
هدایت هاي امام و از والیت معنوي (نه والیت ظاهري) ایشان برخوردار می گردد؛ زیرا الزمه ي برخورداري جامعه از والیت ظاهري امام، ظهور ایشان است. 
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در عصر غیبت فقیهی می تواند رهبی جامعۀ اسالمی را بر عهده بگیرد که داراي مشروعیت (دارا بودن شرایط رهبري) و مقبولیت(مورد پذیرش مردم) باشد.   43

44  تقلید در احکام به معناي مراجعه به متخصصان احکام دین است. مرجع تقلید می بایست باتقوا، عادل، زمان شناس و اعلم باشد. 

یکی از فقیهان در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند این فقیه واجدالشرایط است.  از راه هاي شناخت مرجع تقلید   45

امام صادق: اي مردم! رسول خدا امام و رهبر بود.  46

پس از شهادت امام حسین (ع) در زمان امام سجاد (ع) قیام توابین و سایر گروه ها سرکوب شد.  47
در زمان امام باقر (ع) زمان معرفی اسالم اصیل فرا رسید و ایشان یک نهضت علمی  و  فرهنگی بزرگ را آغاز کرد و اولین اقدام پایه گذاري یک مدرسۀ علمی بزرگ در مدینه بود.

- محبوب ترین کارها نزد خدا انتظار فرج است الزمه این انتظار دعا براي ظهور امام عصر است.   48
- برکنار کردن حاکمان ستمگر یکی از عالئم پیروي از امام عصر است. 

والیت و رهبري جامعه در عصر غیبت به نیابت از امام عصر بر عهدة فقیهی است که شرایط و توانایی هاي الزم را دارد.   49

وا ِمْن َحْوِلَک «اگر تندخو و سخت دل بودي از گرد تو پراکنده می شد.» ا َغلیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ َو َلْو ُکْنَت َفظ  50

هرسه عبارت قرآنی بیانگر حق مردم و از وظایف رهبري است.   51

رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداري و بستن راه هاي سلطه تالش می کند عزت و استقالل کشور از دست نرود.   52

بنا بر قانون اساسی، مردم ابتدا نمایندگان خبرة خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نیز از میان فقها آن کسی را که براي رهبري شایسته تر است، تشخصیص  53
می دهند به جامعه اعالم می کنند. (غیر مستقیم)  

امام علی (علیه السالم) در بخشی از عهدنامه مالک اشتر می نویسد: «اگر با دشمن پیمان بستی، از پیمان شکنی دشمن غاقل نباش که دشمن گاهی از این راه تو را غافل گیر می کند.» 

باید به گونه اي زندگی کنیم سبب بدبینی دیگران نسبت به شیعیان نشویم و بدانیم که شیعه بودن تنها به اسم نیست بلکه اسم باید با عمل همراه باشد تا پیرو  54
حقیقی پدید آید، امام صادق (علیه السالم) خطاب به شیعیان فرمودند: «مایۀ زینت و زیبایی ما باشید، نه مایۀ زشتی و عیب» و امام هادي (ع) از طریق وکال با شیعیان ارتباط داشتند ولی در دورة

غیبت صغري امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)، ارتباط از طریق نائبان بوده است.

منتظر حقیقی تالش می کند که در عصر غیبت، پیرو امام خود باشد و از ایشان تبعیت کند که این کار با مراجعه به عالمان دین، عمل به احکام فردي و اجتماعی  55
دین و مقابله با طاغوت انجام می گیرد که از جمله دستورات امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) است که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند. با توجه به آیۀ شریفۀ «لقد کتبنا فی
الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادي الصالحون: به راستی در زبور، پس از ذکر (تورات) نوشته ایم که زمین را بندگان شایسته من به ارث می برند.» اشاره در زبور حضرت داود (علیه السالم)

و تورات حضرت موسی (علیه السالم) نشانگر «موعود و منجی در ادیان» است.  

 56
در آیۀ شریفۀ « وعد اهللا الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن دینهم الذي ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا »

بشارت هاي الهی شامل: جانشینی در زمین، استقرار دین مورد رضایتشان و تبدیل بیم و ترسشان به امنیت براي دستیابی به هدف بندگی خدا و نفی شرك است.
بر اساس عبارت شریفۀ:« لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا »، در جامعۀ مهدوي با برقراري امنیت کامل اگر کسی از شرق یا غرب عالم، شب یا روز، زن یا مرد و به تنهایی به سمت دیگر حرکت کند،

احساس ناامنی و ترس نمی کند، از دزدي اموال و ثروت دیگران خبري نیست، مشاهده خواهد شد.

همان طور که تفرقه و پراکندگی به سرعت یک حکومت را از پا در می آورد و سلطه گران را بر کشور مسلط می کند، همبستگی  اجتماعی، کشور را قوي می کند و به  57
رهبري امکان می دهد که برنامه هاي اسالمی را به اجرا در آورد.

همان طور که تفرقه و پراکندگی به سرعت یک حکومت را از پا در می آورد و سلطه گران را بر کشور مسلط می کند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوي می کند و به  58
رهبري امکان می دهد که برنامه هاي اسالمی را به اجرا درآورد.

با توجه به فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) در صورتی می توانیم راه رستگاري را تشخیص دهیم که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنیم و وقتی  59

می توانیم به عهد خود با قرآن وفادار باشیم که پیمان شکنان را تشخیص دهیم و زمانی می توانیم پیرو قرآن باشیم که فراموش کنندگان قرآن را بشناسیم. اما راه حل نهایی ایشان در گزینۀ  آمده
است. 

وظیفۀ مومنان در «تفقه در دین» در آیۀ زیر مشخص می گردد.   60
« و ما کان المومنون لینفروا کافه فلوال نفر من کان فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین»   

و نمی شود که مومنان همگی براي تفقه در دین اعزام شوند. پس چرا از هر گروهی جمعی از آنان اعزام نشوند تا دانش دین را به طور عمیق بیاموزند. 
ثمرة انجام صحیح این وظیفه براي جامعه در ادامۀ آیه اینگونه بیان شده است.«لعلهم یحذرون» باشد که آنان از کیفر الهی بترسند.

 61
من تلویزیون را خاموش کردم چون فیلم را سرگرم کننده ندیدم. 

با توجه به   "صفت + مفعول +find" پس در جاي خالی به صفت نیاز داریم و با توجه به مفهوم جمله از amusing (سرگرم کننده، مهیج) استفاده می شود.

او متعجب شد که پشت میزش نشستم.   62
surprised صفت است و بعد از صفت فعل به صورت مصدر با to می آید.

افراد زیادي در دنیا هنر و مهارت فرش بافان ایرانی را گرامی می دارند.   63

. کشیدن  . گرامی داشتن، ارج نهادن       . گیج کردن       . بدست آوردن      

بانک موافقت کرده است که به او  میلیون تومان قرض بدهد.   64

. تعقیب کردن  . قرض گرفتن       . قرض دادن      . محدود کردن      

تصویري که نقاشی کردي، بسیار دوست داشتنی است. اصال نمی دانستم تو این قدر هنرمند بودي.    65

. باارزش  . راضی       . محترم       . هنرمند      
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کلمه متفاوت را انتخاب کنید.   66

. افسرده  . بّشاش              . خسته              . کسل             

مرد ژاپنی مودبانه تعظیم و خودش را به ما معرفی کرد.   67

. کشید  . تعظیم کرد       . منعکس کرد       . بررسی کرد     

دیدن اینکه تمام اعضاي گروه در جهت یک هدف مشترك با یکدیگر در حال کار هستند، بسیار نوید دهنده است.   68

. میزبان  . هدف       . پایه، اساس      . کاشی، سفال     

او در حال مطالعۀ چگونه متفاوت بودن نگرش ها، نسبت به زندگی و مرگ از فرهنگی به فرهنگ دیگر است.   69

. فعالیت  . لذت       . نگرش       . هویت      

آن فرش به طور ویژه توسط هنرمندان زن ایرانی براي فرستادن به مقبره مقدس امام حسین (ع) بافته شد.    70

. برده شد  . بافته شد       . جستجو کرد       . گرفت     

گارانتی سه -ساله، اعتماد شرکت را به کیفیت محصوالتش انعکاس می دهد. (نشان می دهد)    71

. شامل شدن  . منعکس کردن، نشان دادن      . اندازه گرفتن      . پیشگویی کردن     

دقیقا در وسط آن شهر کوچک ، ساختمان بزرگ، زشت پیشرفته اي وجود داشت. کلمۀ "ugly" که زیر آن خط کشیده شده متضاد  .................. است.   72

. داخلی  . مشهور       . جذاب       . خالق      

وقتی از مرگ او باخبر شدم، بسیار شوکه شدم. او دوست نزدیک پسرم بود.   73

. اعالمیه، تذکر  . عالمت      . مرگ       . پیاده روي     

کلمه ناهماهنگ را انتخاب کنید.   74

. فرش باف  . خارجى                  . کوزه گر              . هنرمند                 

من خودم را در میدان کوچک یک شهر یافتم که توسط رستوران ها، هتل ها و فروشگاه هایی سوغاتی احاطه شده بود.   75

- لذت، خوشی - درآمد         - اقتصاد         - سوغاتی        

 76
او داستان را متوجه نشد، بنابراین از من درخواست کرد تا دوباره آن را برایش توضیح دهم.

بعد از بعضی از فعل ها (در این جا ask) مصدر با to به کار می رود. دقت کنید که me مفعول است و بین فعل ask و مصدر با to قرار گرفته است.

ترجمۀ جمله: موفقیت هم به نوع صنعت و هم به سطح تجربۀ موسس آن وابسته است.   77
معنی گزینه ها: 

) تزئینی  ) خالق            ) وابسته             ) مهم           

در کنار در خانمی بود که یک پیراهن بلند و دست کش پوشیده بود که همه از ابریشم بافته شده بودند.   78

) توافق شده 

) گرفته شده 

) بافته شده 

) گیج شده 

برادر بزرگ تر من شخصیت مناسب را ندارد تا افسر ارتش بشود، او خیلی لطیف است (سخت گیر نیست).    79

) مطمئن 

) نرمال، عادي 

) نرم و لطیف 

) خوشرو، خوشحال 

ما قرار است هفتۀ آینده فوتبال بازي کنیم، اما براي تشکیل تیم به دو بازیکن دیگر نیاز داریم.   80

) منصرف شدن 

) تشکیل دادن 

) شرکت کردن 

) پر کردن (فرم) 

مدت زمان نگهداري اطالعات، ذخیره سازي یا اندوزش نام دارد.   81

عالی ترین فعالیت شناختی انسان، تصمیم گیري است.   82

مالك هاي تصمیم گیري: هزینه ها - مزیت ها - خطر   83

تعریف نگرش: مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار و شناخت ما می شود.  84

در انگیزش درونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد، زیرا به آن کار عالقه دارد، برایش جالب است و با نیازهاي فطري او مطابقت دارد.   85

انتخاب هدف، افزون بر ایجاد توانمندي، باعث انسجام در رفتار می شود. هدف معین، فرد را از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژي خود مصون می دارد.  86

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

انسانی - 10511

ام اس بوك



فعالیت هایی که به عنوان تفکر می شناسیم عبارتند از: کنار هم قراردادن اطالعات حافظه ، تفسیر اطالعات ، قضاوت کردن اطالعات وحل مسئله.   87

پرسش فوق در پاسخ به چرایی رفتار می آید. وقتی فردي به علت رفتار مورد نظر پاسخ می دهد، در واقع به عوامل انگیزشی آن رفتار می پردازد.  88

ناکامی محصول ناتوانی در حل مسئله است.   89
تعارض محصول ناتوانی در تصمیم گیري است. 

 .( انگیزة درونی به این دلیل پایدارتر است که مورد عالقۀ ما است، یا با نیازهاي فطري ما سازگار دارد، یا براي ما جالب است مانند گزینۀ (  90

در سبک تصمیم گیري «وابسته»، فرد به جاي فکر کردن، از دیگران کورکورانه اطاعت می کند.  91

رمزگردانی جزء به جزء شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد است. در حالی که رمزگردانی کلی در برگیرندة خالصۀ موضوع است. در رمزگردانی جزء به جزء،  92
امکان خطاي بیشتري وجود دارد. به همین دلیل به حافظۀ کودکان نمی توان اعتماد کرد.

وقتی که بین فعالیت انجام شده و نتیجۀ مورد انتظار رابطه اي وجود نداشته باشد، فرد دچار درماندگی آموخته شده می شود و او به این باور می رسد که نمی تواند و  93
درنتیجه فرد به موجودي بی تحرك و خنثی تبدیل می شود.

بررسی گزینه ها:   94

گزینۀ  - سبک وابسته - سبک اجتنابی 

گزینۀ  - سبک اجتنابی - سبک احساسی 

گزینۀ  - سبک تکانشی - سبک تکانشی 

گزینۀ  - سبک احساسی - سبک اجتنابی 

95  ظرفیت یا گنجایش اندوزش حافظۀ کوتاه مدت  ماده و حافظۀ حسی،نامحدود است.

«کهنه رباط»  استعاره از دنیاست؛ چون می توانیم بگوییم دنیا مانند کهنه رباطی (کاروانسرا) است که فقط محل گذر است و نباید به آن دل بست.  96

سرو روان: استعاره از معشوق / بازار: استعاره از دنیا / نرگس: استعاره از ستاره / گل زرد: استعاره از خورشید   97

«ایران» مجازًا سپاه ایران است.   98

 99

تشبیه بلیغ اسنادي: من آن شهرم / تو آن گنجی / تشبیه بلیغ اضافی: سیالب محبت / ویرانۀ دل ها    100
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 «

عبید زاکانی شاعر خوش ذوق و آگاهی است که نکته یابی و انتقادهاي ظریف اجتماعی او معروف است.  101

 102

 103

ز  پی  کار ُك   لو  خن  دا ُچ کر دي با 

ِش  کس  تی ِب  نا  دا  نی َس  ِر   ُخد   را 

مفاعی (فعولن) مفاعیلنمفاعیلن 

   

) سر مجاز از قصد و اندیشه. در گزینۀ ) ناهید و مهر مجاز از کل هستی است در گزینۀ ( ) مژگان مجاز از چشم است. به عالقۀ جزئیه. در گزینۀ ( در گزینۀ (  104

) که پاسخ مورد نظر است مجازي دیده نمی شود. آرایۀ این مصراع اغراق است.   )

«قلم» مجاز از «نوشتن یا سبک نوشتن» است به عالقۀ آلیّه زیرا قلم ابزار نوشتن است.   105

» آرایۀ تشخیص به کار نرفته است. در دیگر گزینه ها «مناجات کردن درخت»،«آغوش دریا» و«جامه بر تن دریدن  گل و ستاندن حق و داد» تشخیص در گزینۀ «  106
هستند.

«قسم خوردن» و «کمر بستن» از اعمال و ویژگی هاي انسانی است که به ترتیب به اختران و آسمان نسبت داده شده است.    107

«بارگه» (چادرزدن) به گل نسبت داده شده است: تشخیص   108

این ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی و روایتگر واقعۀ کربال است.  109

 110
تقطیع هجایی بیت، چنین است:

َب  دان ِن  با  مو ِر  َفر  زاُچ  َدس  تو 

َر  دان َن  َفر  ُرخ ز  َگر  داَس  َرف  را 

َفَعل فعولن فعولن فعولن 
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 111

َند ِز َح َرج َصب ر َرها خا ِج َف َرج گف ت َم را 

تار ُش َدم تین ِك ِگ ِرف کز َف َر َرجس هی چ َم گو 

مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

در این گزینه نادرستی دیده نمی شود.    112
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در قرن هشتم با سیطرة تیموریان نثر فنی ضعیف شد نه با فروپاشی آن ها.  گزینۀ «

»: مالحسین واعظ کاشفی نام اثر خود را انوار سهیلی گذاشت.  گزینۀ «

»: حاشیه نویسی هاي متعدد به نثر ساده بر تاریخ هاي قدیم انجام می شد. گزینۀ «

» «فعولن فعولن فعولن فعولن» است، اما سه بیت بعدي «فعولن فعولن فعولن فعل» است و بر خالف سایر گزینه ها رکن پایانی این بیت سه وزن بیت گزینۀ «  113
هجایی است.

المعجم فی معاییر االشعار العجم از شمس قیس رازي است و متعلق به قرن هفتم است، اما سایر آثار ذکرشده همگی در قرن هشتم تألیف شده اند. موش و  114
گربه، رسالۀ دلگشا، صد پند و اخالق االشراف از عبید زاکانی است. جمشید و خورشید از سلمان ساوجی و تاریخ گزیده از حمداهللا مستوفی است. حافظ نیز شاعر قرن هشتم است. 

بررسی سایر گزینه ها:   115

»: شمس قیس رازي هفتم ــ عبید زاکانی هشتم  گزینۀ «

»: نجم الدین رازي هفتم ــ جامی نهم  گزینۀ «

»: سعدي هفتم ــ ابن یمین هشتم  گزینۀ «
بعد از انقالب فرانسه، طرفداران نظریه هاي لیبرالیستی در طرف راست و منتقدان این نظریه در طرف چپ مجلس قرار می گرفتند. به همین سبب آن ها را با  116

عنوان دو جریان چپ و راست می شناختند.
117  در اندیشه مارکس، سوسیالیسم مرحلۀ انتقالی براي رسیدن به کمونیسم است.

بلوك شرق و غرب با دو اقتصاد و سیاست متفاوت، جهان را به دو قطب اصلی تقسیم کرده بودند. این چالش، چالشی منطقه اي نبود بلکه چالشی جهانی بود.   118

صورت تجربی پیدا کردن روشنگري مدرن از قرن  است و علمی قلمداد نشدن شناخت غیرتجربی.  119
- لُژ هاي  فراماسونري   120

- حکومت هاي سکوالر 
عدم کنترل اقتصادي فروپاشی حکومت ها را منجر می شود و بحران اقتصادي در دوره هاي نخستین به کشورهاي غربی محدود می شود.  121

بررسی موارد:   122

- غلط: چالش هاي فقر و غنا  بحران هاي اقتصادي منطقه اي 

- غلط: تمام جامعه را  قشر هاي ضعیف و فقیر 
- صحیح 

بررسی موارد:   123
صحیح: کنفرانس بین المللی از شتاب بحران ناشی از محیط زیست نکاست. 

صحیح
غلط: برخی از قشر هاي اجتماعی، رویکرد معنوي به طبیعت را راه گریز از بحران می دانند.

برخی قشرهاي اجتماعی، بحران زیست محیطی را ناشی از فرهنگ مدرن غرب می دانند و برخی دیگر بازگشت به رویکردهاي معنوي به طبیعت را راه گریز از  124
بحران می دانند.

از نظر اگوست کنت، جنگ در فرهنگ و جامعۀ جدید غربی، امري ذاتی نیست، بلکه امري عارضی و تحمیلی است.   125
- ساموئل هانتینگتون از آخرین مرحلۀ درگیري ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند.

- ماکس وبر، علم را به علم تجربی محدود میدانست و معتقد بود آنچه جامعه شناسان از مطالعۀ پدیده ها می فهمند، باید با روش تجربی اثبات شود؛ وگرنه ارزش علمی ندارد.

- جوامع سوسیالیستی به بهانۀ عدالت اقتصادي، آزادي معنوي و دنیوي افراد را از بین بردند.   126
- بلوك شرق شامل شوروي سابق و اروپاي شرقی بود. 

- آدمی با فعالیت انسانی و فرهنگی خود و تصرف در طبیعت از این طریق امکان سازگاري با شرایط مختلف جغرافیایی را پیدا می کند.   127

- فرهنگ صهیونیسم  مرکزي و پیرامونی  خود در مرکز و منطقۀ پیرامون را به خدمت می گیرد.

نخستین بحران اقتصادي در سال  میالدي در انگلستان رخ داد.   128
سکوالریسم، اومانیسم و روشنگري در مجموع، عمیق ترین الیۀ فرهنگ معاصر غرب و روح و شالودة آن را تشکیل می دهند.  129

130  بحران اقتصادي، در صورتی ك کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود. 

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.  131
- منظور از جهان اول، کشورهاي سرمایه داري بلوك غرب است.   132

- منظور از جهان دوم، کشورهاي در کانون بلوك شرق است. 
- اصطالح مرکز و پیرامون به نقش مرکزي کشورهاي ثروتمند و صنعتی اشاره دارد. 
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گزینه  صحیح است.   133
فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی، نه تنها به آرمان هاي انقالب فرانسه نرسید، بلکه با اصالت بخشیدن به انسان دنیوي در قرن بیستم به پوچ گرایی، یأس و ناامیدي و مرگ آرمان ها و امیدها

انجامید. 

لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادي به ویژه آزادي اقتصادي راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز کرد و عدالت را نادیده گرفت.   134

از دیدگاه کنت، جنگ در فرهنگ و جامعۀ غربی، امري ذاتی نیست بلکه امري عارض و تحلیلی است.   135

شناخت انسان از جهان یک امر تدریجی است. به عبارت دیگر، ما از آغاز تولد همه چیز را نمی دانیم، بلکه گام به گام با پدیده هاي جهان آشنا می شویم؛ یعنی با  136
عمل آموختن و یادگیري، در مسیر شناخت پیش می رویم.

ما آگاه هستیم که در کنار دانسته ها و آموخته ها، حقایق فراوان دیگري هم در عالم وجود دارد که آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم.  137

علی رغم گستردگی شناخت و فهم ما از جهان و خود، شناخت ما در مجموع محدود است؛ یعنی ما آگاه هستیم که در کنار آن دانسته ها و آموخته ها، حقایق  138
فراوان دیگري هم در عالم هست که آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم.

گاهی متوجه می شویم که بعضی از چیز هایی که فکر می کردیم آن ها را می دانیم، درست نبوده و ما در موردشان دچار خطا شده ایم. همان طور که گاهی متوجه  139
می شویم که افراد مختلف، دربارة موضوع واحد نظر ها و باور هاي متفاوت دارند.

امکان معرفت یک امر بدیهی است. بنابراین امکان شک در «اصل دانستن و شناخت جهان» وجود ندارد. به عبارتی دیگر، امکان شکاکیت مطلق وجود ندارد.  140

ابیات زیر از حافظ مربوط به شناخت شهودي (قلب) می شود:   141
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

بیخود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند 
چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی

و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند  
باده از جام تجلی صفاتم دادند 

آن شب قدر که این تازه براتم دادند 

پارمنیدس شناخت حسی را معتبر نمی دانست و براي شناخت عقلی ارزش قائل بود و هراکلیتوس معتقد بود که هم حس و هم عقل معتبر هستند.   142

حکیم ابونصر فارابی و شیخ الرئیس ابن سینا از فیلسوفان بزرگ اسالم و جهان به شمار می آیند. آن ها مانند افالطون و ارسطو، هم حس و هم عقل را معتبر  143
می دانستند.

ابن سینا در یکی از کتاب هاي خود به تبیین عرفان می پردازد و به طور دقیق معرفت شهودي را توضیح می دهد؛ اما از ارتباط آن با فلسفه و استدالل هاي فلسفی  144
سخنی نمی گوید.

این دو فیلسوف نیم نگاهی هم به شناخت شهودي داشتند؛ اما آن را در تبیین فلسفی خود وارد نمی کردند.  145

رد سایر گزینه ها:   146

): معرفت شهودي درست است.  گزینۀ (

): مشهور به شیخ اشراق است.  گزینۀ (

): نظام فلسفی برپایۀ معرفت شهودي بنا نهاده بود.  گزینۀ (

مالصدرا توانست یک دستگاه منسجم فلسفی بنا کند که در عین حال که کامًال هویت فلسفی دارد و بر استدالل و منطق استوار است، از شهود و اشراق نیز  147
بهره مند است. 

فرانسیس بیکن نخستین کسی بود که در دورة جدید اروپا به حس و تجربه اصرار می ورزید.  148

» موضوعی متفرقه و فرعی است که در فلسفۀ » می باشد. اما گزینۀ « » و « » ،« تفکر فلسفی که زیرمجموعۀ فلسفه هاي مضاف قرار می گیرد، گزینه هاي «  149
مضاف مطرح نشده است. 

داروینیست ها فیلسوفانی هستند که از نظریۀ داروین دربارة پیدایش حیات، تحول تدریجی موجودات زنده و پیدایش انسان از حیوان نتایج فلسفی گرفتند.   150

از نظر ارسطو ناطق بودن و قوة نطق انسان به معنی سخن گفتن او نیست، بلکه مقصود اصلی همانا قوة تفکر و تعقل اوست.   151

تشریح سایر موارد:   152

) صحیح - دکارت انسان را ماشین بسیار پیچیده اي می دانست که خودکار فعالیت می کند، اما قائل به نفس بود که کامًال مجزا از بدن است. 

) ارسطو معتقد بود که نفس ابتدا حالت بالقوه دارد و به تدریج بالفعل می شود - دکارت روح را پایبند قوانین فیزیکی نمی داند. 

) کانت معتقد است که وجدان اخالقی بدون اراده آزاد و اختیار ممکن نیست - صحیح. 

تشریح سایر موارد:   153
الف) نظر افالطون است. 

ب) به دیدگاه کانت نزدیک است. 
ج) از نظر آنها انسان اصول اخالقی را کشف نکرده است، بلکه به ابداع آن می پردازد.

یکی از شهودهاي قلبی و برترین آن وحی الهی است که ویژة پیامبران بوده و خداوند از طریق وحی به واسطۀ پیامبران، معارفی را در اختیار انسان ها قرار  154
می دهد بدون اینکه دخل و تصرفی از سوي پیامبر در آن صورت بگیرد.

155  از نظر دکارت روح و بدن کامال از یکدیگر مجزا هستند و خاصیت هاي متفاوت دارند، گرچه با یکدیگر هستند و روح از بدن استفاده می کند. روح از قوانین
فیزیکی آزاد است ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت می کند و آزاد نیست.

دین مسیحیت در آسیا ظهور کرد اما امروزه شمار پیروان آن در قاره هاي اروپا، آمریکا، استرالیا و نیوزیلند و کشورهاي مرکزي و جنوبی آفریقا بیشتر است.  156
این دین شامل سه مذهب عمدة کاتولیک، پروتستان و ارتدکس است. 
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نظام اداري سلجوقی الگوي مطلوبی براي حکومت هاي پس از خود شد در عصر سلجوقی، دیوان وزارت که در رأس آن وزیر قرار داشت به شکوهمندي  157
بی نظیري رسید. همۀ دیوان هاي سلجوقی زیر نظر وزیر کار می کردند. با این حال وزیر در منصب خود هیچ امنیتی نداشت و آنچه سبب تداوم کار وي می شد، اراده و خواست سلطان بود. 

هجوم مغوالن به ایران در ابتداي قرن هفتم هجري، آغازگر دوران جدیدي در تاریخ ایران و جهان اسالم بود.   158
بیشتر اقوامی که زیر فرمان چنگیز بودند از نظر فرهنگی و تمدنی داراي پیشینۀ مهمی نبودند و به شهر و شهرنشینی نیز توجهی نداشتند؛ بنابراین، هجوم آنها به سرزمین ایران، فاقد ماهیت فکري

و فرهنگی بود و نتایج زیانباري در پی داشت. 

- اینکه مهم ترین اقدام شاه اسماعیل صفوي، پس از نشستن بر تخت شاهی، رسمی کردن مذهب شیعۀ دوازده امامی بود. این اقدام دو پیامد مهم داشت:   159

- آنکه این اقدام سبب تمایز آشکار ایران از همسایگان مسلمان خود، به ویژه بسیاري از شیعیان در خدمت دولت نوپاي صفوي قرار گرفتند و در سایۀ این دولت متشکل ، منسجم و متحد شدند. 
امپراتوري عثمانی در غرب و ازبکان و گورکانیان هند در شرق، شد. 

شاه عباس به انگیزة بهره برداري از دانش نظامی و فنی اروپاییان و نیز به منظور توسعۀ تجارت خارجی، کوشید تا مناسبات دوستانه اي را با کشورهاي اروپایی  160
برقرار کند. یکی از منابع عمدة درآمد خزانۀ سلطنتی در زمان شاه عباس اول تجارت ابریشم بود که توسط تجار ایرانی ارمنی زیر نظر شاه عباس انجام می شد.

آثار تاریخی نام برده شده به ترتیب:   161
احسن التواریخ تألیف حسن بیگ روملو، حبیب السیر تألیف غیاث الدین خواندمیر، عالم آراي عباسی تألیف اسکندر بیگ منشی 

به معلمان در مدراس دورة صفوي، مدرس می گفتند. مدرسان دستیارانی داشتند که به آنها خلیفه، مبصر یا ُمعید گفته می شد. 
نکتۀ آموزشی: مشاء نام یکی از مکاتب فلسفی اسالمی می باشد.

پس از انقراض امپراتوري شارلمانی، در اوایل قرن  م. هرج و مرج اروپا را فرا گرفت و حمالت طوایف غیرمتمدن از شرق و شمال موجب گسترش نا امنی شد.   162
پادشاهان به دلیل ناتوانی در تامین هزینۀ ارتش، قادر به حفظ اقتدار و امنیت قلمرو خود نبودند. 

مسیحیان شرکت کننده در جنگ علیه مسلمانان چون نشان صلیب را بر لباس و پرچم هاي خود نصب کرده بودند، به جنگ هاي صلیبی مشهور شدند.   163
در پی درخواست کمک امپراتوري روم شرقی از پاپ علیه مسلمانان، پاپ اوربان دوم مسیحیان را به حمله به سرزمین هاي اسالمی و جنگ با مسلمانان فرا خواند. 

با گسترش مسیحیت و افزایش شمار مسیحیان در قلمرو امپراتوري روم، کلیساهاي متعددي در سراسر آن امپراتوري سربرآوردند.   164
کلیسا بر تمام جنبه هاي زندگی مسیحیان اعمال نفوذ و نظارت می کرد. در سده هاي میانه مقام هاي کلیسا هدایت جریان فکر و فرهنگ را به دست گرفت. 

فعالیت نوع دوم یا صنعت، شامل فعالیت هایی است که طی آن ها منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییر شکل می یابند و به کاال تبدیل می شوند مانند تولید انواع  165
کاالهاي مصرفی. 

) از نوع چهارم فعالیت هاي اقتصادي می باشد. جمع آوري و پردازش اطالعات و فناوري اطالعاتی و ارتباطی (

براي طبقه بندي نواحی کشاورزي در جهان از معیارهاي گوناگونی استفاده می شود، براي مثال، معیشتی یا تجاري بودن، اندازه و وسعت زمین، مالکیت زمین،  166
میزان سرمایه، نیروي انسانی و کاربرد ماشین آالت و فناوري و... 

به طور کلی، نواحی کشاورزي در جهان دو نوع اند: نواحی کشت معیشتی (غیر تجاري) و نواحی کشت تجاري. در کشاورزي معیشتی تولید جهت مصرف خانوار یا فروش محلی صورت می گیرد اما
در تولید تجاري، جهت فروش در بازارهاي داخلی یا صادرات به کشورهاي دیگر و با هدف کسب سود انجام می شود.

شبکۀ راه هاي به هم پیوستۀ جادة ابریشم که تا قرن یازدهم میالدي شکل گرفت، بزرگ ترین شبکۀ داد  و  ستد جهانی بود که از طریق مسیر طوالنی، شرق و  167
غرب جهان آن روز را، از چین در شرق آسیا تا اروپا در کنار دریاي مدیترانه در بر می گرفت. 

با ورود به عصر اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت در دریانوردي در قرن هاي پانزدهم و شانزدهم میالدي، اروپاییان به سرزمین هاي نو در آمریکا و اقیانوسیه دست یافتند. 

نابرابري اقتصادي در فضاي جغرافیایی جلوه  گر می شود و درآمد کشور نروژ  برابر درآمد سرانه در کشور اریتره و درآمد سرانۀ آلمان  برابر درآمد  168
سرانۀ افغانستان است. 

منظور از کشورهاي نیمه پیرامون کشورهایی هستند که بین مرکز و پیرامون قرار گرفته اند. این کشورها از نظر اقتصادي از کشورهاي پیرامون قوي ترند اما  169
هنوز از نظر قدرت اقتصادي به کشورهاي مرکز نرسیده اند. این کشورها بین کشورهاي مرکز و پیرامون نقش واسط بازي می کنند و ساختار اقتصادي و اجتماعی آنها دچار تغییرات و تحوالت

صنعتی و فناورانه شده است. از جمله این کشورها چین، کرة جنوبی و سنگاپور هستند. 

اگر ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد، موازنۀ تجاري مثبت است و آن کشور می تواند از راه سودي که به دست می آورد، استانداردهاي  170
زندگی و رفاه را در کشور خود بهبود ببخشد. 
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