
(دریدم جگرگاه دیو سپید) به زمینه ي خرق عادت در حماسه اشاره دارد که در گزینه  ي  به عمر  ساله پرداخته است.  1

«کمیت» اسب سرخ رنگ است و «ابلق» اسب سیاه و سفید و «ابرش» اسب خالدار است و «سمند» اسب زرد سرکش است.  2

) جناس همسان: سِر اّول عضو بدن /  سر دوم ابتدا و آغاز  گزینۀ   3

) کنایه: «بی پا و سر رقصیدن» کنایه از سرمستانه و با شادي  گزینۀ 

) تشبیه: نغمۀ عشق (اضافۀ تشبیهی)  گزینۀ 

منکر: ناباور    4
هان: کلمۀ تنبیه براي آگاهی، به هوش باش، آگاه باش 

تیغ: هر چیز برنده و تیز، شمشیر

دها: زیرکی، هوش  5

: اشاره دارد به رویارویی دو پهلوان (عمرو و حضرت علی (ع))  گزینۀ   6

: خشم و کینه را می رساند  گزینۀ 

: ستایش حضرت علی (ع) گزینۀ 

 7

در گزینۀ دوم «بسپرد»، «بسُپرد» خوانده می شود. در گزینۀ نخست «ِبسَپرد» یعنی بپیماید. در گزینۀ سوم، «ِبسَپرد» یعنی پیمود.   8
در گزینۀ چهارم «بسَپَرد» یعنی زیر پا می آورد. (ِبشَکَرد: شکار می کند.)

دل برنگرفتن کنایه از رها نکردن و منصرف نشدن از چیزي یا کسی.  9

-خشت= نیزة کوچک                   -ُگرد = پهلوان                   -خاست = بلند شد (خواست = طلب کرد)                      -گران مایه = با ارزش                       10

-خودکامگی = خودخواهی         

» ، کامرانی و نومیدي، "ي" »، «ناتوانی، هنرمندي، خرمی» هر سه "ي" مصدري دارند؛ در گزینۀ « »، "ي"  در زیبایی، "ي" مصدري است؛ در گزینۀ « در گزینۀ «  11

» ، «دیدنی» صفت لیاقت و سه واژة دیگر صفت نسبی هستند. مصدري دارند. ولی در گزینۀ «

معنی قدیم سوفار و دستار، اینک متروك شده است و واژة «سپر» هم معنی جدیدي یافته است.  12

فریدون بر ضّحاك چیره می شود. قصد می کند تا او را بکشد اما سروش ایزدي بر فریدون وارد می شود و به او می گوید ضّحاك را در البرز کوه به بند بکشید.  13
ابیات باال تصویر به بند کشیدن ضّحاك است.

واژة اساتیر غلط است  اساطیر   14

خالیگري غلط است  خوالیگري 

سحرزاد صفت بیانی پسین است؛ ولی در سایر گزینه ها صفات پیشین وجود دارد.   15
بررسی سایر گزینه ها: 

) اولین شرط  اولین صفت شمارشی است. 

) این رود  این ضمیر اشاره است؛ نه صفت 

) چه جانانه  چه صفت تعجبی است.

منکر جان - منکر جانان - جانان ما - زخم انکار - جان ما  ( مورد)   16
بررسی سایر گزینه ها: 

): خورشید فریاد - فریادشان - گلویشان (گلوي آنها) ( مورد) گزینۀ 

): مرهم عاشق - غم عاشق ( مورد)  گزینۀ 

): جاِن من - فرط عشق - شرط عشق ( مورد) گزینۀ 

) تناسب: خورشید و سحر و دمیدن  گزینۀ   17

) کنایه: «سحرزاد» کنایه از معنوي، زالل و الهی  گزینۀ 

) تشبیه: خورشید فریاد  گزینۀ 

سخره به معناي مسخره با این امال صحیح است.   18

: ترکیب هاي اضافی: مرگ تو، مرگت، غبطۀ : ترکیب هاي اضافی: عزمت، ضامن دوام، دوام جهان، خون تو، معناي راستی؛ ترکیب وصفی ندارد./ گزینۀ  گزینۀ   19

: : ترکیب هاي اضافی: پشت زین، زین خود، کلبۀ خود، خیمۀ خود، فراز سر، سرم؛ ترکیب وصفی ندارد./ گزینۀ  زندگانی؛ ترکیب وصفی: ، مردنی چنان (چنان مردنی)، غبطۀ بزرگ./ گزینۀ 
ترکیب هاي اضافی: گذرگه تاریخ، تشنۀ شهادت؛ ترکیب هاي وصفی: بشریت رهگذار، هر عاشقی. 
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مفهوم این بیت جایگزین شدن بدي به جاي خوبی است.    20
مفهوم سه گزینۀ دیگر از دست رفتن مشروعیت حاکمان به دلیل روآوردنشان به ستم و بیداد است. 

در گزینۀ  «یطالع...»  جملۀ وصفیه ، در گزینۀ  «المریض» و در گزینۀ  «السریعۀ» صفت می باشند.  21
22  «َظْبیًا»" اسم نکره، و جملۀَ «َیْعِشُق الجماَل» که بعد از اسم نکره قرار گرفته و زائد است، جملۀ وصفیه می باشد. 

(در سایر گزینه ها، جملۀ وصفیه وجود ندارد).
ترجمه: 

در زندگی پدیده هاي عجیبی وجود دارد که ما را به اقرار به وجود نیروي آگاه و حکیم که آن را تدبیر می کند (فرا می خواند.) 
به عنوان مثال این دو موضوع را بخوانید: 

به تازگی دانشمندان پس از تحقیقاتی که بر روي بزرگترین تار عنکبوت انجام شده تصمیم گرفتند که تغییراتی را در رادارهاي فعلی ایجاد کنند و طی این تحقیقات مشخص شد که عنکبوت منتظر
نمی ماند تا حشرات به سوي او بیایند بلکه از تار (خود) مانند رادار براي آن حشرات استفاده می کند تا به سویش پرواز کنند و در همان مسیرها (موقعیت ها) که رادار عنکبوت مشخص کرده به

حرکت در آیند. 
و اما موضوع دوم این آیه کریمه «نه خورشید به ماه برخورد می کند و نه شب پیش از روز می آید و هر یک در مداري شناورند (در حرکتند.) 

(این آیه) به حقیقتی علمی اشاره می کند و آن اینکه زمین و همراه آن ماه با خورشید برخورد نمی کنند این ستاره ها و سیّارات گوناگون همگی با نظم براساس محاسباتی بسیار دقیق حرکت
می کنند. 

ترجمه ي گزینه ي: دانشمندان تصمیم گرفتند که رادار را براساس شکل تار عنکبوت بسازند.  23

ترجمه ي سوال: دانشمندان به تازگی توانسته اند راداري بسازند که تعیین می کند ..................    24

. مسیر حرکت شیء مورد نظر را به صورت دلخواه   پاسخ گزینه ي 

ترجمه ي گزینه ي: گردش منظومه ها و حرکتشان در مدارهاي ثابت و معیّن  25

بقیۀ گزینه ها بر «نوشتن » و «کلمه» داللت دارد ولی َالِْمْهَرجان به معناي جشنواره است.   26
«تلمیذ» اسم نکره و جمله «أبرز» وصفیه است.   27

در سایر گزینه ها بعد از نکره جمله اي نیامده است. 

  ( : دربرمی گرفت (رد گزینه هاي  و  ) / یُضمُّ فقد ألََّف: تألیف کرده است (رد گزینۀ   28
نکته : قد + فعل ماضی : ماضی نقلی  

): ماضی استمراري  فعل ماضی (ألَّف) + اسم نکره (کتابًا) + فعل مضارع (َیُضمُّ
توجه شود هرگاه حرف «َلْم» همراه مضارع بیاید، به صورت ماضی منفی ترجمه می شود.   29

»، «ِلَم» آمده است که به معناي چرا می باشد. دقت شود در گزینۀ «
«أستاٌذ» فاعل است و «یدَرُس» جملۀ وصفیه براي آن است.   30

رد سایر گزینه ها:   31

»: معرفۀ نکرة  گزینۀ «

»: من باب افتعال  إفعال  گزینۀ «
(ممّرضات: اسم اصبح) و (المستشفی: مضاف الیه) و (ساهرات: خبر اصبح و منصوب)   32

ین: خبر اصبح و منصوب) و (للحضور: جارومجرور)  ): (نا: اسم اصبَح) و (مستعدَّ بررسی گزینۀ (

): (هؤالء: اسم کان) و (الطّالب: تابع اسم اشاره یا همان مشارالیه) و (ساهریَن: خبر کاَن و منصوب)  بررسی گزینۀ (
یادآوري نکته: اسم (ال) دار بعد از اسم اشاره، تابع اسم اشاره است و خبر نمی باشد. 

): (أصدقاَء: اسم إّن و منصوب) و (آملوَن: خبر اّن و مرفوع) و (نا: اسم اصبح) و (آملیَن: خبر أصبح و منصوب)  بررسی گزینۀ (
مالکیت در ماضی (گذشته) معادل همان (داشتم داشتی ...) است که از (کان + ل یا عند) ساخته می شود! (تو خانۀ بزرگی داشتی! آیا هنوز هم آن را داري!)   33

): (ماشین قشنگی دارم ...)  ترجمۀ گزینۀ (

): (تو کتاب مفیدي داري ...)  ترجمۀ گزینۀ (

): (کتاب پیش مدیر بود...)  ترجمۀ گزینۀ (

اگر (لـ یا عند + اسم یا ضمیر  ترجمه: دارم، داري، دارد...)، می شود.
: حس می کردم) ماضی استمراري است نه بعید!  (کنَت اُحسُّ  34

ْت) و (کّنا تعّجبنا) همگی ماضی بعید هستند.  بررسی سایر گزینه ها: (کانت دعْت) و (کانْت الحَّ
بررسی سایر گزینه ها:   35

»: متعّد  الزم / فاعله  اسم کان  گزینۀ «

»: مفرده ماِلک  مفرده َمَلک / اسم فاعل نیست / مبنی  معرب / مجرور بحرف الجّر مضاف إلیه  گزینۀ «

معرب  »: مبنی  گزینۀ «
نکته: اسم شهر و کشور مؤنث محسوب می شوند.

» (ینادینا) جملۀ وصفیه است که (نداء) اسم نکرة قبل از آن، سؤال جملۀ وصفیه اي می خواهد که بعد از اسم نکره اي باشد که نقش مفعول را داشته باشد. در گزینۀ «  36
نقش مفعول را دارد. 

ترجمۀ عبارت: (ندایی را شنیدیم که ما را به سوي خیر فرا می خواند)
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در سایر گزینه ها (صدیق، عید، ریاح) اسم هاي نکره اي هستند که نقش فاعل را دارند. 

 ( کاَن ُیرِسُل: می فرستاد (رد گزینۀ   37

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

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

در گزینۀ «2»، «ال نحزن أنفسنا» فعل مضارع از صیغۀ متکلّم مع الغیر به معنی «خودمان را ناراحت نکنیم» است که به صورت غایب ترجمه شده است و أنفسنا  38
به صورت فاعل ترجمه شده است درحالی که باید ترجمۀ مفعولی داشته باشد. (ترجمۀ صحیح عبارت: باید بپذیریم که خودمان را با مشکالت جزئی ناراحت نکنیم!) 

» در گزینۀ «2»، به معنی «تا، تا این که» است، زیرا دو جمله را به هم متّصل ـِ » با بقیه متفاوت باشد. حرف «ل ـِ صورت سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن حرف «ل  39
» از نوع ناصبه است.)  ـِ کرده است و حرف ربط محسوب می شود. («ل

ترجمه: به خاك و کود نیاز داریم تا گل رشد کند! 
» از نوع امر و به معنی «باید» است.  ـِ در سایر گزینه ها، «ل

بررسی سایر گزینه ها: 
» از نوع امر (جازمه) و به معنی «باید» است. ترجمه: اگر بخواهیم علم بیاموزیم، پس باید با اندیشه ورزان همنشینی کنیم!  ـِ گزینۀ «1»: حرف «ل

» از نوع امر (جازمه) است. ترجمه: باید تماشاچیان، بازیکنان را در مسابقات تشویق نمایند!  ـِ گزینۀ «3»: حرف «ل
» از نوع امر (جازمه) است. ترجمه: همانا مؤمنان باید بیچارگان را از آنچه می خورند، غذا بدهند!  ـِ گزینۀ «4»: حرف «ل

) / «لک» ) / «أن ُیغّنیها» آن را بخواند (رد گزینۀ  ) / «َنغمات قلبک» نغمه هاي قلب تو / «َیستطیُع» می تواند (رد گزینه هاي  و  «َیعرف»: می شناسد (رد گزینه هاي  و   40

 ( ) / «کلماتها» کلماتش (رد گزینۀ  ) / «إن ُکنت نسیَت» اگر فراموش کرده باشی (رد گزینه هاي  و  برایت (رد گزینۀ 

تعبیر َفارجعوا فیها الی ُرواِة حدیثنا در رابطه با رجوع مردم به فقها و از جانب امام عصر (عج) خطاب به یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب است.  41

رهبري و هدایت جامعه، آن گاه میسر می گردد که مورد قبول مردم باشد یعنی مقبولیت داشته باشد و با برخورداري از شرایط رهبري مشروعیت ایشان محقق  42
گردد.

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

وقتی اهداف و آرمان هاي اجتماعی در برابر منافع مادي قرار می گیرند، باید بتوانیم از منافع فردي خود بگذریم و براي اهداف اجتماعی تالش کنیم. بنابراین خرید  44
کاالي ایرانی سبب می شود تا کارخانه هاي داخلی به تولید خود ادامه دهند و مانع بیکاري کارگران شوند. این عمل به طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاري شده و به حکومت و رهبري کمک می کند

تا بتوانند در ادارة جامعه موفق تر باشند و این امر موجب اولویت دادن به اهداف اجتماعی است. 
بر اساس فرمان خدا همۀ افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئول اند؛ مانند سوارشدگان در یک کشتی. بنابراین در برابر انجام گناه و رواج آن همه باید پاسخگو باشند. اگر هر کسی وظیفه امر به

معروف و نهی از منکر را به درستی انجام دهد، این مشارکت سبب می شود تا رهبري، همه افراد را پشتیبان خود بیابد و هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی  براي رهبر آسان تر شود.

ترجمۀ عبارتی که در سؤال به آن اشاره شده است عبارت است از: پس بر مردم واجب است که از او پیروي کنند. در حدیث «فقها» اشاره شده است.   45

امام را از آن جهت غایب نامیده اند که ایشان از نظرها غایب هستند، نه اینکه در جامعه حضور ندارند.  46

از آن جا که دین اسالم همیشگی و براي همه دوران هاست ضروري است که این دو مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهري در عصر غیبت ادامه یابد.   47

این مراجعه و پیروي از مرجع تقلید یک روش رایج عقلی است یعنی انسان به مرجع تقلید که متخصص در امور احکام و قوانین دین است، مراجعه می کند.  48

اسالم حکومتی را پیشنهاد می کند که قوانین آن حکومت، از جمله ویژگی رهبر براساس احکام دین باشد و همچنین با حضور و دخالت مردم به وجود آمده باشد و  49
با آراي مردم پیش رود. 

حدیث شریف:« من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه » :« هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است»، مربوط به تقویت معرفت و  50
محبت به امام است. پیروي از فرمان هاي امام عصر (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف): مراجعه به عالمان دین، عمل به احکام فردي و اجتماعی دین و مقابله با طاغوت از جمله دستورات امام زمان
(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) است که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند. به عنوان نمونه، تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت و برکنار کردن حاکمان ستمگر یکی از عالئم پیروي

از امام عصر است. دعا براي ظهور امام: در انتظار ظهور بودن، خود از برترین اعمال عصر غیبت است؛ زیرا فرج و گشایش واقعی براي دینداران با ظهور آن حضرت حاصل می شود.

دیده شدن حّس تعاون و یاري دادن به یکدیگر  بیانگر عدالت گستري   51

تقدیم فرزندان صالح به جامعه  فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال، از اهداف تشکیل حکومت امام عصر (عج) می باشد.

امامان شیوة مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان بر می گزیدند؛ به گونه اي که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به تدریج، بناي ظلم و جور بنی امیه و  52
بنی عباس سست شود و هم روش زندگی امامن (ع)، به نسل هاي آینده معرفی گردد. البته خشون و ستمگري حاکمان بنی امیه و بنی عباس در بیشتر این سال ها به گونه اي بود که اگر کسانی به
عنوان پیرو و شیعه امامان شناخته می شدند به سختی آزار و اذیت می شدند و در بسیاري مواقع به شهادت می رسیدند. از این رو، ائمه اطهار(ع) می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را

که دشمن به آن حساسیت دارد، در قالب «تقیه» پیش ببرند، یعنی اقدامات خود را مخفی نگه دارند، به گونه اي که در عین ضربه زدن به دشمن، کمتر ضربه بخورند.  

امام باقر (علیه السالم) دربارة وضعیت اقتصادي مردم پس از ظهور می فرماید: « آن چنان میان مردم مساوات برقرار می کند که نیازمندي پیدا نخواهد شد تا به او  53
زکات داده شود.» این امر بیانگر «عدالت گستري» در جامعۀ مهدوي است که در آن قطب مرفه و قطب فقیر، طبقۀ مستکبر و طبقۀ مستضعف وجود ندارد.

ما پیرو شیعۀ امامانی هستیم که جان و همۀ زندگی خود را براي نجات و رستگاري انسان ها فدا کردند و به پیشگاه الهی رفتند. پس وظیفۀ ما این است که  54
به گونه اي زندگی کنیم (سبک زندگی) که سبب بدبینی دیگران نسبت به شیعیان نشویم و بدانیم که شیعه بودن تنها به اسم نیست؛ بلکه اسم باید با عمل صالح همراه باشد تا پیرو حقیقی آنان

شویم. 

خشونت و ستمگري حاکمان بنی امیه و بنی عباس در بیشتر این سال ها به حدي بوده که اگر کسانی به عنوان پیرو و شیعۀ امامان شناخته می شدند به سختی آزار و  55
اذیت می شدند و در بسیاري مواقع به شهادت می رسیدند. از این رو، ائمۀ اطهار (ع) می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد، در قالب «تقیه» به پیش

ببرند. 
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امامان بزرگوار براي مبارزه با حاکمان زمان خود نیازمند به وجود شرایط و امکانات خاص خود بودند. این موضوع به این معناست که انجام وظیفۀ رهبري آن ها  56
مشروط بر وجود شرایط و امکانات شده است. در حیطۀ «انتخاب شیوه هاي درست مبارزه» از اقدامات ائمۀ اطهار (ع) می خوانیم، امامان شیوة مبارزه را متناسب با شرایط زمان برگزیدند به گونه اي

که تفکر اسالم راستین باقی بماند.

معرفی روش زندگی امامان به عنوان یک اصل شناخته می شود، ولی «تربیت انسان هاي فداکار» و «زیر سؤال بردن شایستگی هاي حاکمان غاصب»، نوعی شیوة  57
مبارزه است. 

حاکمان زمان به افراد فاقد صالحیت میدان می دادند تا قرآن را مطابق با اندیشه هاي باطل خود تفسیر کنند.   58

(اعلم بودن) از ویژگی هاي مرجع تقلید می باشد و (زمان شناس بودن) از ویژگی مشترك هر دو است. همچنین (مدیر و مدبر بودن) از ویژگی هاي ولی فقیه است.   59

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  60
نعمت را از ذات 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.

مندي پیامی به آلیس فرستاد تا به او در باره مهمانی بگوید.   61
یکی از کاربردهاي مصدر با to بیان علت یا دلیل انجام کار می باشد. 

کدام یک از جمالت زیر از لحاظ گرامري صحیح است؟   62

: بعد از حرف اضافه فعل ing می گیرد.  جملۀ 
I was surprised by/at seeing my teacher again. و یا I was surpised to See my teacher again.

: بعد از spend فعل ing می گیرد.  جملۀ 
He spent hours trying to repair the clock.

: در جمالت حال کامل و در قسمت قید زمان، اگر بخواهیم طول زمان را بیان کنیم از for استفاده می کنیم.  جملۀ 
I'm hungry. I haven't eaten anything for a day.

نمی توانم باور کنم که تو انقدر بی ادبانه رفتار کردي. من از اینکه با تو دیده بشم، خجالت می کشم.   63
بعد از بعضی صفات مانند ashamed به معنی شرمنده مصدر با to می آید. 

I’m ashamed to admit that I’ve never read any of his books.

من فکر می کنم همه چیز خوب خواهد بود، اما اگر هر مشکلی پیش آمد، با شما تماس می گیرم، باشه؟   64
در شرطی نوع اول جمله شرط (جمله If دار) با زمان حال ساده و جواب شرط با آینده ساده بیان می شود. شرطی نوع اول جمله اي است واقعی که نتیجه آن در زمان آینده اتفاق می افتد. 

اگر مقالۀ شما در مجله چاپ شود، شما یک هدیۀ پنج دالري خواهید گرفت.   65

. هدیه  . استخر       . محدوده       . قابلمه     

کلمه ناهماهنگ را انتخاب کنید.   66

. غمگین  . شگفت زده          . متاسف              . شرمنده             

ما مفتخریم که بگوییم، هیچکدام از محصوالتمان روي حیوانات تست نشده است.    67

. محصوالت  . سنت       . درآمد      . محصوالت مصنوعی    

گاهی اوقات، وقتی احساسات خود را با یک دوست نزدیک به اشتراك می گذاري، آرامتر می شوي.    68

. تشخیص دادن  . اجتماعی کردن        . به اشتراك گذاشتن        . مراجعه کردن     

محصول جدید، براي اینکه مناسب تمام سلیقه ها باشد، در ترکیب رنگهاي متنوع موجود است.   69

. ترکیب  . بخش، قسمت        . توافق       . موفقیت     

همیشه موضوعی که شما را عالقه مند می کند، بهترین انتخاب است، نه موضوعی که والدین تان می خواهند آن را انجام دهید.   70

. احترام گذاشتن   . اندازه گیري کردن      . دوست نداشتن       . عالقه مند کردن      

در دوران، بیماریم آموختم به چیزهایی که قبال هرگز اهمیت نمی دادم، ارزش قائل شوم.   71

. ارزش قائل شدن  . فرق کردن       . نصیحت کردن       . تصمیم گرفتن     

وقتی متوجه شدیم که هیچ کس در آن تصادف آسیب ندید، شگفت زده شدیم.   72

. شرمنده  . ترسیده        . شگفت زده       . شوکه     

کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟   73

. عصبى  . نگران                  . راضى                  . نامطمئن                 

کلمه متفاوت را انتخاب کنید.   74

. قدر چیزى را دانستن  . فهمیدن                  . سعى کردن              . درك کردن/ تحسین کردن     

کلمه متفاوت را انتخاب کنید.   75

. غیر معمول  . موثر                  . خاص                  . منحصر به فرد             

کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟   76

. مهمان نواز  . شگفت انگیز              . دوستانه/ خوش برخورد          . اهل معاشرت             

ترجمۀ جمله: من بیشتر طرفدار افرادي هستم که براي سالمتی، بیشتر از پول ارزش قائلند؛ من معتقدم سالمتی و خوشبختی ارتباط مستقیم (با هم) دارند.   77

) شناسایی کردن، تشخیص دادن ) ارزش گذاشتن                  ) ترك کردن، رها کردن                ) آویزان کردن              
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همیشه بین من و برادرم یک موردي براي رقابت وجود دارد.   78

) توجه   ) ایجاد                       3) مورد                              ) پیشرفت                      
این امکان وجود دارد که افراد مختلف با خواندن یک کتاب مشابه چیزهاي یکسانی را یاد نگیرند و کتابی که یک شخص دوست دارد توسط شخص دیگري درك  79

نشود. 

) تولید کردن 

) بستگی داشتن 

) درك کردن، قدردانی کردن 

) شامل شدن 
ترجمۀ جمله: در صورتی که حلقۀ نامزدي تان را از آنها بخرید، هنگام خرید حلقۀ ازدواج تان ده درصد تخفیف دریافت می کنید.   80

ترجمۀ گزینه ها: 

»: ارزش  گزینۀ «

»: تخفیف  گزینۀ «

»: مهارت  گزینۀ «

»: کاناپه  گزینۀ «
 81

در تابع اگر دو زوج مرتب داراي مؤلفه هاي اول برابر باشند باید مؤلفه هاي دوم آن ها نیز باهم برابر باشند.

 تابع نیست 

 تابع است 

پس فقط جواب  قابل قبول است.
نکته: نمایش زوج مرتبی یک رابطه، وقتی تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایزي داراي مؤلفۀ اول یکسان نباشند، یعنی اگر مؤلفه هاي اول یکسان بودند، باید  82

مؤلفه هاي دوم نیز یکسان باشند. 
با توجه به نکتۀ باال، چون دو زوج مرتب داراي مؤلفه هاي اول یکسان هستند، پس باید داراي مؤلفه هاي دوم یکسان نیز باشند. 

با توجه به زوج مرتب  حاصل  است و با توجه به زوج مرتب  حاصل  است و در نتیجه:   83

نکته: در تابع ثابت، برد تابع شامل یک عضو است.   84

با توجه به نکتۀ باال مقدارهاي  و  باهم برابرند؛ پس حاصل برابر   است. 

چون  در محدودة  است، پس:  85

همچنین  در محدودة  است، پس: 

و درنتیجه حاصل: 

با توجه به اینکه  یک مقدار همواره مثبت است (مجذور هر عددي، همیشه نامنفی و با یک جمع شده پس مثبت است)، حاصل مثبت است. پس  86

 است.

در محدودة  نمودار تابع، خطی موازي محور طول هاست، پس در این فاصله، ضابطۀ تابع به صورت  است و در فاصلۀ   87

ضابطۀ تابع خطی است که از دو نقطۀ  و  عبور می کند. براي به دست آوردن ضابطۀ تابع خطی داریم: 

تذکر: در  مقدار تابع در هر دو ضابطه یکسان است.

چون یک  تابع است و چون  در هر دو دامنۀ ضابطه ها قرار دارد، لذا باید به ازاي  مقدار ضابطه ها برابر باشد، بنابراین داریم:  88

چون  است، لذا براي محاسبۀ  از ضابطۀ پایینی استفاده می کنیم: 
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2

3

4

( − 4, 5) = ( − 4, − 11) ⇒ − 11 = 5 ⇒ = 16 m = ±4m2 m2 m2 m2 m2 −→−
جذر

fm = 4 ⇒ f = {(12, 5), (12, 2)} ⇒

fm = −4 ⇒ f = {(12, 5), (4, 2)} ⇒

m = −4

3m − 6 = 2 − m ⇒ 4m = 8 ⇒ m = 2

(2, 3)f(2) = 3(0, −1)f(0) = −1

f(2) + f(0) = 3 + (−1) = 2

f(x)f(10)= 1
f(10)

f(x)

2x ≥ 2

f(2) = 6 × 2 − 2 = 10

−2x < 2

f(−2) = −2 − 3 = −5

f(2) + f(−2) = 10 + (−5) = 5

+ 1x2

f( + 1) = 2x2

−1 ≤ x ≤ 1f(x) = 11 ≤ x ≤ 2

A = [ ]1
1

B = [ ]2
3

m = = = = 2
−yB yA

−xB xA

3 − 1
2 − 1

2
1

y − = m(x − ) ⇒ y − 3 = 2(x − 2) ⇒ y − 3 = 2x − 4 ⇒ y = 2x − 1yB xB

x = 1

f(x)x = −1x = −1

−3 + a = −a + 4 ⇒ a =
7
2

−2 ≤ −1f(−2)

f(−2) = a × (−2) + 4 = × (−2) + 4 = −7 + 4 = −3
7
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با توجه به نمایش زوج مرتبی تابع  داریم:   89

  

 

همچنین براي  داریم: 

 

با جایگذاري مقادیر به دست آمده داریم: 

 

» دو زوج مرتب  و  داراي مؤلفه هاي اول برابر و مؤلفه هاي دوم متفاوت هستند، پس رابطه تابع نیست.  در گزینۀ «  90

ها وجود دارد که نمودار را در بیش از یک نقطه قطع کند.  » خطی به موازات محور  در گزینۀ «

» اگر به صورت زوج مرتب نمایش داده شود، دو زوج مرتب  و  داراي مؤلفۀ اول برابر و مؤلفۀ دوم متفاوت هستند، پس رابطه تابع نیست.  در گزینۀ «

 91

می دانیم برد یک تابع ثابت یک عضوي است. تنها گزینۀ (الف و ج) تابع ثابت هستند.   92

چون تابع  تابعی ثابت با برد تک عضوي است و  پس  به ازاي هر  در اعداد حقیقی برابر است با:   93

 

و تابع  همانی است، پس به ازاي هر  در اعداد حقیقی داریم: 

 
 حال عبارت سؤال را ساده می کنیم: 

       

ضابطه تابع ثابت به صورت  است؛ گزینه ها را ساده می کنیم:   94

:« گزینۀ «

:«  گزینۀ «

 

»: ساده نمی شود.   گزینۀ «

:« گزینۀ «

 

95  

  

   

در رمزگردانی جزء به جزء، امکان خطاي بیشتري وجود دارد. به همین دلیل به حافظۀ کودکان نمی توان اعتماد کرد.   96

مسئله عبارت است از: «عدم دستیابی فوري به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندي هاي محدود».   97

یادگیري حاصل از حل مسئله، در مقایسه با سایر یادگیري ها، قابل تعمیم است.   98

با توجه به شاخص هاي زیر، مسئله ها به دو گروه «خوب تعریف شده» و «خوب تعریف نشده» تقسیم می شوند:    99

- شناسایی موقعیت اولیه 

- فهرست اقدامات یا راهبردهاي در دسترس

f

f = {(2, 5), (6, 8), (7, 2)}

(2, 5) ⇒ f(2) = 5 , (6, 8) ⇒ f(6) = 8 , (7, 2) ⇒ f(7) = 2

f(f(7))

f( ) = f(2) = 5f(7)
  

f(7)=2

⇒ = = = 2
f(6) + f(7)

f(f(7))

8 + 2
5

10
5

1(2, 2)(2, 1)

3Y

4( , 6)25
−−

√(5, 4)

→
gتابع ھمانی است

g(x) = x یعنی

⎧

⎩

⎨

⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪

(1) m − n = 2 5 − n = 2 → 5 − 2 = n →− →−−
m=5

3 = n

(2) m + p = 6 m + 1 = 6 →−→−
p=1

m = 5

(3) p + 1 = 2 → p = 1

⎫

⎭

⎬

⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪

m + n + p = 5 + 3 + 1 = 9

ff(−5) = 1fx

f(x) = 1

gx

g(x) = x

= 2
f( ) − g(0)m2

mg(−1)
⇒ = 2

1 − 0
m(−1)

⇒ −2m = 1 ⇒ m = −
1
2

f(x) = K

1

f(x) = = = x →
+ xx3

+ 1x2

x( + 1)x2

+ 1x2
تابع ھمانی

2

f(x) = = x →
4x

4
تابع ھمانی

3

4

f(x) = = →
2x + 2

2(2x + 2)

1
2

تابع ثابت

f(x) = xتابع ھمانی

g(x) = cتابع ثابت g(x) = 5− →−−−
g(5)=5

ضابطۀ تابع ثابت

g( ) + 2f( ) = 5 + 22
−−

√ 3
−−

√ 3
−−

√

1
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- تعریف دقیق هدف 

- امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف 
زیرا خواب یک نیاز فردي است، ولی احترام به جمع یک خواستۀ اجتماعی است و فرد بر اساس ارادة خود و به احترام دیگران، خواستۀ جمعی را به خواستۀ  100

فردي ترجیح می دهد. 
عوامل شکل دهندة نگرش متنوع است و تحت تأثیر نظام شناختی فرد، باورها و ارزش هاي او قرار دارند. 

عاملی که فرد را برمی انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوي رفتار معین سوق می دهد، انگیزه نام دارد. انسان براي حرکت و انجام یک رفتار به موتور حرکتی  101
نیاز دارد. عوامل شکل دهنده به رفتار انسان عوامل انگیزشی و نگرشی افراد است. 

حجم ردهاي حسی زیاد، اما مدت ذخیره سازي اطالعات آن ها کوتاه است.   102

بازبینی و اصالح راه حل    انتخاب راه حل هاي جایگزین   103

عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان، تصمیم گیري است که عبارت است از ارزیابی راه هاي مختلف و انتخاب بهترین راه.   104
بزرگساالن برخالف کودکان و حیوانات، علت رفتار خود را فراتر از نیازهاي زیستی می دانند.  105

 .( 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 (  106
افراد همواره به دنبال مجموعۀ علل براي پیوند میان شکست ها و موفقیت خود با آن هستند، به این قضاوت هاي عللی اسناد می گویند.  107

الف) ارزیابی راه حل هاي انتخاب شده باعث دستیابی به مالکی روشن براي فهم موقعیت می شود.   108
ب) افرادي که مسائل را خوب حل می کنند، دوست دارند روش هاي پیشین خود را بهبود ببخشند و یا اصالح کند. 

ج) در تشخیص مسئله بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند و خود فرد آن را شناسایی کند. 

دلیل نادرستی عبارت ها:   109
ب) باورها و نظام ارزشی فرد به دو صورت مثبت و منفی عمل می کنند. 

ج) زمانی اقدام به یک عمل می کنیم که همزمان از ادراك کارایی و کنترل برخوردار باشیم. 
د) اگر بین فعالیتی که انجام می دهیم و نتایجی که انتظار داریم به دست آوریم، رابطه اي وجود نداشته باشد.، فرد دچار درماندگی آموخته شده می شود.

110  برخی از افراد در یادآوري اطالعات گذشته، به تحریف خاطرات یا افسانه بافی روي آوردند.این موارد نمونه اي از خطاي نوع اضافه کردن است.در این خطا فرد
چاله هاي ایجاد شده را پرمی کند.یکی از رایج ترین خطاهاي اضافه کردن بازشناسی یا یادآوري غیر واقعی رویداد اتفاق نیفتاده است که فرد به غلط ادعا می کند آن رویداد خاص قبًال اتفاق افتاده

است.در چنین حالتی می گویند حافظۀ کاذب شکل گرفته است.
در سایر گزینه ها: پردة شب، بذر محبّت و زنگ غم، اضافۀ تشبیهی یا تشبیه فشردة ترکیبی هستند.  111

زلف: مشبّه / گویی: ادات تشبیه / روز و روزگار: مشبّه به / کوتاه و سیاه: وجه شبه   112

 113

 114

مرغ دل/ دام زلف/ دانۀ خال/ طایر اندیشه/ دام هوس، تشبیه در این گزینه از سایر گزینه ها بیشتر است.   115
بررسی سایر گزینه ها: 

»: خار بال / گلچهره  چهرة مانند گل  گزینۀ «

»: سیل اشک / خاك وجود   گزینۀ «

»: سروقامت / عارض ماه   گزینۀ «
بررسی موارد در گزینه ها:   116

: حس آمیزي: نسبت دادن تلخی و شیرینی به افسانه / اغراق : این که لطافت و تأثیر معشوق به قدري است که معشوق از خون، شیر و از نوش، نیش و از خار، گل می سازد.  گزینۀ 

: تشبیه شاخه گل (مشبه) به دام (مشبه به) / کنایه: رشته بر پا کنایه از اسیر و گرفتار  گزینۀ 

: مجاز: عالم مجاز از مردم عالم / جناس: «رو» و «سو» (ناقص اختالفی)  گزینۀ 

گزینه  تضمین و اسلوب معادله ندارد. 
دو اثر ارزشمند سعدي یعنی گلستان و بوستان، به ما درس حکمت و اخالق را می آموزد.  117

 118

» با چهار پایه آوایی دارند.   ) با سه پایۀ آوایی و مصراع گزینۀ « مصراع صورت سوال و سایر مصراع ها ( و  و   119
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ـِ  زا  ران    َدم  اُ  مید با  ر  بُبـ  ري  صد  ه

:( گزینۀ (
 

ش بود ِد گی دوَح َتر ِزنَم ر ا را

:( گزینۀ (
 

ران  َط  َلب َدر  ِن  هـُ  یا َسر  ِب  َع  َدم   

:( گزینۀ (
 

ِك  هس  َتم َر  زین  ُك  نم عا  شِق  َت 

عشق: مشبّه؛ آتش: مشبّهٌ به؛ سوزاندن: وجه شبه؛ ادات تشبیه: محذوف    120

اندیشۀ محوري این بیت بر محور عقل است و عقل گرایی از خصیصه هاي سبک خراسانی است. ناصرخسرو می گوید: شاخۀ درختی که براي آدمی میوه و ثمر  121
نیاورد، بود و نبودش یکسان است. 
امّا مفاهیم حاکم بر دیگر گزینه ها:  

) تقدیر گرایی  ) رواج روحیۀ عرفانی گزینۀ ( ) «غم گرایی، گزینۀ ( گزینۀ (

«به کار بردن صنایع ادبی به جاي تفّکر و تعّمق» از خصیصه هاي ادبی موجود در نثر سبک عراقی است.  122

«گل رخ» و «سرو سمن چهر»: استعارة مصّرحه از یار   123

- از میان می رود /  - تا آن جا که نثر ساده در اکثر - نثر فنی در قرن هشتم با سیطرة تیموریان بر ایران /  - نثر فنی در قرن هفتم ضعیف می شود /   124

- و نویسندگان، آثار موجود را که به نثري ساده بود، به نثر فنی باز می نوشتند. کتاب هاي این دوره جاي نثر فنی را می گیرد. / 

» اشاره به این موضوع دارد که حریصان هیچ گاه از نعمت سیر نمی شوند و » قناعت و توصیف آن است، اما بیت گزینۀ « ،  و  مفهوم ابیات گزینه هاي «  125
همیشه بیشتر می خواهند.

در رباعی صورت سؤال در مورد آسایش بشري مطلبی نیامده است.   126
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در مصراع راحت طلبی ز کام دندان برکن  گزینۀ «

»: گشتیم و ندیدیم جز از رنج و محن  گزینۀ «

»: بیت دوم  گزینۀ «

در این بیت شاعر خودش را به مرغی تشبیه کرده که به گلشن رضوان می رود.  127

» موضوع محوري بیت » است. اما در گزینۀ « » و بیان حاالت عاشقانه: گزینۀ « »، اعتقاد به قضا و قدر: گزینۀ « از ویژگی هاي سبک عراقی غم گرایی: گزینۀ «  128
مرتبط با مدح و متعلق به سبک خراسانی است. 

» ایثار براي رفاه دیگران است.  مفهوم بیت صورت سوال و گزینۀ «  129
مفهوم مشترك هر دو بیت آینده نگري و سنجیده رفتار کردن است.   130

 131

مالتوس نظریه پرداز لیبرال بود که عقیده داشت کسی که در دنیاي از قبل تملک شده به دنیا می آید، اگر نتواند قدرت خود را از والدینش دریافت کند، هیچ گونه  132
حقی براي دریافت کمترین غذا یا چون و چرا دربارة موقعیت خود ندارد. 

براي رسیدن به کمونیسم   133
جامعۀ آرمانی مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داري عبور می کرد، مالکیت خصوصی را از بین می برد و صورتی سوسیالیستی و کمونیستی پیدا  134

می کرد. سوسیالیسم و کمونیسم دو رویکرد جامعه گرا در مقابل رویکرد فردگراي لیبرالیستی هستند.

: گزینۀ   135
آتش دو جنگ جهانی اول و دوم به کشورهاي اروپایی و غربی محدود نشد.

رقابت کشورهاي غربی بر سر مناطق استعماري عامل وقوع جنگ جهانی بود.

پیامد انتقال بحران اقتصادي به اقشار محروم جامعه موجب تحریک آن ها شده و می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود.  136

بررسی موارد:   137

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

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

- جوامع سوسیالیستی به بهانۀ عدالت اقتصادي، آزادي معنوي و دنیوي افراد را از بین بردند.   138
- 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.   139

- فرهنگ صهیونیسم  مرکزي و پیرامونی  خود در مرکز و منطقۀ پیرامون را به خدمت می گیرد.
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140  بحران اقتصادي، در صورتی ك کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود. 

- نخستین بحران اقتصادي در سال  میالدي در انگلستان به وجود آمد.   141
- بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا، هر دو هویتی اقتصادي دارند. 

لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادي، به ویژه آزادي اقتصادي، راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز کرد.   142

سوسیالیسم به مالکیت خصوصی معتقد است، ولی برخالف سرمایه داري آن را مطلق نمی داند.  143

مارکس در نیمۀ دوم قرن نوزدهم لیبرالیسم اقتصادي را نقد کرد. از نظر او، حل چالش هاي جامعۀ سرمایه داري، فقط با یک انقالب قابل بود.   144

اصطالح مرکز و پیرامون به نقش مرکزي کشورهاي ثروتمند و صنعتی اشاره دارد. این اصطالح را کسانی به کار می برند که معتقدند، کشورهاي پیرامونی به  145
سبب عملکرد کشورها مرکزي، ضعیف و فقر شده اند.

نظریه پردازان لیبرال، آزادي فعالیت صاحبان سرمایه را فیاض پیشرفت جامعه می دانستند و چالش فقر و غنا ماحصل لیبرال اولیه است و به نظر مارکس فقط با  146
یک انقالب قابل حل بود. 

گزینه  صحیح است.   147
بررسی عبارات نادرست: 

- عبارت اول: چالش فقر و غنا چالشی همیشگی است. 

- عبارت سوم: نخستین بحران اقتصادي در سال  م در انگلستان به وجود آمد. 
- عبارت چهارم: آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي تمامی جامعه را در بر می گیرد.

م توانست قدرت را در روسیه به دست گیرد.  حزیب کمونیست شوروي با انقالب سال   148
قسمت دوم: ریکاردو و حالتون نظریه پردازان لیبرال بودند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: درست - درست   گزینۀ «

»: درست - درست   گزینۀ «

»: درست - نادرست (شعار جواع سوسیالیستی عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت بود.)  گزینۀ «

به ترتیب از مهم ترین عوامل وقوع دو جنگ جهانی رقابت کشورهاي اروپایی بر سر مناطق استعماري بود. دو جنگ جهانی با درگیري کشورهاي اروپایی آغاز  149
شد. هیچ یک از این دو جنگ منشأ دینی نداشت. 

 150
روشنگري 

پیامد ویژگی دورة زمانی 

دئیسم عقل گرایی، نفی وحی قرون هفدهم و هجدهم 

حس گرایی، نفی عقل وقرون نوزدهم و بیستم 
وحی

دانش ابزاري 

افول تجربه گرایی، نفیپایان قرن بیستم 
تجربه، نفی عقل و وحی 

بحران معرفتی 

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.  151

معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که به خوِد پدیدة شناخت می پردازد. در گذشته، برخی مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح می شد؛ امّا  152
امروزه به علت طرح پرسش هاي جّدي و جدید دربارة معرفت و ظهور دیدگاه هاي گوناگون، این بخش از فلسفه به صورت شاخۀ مستقلی در آمده که به آن «معرفت شناسی» یا «نظریۀ معرفت»

می گویند.

در گذشته برخی مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح می شد. اما امروزه به علت طرح پرسش هاي جّدي و جدید دربارة معرفت و ظهور  153
دیدگاه هاي گوناگون، این بخش از فلسفه به صورت شاخۀ مستقلی در آمده که به آن «معرفت شناسی» یا «نظریۀ معرفت» می گویند.

شناخت حسی با وجود خطاپذیر بودن، قابل اعتماد است و شناختی معتبر می باشد. به کمک این شناخت می توان جهان مادي را شناخت.  154

شناخت حسی خطاپذیر است؛ اما این شناخت به قدري براي ما معتبر است که بر  پایۀ آن در طبیعت زندگی می کنیم، از اشیاي طبیعی بهره می بریم و نیازهایمان  155
را برطرف می کنیم.

ابن سینا در یکی از کتاب هاي خود که به تبیین عرفان می پردازد، به طور دقیق معرفت شهودي را توضیح می دهد.   156

مالصدراي شیرازي (فیلسوف بزرگ قرن یازدهم) راه شیخ اشراق را تکمیل کرد.   157

بیکن منتقد ارسطو بود و دکارت معتقد بود که شناخت نفس مجرد بدون نیاز به حس و تجربه به دست می آید.  158

رد سایر گزینه ها:   159

) توجه انسان به اصول اخالقی و فضائل ناشی از نهادمندي آن ها در فطرت او نیست؛ بلکه براي منظم ساختن زیست اجتماعی خود اقدام به وضع این اصول کرده است.  گزینۀ 

) از نظر داروینیست ها اصول اخالقی ابداع شده اند نه کشف.  گزینۀ 

) فضیلت گرایی در نهاد انسان است و وارد زندگی اجتماعی نشده است.  گزینۀ 

از نظر ارسطو ناطق بودن و قوة نطق انسان به معنی سخن گفتن او نیست، بلکه مقصود اصلی همانا قوة تفکر و تعقل اوست.   160
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ارسطو بدن را بدون نفس موجودي مرده می داند.  161
از نظر دکارت، «من» همان روح یا نفس انسان است.   162

تشریح سایر گزینه ها:   163

) روح و بدن کامًال از هم مجزا هستند. 

) روح از قوانی فیزیکی آزاد است ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت می کند و آزاد نیست. 

) روح یا نفس مرکز اندیشه ها است. 
از نظر ماتریالیست ها انسان هم چون یک ماشین مادي بسیار پیچیده است، نه چیزي فراتر از آن.   164

گرگیاس معتقد است که اگر هم چیزي وجود داشته باشد، براي انسان قابل شناخت نیست.  165
بررسی سایر گزینه ها:   166

) نفس، حقیقت برتر وجود انسان است.  گزینۀ 

) نفس قابل رویت نیست.  گزینۀ 

) نفس غیرفانی و جاوید است. گزینۀ 

بنابر این دیدگاه، مفاهیمی مانند خدا، اختیار، نفس و روح که تجربه دربارة نفی یا اثبات آن ها نمی تواند نظر دهد، اصوًال قابل بررسی علمی نیستند.   167
به خاطر اهمیتی که افالطون به عقل می داد، معتقد بود شناخت عقلی بسیار مطمئن تر از شناخت حسی است و اموري را که عقل درك می کند، ارزش برتري دارد.  168

به اعتقاد او عقل می تواند جهانی برتر از جهان طبیعت را بشناسد و براي آن استدالل ارائه نماید. افالطون نام این جهان برتر را عالم مثل نامید.
169  سازمان سنجش دو گزینه را پاسخ صحیح دانسته است. 

بررسی گزینه ها: 

»: عقل مربوط به ابزارهاي شناخت است.  گزینۀ «

»: در صورت سوال صحبت از درك خطا شده و براساس مثال هاي کتاب درسی، مربوط به ارزش شناخت می شود. (اینکه شناخت تا چه اندازه معتبر است و در چه زمان هایی دچار خطا گزینۀ «
می شود)

از نشانه هاي ارزش و اعتبار شناخت حسی، توانایی حس در شناخت تفاوت ها و تمایزها است. شناخت تمایزها و تفاوت هاي اشیا این مکان را به انسان می دهد  170
که به کمک عقل خود از اشیاي متفاوت استفاده هاي مختلف بکند؛ مثال اگر در مقابل ما یک لیوان آب و یک ظرف غذا باشد، براي رفع تشنگی لیوان آب را برمی داریم و براي رفع گرسنگی به سراغ

ظرف غذا می رویم. این عمل به ما می فهماند که ما در تشخیص لیوان و ظرف غذا اشتباه نکرده ایم.  
امروزه حدود چند هزار زبان در سراسر جهان وجود دارد که مردم به آنها تکلم می کنند. برخی از این زبان ها در ناحیه اي کوچک رایج اند و گاهی کمتر از هزار  171

نفر سخنگو دارند و بعضی از آنها نیز در قاره هاي مختلف جهان گسترده شده اند و میلیون ها نفر با آنها تکلم می کنند. پراکندگی همۀ زبان ها بر روي نقشه، کار دشواري است. 
پدیدة پخش یا انتشار فرآیندي است که طی آن یک موضوع یا پدیده مانند زبان، مذهب، افکار، ایده ها، نوآوري، وسایل و ابزار، لباس، شیوة زندگی و حتی  172

بیماري از یک مکان به سایر مکان ها گسترش می یابد. 
معموالً  در اطراف شهرهاي مذهبی و مجاورت مکان هاي مقدس، بازارها، هتل ها و بنگاه هاي مسافرتی و فروشگاه هاي مختلف براي مسافران و بازدیدکنندگان پدید می آید.

در گذشته جنگ ها و داد و ستد میان نواحی نقش مهمی در پدیدة پخش فرهنگی داشته است. براي مثال، آمد و شد کاروان ها در مسیر جادة ابریشم موجب  173
گسترش ابداعات، افکار، کاالها، و ... در سرزمین هاي مختلف می شد.

حکومت غزنویان بر مناطقی از سرحدات شرقی ایران (افغانستان کنونی) و شمال غربی هند، تا اواخر قرن ششم هجري ادامه یافت.   174
حکومت سلجوقیان به دنبال مرگ وزیر و پادشاه قدرتمند خود، یعنی خواجه نظام الملک و ملکشاه، در اثر اختالفات فراوان بر سر قدرت و جانشینی دچار ضعف  175
شد. هم چنین هجوم اقوام مهاجمی هم چون قراختائیان و ُغزها منجر به از دست رفتن ماوراءالنهر و وارد آمدن آسیب ها و خسارت هاي فراوان به شهرها و روستاهاي خراسان و دیگر مناطق ایران

شد. 
بررسی گزینۀ نادرست:    176

»: در مقایسه با مردم غیرشهري، بازاریان و صنعت گران از زندگی به مراتب بهتري برخوردار بودند.  گزینۀ «
در اوایل دوران مغول ها، به  دالیل مختلفی همچون گرایش اشرافیت نظامی مغول به بی نظمی و زیاده طلبی، بی توجهی حاکمان مغولی به قوانین اسالمی و بیگانگی  177

آنان با سنت هاي ایرانی، نظام مالیاتی را به هم ریخت. 
پس از مسلمان شدن مغوالن، اخذ خراج از کشاورزان مورد توجه بیشتري قرار گرفت و سه گونه مالیات کشاورزي، مالیات بازرگانی و مالیات دامی تا پایان عهد تیموریان تداوم یافت. 

پس از مرگ شاه اسماعیل اول، پسرش تهماسب، در ده سالگی به تخت شاهی نشست. در سال هاي آغازین پادشاهی او، اوضاع حکومت صفوي بسیار آشفته و  178
نابسامان بود، از یک سو، سران ایالت قزلباش به خودسري و نافرمانی پرداختند و با یکدیگر به نزاع برخاستند و از سوي دیگر، ازبکان از شرق و عثمانی ها از غرب به مرزهاي ایران هجوم آوردند. 

شاه عباس اول پس از پایان دادن به سرکشی امراي قزلباش و سامان دادن به اوضاع داخلی، آمادة مقابله با دشمنان خارجی شد.   179
شاه عباس گروهی از ارامنه را در اصفهان مستقر کرد و از دانش ها و تجارب فنی، اقتصادي و تجاري آنها به نفع کشور بهره برد. 

در عصر صفوي در علومی چون فقه، کالم و تفسیر، علماي بزرگی پا به عرصه نهادند. صدرالدین محمد بن قوام شیرازي معروف به صدرالمتالهین و مالصدرا از  180
شاگردان شیخ بهایی و میرداماد بود. او در فلسفه مؤسس مکتب فلسفی، حکمت متعالیه است. در حوزة فلسفه و عرفان، میرداماد مشهور به معلم ثالث و بنیانگذاران مکتب فلسفی اصفهان، صاحب

تالیفات ارزشمند و شهرتی بسیار است. 
پس از جنگ جهانی دوم، کشورهاي جهان به دو بلوك غرب (کشورهاي سرمایه داري آمریکا و اروپاي غربی) و بلوك شرق (کشورهاي کمونیستی شوروي  181

سابق، چین و اروپاي شرقی) تقسیم شدند. جنگ جهانی اول و دوم خسارت هاي زیادي به کشورهاي سرمایه داري صنعتی زد. 
یک واحد جغرافیایی مانند روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان است که تحت عنوان فرو ملی توسط دهداري، شهرداري، بخشداري، فرمانداري و استانداري  182

اداره می شوند. 
منطقۀ آزاد قشم، یک ناحیۀ سیاسی ویژه می باشد که نظام مدیریتی مخصوص به خود دارد. 
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کانون نواحی سیاسی همان پایتخت ها، مراکز ایالت ها و استان ها و شهرهاي مهم ناحیه اي یا مقر سازمان هاي بین المللی هستند.   183
هر ناحیۀ سیاسی فضاي جغرافیایی را در بر می گیرد و نظام مدیریت براي ادارة بهتر امور، آن فضا را به واحدهایی تقسیم بندي کرده است. 

منطقۀ خلیج فارس منطقه اي مهم و حیاتی است زیرا این منطقه در حال حاضر مهم ترین انبار نفت جها است و کشورهاي عمدة صادرکنندة نفت در این منطقه  184
واقع اند. وجود آبراهۀ تنگۀ هرمز و دسترسی به آب هاي آزاد اقیانوس ها از طریق آن، اهمیت خاصی به این منطقه داده است. 

انسان ها با تغییراتی که در محیط هاي طبیعی به وجود می آورند، «چشم اندازهاي فرهنگی» خلق می کنند. فرهنگ هر ناحیه، موجب به وجود آمدن چشم اندازهاي  185
خاصی در آن ناحیه می شود. 
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