
» این است که در عین اینکه باید در امور توکل داشت،تالش را هم باید مورد نظر قرار داد.  بیت صورت سؤال و گزینۀ «  1
بررسی سایر گزینه ها: 

»: توصیه به توجه نکردن به دنیا   گزینۀ «

»: تناسب تالش و نتیجه  گزینۀ «

»: راضی بودن به قضاي مقّدر گزینۀ «

خطوه: گام و قدم، جمع آن  خطوات   2
مفهوم بیت «چهارم»: «راضی و خشنود بودن به درد در زمانی که درمانی نیست» امّا مفهوم سایر گزینه ها به «قناعت به مال کم دنیا» اشاره دارد.  3

در این گزینه سخنی از تقلیِد نابخردانه نیامده؛ بلکه از َپروردِن زشت گوهران و پیامدهاي ناگوار آن سخن رفته است.   4

» که خودش به سؤالش پاسخ هم داده است. فقط در بیت » واقعًا گوینده پرسشی را مطرح می کند و در پی یافتن پاسخ آن است. در بیت « » و « در بیت هاي «  5
دوم است که منظور گوینده از طرح پرسش، رسیدن به پاسخ نیست: چه (چرا) باشی چو روبه به وامانده سیر= نباید مانند روباه به وامانده (پسمانده) سیر باشی. 

» به ویژگی «آزادگی» سرو اشاره می کند و در سایر ابیات به «راست قامتی» درخت سرو، مّدنظر شاعر است. گزینۀ «  6

- روزگار  - پیمان     عهد دوم:   7

» فقط در مفهوم درخت سرو است اما در سایر گزینه ها «راستی قامتی» درخت سرو مّدنظر بوده است. «سرو» در گزینۀ «  8
معنی دقیق عبارت سؤال در گزینۀ «دوم» وجود دارد.   9

ُدُرست: تندرست و سالم/ بار: اجازة مالقات/ داده آید: داده شود/ علّت: بیماري/ تمامی: همگی/ زایل شد: برطرف شد، از بین رفت. 

»: آزادگان، بیشتر »: در دنیا آرامش و سالمت وجود ندارد. /  گزینۀ « »: توصیه به بخشش و آزادگی /  گزینۀ « »: ستایش آزادگی / بیت سؤال و  گزینۀ « 10  گزینۀ «
سختی می کشند.

» هم استغنا را می ستاید که موجب آسایش او از عبارت صورت سؤال ابراز نیاز کردن به غیر را نکوهش می کند و آن را مایۀ مذلت انسان می داند. بیت گزینۀ «  11

» به نوعی شاعر »، پیر زاري نکردن به درگاه دیگران را مایۀ عزت خود دانسته است. اما در بیت گزینۀ « » بیان نیاز را مستوجب تبعات سختی می داند. در بیت « شاه و وزیر می شود. بیت گزینۀ «
از استغنا شکایت می کند و معترض است که چرا به مقام استغنا رسیده، چون دردها و زخم هاي زیادي دارد تا جایی که مجالی براي آه کشیدن نگذاشته اند.

» این است که «یقین باعث باال رفتن ایمان بندگان و از بین بردن خیاالت و تّوهمات پوچ آن ها در مورد خلقت و مفهوم مشترك شعر صورت سؤال و گزینۀ «  12
کائنات است.» 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: هیچ کس علم الیقین را به درستی درك نمی کند.  گزینۀ «

»: حتی به یقین هم اطمینان نکن و باز هم به کسب تجربه بپرداز.  گزینۀ «

»: (امیر المؤمنین) به یقین در شهر علم است. تلمیح به حدیث نبوي « َأَنا َمِدیَنُۀ اْلِعْلِم َو َعِلیٌّ َبابَُها » دارد.  گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:   13

»: به نشاط قلم درنهاد : به شادي شروع به نوشتن کرد.  گزینۀ «

»: خیر خیر جواب می آوردم: سریع جواب نامه ها را می آوردم.  گزینۀ «

»: در عهدة این نشوم: مسئولیّت این کار را قبول نمی کنم.  گزینۀ «

» ازلی بودن عشق است؛ یعنی عشق مفهوم بیت صورت سؤال و سایر گزینه ها «توصیف نظام احسن آفرینش و آفرینش بی نقص خداوند است» امّا مفهوم گزینۀ «  14
از روز آغازین آفرینش در نهاد انسان بوده و تا روز ابد همیشه خواهد بود. 

واژه هاي «شراب، شاهد و چنگ» رابطۀ تناسب دارند اما در سایر گزینه ها تضاد وجود دارد:   15
بررسی سایر گزینه ها: 

»: بی خبر و صاحب خبر/ راهرو و راهبر   متضاد هستند.  گزینۀ «

»: فقیر و غنی/ شقی و سعید   متضاد هستند.  گزینۀ «

»: فراق و وصل   متضادند.  گزینۀ «

» به عدم عبرت پذیري انسان بیت هاي مرتبط به مرگ و فرارسیدن روز حساب اشاره دارند و این که تا فرصتی هست کارهاي نیک انجام بده، اما بیت گزینۀ «  16
اشاره دارد.

،  و  مشهود است ولی در بیت دوم، شاعر می گوید: با من از شعر سؤال اشاره دارد به غروب عمر خوارزمشاه یعنی زوال قدرت که این مفهوم در ابیات   17
حکایت جمشید و پادشاهی بزرگ او سخن مگو چراکه خاك در مغان (میکده) کمتر از تاج شاهی نیست. 
شکل درست فعل مجهول در این گزینه: سخن مّدعیان شنیده می شود.  18

» حرف را بین مضاف و مضاف الیه آمده است:  صورت سؤال به این معنی است که در کدام گزینه «را» از نوع فّک اضافه به کار رفته است و در گزینۀ «  19

شیخ ما را چشم   چشِم شیخ ما (را عالمت فّک اضافه است.) 
بررسی سایر گزینه ها:
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»: شیخ را گفت   به شیخ گفت: «را» حرف اضافه است.  گزینۀ «

»: آن را نوشتم   «را» نشانۀ مفعول است.  گزینۀ «

»: درویشی را بنشانده   مفعولی است  /  او را چیزي می نوشتم   براي او: «را» حرف اضافه است.  گزینۀ «
معناي کامل واژه ها:   20

سرسام: توّرم سرو مغز و پرده هاي آن که یکی از نشانه هاي آن، هذیان بوده است. 
شبگیر: سحرگاه، پیش از صبح 

متقارب: نزدیک به هم، در کنار هم 
همایون: مبارك، خجسته، نیک بخت

 ( ) /  ال : نه ( رد گزینه هاي 3 و  ) /  الُجّهال : نادانان /  دائمًا : همواره (رد گزینۀ  َنستشیُر: مشورت می کنیم (رد سایر گزینه ها) العقالَء: با خردمندان (رد گزینۀ   21
بررسی سایر گزینه ها:    22

»: فعل مضارع  «ُیوّفر»   گزینۀ «

»: فعل مؤنث  «وّفرت»   گزینۀ «

»: آمدن «کان» از موارد نادرست است. زیرا فعل ماضی نقلی است و باید با قد بیاید.  گزینۀ «

) / جعلنا: قرار می دهم (رد سایر گزینه ها) / ِلولّیه: صاحب خوش، ولّی دم او / سلطانًا : قدرت، ) / ُقتل: کشته شود (رد گزینه هاي  و  من: هر کس (رد گزینۀ   23

( قدرت سلطه (رد گزینۀ 
بررسی سایر گزینه ها:   24

»: «علماي مسلمین» ترکیب اضافی و «اسالم» مضاف الیه آمده است.   گزینۀ «

»: «باعث نشر... شدند» و «برده بودند» نادرست است.  گزینۀ «

»: «دانشمندان مسلمین» به عنوان ترکیب اضافی، «گسترش داده بودند» و «حالتی» که به شکل نکره آمده اشتباه است. گزینۀ «
أال تعلم... صورت صحیح ترجمۀ این عبارت: «آیا نمی دانی که دوستداِر صادق» در این گزینه کلمۀ همیشه و است اضافه است.    25

دراین گزینه فعلی وجود ندارد بنابراین مفعول هم نخواهیم داشت.   26
بررسی سایر گزینه ها: 

» سکینَۀ   گزینۀ «
» َخْلق، ُخُلق   گزینۀ «

»  ِعلَم مفعول هستند.  گزینۀ «

) /  للطالب: براي دانش آموز ( رد سایر گزینه ها) / أن «اَألفضل» اسم تفضیل است و مضاف واقع نشد، در نتیجه معنی تفضیلی [=تر] می دهد، ( رد گزینه هاي  و   27

ینتخب: انتخاب کند ( رد گزینۀ  ) 
نکته: 

ُکّل+ اسم مفرد معنی «هر» 

ُکّل+ اسم جمع معنی «همه، تمام» 

ُکّل+ حرف «ِمن»  معنی «هر یک از» 

» به درستی ترجمه شده است.  «عندنا دواٌء» دوایی داریم فقط در گزینۀ «  28
«عنَد+ اسم یا ضمیر معنی دارد، می دهد.» «عندنا» «داریم» 

اسم تفضیل «َأْخَطر» مضاف واقع شد معنی صفت عالی [=ترین] می دهد.
«َعّالم» اسم مبالغه به معنی «بسیار دانا» است.   29

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «الُجّهال» مفرد «جاِهل» اسم فاعل است.  گزینۀ «

جاجۀ»: ظرف شیشه اي، بُطري.  »: «الزُّ گزینۀ «

»: «التُّّجار» مفرد «التِّاجر» اسم فاعل است.  گزینۀ «

»: «اْسَتِمُعوا» فعل امر، جواب شرط است.  در گزینۀ «  30
بررسی سایر موارد: 

: «َیْعَلْم» جواب شرط به صورت فعل مضارع  گزینۀ 

: «َتْحُصْد» جواب شرط به صورت فعل مضارع  گزینۀ 

: «َجَري» جواب شرط به صورت فعل ماضی است. گزینۀ 

) فعل شرط به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  جمله شرطیه است، َمن: هرکه – شاَوَر: مشورت کند (رد گزینۀ  و   31

) کلمۀ «هر» اضافی است.  فی َامٍْر: در امري (رد گزینۀ 
َقبَل أن َیْعِزَم: قبل از اینکه تصمیم بگیرد. (رد بقیه گزینه ها) 

َفَقد ِانَْتَفَع: سود برده است. ماضی نقلی است. 
«َمساکن» جمع مکّسر «مسکن» و اسم مکان است، پس بر مکان داللت دارد.   32

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «ُمقاِتل» اسم فاعل است. گزینۀ «
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»: «َمفاّخر» جمع «َمفخرة» است و ارتباطی به مکان ندارد.  گزینۀ «

»: «َمصالح» جمع «َمصلحۀ» است و ارتباطی به مکان ندارد.  گزینۀ «
زّوار جمع مکسر زائر و داللت بر شدت یا بسیاري ندارد.   33

(معرفۀ: بر وزن مفعلۀ، شناخت و درك) هر چند ظاهرًا بر وزن اسم مکان است ولی چون مفهوم مکانی ندارد آن را اسم مکان حساب نمی کنیم. (مصدر است!)   34
نکته: 

گاهی کلمات بر وزن هاي اسم مکان (َمفَْعل - َمفِْعل - َمفَْعَلۀ) مفهوم مصدري دارند و دیگر اسم مکان محسوب نمی شوند (معرفۀ - مسکنۀ:فقر - معصیۀ - مسألۀ: سؤال - مرحمۀ: لطف - مشورة و ...)  
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (مکاتب  مفردش: مکتب)  گزینۀ «

»: (مدارس  مفردش: مدرسۀ)  گزینۀ «

»: (المصَنع  کارخانه)  گزینۀ «

(المطاعم  مفرده: الَمطَعم یعنی رستوران) / (المطابع  مفرده: الَمطَبع، الَمطَبعۀ یعنی چاپ خانه) (المصانع  مفرده: المصنع، کارخانه)   35
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (المرحمۀ: لطف و محبت، اسم مکان نیست بلکه مصدر است.)  گزینۀ «

»: هیچکدام اسم مکان نیستند: (الُممستنقع: باتالق) و اسم مفعول از استفعال (المستشفی: بیمارستان، اسم مفعول از باب استفعال) و (الُمستوصف: درمانگاه، در معنا اسم مکان ولی در لغت، اسم گزینۀ «
مفعول از باب استفعال!) 

»: (الِمضیاف: وزن آن مربوط به اسم مکان نیست.) هیچکدام اسم مکان نیستند.  گزینۀ «

تصحیح گزینه هاي نادرست:   36

»: الزم، مبنی  گزینۀ «

»: مصدٌر من باب إفعال   گزینۀ «

»: معرب  گزینۀ «

»، «ما» شرطیه نیست، بلکه معناي «آنچه» می دهد و موصولی می باشد.  در جملۀ گزینۀ «  37
ترجمۀ عبارت: آنچه از معلومات در این مقاله خواندي، به فارسی ترجمه اش کن. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: هر کس گل بزند، به فینال می رود.  گزینۀ «

»: هر کس عمل نیک انجام دهد، خدا پاداش خیر به او می دهد.  گزینۀ «

»: هر چه از نیکی ها انجام دهیم، نتایج مفیدش را می بینیم. گزینۀ «
در متن اسم تفضیل نداریم (أصفر:) رنگ زرد است و رنگ ها اسم تفضیل نیستند. اسم مکان بر وزن (َمْفَعل - َمفِعل - َمفعَلۀ) می باشد و (الَمتجر) اسم مکان محسوب  38

می شود. (حاّر - ُمکیِّف) اسم فاعل، (ي در فعل یساعدنی) مفعول است. 

ترجمۀ عبارت: هر چیزي از خوبی انجام دهید خداوند آن را می داند.   39
در این گزینه (خیر) به معناي (خوبی) است و اسم تفضیل محسوب نمی شود اما در سایر گزینه ها معناي (بهتر - بهترین) دارد و اسم تفضیل است. 

در این گزینه (أکمل) اسم تفضیل و نقش آن (مفعول) است.   40
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (أکابر: مفرده أکبر) نقش فاعل دارد.  گزینۀ «

: مبتدا، أنفُع: خبر) است.  »: ( أحبُّ گزینۀ «

»: (أحسُن: خبر) است.  گزینۀ «

اینکه انسان در پشت پردة ظاهر و در وراي هرچیزي، خدا را ببیند، معرفتی برتر و عمیق است که در قدم نخست مشکل به نظر می آید، اما هدفی امکان پذیر و در  41
دسترس است، به خصوص براي جوانان؛ زیرا بستر اصلی حرکت به سوي این هدف، پاکی و صفاي فطري قلب است که در اغلب جوانان و نوجوانان وجود دارد. کافی است انسان اندکی قدم به پیش

گذارد و با عزم و تصمیم به راه افتد. در این صورت به یقین خدا نیز کمک خواهد کرد و لّذت چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند. 
هرگونه تصرف درجهان حق و شایستۀ خداوند است واگر خداوند به کسی اذن دهد آن شخص نیز می تواند درمحدودة اجازة خداوند در اشیایی تصرف نماید.  42

چنین اذنی به معناي واگذاري والیت خداوند بردیگري نیست بلکه بدین معناست که آن شخص در مسیر و مجراي والیت الهی قرار گرفته و ازخودش استقاللی ندارد.
«برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارة خدا و قدرت اوست» / تفکر علت بروز عمل از سوي انسان است.   43

«قبًال قومی بودیم جاهل، بت می پرستیدیم، مردار می خوردیم، مرتکب زشتی ها می شدیم، پیوند خویشاوندي را قطع می کریم، بی پناه را پناه نمی دادیم و قوي  44
ضعیف را می بلعید.»

جهان بینی علت یک سبک زندگی و سبک زندگی نیز معلول آن است. امروزه در بازار سبک زندگی، سبک ها و روش هاي گوناگونی از زندگی عرضه و تبلیغ  45
می شود که ما باید از میان آنها دست به انتخاب بزنیم و بهترین را انتخاب کنیم. پس باید انتخاب ما براساس فکر و به دور از احساسات باشد و دلیلی محکم و عقل پسند از آن حمایت کند.  

»: دقت کنید که طبق نگاه اسالم، دنیا و آخرت در یک مرتبه نیستند؛ پس باید توجه به آخرت بیشتر باشد.   رد گزینه «
اینکه زندگی انسان جهت خدایی داشته باشد به معناي توحید عملی است و نمونۀ آن عدم طلب و درخواست از غیر خداست.   46

رد گزینه: دقت کنید که خدا را تکیه گاه عالم دانستن از نشانه هاي توحید نظري است نه عملی. 

«تقواي الهی پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادي ها؛ چرا که شما در برابر همۀ اینها حتی سرزمین ها و چهارپایان مسئولید. خدا را  47
اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید.» 
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ْعَلى» می گفت و خود را پروردگار بزرگ مردم معرفی می کرد؛ خود را مالک دیگر جوامع می پندارند و براي آنها برخی از این انسان ها، مانند فرعون که «َأَنا َربُُّکُم اْألَ  48
تصمیم گیري می کنند.

با گفتن کلمۀ طیبۀ توحید، فرد در زمرة مسلمین قرار گرفته و همچون دیگر مسلمانان داراي حقوق اسالمی می شود.   49

فرد با گفتن «ال اله اال اهللا» دست از شرك و بت پرستی برداشته و به خداي یگانه ایمان می آورد. جملۀ «ال اله اال اهللا» و التزام به آن همه زندگی فرد مسلمان را  50
تغییر می دهد. 

آیه صورت سؤال نفی شرك در والیت و جملۀ گزینۀ  نیز بیانگر شرك در والیت است.  51

میان بعد فردي و اجتماعی توحید رابطۀ متقابل وجود دارد. هر قدر که مردم یک جامعه به سوي توحید حرکت کنند، ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدي  52
می گیرد و زمینه براي رشد انسان ها و حرکت به سوي خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می شود.  

ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد» به بی نیازي خداوند، که مخلوقات هستی خود را وامدار او می دانند، پی می بریم و یک موجود فقط در صورتی در باتوجه به عبارت شریفۀ «َواهللاَّ  53
وجود خود نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتا موجود باشد. در این صورت، چنین چیزي دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد داشت. همواره بوده است و همواره خواهد بود.  

هرکدام از ما براساس فطرت خویش، خدا را می یابیم و حضورش را درك می کنیم. با وجود این شناخت اولیه، قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر دربارة خداوند  54
فرامی خواند و راه هاي گوناگونی را براي درك وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد.

بی همتایی خداوند در کار آفرینش  توحید در خالقیت   55

هدایت جهان به سوي مقصدي معین  توحید در ربوبیت 

توحید در خالقیت (علت)  توحید در ربوبیت (معلول) 

مصنوعات انسانی با سازندگان، در نیازمندي به پیدایش با مخلوقات خداوند شباهت دارند و تفاوت آن ها در نیازمندي به خدا در بقاست. مصنوعات انسانی شاید  56
در پیدایش به سازنده نیازمند باشد ولی در بقا این طور نیست. 

موالنا در بیت «ما چو ناییم و نوا در ما ز توست / ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست» به زیبایی نیازمندي مخلوقات به خداوند متعال را بیان می کند. «ما همچون نی  57
هستیم که براي ایجاد صدا به دمیدن تو نیازمندیم و مانند کوه هستیم که صداي تو را بازتاب می دهیم.»

حضرت علی (ع) می فرماید: «ما َرَأیُت َشیئًا : هیچ چیزي را ندیدم مگر اینکه خداوند را قبل و بعد و با آن دیدم.» سخن ایشان، این مفهوم را بیان می کند که انسان  58
اگر داراي معرفت عمیق و واال باشد و در جهان تفکر کند، هر آن چه را که می بینید، تجلی خداوند و آیه اي از آیات اوست. چون خداوند نور هستی است، باباطاهر در بیت، (به هر جا بنگرم کوه و

در و دشت/ نشان از قامت رعنا تو بینم) نیز به همین مفهوم اشاره می کند. 

آیۀ شریفۀ: «یا أیّها النّاس أنتم الُفقراء إلی اِهللا َو اُهللا ُهو الَغنّی الَحمید» و بیت: «ما همه شیران ولی شیر علم / حمله مان از باد باشد دم به دم» هر دو بیانگر نیازمندي  59
مخلوقات و بی نیازي خداوند هستند. 

از آنجا که خداوند، تنها مالک جهان است تنها ولّی و سرپرست جهان نیز هست و مخلوقات، جز به اجازة او نمی توانند در جهان تصرف کنند. چنین اجازه اي به  60
معنی واگذاري والیت خداوند به دیگري نیست، بلکه بدین معناست که خداوند آن شخص را در مسیر و مجراي والیت خود قرار داده است. اگر خداوند پیامبر اکرم (ص) را ولی انسان ها معرفی

می کند، بدین معناست که ایشان را واسطۀ والیت خود و رسانندة فرمان هایش قرار داده است. 

61  معنی جمله: تعجب آور است که شما چقدر سریع به هر چیزي عادت می کنید. 

) با موفقیت ) تعجب آور       ) مبهم       ) کسل کننده      

اگر می خواهید زبان انگلیسی خود یا هر زبان خارجی دیگر را بهبود ببخشید، باید بعضی از این نکات مفیدي که روي تخته نوشته ام را مورد توجه قرار دهید.   62

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

63  به دلیل وجود تعداد زیادي کار در این ناحیه، کارگران زیادي به این منطقه از کشور سفر می کنند.  

) مهمان پذیر ) احتمالی          ) موجود             ) راحت            

دقیقا بعد از اینکه ما سفر خود را آغاز کردیم آسمان تاریک شد و شروع به باریدن کرد.   64

) وزید ) کشید(رسم کرد)             ) شد               ) پرواز کرد             

65  "باب" تصمیم گرفته آن ماشین ژاپنی را بخرد. مهم نیست چه قیمتی داشته باشد. 

) بدون مشکل ) مهم نیست          ) در مقایسه با            ) با در نظر گرفتن اینکه    

66  ( کارکنان ) باغ وحش از بازدید کننده ها خواستند تا یک اسم براي بچه پانداي جدید پیشنهاد دهند.  

) حدس زدن ) پیشنهاد دادن          ) دریافت کردن             ) اشاره کردن        

67  سرانجام وقتی من به یک کار کم دغدغه تر  تغییر شغل دادم، حالم رو به بهبودي رفت. 

) بهبود یافتن ) مبادله کردن         ) محو شدن              ) تمرین کردن         

او به آن شهر رفت تا از خاطره مرگ مادرش بگریزد.    68

) نصیحت کردن ) گریختن          ) رفتار کردن               ) متعلق بودن         

69  مردم حق دارند تصمیم بگیرند که پول خودشان را چگونه خرج کنند. 

) تصمیم گرفتن ) دریافت کردن      ) محدوده              ) حمل کردن         

من االن کار کمتري نسبت به همین زمان در سال گذشته دارم.    70

باید بدانیم که کلمه ي work به عنون اسم یک کلمه ي غیر قابل شمارش است. پس گزینه هاي  و  حذف می شوند. گزینه ي  نیز کلمه ي work را جمع بسته که غلط است.

ظاهرًا «جین» همیشه کمترین کار و «اندي» بیشترین کار را در این دفتر انجام می دهند.    71

کلمه ي work به عنوان اسم یک کلمه ي غیر قابل شمارش است، بنابراین گزینه هاي  و  حذف می شوند. گزینه ي  نیز از لحاظ معنایی غلط است.
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ترجمۀ جمله: «پولی که آن ها در قبال خدمات شرکت خواسته بودند، هشت میلیون دالر بود.»   72
نکتۀ مهم درسی 

قبل از اسم جمع اعداد به شکل مفرد به کار می روند. 
اعداد جمع با of وقتی بکار می روند که اسم همراه Noun Markers مشخص کننده ها باشد. مثال: 

 millions of the workers

اسم هاي قابل شمارش در حالت جمع با کلمات many / few / a few به کار می روند.   73
اسم people یک اسم قابل شمارش جمع است پس با many به کار می رود. 

ترجمه: بسیاري از سالمندان هستند که در زندگی خود هرگز کامپیوتر را لمس نکرده اند.
«وقتی به خانه مادربزرگ می روي، به چیزي راجع به مهمانی اشاره نکن چون می خواهیم سورپرایز باشد.»   74

) در نظر گرفتن ) بسته بندي کردن     ) اشاره کردن     ) به نظر رسیدن    

ترجمۀ جمله: وقتی شما یک تجربۀ وحشتناك مثل آن داشته باشید، بهبودي مدت زمان زیادي طول می کشد.   75
معنی گزینه ها: 

) علیرغم  ) میان            ) درست           ) تقریبًا          

بیایید با حقیقت مواجه شویم. ما نمی توانیم وانمود کنیم که مشکل بی خانمانی در این شهر وجود ندارد.   76

) وجود داشتن 

) دعوت کردن 

) ناپدید شدن 

) متغیر بودن 

طبق اعالم مرکز آب و هواي لندن، هواي شدید زمستانی در منطقۀ شمال شرقی کشور مورد انتظار است.   77

) قاره

) منطقه، ناحیه 

) درصد 

) شمع 
من مدت طوالنی است که تدریس کرده ام و می دانم که بعضی از دانش آموزان نمره را از دست می دهند صرفًا به این دلیل که سؤال را به درستی نمی خوانند.   78

) صرفًا، به سادگی، فقط 

) به اشتباه 

) به طور روان و سلیس 

) صادقانه 

آتش سوزي بزرگی بود و آتش نشان ها دیر رسیدند، اما آن ها توانستند آن را خاموش کنند.   79
توضیح: فعل هاي مرکب put out به معنی «خاموش کردن» و put off به معنی «به تأخیر انداختن» هستند. در ضمن در این جمله باید به جاي  fire ضمیر مفعولی it قرار بدهیم. 

ترجمۀ جمله: ِکِرم صورت اصالح یافتۀ ما، اثرات شگرفی روي پوست به ظاهر خسته دارد.   80
ترجمۀ گزینه ها: 

»: موقعیت ها  گزینۀ «

»: مترادف ها  گزینۀ «

»: اثرات  گزینۀ «

»: رسوم  گزینۀ «

جمالت  تا  را با توجه به جملۀ عمومی دنباله محاسبه می کنیم که به ترتیب برابرند با:   81

حاصلضرب این جمالت به صورت مقابل است (مخرج هر کسر با صورت کسر بعدي ساده می شود و فقط صورت اولی و مخرج آخري می ماند.) 

 

در دنبالۀ  رابطه اي بین صورت و مخرج کسرها وجود ندارد، بنابراین صورت ها را باهم و مخرج ها را باهم بررسی می کنیم.   82

دنبالۀ صورت کسرها  می باشد که ما بین هر جمله و جملۀ بعدي  واحد فاصله است، با کمی دقت می توان رابطۀ  را بین صورت کسرها یافت. 

همچنین مخرج کسرها  می باشد که جملۀ عمومی آن  است. 

بنابراین دنبالۀ  به صورت  است، حال جملۀ دهم را می یابیم: 

 

مدل هایی را می توان به کمک دنباله نمایش داد که دامنه هاي آن ها عدد طبیعی باشند، گزینه هاي  و  و  داراي دامنه اي طبیعی هستند اما گزینۀ یک (حجم  83
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) دامنه اش می تواند هر عددي باشد.  مکعبی به ضلع 

راه حل اول:   84

با داشتن دو نقطۀ  و  می توان شیب و معادلۀ خط را به دست آورد: 

  

معادلۀ خط را به صورت زیر می نویسیم: 

  

  

در نتیجه ضابطۀ دنباله به صورت زیر است: 

  

که برابر با گزینۀ  است. 
راه حل دوم: 

) باید منفی است؛ پس گزینۀ  و  حذف است.  با بررسی و رد گزینه ها به پاسخ صحیح می رسیم. نمودار نشان دهندة این است که دنباله روند کاهشی داشته است، بنابراین شیب آن (ضریب 

ها را قطع می کند و به ازاي  مساوي صفر حاصل می شود، در نتیجه از بین دو گزینۀ مانده، گزینۀ  تنها گزینه اي است که عرض از مبدأ تابع آن عرض از مبدأ در نمودار نقطه اي است که محور 

مانند نمودار برابر  است. 

با استفاده از عبارت روبه رو اختالف مشترك را به دست می آوریم:   85

  

 

، حاصل عبارت  را به دست می آوریم:  در دنبالۀ حسابی جملۀ عمومی 

   

براي به دست آوردن اختالف مشترك داریم:   86

  

چون دنباله حاصل روند کاهشی دارد پس اختالف مشترك  بوده و جملۀ اول  است.  
بنابراین جملۀ عمومی دنباله برابر است با: 

  

 

اُم به دست می آید.  با قرار دادن  جمله 

  

مجموع جمالت دنبالۀ حسابی برابر است با:   87

 

با توجه به عبارت روبه رو در می یابیم که مجموع جمالت دنبالۀ حسابی عبارت فاقد  را ندارد، پس باید برابر با صفر باشد: 

 

پس مجموع جمالت دنبالۀ صورت سوال برابر است با: 

  

  

مجموع جمالت دنبالۀ حسابی افزایشی حتمًا داراي عبارت شامل  است، پس  غیر قابل قبول است. 

مجموع جمالت دنباله حسابی برابر است با:    88

 

 

بنابراین مجموع جمالت دنباله حسابی باید شامل عبارت توان   باشد پس در عبارت  ضریب  صفر بوده است. از طرفی از تعریف مجموع جمالت

، ضریب  نمایانگر اختالف مشترك است که در این سوال صفر است، پس دنباله همواره روند ثابتی را می پیماید. 

بیست درصد  تومان برابر است با: تومان    89
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(2p + 4) + (3p)n + ⇒ − p − 6 = 0 (p − 3)(p + 2) = 0 → {n2 − p − 6p2
  

مساوی صفر

p2 − →−−−−−−
اتحاد جملھ مشترک p = 3

p = −2

p = 3 → = (2(3) + 4) + (3(3))n + − 3 − 6 = 10 + 9n + 0 = 10 + 9nSn n2 (3)
2

n2 n2

p = −2 → = (2(−2) + 4) + (3(−2))n + + 2 − 6 = (0) − 6n + 0Sn n2 (−2)
2

n2 غ ق ق
n2p = −2

= (2 + (n − 1)d)Sn

n

2
a1

= (2 + nd − d) = n + d − d = + n( − )Sn

n

2
a1 a1

n2

2
n

2
d

2
n2 a1

d

2
2( )n2= 5n + 3 − aSnn2

= + n( − )Sn

d

2
n2 a1

d

2
n2

5000× 5000 = 1000
2

100
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دنباله قیمت دالر در هر ماه برابر است با:  

 

اگر مجموع قیمت دالر در طول سال را محاسبه کرده، سپس ضرب در تعداد دالرها که ماهی  عدد بود شود، هزینه تمامی دالرهاي خریداري شده محاسبه می شود.  

 

تومان  

تمام هزینه پرداخت شده یکساله براي خرید ماهی  دالر:  تومان   

مجموع جمالت  برابر است با:    90

با توجه به مجموع جمالت  داریم:  

 

 91
دنبالۀ حسابی زیر مدنظر است: 

 

جمالت دنبالۀ فیبوناچی را تا جملۀ یازدهم می نویسیم؛ داریم:   92

 

بنابر سؤال داریم:   93

 
 از طرفی می دانیم: 

 در نتیجه: 

      

 94

 پس جملۀ پنجم برابر  است. 

یعنی حاصل عبارت  باید شود طبق این معادله  را بدست می آوریم.   95

    

دانشمندان براي انجام هر تحقیق علمی و تجربی باید از واژه هاي مورد نظر خود، تعریف دقیقی ارائه دهند، به طوري که بتوانند آنها را اندازه گیري کنند و یا به  96
صورت کمی نشان دهند. «نمره»، معیاري کمی است که می تواند میزان توانایی و درك دانش آموزان از مفاهیم ریاضی را نشان دهد.

در پردازش ادراکی انسان ها صرفًا بر ویژگی هاي حسی، همانند اندازه و شکل ظاهري یک محرك، تکیه دارند که حتی بسیاري از انسان هاي بزرگسال نیز ممکن  97
است براساس پردازش ادراکی استدالل کنند. عالی ترین مرتبۀ شناخت، تصمیم گیري مبتنی بر پردازش ادراکی است. 

روند گزاره هاي علمی: مسئله  فرضیه  اصول یا قوانین  نظریه   98

مسلمًا قصد نهایی روانشناس بررسی واکنش واقعی و غیر تصنعی والدین است در آزمایشگاه و همچنین در مورد پرسشنامه و مصاحبه و آزمون هاي روانشناسی  99
والدین ممکن است رفتاري تصنعی و پاسخ هاي غیرواقعی ارائه دهند. 

در همه پرسی ها (رفراندوم ها) معموًال از مصاحبۀ ساختاریافته استفاده می کنند.  100

مصاحبۀ ساختاریافته بر پرسش نامه ترجیح دارد؛ زیرا امکان اخذ اطالعات بیش تري وجود دارد.   101

شناخت پایه شامل توجه، ادراك و حافظه و شناخت عالی شامل تفکر، استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیري است.   102

5000 , 5000 + 1000 , 5000 + 2(1000) , ⋯ ⋯

= 5000 , d = − = 5000 + 1000 − 5000 = 1000a1 a2 a1

10

= (2 + (n − 1)d)Sn

n

2
a1

= (2(5000) + ( )(1000)) = 6(10000 + 11000) = 6(21000) = 126000S12
12
2

12 − 1
11

10126000 × 10 = 1260000

+ +a6 a7 a8+ + = −a6 a7 a8 S8 S5

= 3 − 5nSn n2

= 3 − 5(8) = 3(64) − 40 = 192 − 40 = 152S8 (8)
2

= 3 − 5(5) = 3(25) − 25 = 75 − 25 = 50S5 (5)
2

− = 152 − 50 = 102S8 S5

51 , 53 , 55 , ⋅ ⋅ ⋅

= 51 , = 2 , n = 30a1 d1

= [2 + (n − 1)d] = [2 × 51 + (30 − 1) × 2]Sn

n

2
a1

30
2

= 30[51 + 29] = 2400S30

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89
 

جملۀ یازدھم
↓

+ + = 75a3 a5 a13

= + (n − 1)dan a1

( + 2d) + ( + 4d) + ( + 12d) = 75a1 a1 a1 ⇒ 3 + 18d = 75a1 + 6d = 25−→
÷3

a1 = 25− →−−−−−

= +6da7 a1
a7

= 5 × 1 + 1 = 6a2

= 5 × 6 + 1 = 31a3

= 5 × 31 + 1 = 156a4

= 5 × 156 + 1 = 781a5

781

= 8
3n − 4
n − 8

n

= 8 →
3n − 4
n − 8

3n − 4 = 8n − 64 → 5n = 60 → n = 12

←←←
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» وجود عباراتی همچون «چون دید تاب خالی است»، » و « » ،« در مشاهده، ثبت دقیق اطالعات و احتراز از پیش داوري شخصی اهمیت دارد. در گزینه هاي «  103
«بدون منظور» و «با عصبانیت» نشان از تفسیر رفتارهاي مشاهده شده توسط ناظر دارند. 

عمل مهسا بیانگر یک فرایند ذهنی (شناخت) است (دریافت حسی به وسیلۀ گیرندة حس بینایی یعنی چشم) که به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست. اما سایر  104
موارد بیانگر رفتارهاي قابل مشاهدة مستقیم می باشند. 

الف) طرح مسئله آغازگر پژوهش دانشمندان است.   105
ب) نظریه شامل مجموعه اي منسجم از قوانین علمی می شود. 

ج) تأیید فرضیه نیازمند مشاهدات تجربی و آزمون و خطاست.

روان شناسی علم مطالعۀ رفتار و فرایندهاي ذهنی است. فرایندهاي ذهنی (رفتارهاي غیر قابل مشاهده) مختص انسان است، نه همۀ جانداران.    106
براي پذیرش پاسخ هاي اولیه ارائه شده: 

- پاسخ ها با واقعیت هاي تأیید شده درعلم روانشناسی تطابق داده می شود. 

- اگر با پاسخی مواجه شدیم که دانشی از آن نبود، باید با استفاده از روش هاي علمی بررسی کرد و صحت آن تأیید یا رد شود. 
الف) مسئله زمانی مطرح میشود که یک پژوهشگر در مورد موضوعی با ابهام مواجه شود.   107

ب) در صورتی که یک فرضیه با استفاده از روش علمی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی ها تأیید شود، آن فرضیه به یک اصل یا قانون علمی تبدیل می شود.
تکرارپذیري یعنی نتایج به دست آمده از روش علمی، شخصی نیست، بلکه هر فرد با رعایت ضوابط علمی می تواند یافته هاي دیگران را تکرار کند.   108

در تعریف عملیاتی باید متغیر مورد نظر عینی و دقیق تعریف شود به گونه اي که همۀ افراد با مطالعۀ تعریف متغیر، برداشت یکسان و یا تقریبًا یکسانی از آن داشته باشند. 
روش علمی عبارت است از فرایند جست و جوي باقاعده و نظام مند براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین که در جست و جوي چیزي بودن باعث هدفمندي  109

روش علمی می شود. 
طبق این تعریف مهم ترین تفاوت دانشمند و فرد عادي، منظم و قاعده مند بودن دانشمند است. 

هر چه پردازش ما مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود. حل مسئله و تصمیم گیري مبتنی بر پردازش مفهومی کارآمدتر از  110
تصمیم گیري مبتنی بر پردازش ادراکی است.  

ساغر مرگ : جام مرگ    111
نوشیدن ساغر مرگ : کنایه از مردن است  

نویسنده «مرگ» را به «پیاله و ساغري» مانند کرده است

» تشبیه روز به نوروز / در گزینۀ «4» واژة «چون» به وقتی «وقتی که» است و » تشبیه سخن به جان /در گزینۀ « » تشبیه دل به هاتف / در گزینۀ « در گزینۀ «  112
ادات تشبیه محسوب نمی شود.

صدا: مشبّه؛ آب: مشبّه به؛ ماَند: ادات تشبیه / تبّسم: مشبّه؛ گل آفتاب: مشبّه به؛ ماند: ادات شبه / گل افتاب: تشبیه فشرده اضافی   113
U + ــ + U + 114  عامیانه = عا + ِم + یا + ن ِ = ــ

«قامت» خود را به «کمان» و «یار» را به «تیر» تشبیه کرده است. ( تشبیه) در سایر گزینه ها سه تشبیه وجود دارد.   115
بررسی سایر گزینه ها: 

»: دل سنگین/ دل من سنگ است/ چاه زنخدان  گزینه «

»: شب هجر / پروانۀ وصلی / من مانند شمع  گزینه «

»: فرهادوار/ کوه محنت/ تشبیه محنت به بیستون  گزینه «

زلفین به شام / معشوق به حورا / چشم به چشمه / چشم به دریا ( مورد)   116
بررسی سایر گزینه ها: 

»: دل به سایه / رخ به خورشید / زلف به رسن  گزینۀ «

»: خود به مخزن گنج گهر / خانه به صدف  گزینۀ «

»: قناعت به شکرزار / خود به مور / سیرچشمی به خاتم  گزینۀ «

این اثر متعلق به شمس قیس رازي است که نثري ساده و عالمانه دارد.  117

118  سبک عراقی به مدت  سال یعنی از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم سبک غالب ادبیّات فارسی بود.
قدرت شاعري ابن یمین در سرایش قطعه هاي اخالقی و حکمی است. در قالب قطعۀ فوق آدمی را به قناعت پیشگی و بی اعتباري دنیا سفارش می نماید.  119

تحفۀ االحرار از مثنوي هاي عبدالّرحمن جامی است. خمسۀ نظامی عبارت اند از: مخزن االسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر، اسکندرنامه (اقبال  نامه  120
/ شرفنامه)
 121

بوستان یا سعدي نامه در قالب مثنوي و در  باب است و گلستان سعدي نثر مسّجع آمیخته به شعر است و در  باب نگارش یافت.  122

) است:  مصراع صورت سؤل از نظر مرز پایه هاي آوایی همانند گزینۀ (  123
  

وي  ِب  جو شدُمش  َت  ري  َبرنی  ُف  رو  َشدهر  ِك  شی  ري

:( مصراع (

234

1

2

123

2

1

3

4

4

1

2

4
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هت  َپ  نا  هیغی  ِر  َدر  گانی  َن  دا  رماي  ِك  می  دا

امّا پایه هاي آوایی دیگر گزینه ها چنین است: 

 :( مصراع (
َسر  َن  ُك  َندرا  ِه َت  ِپشطی  َن  ت   مااش  ِك  ُگ  هر

 :( مصراع (
ِگ  دا  ییُك  َنم  َدرِد  شا  هیَب  سی  پا

 :( مصراع (
َد َغلِد  با  ِشیِر  َدر  َرنُب  رو  شی

 124

، «مگس» استعاره از عاشق و «عقاب» استعاره از معشوق ، «اشک و رنگ» مشبّه هستند. در گزینۀ  «کمند نظر» و «چاه مذلّت» اضافۀ تشبیهی هستند. گزینۀ   125
است. 

بررسی سایر گزینه ها:   126

» ماه به حصاري (شخص زندانی و در بند) تشبیه شده است.  گزینۀ «

» یار به خورشید تشبیه شده و از آن برتر دانسته شده است.  گزینۀ «

» گره به خال تشبیه شده است.  گزینۀ «

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  127
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. 

در گزینۀ  یک تشبیه وجود دارد: رند آب عنب (شراب) را یاقوت رمانی می داند. جام مرصع یعنی جامی که از جواهرات  قیمتی ساخته شده باشد این ترکیب  128
تشبیه بلیغ نیست.  

بررسی سایر گزینه ها: 

»: روي چو ماه، چشم او اسفند باشد.  گزینۀ «

»: چو پشت هالل / کماِن ابرو  گزینۀ «

»: سجاده به دوش مانند سوسن و همچو گل در مصراع دوم گزینۀ «

بررسی گزینه ها:   129

»: بار غم  اضافۀ تشبیهی  گزینۀ «

»: سمند شوق  اضافۀ تشبیهی  گزینۀ «

»: تیر غم  اضافۀ تشبیهی  گزینۀ «

»: مرغ دلگیرم  تشبیه گسترده  (م) َمن: مشبه / مرغ دلگیر: مشبه به - ادات ندارد / وجه: کنج قفس خواستن  گزینۀ «

بررسی ابیاتی که تشبیه به کار رفته است:   130

الف: چراغ رحمت  تشبیه بلیغ اضافی (اضافۀ تشبیهی) 
د: آب روان سرشک ، آتش آه  

                            
توجه کنید: (چو و چون) در ابیات ( ج و هـ) به معنی (وقتی که) و حرف ربط است. 

موفقیت هاي استعمار قدیم ناشی از پیشرفت در زمینۀ دریانوردي، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی بود. در استعمار نو، کشورهاي استعمارگرشرایط مساعدي که در  131
دورة استعمار ایجاد کرده اند از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره براي رسیدن به اهداف استعماري خود استفاده می کنند. ویژگی استعمار فرانو در این است که براي حفظ سلطۀ جهان
غرب، بیش از آن که از ابزارهاي نظامی و سیاسی یا اقتصادي استفاده کند، از ابزارها و ظرفیت هاي فرهنگی و علمی به ویژه از رسانه ها و فن آوري اطالعات بهره می برد. جهان غرب در استعمار

فرانو، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد. 

پرسش هایی از قبیل اینکه آیا تنها راه شناخت واقعیت، حس و تجربه است از جمله موارد پرسش هاي معرفت شناسانه است.   132

133  وقتی به اطراف خود نگاه می کنیم با پدیده هاي متفاوتی روبه رو می شویم با تأمل بیشتر متوجه می شویم که این پدیده ها در مجموعه هاي بزرگ و مهمی
دسته بندي می شوند.این مجموعه ها را به دلیل گستردگی و اهمیت شان «جهان»  می نامند.

متفکران مسلمان جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند. از نظر آنان جهان طبیعت بخشی از جهان تکوینی است و جهان تکوینی را به دو بخش  134
جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند و لذا طبیعت را مقابل جهان انسانی قرار نمی دهند.  
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بررسی گزینه ها:   135

معناي دیگر جهان اجتماعی  جهان فرهنگی 

در مقابل جهان انسانی  جهان تکوینی 

از دیدگاه متفکران اسالم به دو بخش طبیعی و مافوق طبیعت تقسیم می شود.  جهان تکوینی 

بین جهان ذهنی و جهان فرهنگی تناسب و هماهنگی وجود دارد و رابطۀ آن دوسویه است.   136

 137
در دیدگاه دوم جهان تکوینی مادة خامی است که فرهنگ ها و جوامع مختلف در آن دخل و تصرف می کنند.

در دیدگاه اول ذهن افراد و فرهنگ نیز هویتی طبیعی و مادي دارند.

- آزادي براي چه؟  - آزادي از چه؟  آزادي همواره دو پرسش به همراه دارد:   138

جامعۀ تغلب در دیدگاه فارابی جامعه اي است که سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می داند.  139

فرهنگ غرب در پنج قرن اخیر اشکال مختلفی از سلطه پدید آورده است که از آن با نام هایی مانند امپریالیسم و استعمار یاد کرده اند.  140

واژة امپریالیسم از امپراتوري گرفته شده است و به هر نوع سلطه گفته می شود.  141

در استعمار قدیم، استعارگران حضور مستقیم و آشکار دارند در استعمار نو، استعمار پنهان و مجریان آشکارند. در استعمار فرانو استعمارگران و مجریان هر  142
دو پنهان اند.

بررسی سایر گزینه ها:   143

»: استعمار فرانو، گسترش و سلطۀ فرهنگی خود را در پوشش جهانی شدن پیگیري می کند.  گزینۀ «

»: جهان غرب در استعمار فرانو هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد.  گزینۀ «

»: استعمار فرانو ابزارها، رسانه ها و فناوري اطالعات را مورد استفاده قرار می دهد. گزینۀ «

144  - عدالت و قسط، ارزشی است که مانع پایمال شدن حقوق انسان ها و قطبی شدن جهان می شود. 
- معناي راستین آزادي (حّریت)، آزادي از قیدوبندهایی است که مانع رسیدن انسان به حقیقت و حقوق انسانی آن می شود.

غلبۀ نظامی گرچه به حضور مستقیم مهاجمان در مناطق جغرافیایی مورد تهاجم منجر می شود، همواره گسترش فرهنگی آن ها را به دنبال نمی آورد.   145
- استعمار اروپایی در سدة هفدهم و هجدهم میالدي بزرگ ترین برده  داري تاریخ بشریت را برپا کرد. 

بررسی سایر گزینه ها:   146

»: از نظر متفکران مسلمان، جهان طبیعت بخشی از جهان تکوینی است.  گزینۀ «

»: جهان انسانی به دو بخش فردي و اجتماعی تقسیم می شود.  گزینۀ «

»: بخش فردي جهان انسانی را جهان ذهنی می نامند. گزینۀ «

 147
بررسی سایر گزینه ها: 

»: استعمار نو  گزینۀ «

»: امپریالیسم سیاسی  گزینۀ «

»: استعمار قدیم  گزینۀ «

الف) استعمار    148
ب) استعمار فرانو 

ج) استعمار نو

امپراتوري و شاهنشاهی از طریق کشورگشایی و با قدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز شکل می گیرد.   149

بررسی گزینه ها:   150
الف) گونۀ نخست 
ب) گونۀ نخست 

پ) گونۀ دوم 

وقتی از واقعیت یک موجود سخن می گوییم، یک قضیه با دو جزء داریم که محمول آن وجود است؛ مانند «فرشته هست» (وجود دارد.)  151

وقتی از واقعیت یک موجود سخن می گوییم، یک قضیۀ دوجزئی داریم که موضوع آن ماهیت و محمول آن وجود است، مانند: ستاره (چیستی) هست (هستی).   152

اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود، هر ماهیتی از جمله اژدهاي سه سر را که همه تصور می کنیم براي اثبات وجود آن کافی بود.   153

مفهوم ضلع با مفهوم دایره هیچ ارتباطی ندارد و درنتیجه ممتنع الوجود به حساب می آید؛ ولی سایر گزینه ها وجود ذهنی دارند.   154

آنچه که مربوط به چیستی اشیاء مختلف است، به ماهیت آن ها برمی گردد.  155

هر واقعیت یگانه وقتی موضوع ادراك قرار می گیرد، در ذهن ما به دو قسمت تقسیم می شود.  156

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  157
واقعیت را می تواند به دو مفهوم جدا (یعنی وجود و ماهیت) متمایز کند. 

غلط بودن  و  آشکار است؛ چون مفهوم وجود و ماهیت در ذهن عینیت نداند.   158

»: بخش دوم غلط است. اثبات وجود نیازمند دلیل است.  نادرستی گزینۀ «
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طبق قواعد و قراردادهاي علم ریاضی، هفت از دسته اعداد فرد است.    159

- اولی ضرورت ذاتی و دومی ضرورت بالغیر دارند.  گزینۀ   160

- وجود براي هر دو ضروري است.  گزینۀ 

- درست  گزینۀ 

- عدم وجود براي هیچ کدام ضروري نیست. براي واجب الوجود بالذات ممتنع و براي دومی نیز تا وقتی که ضرورت وجود پیدا نکرده باشد، ممکن است.  گزینۀ 

: واحب الوجود (خدا) ماهیت ندارند.  گزینۀ   161

: خصوصیات معلول ها مؤثر بر خصوصیات علت نیست.  گزینۀ  و 
تنها ماهیت شیرینی که همان «مزه» می باشد، بر خود آن حمل شده که به دلیل نیاز ندارد.   162

تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: مفهوم «حیوان» جزء ماهیت یا تعریف گیاه قرار نمی گیرد و حمل آن به گیاه نیازمند دلیل است.  گزینۀ «

»: مفهوم وجود (و عدم وجود) نیز جداي از هر ماهیتی است و حمل آن بر هر ماهیتی نیاز به دلیل دارد.  گزینه هاي « و 

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  163
فالسفۀ غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد مجددًا با فلسفه ارسطوئی آشنا شوند. 

اینکه هستی و چیستی دو جنبۀ یک چیزند، به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا جمع شده اند. بلکه این تمایز و دوگانگی تنها در  164
ذهن ما وجود دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:   165

: تفاوت انسان و وجود تنها در ذهن است و در خارج موجود جداگانه نیستند.  گزینۀ 

: انسان و وجود دو مفهوم مختلف و متفاوت هستند، ولی موجود جداگانه نیستند.  گزینۀ 

: فارابی بین وجود و ماهیت تمایز گذاشت. گزینۀ 
بررسی سایر گزینه ها:   166

: همۀ ماهیاتی که موجودند، به واسطۀ عاملی دیگر واجب الوجود شده اند.  گزینۀ 

: بی نهایت بودن تعداد اشیاء جهان نیاز آن ها به واجب الوجود بالذات را برطرف نمی سازد.  گزینۀ 

: واجب الوجود بالذات همان ذاتی است که وجود برایش از ناحیۀ آن ذات ضرورت دارد.  گزینۀ 

برخالف دیگر گزینه ها، وجود شریک براي خداوند متعال در حالت امتناع قرار دارد.   167
توماس آکوئیناس متأثر از فلسفۀ ابن سینا بود و نظر ابن سینا را مبناي خداشناسی اش قرار داد. لذا برهان او همانند ابن سینا مبتنی بر مغایرت وجود و ماهیت  168

است. نظر آلبرت کبیر و راجر بیکن در خداشناسی، نزدیک به توماس آکوئیناس است اما فلسفه شان بیشتر متکی بر آراي ابن سینا و تا حدودي متأثر از ابن رشد است. 

توماس آکوئیناس بیشتر متأثر از رویکرد عقلی ابن سینا بود، رویکردي که از قرن  میالدي با رشد تجربه گرایی فرصت رشد و گسترش پیدا نکرد.   169
تنها پستاندار پروازکننده و گوسفند ماده، اجزاي تعریفی خفاش و میش و گویاي ذات و حقیقت این دو هستند. این مفاهیم که در جایگاه محمول قرار گرفته اند  170

از موضوعاتشان جدایی ناپذیرند. تنها در اجمال و گستردگی تفاوت دارند. حمل چیزي بر خودش نیاز به دلیل ندارد. 
حمل «وجود» بر هر «چیستی»، از جمله «کرونا»، نیازمند دلیل است. حال این دلیل ممکن است از طریق حس و تجربه به دست آید یا از طریق عقل محض. 

رئیس مدینۀ فاضله می تواند از امامان و جانشینان آنها نیز باشد. پس الزم نیست که حتمًا در مقام نبوت قرار گرفته باشد.   171
فالسفۀ غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد مجدد با فلسفه ارسطویی آشنا شدند.  172

سایر گزینه ها با پذیرفتن اصل سنخیت صورت می گیرد.  173
فیلسوفان وجه تمایز انسان از حیوان را همین عقل می دانند.  174

از نظر ارسطو خداوند تغییرناپذیر است.  175
تداعی به خاطر این است که ما عادت کرده ایم که چیزي را علت چیز دیگري بدانیم.   176

بررسی سایر گزینه ها:   177

: توجه داشته باشید که لطف و عنایت مترادف نیستند و دو ویژگی مجزا در خداوند بوده که سبب آفرینش جهان است.  گزینه

: با نگاه کردن به بخش کوچکی از جهان نمی توان دربارة کل آن قضاوت کرد.  گزینۀ 

: به اعتقاد ابن سینا، تأمل دربارة طبیعت و ماوراالطبیعت، دانشمند را از ظاهر پدیده ها عبور می دهد.  گزینۀ 

: طبیعت هر شی لزومًا به سوي خیر و کمال حرکت می کند به شرط آنکه مانعی بر سر راه آن قرار نگیرد.  گزینۀ 

حکمت اشراق نوعی بحث از وجود است که عقل و استدالل را با سیر و سلوك قلبی همراه می سازد، البته تقدم از آن روش عقلی است.   178
اشراقیون می کوشند آنچه به واسطۀ عقل و استدالل دریافتند را توسط شهود قلبی، به ذائقۀ دل برسانند و توسط استدالل و برهان آن را به دیگران آموزش دهند و تعمیم بخشی نمایند. 

بررسی سایر گزینه  ها: 

»: بخش دوم نادرست است.  گزینۀ «

»: بخش اول نادرست است.  گزینۀ «

»: هر دو بخش نادرست است.  گزینۀ «

- صفحه ي  جغرافیاي پایه سوم مناسب نبودن براي رشد درختان و کمبود بارش و دامنه ي دما زیاد از ویژگی هاي آب و هواي  است. 179  با توجه به جدول 

تک نگاري از دورة تیموریان به بعد مرسوم شد. کتاب هاي تک نگاري به اشارة فرمانروا، تاریخ زندگی او را به صورت متمرکز و ویژه، مورد توصیف و ثبت و  180
ضبط قرار می دادند. از مشهورترین تک نگاري ها می توان به عجائب المقدور فی نوائب تیمورو تألیف ابن عربشاه دربارة تیمور اشاره کرد. 
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181  کتاب هاي سیاست نامه اي حاوي موضوعاتی درباره ي شیوه ي کشورداري و مناسبات حکومت و مردم اند. این آثار اطالعات سودمندي در خصوص چگونگی
اداره ي کشور و تشکیالت و نهاد هاي اداري، اقتصادي، نظامی و فرهنگی ارائه می دهند. سیاست نامه ي خواجه نظام الملک توسی، وزیر مقتدر عصر سلجوقی، یکی از برجسته ترین این آثار محسوب

می شود. 

در ناحیۀ استوا به دلیل زاویۀ مستقیم تابش و گرماي همیشگی، یک کانون کم فشار ایجاد می شود.  182

بیابان هاي سرد عمدتًا در عرض جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند.   183
به طور کلی علل ایجاد بیابان ها عبارتند از:  
الف) استقرار مرکز پرفشار جنب استوایی 

ب) دوري از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواري ها

عبداهللا بن اُبی پس از پیروزي مسلمانان در جنگ بدر اظهار مسلمانی کرد.  184

185  تغییر قبلۀ مسلمانان از بیت المقدس به سوي مکه یکی دیگر از اقداماتی بود که به فرمان الهی و در پی بهانه جویی یهودیان انجام گرفت.
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