
دریاي (مشبّه به) معرفت (مشبّه) (وجه شبه: بزرگی، عمق و بی کرانگی) / شب (مشبّه به) جهل (مشبّه) (وجه شبه: گمراه کنندگی)  گزینه 4 - 1
شکوفۀ (مشبّه به) اشک (مشبّه) (وجه شبه: کوچکی و طراوت) / آتش (مشبّه به) عشق (مشبّه) (وجه شبه: سوزانندگی) 

اضافه هاي تشبیهی در سایر گزینه ها: 

»: کاله (مشبّه به) شکوفه (مشبّه) (وجه شبه: زیبایی و پوشانندگی؛ کاله سر انسان را می پوشاند و شکوفه سر شاخه ها را)  گزینۀ «

»: دیوار (مشبّه به) امّت (مشبّه) (وجه شبه: نیاز به پشتوانه داشتن)  گزینۀ «

»: پردة (مشبّه به) ناموس (مشبّه) (وجه شبه: ظرافت و حّساسیّت) / اطفال (مشبّه به) شاخه ها (مشبّه) (وجه شبه: کوچک بودن)  گزینۀ «

خوشدلی: مضاف الیه / دلدار: نهاد / آن  جا: قید / آنجا: قید  گزینه 3 - 2
 توضیح نکات درسی: 

«است» در مصراع اول در معنی غیراسنادي به کار رفته است. (دلدار آنجا وجود دارد.)  
فعل «وجود داشتن» هم ناگذر است؛ یعنی فقط نهاد می خواهد و نیاز به هیچ جزء دیگري ندارد. 

« » و « » ،« لطف و احسان خداوند به همۀ کائنات حتی پرندگان و گیاهان و حیوانات هم می رسد و شامل همۀ موجودات می شود. این مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینه هاي « گزینه 1 - 3

» در مورد این است که هیچ گاه هیچ موجودي نمی تواند خداوند را شایسته و به سزا شکرگزاري کند. است اما مفهوم بیت گزینۀ «

در بیت نقش قیدي وجود ندارد.  گزینه 4 - 4

: چو سرو  : از دست / متّمم  :  / متّمم  : از دست / متّمم  ) متّمم  گزینۀ 

- باش  - نیاید /  - باش /  - برآید /  ) چهار جمله:  گزینۀ 

) گرت ز دست برآید  اگر از دستت برآید  گزینۀ 

                 ورت ز دست نیاید  اگر از دستت نیاید 

مفهوم محوري تست: حکومت ستمگران نابود می شود.  گزینه 4 - 5
معناي بیت چهارم: انسان دین دار، ستمگر و کینه توز نیست؛ زیرا این صفت ها از کفر و تاریکی روح برمی خیزد. همان طور که می بینید، این بیت تنها در نکوهش ستمگري است؛ اما سه گزینۀ دیگر

دقیقًا به این موضوع که ظلم و بیداد حکومت برانداز است، اشاره دارند. 
معناي بیت اول: حکمرانی که دل مردم را آزرده می دارد، آبادي کشور و حکومتش را مگر به خواب ببیند. 

معناي «تهنیت، منسک، گیوه، صعب و شاب» اشتباه آمده است. گزینه 4 - 6

تناقض: سّد روان گزینه 2 - 7

» جناس ناهمسان اختالفی  زبان و زیان گزینۀ « گزینه 3 - 8

» جناس ناهمسان اختالفی  بو و خو گزینۀ «

» جناس ناهمسان اختالفی  یاد و یار گزینۀ «

پیام بیت «چهارم»: «رسیدن به خوشی ها ارزش چشیدن تلخی را ندارد پس بهتر است قانع باشم.»  گزینه 4 - 9
پیام عبارت سؤال نظیر مفهوم بیت «چهارم» است. 

بررسی سایر گزینه ها:  

»: معنی گرا و ژرف نگر بودن  گزینۀ «

»: بی توّجهی به بهشت و نهایت توجه به یار  گزینۀ «

»: سفارش به رازداري  گزینۀ «

: «دروغ» دوم نقش تکرار دارد. // «نی» دوم نقش تکرار دارد (تکراِر قید نفی) : «راست» معطوف است. // گزینۀ  : «یاِد» دوم نقش تکرار دارد. // گزینۀ  گزینۀ  گزینه 2 - 10

دولت فقر: تناقض است.  گزینه 3 - 11

شکل درست واژة امالیی: منسوب: نسبت داده شده گزینه 1 - 12

مفهوم مشترك هر دو بیت: تجلی حسن الهی همان آفرینش بود که موجب ایجاد عشق و شور در جهان گردید. گزینه 3 - 13

تجّدد=تازه شدن  گزینه 3 - 14
بور شدن=شرمنده شدن 

قال= کمین

دام برکندند و سر خویش گرفتند : دام را کندند و دنبال کار خود رفتند. گزینه 1 - 15

» رخت کشیدن سبزه و بارگه زدن گل  » شاباش ریختن سپهر، دامان گلشن / گزینۀ « » خروشیدن تار از سرو و سمن / گزینۀ « بررسی «تشخیص» در سایر گزینه ها: گزینۀ « گزینه 3 - 16

یزدان و اهریمن، آشکارا تضاد دارند. گزینه 2 - 17
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«می رفت» «کردي» (می کرد) ماضی استمراري است.  گزینه 2 - 18
فعل مضارع اخباري در سایر گزینه ها: 

: نمی پسندي : می رسد  /  گزینۀ  : می رود  /  گزینۀ  گزینۀ 

آیین: دین، مذهب، کیش، شریعت  گزینه 3 - 19

: «ازلی بودن عشق و آمیختگی دل با عشق و محبّت» است.  ،  و  مفهوم بیت سؤال و گزینه هاي  گزینه 3 - 20

مفهوم بیت  حیرت و سرگردانی دل در عالم عشق است. 

: «عاقل، عاشق را نمی فهمد». کسی که غم هجران معشوق را درك نکرده و گرفتار آن نشده، محرم اسرار عشق نیست. مفهوم درست گزینۀ  گزینه 4 - 21

، مجاز وجود ندارد / تضاد: آتش و آب   در گزینۀ  گزینه 1 - 22

- فوري، سریع  - داغ      ) کنایه: دل برداشتن / ایهام: به گرمی    گزینۀ 

) واج آرایی: تکرار صامت / س / کنایه: از پا درآمدن  گزینۀ 

) استعاره: دهن الله اضافۀ استعاري و تشخیص / تشبیه: یاقوت لب اضافۀ تشبیهی: لب به یاقوت تشبیه شده است.  گزینۀ 

» به معنی «رفت» است. «بر شد.»: باال رفت  فعل «شد» در گزینۀ « گزینه 1 - 23
در سایر گزینه ها فعل «شد» اسنادي است و نیاز به مسند دارد. 

»:  دل انجمن شادمان شد  گزینۀ «
                             نهاد       مسند 

»: چنین یادگاري شد  گزینۀ «
                                  مسند 

»: مرّوت معدوم شد. وفا منسوخ شد.  گزینۀ «
                       نهاد       مسند        نهاد     مسند 

گزینه 1: دامن و دست: مراعات نظیر/ مصرع اول: کنایه از خوشبخت شدن  گزینه 3 - 24
گزینه 2: روي و سر: مراعات نظیر/ سر تافتن: کنایه از دوري کردن و سرپیچی، در بستن: کنایه از راندن 

گزینه 4: در و آستان: مراعات نظیر/ سر نهادن بر آستان: کنایه از نهایت تواضع و تسلیم 
گزینه 3: سرو و بوستان و درخت: مراعات نظیر/ کنایه ندارد. 

هول: ترس و بیم (حول: طرف، پیرامون، هم خانوادة «حوالی» است) // ُمِمد: مددرسان، یاري دهنده // مقیّد: در قید و بند، گرفتار و بسته (موثّق: مورد وثوق و اطمینان) // مفّرح: گزینه 3 - 25
فرح انگیز، شادي بخش، نشاط       آور

) / معاجم مهّمۀ: فرھنگ ھای لغت مھم ( رد سایر َوضَع: تألیف کرده اند / العلماء اإلیرانیون: دانشمندان ایرانی ( رد گزینھ ھای  و  گزینه 2 - 26

گزینھ ھا) / عدیدة: متعدد
زیرا در گزینۀ  (مجالت) نیامده و در گزینۀ  (در مقاالت و مجله ها) صحیح نیست و در گزینۀ   (نوشته می شود) نادرست است.  گزینه 2 - 27

« الظبُی »: آهو / «  کأنّه »: گویی / «إنسان شاعر» : انسانی شاعر است /«  ُیدرك جمال الّلیل »: (جملۀ وصفیه)، که زیبایی شب را درك می نماید.  گزینه 3 - 28
« و هو یرقب القمر بإعجاب کثیر  »: (جملۀ حالیه)، و با شگفتی بسیار ماه را نظاره می کند.

«أعوُذ» فعل و فاعل آن «أنا» مستقر، «ما» مضاف الیه است. (... از بدي چیزي که آفریده.) گزینه 3 - 29

: «َسْعديٌّ» اسم خاص است اسم نکره نیست.  گزینۀ  گزینه 3 - 30

: «َخیٍر» اسم نکره است امّا جملۀ بعد از آن «َیْعَلْم» جواب شرط است اسم نکره (خیر) را توصیف نمی کند.  گزینۀ 

: «ُمْعَجٍم» اسم نکره است و جملۀ «یُس?اِعُدنی» آن را وصف کرده است.  گزینۀ 

: «القریۀ» معرفه به «َاْل» است نکره نیست.   گزینۀ 

» به معنی «تا - تا اینکه است» ولی سایر گزینه ها به معنی «باید» است.  ـِ » حرف «ل در گزینۀ « گزینه 4 - 31

فعل مضارِع داراي «َلن» معادِل «آینده منفی» در زبان فارسی است.  گزینه 2 - 32
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کراهت بدارید.  گزینۀ «

»: هرگز ناراحت نشوید، از دست دادید.  گزینۀ «

»: می خواهند - تغییردهند  گزینۀ «

ترجمه کلمات مهم: بستان : باغی، لرجل : مردي، کان قد غرس: کاشته بود  گزینه 4 - 33
علت رد سایر گزینه ها: 

) «رجل» به معناي «مردي» به اشتباه «باغبانی» معنا شده و نیز دو جمله ي عربی به یک جمله ي فارسی ترجمه شده است. 

) «کان قد غرس» معادل ماضی بعید است که به اشتباه به شکل ماضی استمراري (کشت می کرد) ترجمه شده، از طرفی اصطالح کشت کردن در فارسی براي گندم و جو و ... به کار می رود نه براي
درخت!!! 

) ترجمه ي دو جمله عربی به یک جمله فارسی نادرست است. «بستان» به معناي «باغی» نکره است که به اشتباه «باغ» معنا شده است.  

134

124

3

4

1

212

3

4

1

1

3

4

13

134

1

2

3

4

4

1

3

4

1

2

3

2

آزمون دوم جامع یازدهم -20211

ام اس بوك



) / ِمن ربّک: از طرف پروردگارت (رد سایر گزینه ها) /  لم تفعل: انجام ) / أنزل: نازل شده، فرود آمده (رد گزینه هاي  و  بّلغ: ابالغ کن، برسان / ما: آنچه، چیزي (رد گزینه هاي  و  گزینه 3 - 34

 ( ) / رسالته: رسالت او (رد گزینه هاي  و  ) / ما بّلغت: ابالغ نکرده اي، نرسانده اي (رد گزینۀ  ندهی (رد گزینۀ 

» تأکید بر تفّکر و اندیشه کردن قبل از سخن گفتن دارد؛ ولی دیگر گزینه ها تأکید بر سکوت کردن دارند.  گزینۀ « گزینه 3 - 35
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کسی از گناهان در امان نمی ماند تا آنکه زبانش را در کام کشد!  گزینۀ «

»: گرفتاري انسان از زبان است!  گزینۀ «

»: خاموشی (سکوت) پیشه کن، زیرا کمترین سود آن، سالم ماندن است!  گزینۀ «

( ) / علم عالم را بر علم خود: علم الّناس إلی علمه ( رد گزینه هاي  و  عالم ترین مردم: أعلم الّناس ( رد سایر گزینه  ها) / افزود: َجمَع ( رد گزینه هاي  و  گزینه 1 - 36

رد سایر گزینه ها:  گزینه 2 - 37

»: معرفۀ نکرة  گزینۀ «

»: من باب افتعال  إفعال  گزینۀ «

«عالٌم» اسم نکره و جمله «ینتفُع» جملۀ وصفیه است.  گزینه 3 - 38
بررسی سایر گزینه ها: 

»: اسم نکره اي وجود ندارد.  گزینۀ «

گزینۀ «»: (خیٍر و علیٌم) اسم هاي نکره هستند ولی بعد از آن ها جمله اي نیست.  

»: اسمی با مفهوم وصفی وجود ندارد.  گزینۀ «

(ُیوَهُب: فعل مجهول + رزٌق: نایب فاعُل نکره)  گزینه 2 - 39
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (ُت: ضمیر و نایب فاعل)  گزینۀ «

»: (المخلوقاُت: نایب فاعل و معرفه)  گزینۀ «

»: (حمیٌد: نایب فاعل و معرفه)  گزینۀ «

ون) ترکیب وصفی و هر دو  نکره هستند.  (تالمیذ) و (مجدَّ گزینه 1 - 40
*تذکر: همان طور که می دانید جمع یا مفرد بودن اسم هیچ تأثیري در معرفه یا نکره بودن آن ندارد.اسم هاي مثنی و جمع هرگاه «ال» نداشته باشند یا اضافه نشده باشند حتمًا نکره هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: تمام اسم ها در این عبارت معرفه هستند.  گزینۀ «

»: الخاسر الکبیر - المباراة الریاضّیۀ   معرفه (اخا نیز معرفه به اضافه است.)  گزینۀ «

»: األراضی - الخضراء  معرفه (شمال - بالد و نا نیز معرفه هستند)  گزینۀ «

(تعلُّم: بر وزن فعل تفعُّل و مصدر و اسم است. پس لتعلُّم، جار و مجرور است.)  گزینه 2 - 41
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (لیعلموا: مضارع منصوب و (ن) نیز به دلیل منصوب شدن حذف شده.)  گزینۀ «
ترجمه: (با دوستانم صحبت کردم تا بدانند ...) 

نکته: وقتی (فعل + ل + مضارع شود  الم ناصبه یا تعلیل است.) 

بعَد) در اول جمله دیده می شود، ولی اجزاي این جمله جابه جا شده و مضارع منصوب است و علت انجام کار فعل بعدي را نشان می دهد!  »: هر چند ظاهرًا (ِالُ گزینۀ «
اصوًال وجود (ویرگول) در وسط جمله و یا آمدن یک فعل دیگر در وسط جمله نشانۀ جابه جا شدن جمله و (مضارع منصوب علت انجام کار) در اول جمله قرار گرفته است! (براي اینکه دانش آموزانم را

از اشتباه در امتحانات دور کنم، بسیار تالش کردم) 

»: (لیعلمَن: تا یاد بگیرند! مضارع منصوب)   گزینۀ «

نکته:  گزینه 4 - 42
وقتی بخواهیم فعل ناقصه را به اول جمله اي که با ضمیر شروع شده بیاوریم، فعل ناقصه را به صیغۀ ضمیر صرف کرده و خود ضمیر را از جمله حذف می کنیم. در هیچکدام از گزینه هاي دیگر خود

بۀ...) چون خبرش از نوع مفرد است!  ضمیر (انَت) حذف نشده است. (صار  به صیغۀ ضمیر انَت  ِصْرَت) سپس خبر را هم منصوب می کنیم  (ِصْرَت تلمیذة مؤد

هیچ فعل ناقصه اي ندارد.  گزینه 2 - 43
بررسی سایر گزینه ها: (کْن + لیَس + یکوُن) فعل ناقصه هستند. 

ترجمۀ جمله (بر همۀ مردم واجب است که از آنچه نزدشان است براي فقرا قطعًا انفاق کنند)  گزینه 1 - 44

» مناسب است.  با توجه به ترجمۀ جمله فقط فعل گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (أنِفقوا: فعل امر: انفاق کنید) گزینۀ «
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» (ُتنِفقوَن: فعل مضارع مخاطب: انفاق می کنید)  گزینۀ «

»: (أنَفقوا: فعل ماضی: انفاق کردند)  گزینۀ «

در این گزینه اسم مکان وجود ندارد.   گزینه 4 - 45
توجه داشته باشید (مبدأ) معناي (مکان) ندارد بلکه به زمان اشاره دارد.  

در سایر گزینه ها: (الَمدرسۀ، َمحضر، َمناِزل) اسم مکان هستند. 

) کانوا قد َرّوعوهم: آنها را ترسانده بودند (رد ) /  األعداء: دشمنان (رد گزینۀ  هؤالء الجنود: این سربازان (رد سایر گزینه ها) / الینسحبون: عقب نشینی نمی کنند (رد گزینه هاي  و  گزینه 1 - 46

 ( گزینه هاي  و 

فعل (َسَیذَهبون) فعل مستقبل است (خواهند رفت) و براي نفی آینده از (َلن) استفاده می کنیم (َلن َیْذَهبوا: نخواهند رفت)  گزینه 4 - 47

فعل ناقصه اي که مفهوم تغییر و تحّول را نشان می دهد، صاَر و َأصبَح می باشد.   گزینه 2 - 48
ترجمۀ گزینه: کشاورز در کارهاي کشاورزي اش با نشاط شد. (با نشاط شدن یک تغییر و تحّول است). 

 کان: بود، َلْیَس: نیست مفهوم تغییر و تحّول را ندارند. 

ُن از افعال ناقصه نمی باشد. اگر کاَن به باب هاي تفعیل یا تفعُّل (و یا سایر باب هاي ثالثی مزید) برود، دیگر از افعال ناقصه نخواهد بود؛ از فعل هاي معمولی خواهد در این گزینه َیَتکوَّ گزینه 4 - 49
بود که داراي فاعل یا مفعول می شود.  صاَر نیز اگر به باب تفعیل برود دیگر فعل ناقصه نخواهد بود. َلیَْس به هیچ بابی نمی رود. َأْصَبَح که در باب افعال است فقط در این حالتش فعل ناقصه می باشد.

در این گزینه  َمْملوَءٌة صحیح است زیرا صفت براي قلوٌب که اسم کانت و مرفوع است، می باشد. گزینه 1 - 50

از آیۀ  سورة رعد «ان اهللا ال تغیر ما تقوم حتی تغییروا ما بانفسهم» به معناي «خداوند وضع هیچ گروهی را تغییر نمی دهد مگر آن که آن ها خودشان را تغییر دهند» مستفاد می گردد که گزینه 3 - 51
تغییر و تحویل در جامعه نیازمند همراهی اکثریت افراد آن جامعه است. 

این آیه بیانگر «رشد و پرورش فرزندان» است که به این مهم اشاره دارد: زن و مرد دوام وجود خود را در فرزند می بیند و رشد و بالندگی او را پایداري وجود خود می یابد. گزینه 3 - 52

فقیه واجد شرایط که به عنوان ولی فقیه شناخته می شود در عصر غیبت کبري رهبري جامعۀ اسالمی بر عهده می گیرد. گزینه 2 - 53

با توجه به عبارت «و اهللا یعصمک من الناس» مقصود از «ناس» کسانی اند که در برابر فرمان خدا سرپیچی کنند (منافقان) نه عموم مردم و ابالغ مأموریت پیامبر هم وزن با رسالت ایشان گزینه 2 - 54
بود. 

این جملۀ عبداللّه بن مسعود که می گوید، «مادة آیه از پیامبر فرا می گرفتیم...» اشاره به دریافت و ابالغ وحی پیامبر دارد و این که پیامبر به کمک مهاجران و انصار در مدینه حکومت گزینه 1 - 55
تشکیل داد مربوط به والیت ظاهري ایشان است. 

گزینه 4 آسان ترین راه براي غیرالهی نشان دادن قرآن و اسالم آوردن سوره اي همانند سوره هاي قرآن است.  - 56

 عبارت  «ال یاتون بمثله لو کان بعضهم لبعض ظهیراً» اشاره به این مطلب دارد که: اگر مخالفان از هم پشتیبانی کنند توان آوردن مثل قرآن را ندارند. 

فراهم آمدن کتاب هاي بزرگ حدیث  تبیین معارف اسالمی متناسب با نیاز هاي نو  گزینه 3 - 57
امامان شیوة مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان بر می گزیدند تا هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم بناي ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست شود و هم روش زندگی امامان، به نسل هاي

آینده معرفی گردد. 

مطابق با آیات قرآن کریم، آن دسته از علماي اهل کتاب که پس از آگاهی از حقیقت دین، در آن اختالف ایجاد کردند، به دلیل رشک و حسد دست به این کار زدند.  گزینه 4 - 58

زیرا دشمن از این راه حکومت را غافلگیر می کند. گزینه 4 - 59

کسی که هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود عمر خود را از دست داده است و قرآن کریم در این باره می فرماید: «ِإنَّ اْلَخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم»  گزینه 1 - 60

نیازهاي برتر انسان برآمده از سرمایه هاي  ویژه اي است که خداوند به انسان عطا کرده است و از دست دادن عمر در حیطۀ شناخت هدف زندگی است؛ زیرا اگر انسان هدف حقیقی گزینه 2 - 61
خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار اشتباه شود، عمر خود را از دست داده است. 

قرآن کریم می فرماید: ناین دین آیین پدرتان ابراهیم است، او شما را از پیش مسلمان نامید.» همچنین می فرماید: «ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی، بلکه یکتاپرست (حق گرا) و گزینه 4 - 62
مسلمان بود.» 

- مردم که از محتواي آیۀ والیت باخبر شده بودند، تکبیر گفتند و رسول خدا نیز ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد.  گزینه 4 - 63
- در پایان سخنرانی پیامبر در حادثۀ غدیر و پس از نزول آیۀ ابالغ، مردم براي عرض تبریک و شاد باش به سوي حضرت علی (ع) آمدند و با وي بیعت کردند.

مطابق با ترجمۀ این آیه، مسلم بودن به معناي تسلیم بودن است که تسلیم خدا بودن هم شرطش این است که فرد تمام ادیان پیشین را تأیید کند.  گزینه 2 - 64

هر دو موردي که در سؤال مطرح شده است، در غارتباط با مسئولیت دریافت و ابالغ وحی آمده اند. گزینه 2 - 65

ناسپاسی و قدرناشناسی مردم و در خطر بودن جان حضرت مهدي (عج) باعث شد که خداوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کند تا امامت در شکلی جدید و ازپس گزینه 1 - 66
پرده غیبت ادامه یابد.

معاویه در سال  هجري با بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع) حکومت مسلمانان را به  دست گرفت.  گزینه 4 - 67

از وظایف حکومت اسالمی برقراري عدالت اجتماعی و تالش براي آسایش و رفاه مردم است تا فاصلۀ طبقاتی کمتري پدید آید.  گزینه 1 - 68

یکی از ویژگی هاي پیامبران، محفوظ بودن آنان از گناه و اشتباه یعنی عصمت بوده است.  گزینه 1 - 69
اگر پیامبري در اجراي احکام الهی معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف دستورهاي خداست، انجام دهد و مردم نیز از او سرمشق بگیرند و مانند او عمل کنند و به گمراهی دچار شوند. 

عبارت هاي «ب و د» با عناوین مربوطه تناسب دارد.  گزینه 4 - 70

یکی از سیره هاي پیامبر در رهبري جامعه   سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم است. 

«معرفی خویش به عنوان امام برحق»  یکی از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان است که مجاهده در راستاي والیت ظاهري است. تالش براي برقراري عدالت، از علل مبارزة امام با حاکمان
زمان بود، نه اصول کلی 
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کسی می تواند به نیازهاي بنیادین انسان پاسخ مناسب دهد که آگاهی کاملی از خلقت انسان (نه موجودات) و جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردي گزینه 4 - 71
و اجتماعی (ابعاد مختلف انسان) و همچنین سرنوشت انسان پس از مرگ (نه سرنوشتش در این دنیا) داشته باشد. 

گزینه 4 با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سوال هاي اساسی دست یافت. البته انسان به علت دارا بودن اختیار (نه عقل)، می تواند راه هاي دیگري را نیز برگزیند. هر کسی - 72
برنامه اي غیر از دین اسالم را انتخاب کند، زیانکار است. 

آیات «انذر عشیرتک االقربین»، «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول...» و «ایها الرسول بلغ ما انزل الیک...» به ترتیب بر عبارات «همانا این برادر من، وصی من ...»، «اي جابر، آنان گزینه 1 - 73
جانشینان من و...» و «َمن اولی الناس بالمومنین من انفسهم» مقدم هستند (آیات قبل از عبارات آمده اند).

با وجود این که قرآن کریم چهارده قرن پیش نازل شده، درمورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوي کمال بدان نیاز دارد، سخن گفته و چیزي را فروگذار نکرده گزینه 2 - 74
است. این کتاب فقط از امور معنوي، یا آخرت و رابطۀ انسان با خدا سخن نمی گوید. بلکه از زندگی مادي و دنیوي انسان، مسئولیت هاي اجتماعی و رابطۀ وي با انسان هاي دیگر نیز سخن می گوید و

برنامه اي جامع و همه جانبه را در اختیارش قرار می دهد. خداوند آن چه که مردم تا روز قیامت به آن احتیاج دارند، در این کتاب آورده است. 

حدیث مطرح شده از پیامبر گرامی اسالم بیانگر «رشد تدریجی سطح فکر مردم» است که از علل فرستادن پیامبران متعدد می باشد.  گزینه 2 - 75

گزینه 4 به خاطر سرو صدایی که از اتاق کناري می آمد، او خوابیدن را غیر ممکن یافت.  - 76

) غیر ممکن ) ناسالم          ) باارزش             ) لذت بخش       
گزینه 3 وقتی او خبر مرگ پدرش را دریافت کرد، سریع به خانه برگشت تا به خانواده اش ملحق شود.   - 77

) رسید ) دریافت کرد          ) ترجیح داد              ) تکرار کرد            

ترجمه: می توانی زندگی با شخصی که هرگز دست از حرف زدن برنمی دارد را تصور کنی؟   گزینه 3 - 78
بعد از فعل imagine فعل به شکل اسم مصدر به کار می رود. 

ترجمه: کدام جمله از لحاظ گرامري غلط است؟   گزینه 4 - 79
بعد از فعل enjoy فعل به شکل اسم مصدر یا ing دار به کار می رود. 

Charlie enjoys listening to music.    (.چارلی از گوش دادن به موسیقی لذت می برد)

ترجمه: "پنیسیلین" می تواند به اشکال مختلفی مصرف شود و در برابر طیف وسیعی از بیماري ها موثر است.  گزینه 3 - 80

. عاطفی  . مختلف، متنوع               . داخلی                   . جذاب                   
ترجمه: هنرمند مشهور امیدوار است روي هزاران کودك و جوان تاثیر بگذارد تا سبک زندگی سالم را امتحان کنند.  گزینه 2 - 81

) ترکیب کردن    ) مقایسه کردن          ) تاثیر گذاشتن، نفوذ کردن                ) اختراع کردن             

ترجمه: دیروز عصر پنچري داشتم و مجبور شدم کل مسیر را تا خانه پیاده بروم.  گزینه 4 - 82

. صاف  . فشرده                                    . بسیار کوچک                                 . گرد                              
کلمه flat به تنهایی به معنی "مسطح یا صاف" می باشد و کلمه tire  نیز به معنی" الستیک"، اما وقتی این  دو کلمه با هم ترکیب می شوند به معنی "پنچري یا پنچر شدن است". 

ترجمه: گویا باید پاراگراف اول را بازنویسی کنی تا کمی واضح تر شود.  گزینه 4 - 83

. بازنویسی کردن   . تولید کردن                               . پاك کردن                                 . کشف کردن                               

ترجمه: او خوردن سوپ پیاز را امتحان کرد، اما آن را دوست نداشت.  گزینه 2 - 84
بعد از فعل try (به معنی آزمایش کردن) فعل به شکل اسم مصدر یا ing دار به کار می رود. 

ترجمه: فرهنگ، سیستمی از باورها و ارزش هاي مشترکی است که در یک جامعه رواج دارد.  گزینه 4 - 85

. متداول، رایج  . روان، سلیس      . آشنا      . متفاوت     

ترجمه: مشخص است که این قالیچه هاي دست بافت شگفت انگیز، کار هنرمندانی با مهارت باال است.  گزینه 4 - 86

. هنرمندان  . مترجمان       . متصدي پذیرش       . عکاسان     

ترجمه: این شرکت قول داده تا در سال جاري یک سري از محصوالت جدید را معرفی کند.  گزینه 4 - 87

. معرفی کردن  . ترکیب کردن       . تصور کردن       . راضی کردن      

ترجمه: آیا ممکن است که ما در این قسمت رودخانه شنا کنیم؟  گزینه 1 - 88
طبق الگوي زیر مصدر با to به کار می رود. 

 it + be + صفت + (for + مفعول) + to مصدر با
ترجمه: آیا می دانستی که کواال حیوان منحصر به استرالیا است؟ شما نمی توانید آن ها را در هیچ جاي دیگر در زمین بیابید.  گزینه 3 - 89

. مضر  . منحصر به فرد       . اعتماد به نفس       . باارزش     

گزینه 2 ترجمه: برخی افراد براي کیف کردن می خوانند، و برخی دیگر براي درس خواندن. اولی براي لذت بردن و دومی براي یاد گرفتن می خوانند.  - 90

. یادگیرنده  . کوزه گر ، سفال گر       . اولی، سابق        . رفتار      

ترجمه: وقتی آن دو خواهر بعد از  سال جدایی، دوباره در فرودگاه با هم مالقات کردند، یکدیگر را آغوش گرفتند و بلند گریه کردند.  گزینه 3 - 91

. بافتن  . در آغوش گرفتن       . بحث کردن      . معرفی کردن      

ترجمه: اگر آب و هوا فردا خیلی بد نباشد، ما گلف بازي خواهیم کرد.  گزینه 3 - 92
کاربرد فعل be در ساختار شرطی نوع اول 

فعل be در جملۀ شرط، در شرطی نوع اول به صورت am ،is ،are به کار می رود. 
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ترجمه: آسیب کمر آن بازیکن فوتبال ممکن است مانع بازي کردن او در بازي فردا بشود.  گزینه 3 - 93

- تولید کردن - مانع شدن         - شامل شدن         - اندازه گیري کردن       

گزینه 3 - 94
ترجمه: اقتصاددان ها نگران این هستند که نرخ تورم دو برابر خواهد شد اگر دولت براي کنترل آن اقدامات فوري را انجام ندهد.

در جملۀ شرطی نوع اول، جملۀ شرط به زمان حال ساده (در این جا does not take) و جملۀ نتیجۀ شرط به زمان آیندة ساده (در این جا will double) بیان می شوند.

ترجمه: من به دنبال مبل زیبایی براي آپارتمان جدیدم بودم.  گزینه 1 - 95
با توجه به اینکه اسم furniture اسم غیرقابل شمارش است و می توانیم از واحد a piece of استفاده کنیم.  

پاسخ منتا: گزینۀ  و  حذف می شوند. در گزینۀ  نیز ترتیب صفات اشتباه آمده است.  

ترجمۀ جمله: او سلیقۀ وحشتناکی دارد، بنابراین شما احتماًال می توانید تصور کنید که خانه اش چطور به نظر می رسد.  گزینه 3 - 96
معنی گزینه ها: 

) توجه کردن  ) تصور کردن            ) عالقمند بودن           ) احترام گذاشتن           

ترجمه: یک نکتۀ اضافی وجود دارد که می خواهیم در مورد تحقیقاتی که اخیرًا انجام داده اید بیان کنیم.  گزینه 1 - 97

) اضافی 

) محبوب 

) بومی 

) خوش شانس 

ترجمه: مایک گفت او، دیوید و برادرش را در حال پرسه  زدن با گروهی از افراد در پارك وال نات دیده بود.  گزینه 2 - 98

) بیرون بردن 

) وقت صرف کردن، پرسه زدن 

) پُر کردن 

) خاموش کردن (آتش) 

خواهرم که یک دختر باهوش است، در فیزیک مهارت داشت، علی رغم این که آن را کسل کننده می دانست.  گزینه 2 - 99

) زیرا 

) علی رغِم، برخالِف 

) به جاي 

) عالوه بر 

کدام جمله از لحاظ گرامري نادرست است؟  گزینه 1 - 100

توضیح: در گزینۀ  عبارت She’s arrived شکل کوتاه شدة She has arrived بوده است (ماضی نقلی). باید بدانید در زمان ماضی نقلی نمی توان قید زمان گذشته (در این جا a few days ago) به

کار برد، پس شکل درست گزینۀ  به صورت زیر است: 

She arrived in Tehran a few days ago.     .ترجمه: او چند روز پیش به تهران رسید

الف)  گزینه 2 - 101

چون مقدم درست و تالی نادرست است؛ پس این گزاره همواره نادرست است. 

ب)

چون تالی این گزاره شرطی درست است؛ پس این گزاره همواره درست است 
(گزاره شرطی زمانی نادرست است که مقدم درست و تالی نادرست باشد.)

،  مقدم و تالی آن به صورت  است؛ پس داریم:  براي گزاره شرطی   گزینه 1 - 102

نکته: ارزش درستی گزاره  همواره برعکس  است. یعنی اگر  درست باشد  نادرست  و اگر  نادرست باشد  درست است.  گزینه 2 - 103
جدول ارزشی هرکدام از گزاره ها را به طور جداگانه بررسی می کنیم. 

1234

243

1234

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1

→

( ∨ ) ⇒∼ q
 
درست

p
 
درست

∼ p
 

نادرست

( ∨ ) ⇒r 
دلخواه

q
 

نادرست

p
 
درست

p ⇒ (q∨ ∼ r)pq∨ ∼ r

مرجان خواھر مریم است یا مرجان بھ ریاضی عالقھ ندارد.
  

(q∨∼r)

آنگاه سال دارد 15 مریم
  

p

اگر

p∼ pp∼ pp∼ p

p

د
ن

∼ p

ن
د

p ∨ (∼ p)

د
د

p

د
ن

∼ p

ن
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p ∧ (∼ p)

ن
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نکته: نمایش زوج مرتبی یک رابطه، وقتی تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایزي داراي مؤلفه هاي اول یکسان نباشند.  گزینه 2 - 104
با توجه به نکته باال به بررسی گزینه ها می پردازیم: 

: دو زوج مرتب  و  متمایز هستند و مؤلفه اول یکسان دارند.  گزینۀ 

: دو زوج مرتب  و  مؤلفه اول یکسان و مؤلفه دوم یکسان دارند. پس یک عضو تکراري را حذف می کنیم و این رابطه تابع است.   گزینۀ 

: دو زوج مرتب  و  متمایز هستند و داراي مؤلفه اول یکسان هستند.  گزینۀ 

: دو زوج مرتب  و  متمایز هستند و مؤلفه اول یکسان دارند.  گزینۀ 

با توجه به اینکه تابع  به ازاي مقادیر منفی برابر  است؛ پس:  گزینه 3 - 105

مقدار  به ازاي  برابر  است.

دامنۀ تابع  برابر: اشتراك دامنۀ تابع  با  است.  گزینه 2 - 106

، آن گاه  است.  اگر  گزینه 1 - 107

ارزش مقدم نادرست و ارزش تالی درست است. فردا شنبه یا دوشنبه است بنا بر ترکیب فصلی یکی درست خواهد بود، یعنی امروز جمعه یا یکشنبه است اما چون مقدم یعنی دیروز پنج شنبه بود
نادرست است، پس امروز جمعه نیست در نتیجه امروز یکشنبه است. 

براي مشخص کردن برد تابع  نمودار مختصاتی آنرا رسم می کنیم: گزینه 3 - 108

6
2

4

8

y

x
_

 

برد تابع  به صورت  است و اعداد صحیح در این برد به صورت   و   و   و   و   و   و   است.
گزینه 3 - 109

 

 

گزینه 4 - 110

        

    

می دانیم:  پس: 

  

 

می دانیم برد تابع ثابت تک عضوي است. پس روي شکل متوجه می شویم گزینۀ  و  تابع ثابت هستند.  گزینه 4 - 111

گزینۀ  را ساده می کنیم: 

ثابت    

1(1, 5)(1, 2)

2(1, )4
−−

√(1, 2)

3( , 7)9
−−

√(3, 4)

4(2, 5)(2, 2)

sign(x)−1

−2x + 5 < 0 ⇒ −2x < −5 ⇒ x >
5
2

sign(−2x + 5)x >
5
2

−1

(f − g)(x)f( ∩ ) یعنی gDf Dg

دیروز پنج شنبھ بود
  

مقدم

 فردا شنبھ یا دوشنبھ
  

تالی

f

f(x) = { x − 2
8

0 ≤ x < 6
x > 6

f {−2 ≤ y < 4} ∪ {8}83210−1−2

= ∩ = { }Df+g Df Dg 3, 4, 5 ⇒ f + g = { }(3, 6), (4, 0), (5, 2)

= ∩ − { } = { }D f

f+g

Df Df+g x|(f + g)(x) = 0 3, 5 ⇒ = { } = { }
f

f + g
(3, ), (5, )

2
6

0
2

(3, ), (5, 0)
1
3

f(x) = [1 − ]
x

2
− →−−−−

x=
−3
2

f( ) = 1 −
−3
2

⎡

⎣

⎢⎢⎢⎢⎢

−3
2
2

⎤

⎦

⎥⎥⎥⎥⎥
= [1 + ] = [ ]

3
4

7
4

= [1٫75] = 1 (1)

f(x) = [1 − ]
x

2
− →−−−

x= 2√
f( ) = 1 −2

−−
√

⎡

⎣
⎢⎢

2
−−

√

2

⎤

⎦
⎥⎥

≃ 1٫42
−−

√

f( ) = [1 − ]2
−−

√
1٫4

2
= [1 − 0٫7] = [0٫3] = 0 (2)

f( ) + f(− ) = 0 + 1 = 1− →−−−
(1),(2)

2
−−

√
3
2

23

1

f(x) = − x(x + 2) − 3(x + 1)
2

= + + 1 − − x − 3 = −2x2 2 x x2 2
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  :  گزینۀ 

  

 پس گزینۀ  و  و  تابع ثابت هستند.

هر جملۀ خبري که بتوانیم دقیقًا یکی از دو ارزش درست یا نادرست را به آن نسبت دهیم، یک گزاره است. گزینۀ  چون حالت سلیقه اي دارد گزاره محسوب نمی شود. با توجه به گزینه 2 - 112

توضیح ارائه شده تنها گزینۀ  یک گزاره است. 

گزینه 2 - 113

   

داده ها را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم و میانه را به دست می آوریم:

 

گزینه 2 - 114
ابتدا جمعیت فعال را محاسبه می کنیم.

  

گزینه 2 - 115

 

گزینه 2 - 116

 

 

گزینه 4 - 117

  

  

  

  

4

g(x) = − x(x + 1)x2 = − − x = −xx2 x2

123

4

2

میانگین= x̄̄̄
مجموع داده ھا

تعداد داده ھا
= = = 8٫125

1 + 3 + 3 + 5 + 6 + 13 + 14 + 20
8

65
8

N = = ≃ 4٫06
x̄̄̄

2
8٫125

2

1, 3, 3, , 13, 14, یافتن میانھ20 5, 6
 
= =5٫55+6

2
11
2

M = = = 2٫75
میانھ

2
5٫5

2

⇒ N > M

= + = 12 + 4 = جمعیت فعال16 جمعیت شاغالن جمعیت بیکاران میلیون نفر

= × 100 = × 100 = نرخ بیکاری25%
تعداد بیکاران

جمعیت فعال

4
16

p

T

F

F

q

T

≡ AT

F

p ∨ q

T

T

≡ BF

∼ p

F

T

T

p ⇒ q

T

T

T

∼ p ∧ (p ⇒ q)

≡ CF

T

T

⇒ ≡(p ∧ ∼ p)
  

F

q
 

F ⇒ q ≡ :T بھ انتفای مقدم

∧ ≡(∼ q ∨ q)
  

T

(∼ p ∧ p)
  

F

F

: f(x) = xتابع ھمانی

⇒ 2m + 2 = 0 ⇒ m = −1

⇒ n + 2 = 0 ⇒ n = −2

⇒ p + 4 = 1 ⇒ p = −3

⇒ q = 0

= = = میانگین1٫5−
−1 − 2 − 3 + 0

4
−6
4
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گزینه 2 - 118

  

  

ابتدا مقادیر برد تابع را به دست می آوریم:  گزینه 3 - 119

   

   

   

  

 بنابراین ماکزیمم عضو برد برابر  است. 

اگر جدول ارزشی صورت سؤال و هر یک از گزینه ها را تشکیل دهیم، می توانیم به جواب برسیم ولی با توجه به طوالنی بودن راه حل می توان با بررسی چند حالت جواب درست را گزینه 1 - 120
به دست آورد. مثًال: 

،   و  باشند، داریم:  اگر 
ارزش گزارة صورت سؤال:  

  :( گزینۀ (

  :( گزینۀ (

  :( گزینۀ (

  :( گزینۀ (

«سرو» استعاره از قامت معشوق است. گزینه 2 - 121

خواب غفلت: غفلت همچون خواب است. (اضافۀ تشبیهی) گزینه 1 - 122

مظالم کردار: جایگاه هاي ستم.  گزینه 4 - 123
 سایر گزینه ها: عفاف مانند پرده / شهوت مانند آتش / بردباري مانند حصار (همگی اضافۀ تشبیهی هستند) 

به شمشیر: با جنگ، شمشیر در معناي غیرلغوي خودش به کار رفته است؛ پس مجاز است. گزینه 4 - 124

فّوارة هوش بشري : تشبیه هوش بشري است به فّواره . گزینه 1 - 125

عبارت «دست از جان شستن» کنایه از نترسیدن از مرگ است.  گزینه 4 - 126

حس آمیزي فقط در این گزینه (شکر خواب) دیده می شود. / خواب به مانند شکر: تشبیه / کی و می : جناس ناهمسان / شکر خواب: کنایه از خواب خوش  گزینه 2 - 127

جامه: استعاره از پرها / لعل: استعاره از اشک  گزینه 1 - 128

سرو روان: استعاره از معشوق / بازار: استعاره از دنیا / نرگس: استعاره از ستاره / گل زرد: استعاره از خورشید  گزینه 1 - 129

» حرف ربط وابسته ساز به معناي «وقتی که» است امّا در گزینه هاي دیگر ادات تشبیه و حرف اضافه در معناي «مانند» است.  چون در گزینۀ « گزینه 2 - 130

صدا: مشبّه؛ آب: مشبّه به؛ ماَند: ادات تشبیه / تبّسم: مشبّه؛ گل آفتاب: مشبّه به؛ ماند: ادات شبه / گل افتاب: تشبیه فشرده اضافی  گزینه 4 - 131

جناس ناهمسان: دوست و دست گزینه 2 - 132
تضاد: دشمن و دوست

تشبیه: باران عشق، عشق به باران تشبیه شده است (اضافۀ تشبیهی)
کنایه: از پا درآمدن کنایه از عاجز و ناتوان شدن

مراعات نظیر: پا و دست

گزینه 3 سبک عراقی به مدت  سال یعنی از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم سبک غالب ادبیّات فارسی بود. - 133

97 ھزینۀ پوشاک در سال=
97 × شاخص در سال90 ھزینۀ پوشاک در سال

(90) شاخص در سال پایھ

⇒ = 450000
150 × 300000

100

= 450000 − 300000 = اختالف خواستھ شده150000

f(−2٫5) =
2 × (−2٫5) − 1

[−2٫5] − sign(−2٫5)
= = 3

−6
−3 + 1

f(2٫1) =
2 × (2٫1) − 1

[2٫1] − sign(2٫1)
= = 3٫2

3٫2
2 − 1

f(0٫8) =
2 × (0٫8) − 1

[0٫8] − sign(0٫8)
= = −0٫6

1٫6 − 1
0 − 1

f(4) =
2 × 4 − 1

[4] − sign(4)
= =

8 − 1
4 − 1

7
3

3٫2

p ≡ Fr ≡ Fq ≡ T

(F ⇒ T) ⇒ (F ∧ (F ⇒ T))

1F ∨ T ∨ F ≡ T

2(F ∧ F) ∨ F ≡ F

3∼ (F ⇒ T) ∨ F ≡ F ∨ F ≡ F

4(F ∨ F) ∧ (F ⇒ F)

2

300
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ترتیب درست آرایه هاي واج آرایی، ایهام و مجاز در گزینۀ  یافت می شود.  گزینه 4 - 134
واج آرایی: ب: تکرار صامت /خ/ 

ایهام   الف   شاهد    مشاهده کننده  زیبا روي 

مجاز   ج   قلم   تصویر، نوشته 

» بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعلن است.  پایه هاي آوایی صورت سؤال با گزینۀ  منطبق است: بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 4 - 135
 ِن  َس  رت  زم ُك  نم   شا  چا  ُر  قت  دو 

 : گزینه 

 تا   َم   گر  کن  ُچ   حافظ   خی   ُز  جه  دي  

 قف   َك   نی  پا  ِي   مع   شو خی   ش  تن   در  

و هم وزن اند: هر سه بر وزن «مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن» هستند.  و   گزینه هاي 

َبه  َم  نی ك  َدز َاب رِ ژا   ِل   می  چ صب  حس  ُت 

یک  َم  نی ب   ِده   جا   مِ بو  ح  سا  زُ بر  ِگ  َص  

 
تی   ِن   گل َب  ري  آ  س  زین  چ   من  نَ تر  سم   ك  

می  َك   نی ِل  خا   ري  نِ نش  َت  حم   ُم  کز   گل  ش 

 

 تا  ب  کرد  ِب  رف  تن  ِش  ُگل  چ  عم  ر  َا ي   یا   مِ 

 تا ب  کن  ي  گل  گون   ِش  دو   ِر  با   دِ  سا  قی   ِب 

» از چهار رکن چهار هجایی تشکیل شده است امّا در گزینه هاي دیگر رکن هاي اول و سوم، سه هجایی؛ و ) با دیگر گزینه ها فرق دارد. گزینۀ « وزن و مرز پایه هاي آوایی گزینۀ ( گزینه 2 - 136
رکن هاي دوم و چهارم، چهار هجایی اند. 

بررسی گزینه ها: 

  
َن  خا  ھم  گفت با  خل  ق ِت   زا  ھد  را من  حا  لَ 

َر  با  بو ال با  چن  گـُ اَ  گر  گو  یم ایـن  قص  ِص 
:( گزینۀ (

َرد  قص  ِص  را َرن  گیـن َب را َرد  ُغص  ِص  را دا  نَم  َس  را   
می  می  َز  نَم َھر  ُصب  ُح  شا نَف  شان ِک  من ایـن  آ  ِه  خو 

:( گزینۀ (

گُ  ِلس  تان  ُکن وا  َھن  گِ َخ  را  مان  کن ِشم  شا  د   
ُت  ِدل  ُجو  یی اَز  قَد دِ بـِ  یا  ُمو  َزد تا  َسر  و 

:( گرینۀ (

ُچ  نا  نَم  کرد دُو  َرز  تُ ُی  َمھ  ُجو  ری ُمش  تا  قِ   
َش  کی  با  یی پا  یا  بِ بـِ  خا  َھد  ُشد کز  دَس  ت 

:( گزینۀ(

پایه هاي آوایی موارد یاد شده چنین است:  گزینه 4 - 137

 دَن  پی  ر  شداز  شو  ِق  ُمر ُچن  شی  ر  شد گر  مو  ِی  من 

  
زا  َمد  ِز  َدر َخن  دان َف  را ِر  ِدل  ِس  تان  ُدو  شا  ِن  گا 

َمس  تی  َا  َثرَدر  َچش  َم  َشز شا  دي  ِن  شان َبر  ُرو  َي  َشز  
:( گزینۀ (

بررسی دیگر گزینه ها: 

  
ب  رو  یی ِر  َیز  خو ِك  ُچن  ُحو ُت  اي  َمه 

ِن  کو  یی ِد  اي  َاز َخ  ِجل  کر َپ  ري  را 
:( گزینۀ (

  
ت  َدر  یا  را ِب  سو  زي  َهف خ  َبر  تا  زي و  َرز  نُه  َچر 

ُر  پی  شا  نی ِب  عش  ُق  َصب ُخ  َدر  یا  را ِب  َدر  َرم  َچر 
:( گزینۀ (

ِج  ِتش  ِن  گی ُجس  َتم  ِع  ال َدر  َقط  ِر  می 

َدر  یا  ُش  َدم ُرخ  تا  ف  َتم از  َقط  ِر  ُچن 
:( گزینۀ (

فقط در مصراع اول از تشبیه گسترده استفاده شده است، [ما] مانند فتنه هستیم. چون در مصراع دوم قید است به معناي «چگونه» گزینه 4 - 138

4

←←−1 ←−2 ←

←←←

44

4

123

22

1

2

3

4

4

1

2

3
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. چون خاکستر  . چون زر /   :« گزینۀ «

. چون شمع  . چون آتش /   :«  گزینۀ «

. چون خشمش . چون رضایش /   :«   گزینۀ «

تشبیه: سیالب غم / «دوش» و «دوش» جناس تام: در مصراع اّول به معنی دیشب و در مصراع دوم به معنی کتف و شانه   گزینه 4 - 139

مرغ همچون انسانی تصّور شده است، که سخن می گوید. گزینه 3 - 140

«طاق بلند» استعاره مصّرحه از آسمان است. گزینه 3 - 141

«عنان را گران کرد» کنایه از ایستاد و توقّف کرد.  گزینه 4 - 142

در عصر صفوي، شعر ستایشی (مدحی) و درباري و عاشقانه هاي زمینی از رونق افتاد و اغلب شاعران به مضامین پند و اندرز، توصیف و بیان اموز طبیعی و اشعار مذهبی روي آوردند.  گزینه 1 - 143

گزینه 4 - 144

ِب بُس تان ها  می َرف ت ِل سو دا یی َوق تی دِ 

ُل ِري حان ها بو ِي ُگ َت َنم کر دي بی خی ش 

مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن مفعولُ 

    

تقطیع و وزن مصراع زیر از اخوان ثالث در کتاب «ارغنون» چنین است:  گزینه 1 - 145

َهت  َپ  ناهی ِغی  ِر  َدر  گا نی  َن  دا  َرم اي  ِك   می  دا 

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

مصراع هاي دیگر از تکرار این وزن واژه ها ساخته شده است: 

»: مستفعلن   گزینه «

»: مفاعلن   گزینۀ «

»: فعولن  گزینۀ «

بیت صورت از تکرار چهار«   » (فعولن) در یک مصراع به دست آمده است:  گزینه 1 - 146

َج  ها  نی ُر  َبد  خو ِچ  َبد  ِمه َج  ها  نا 

ر  گا  نی ِر  با  زا ِت  با  زا ُچ  آ ُشف 

فعولن فعولن فعولن فعولن 

گزینه 3 - 147
ِل  ُت  پو  َیم َه  ِم  از  فض ِه  ُت  ُجو  َیم َه  ِم  َدر  گا 

د  َس  زا  یی ِك  ِب  تو  حی  ِد  ُت  گو  یم َه ِم تو  حی 

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 

* شاعران سبک هندي از هر چیزي در عالم طبیعت براي مضمون سازي استفاده کردند اما مضمون آن ها در سطح باقی مانده است.  گزینه 4 - 148
* شعر در سبک هندي بیش تر در تک بیت خالصه می شود و طول و عرض معنا از یک بیت پیش تر نمی رود. 

* شعر هندي شعري معنی گراست نه صورت گرا. لذا شاعران به معنی بیش تر توّجه دارند تا به زبان.

عین الحیات اثر علی بن حسین واعظ کاشفی است. باید دانست حسین واعظ کاشفی صاحب «انوار سهیلی» است. گزینه 1 - 149

بررسی گزینه ها:  گزینه 1 - 150

»: زلف چون کمندش  زلف: مشبه / چون: ادات تشبیه / کمند: مشبهٌ به / وجه شبه ندارد.  گزینۀ «

»: (من) چون نسیم افتان و خیزان بوده ام  من: مشبه / چون: ادات تشبیه / نسیم: مشبهٌ به / افتان و خیزان بودن: وجه شبه  گزینۀ «

»: گل چو مستان جامه را بدرید: گل مشبه / چو: ادات / مستان: مشبهٌ به / جامه دریدن: وجه شبه  گزینۀ «

»: (من) کوه هستم (ازنظر) صبر و حلم و داد: َمن: مشبه / کوه: مشبهٌ به / صبر و حلم و داد داشتن: وجه شبه  گزینۀ «

پرسش هایی از قبیل اینکه آیا جهان هستی به همین جهان مادي محدود می شود؟ در پرسش هاي هستی شناسانه مطرح می شود.  گزینه 4 - 151

گزینه 1 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 - 152
مجموعه ها را به دلیل گستردگی و اهمیت شان «جهان»  می نامند.

دیدگاه دوم جهان ذهنی و تکوینی تابع جهان فرهنگی هستند.  گزینه 2 - 153

برخی معتقدند جهانی شدن، فرآیندي است که هیچ اعتنایی به مرزهاي ملی ندارد و در حال ایجاد نظمی نوین است که تجارت و تولید بین المللی آن را به پیش می راند. این دیدگاه گزینه 4 - 154
مخالفانی نیز دارد که معتقدند در حال حاضر ابعاد اقتصادي و سیاسی جهانی شدن به گونه اي نیست که نظمی نوین را در سطح جهانی به دنبال آورد بلکه چالش ها و تضادهایی را پدید می آورد. مقابله

با این چالش ها، بیشتر توسط جنبش هایی صورت می گیرد که فراتر از مرزهاي سیاسی دولت ها عمل می کنند.
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جنگ جهانی اول و دوم منشأ دینی نداشت و طرف هاي درگیر سعی کردند در قالب ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی رفتار خود را توجیه کنند.   گزینه 3 - 155

جنگ جهانی اول در سال هاي  و جنگ جهانی دوم در سال هاي  اتفاق افتاد. گزینه 1 - 156

روند پیدایش چالش جهانی ابتدا اقتصادي، سیاسی و نظامی و سپس چالش معرفتی، معنوي، اخالقی و عاطفی است. گزینه 2 - 157

نخستین رویارویی هاي غرب متجدد با جهان اسالم زمانی رخ داد که قدرت هاي سیاسی جهان اسالم، باوجود حفظ ظواهر اسالمی، گرفتار استبداد هاي قومی و قبیله اي بودند. گزینه 1 - 158

- لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادي و خصوصًا آزادي اقتصادي راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز کرده و عدالت را نادیده گرفته بود.  گزینه 2 - 159
- انقالب هاي آزادي بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شوند؛ ولی در قطع وابستگی اقتصادي و فرهنگی توفیقی نداشتند. 

- رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهاي اسالمی، استبداد استعماري است. استبداد استعماري به دلیل وابستگی به کشورهاي استعمارگر و عمل مطابق منافع این کشورها، استقالل سیاسی
و اقتصادي جوامع اسالمی را مخدوش می سازد و مقاومت هاي مردمی براي حفظ هویت اسالمی خود را نیز سرکوب می کند.

-ویژگی انقالب هاي اجتماعی، تغییر ساختار سیاسی جامعه است. یکی از مشکالت جوامع سوسیالیستی از بین رفتن آزادي افراد بود.   گزینه 4 - 160
-در این جوامع به بهانۀ عدالت اقتصادي، نه  تنها آزادي معنوي، بلکه آزادي هاي دنیوي افراد نیز از بین رفت.  

-کشورهاي غربی در نخستین نظریه پردازي هاي خود، فروپاشی بلوك شرق را به شکل گیري نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا می کردند. نظریۀ «پایان تاریخ» فوکویاما همین معنا را القا
می کرد. او فروپاشی بلوك شرق و شوروي سابق و غلبۀ نظام لیبرال دموکراسی را پایان مبارزات عقیدتی ـ سیاسی بشر می پندارد.

- نداشتن معیار و میزانی براي سنجش عقاید و ارزش هاي مختلف  فقدان ویژگی حقیقت  گزینه 2 - 161

- گرفتاري انسان در بحران هاي روحی و روانی  عدم تحقق معنویت 

- نظریه پردازان لیبرال، آزادي فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند.  گزینه 1 - 162
- چالش هاي عارضی در اثر عوامل خارجی پدید می آیند.

اقتصاد قرون وسطی براساس روابط اجتماعی ارباب - رعیتی بود.  گزینه 2 - 163

 لیبرالیسم اولیه، لیبرالیسم قرون  و  بود و رویکردي فردي و اجتماعی داشت که به حمایت او دستگیري از فقرا غاةل نبود.

گزینه  صحیح است.  گزینه 3 - 164
- تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، جنگ سرد بین این دو بلوك، به همراه جنگ گرم بین مناطق پیرامونی این دو ادامه یافت. 

- جوامع غربی با سرمایه گذاري هاي مشترك و معاهدات بین المللی، انتقال ثروت از کشورهاي پیرامون به کشورهاي مرکز را آسان می کنند. 
- دو اصطالح اسعتمارگر و استعمارزده را کسانی به کار می برند که چالش و نزاع بین کشورهاي غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادي محدود نمی کنند.

در مقابل جهان انسانی، جهان دیگري به نام جهان تکوینی وجود دارد. این جهان پیش از انسان هم بوده و وجود آن مستقل از خواست و ارادة انسان است.  گزینه 1 - 165

- در دورة استعمار قدرت نظامی و صنعتی غرب بیشتر سیاستمداران و دولتمردان جوامع اسالمی را مغلوب خود ساختند. گزینه 4 - 166
- در دوران خالفت فرهنگ اسالمی بدلیل قدرت و غناي خود گروه هاي مهاجم بیگانه را درون خود هضم و جذب کرد. 

- ویژگی عصر بیداري اسالمی، متفکران جهان اسالم خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشی هویِت اسالمی را گوشزد کردند. 

استعمار به معناي اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت نظامی و سیاسی است. کشور فاتح را دولت استعماري و کشور بند کشیده شده را مستعمره می نامند. گزینه 2 - 167

در نیمۀ اول قرن بیستم، با روشن شدن محدودیت هاي علم تجربی، علم از داروهاي ارزشی دست برداشت و به امور طبیعی محدود شد.  گزینه 2 - 168

- در بحران معرفت شناختی، امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه ها و خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سبب می شود.  گزینه 1 - 169
- بسیاري از آدابی که ما مراعات می کنیم، محصول پدیده هاي اجتماعی اطراف ما هستند که به صورت فرصت ها و محدودیت ها، پیش روي ما قرار می گیرند. 

- اقتصادي که وابسته به نفت است که درآمد هنگفت و بدون زحمتی ایجاد می کند و این امر باعث شکل گیري تولید ملی ضعیف و شکننده اي می شود که مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. 
- فلسفه هاي روشنگري با سکوالریسم را از الیه هاي سطحی فرهنگ غرب به الیه هاي عمیق آن تفسیري دارد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آوردو 

الف) هنر قرون وسطی بر بعد معنوي وجود انسان تأکید داشت اما هنر مدرن به بعد جسمانی وجود انسان توجه دارد. گزینه 1 - 170
ب) حقوق انسان در فرهنگ دینی، مبتنی بر فطرت الهی انسان است اما حقوق بشر بر مبناي اندیشۀ اومانیستی صرفا ً براساس خواسته ها، عادت ها و تمایالت طبیعی آدمیان شکل می گیرد.  

ج) این اقدام فرعون براي پنهان کردن نفس پرستی خود در قالب مفاهیم دنیوي بود . 
د) اگر انسان به ابعاد دنیوي خود محدود بماند، گمراه می شود و حیاتی حیوانی یا پست تر از آن خواهد داشت. 

ابیات، متعلق به اقبال الهوري، شاعر پارسی گوي معاصر پاکستان می باشد. گزینه 2 - 171

چنانچه مقصود از فلسفه، مابعدالطبیعه باشد، در این حالت فلسفه به عنوان یک دانش مستقل مورد بررسی قرار می گیرد. گزینه 2 - 172

برخی انسان ها، گاهی فارغ از اشتغاالت روزانه، لحظاتی به تفکر دربارة باورهاي خود می پردازند و نسبت به پذیرش آن باورها می اندیشند. آنان می خواهند به ریشه هاي باورهاي گزینه 4 - 173
خود برسند و بار دیگر چرایی قبول آن ها را مرور کنند. در واقع انسان ها گاهی بدون آنکه فلسفه آموخته باشند، به فهم فلسفی عقاید و باورهاي خود می پردازند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

- همۀ انسان ها باورهایی دربارة جهان، انسان، مرگ، عدالت، زیبایی و نظایر آن دارند.  

- ما براي برخی از باور هاي خود ممکن است دلیل نداشته باشیم و فقط بر اساس عادت قبول کرده باشیم. 

- برخی انسان ها گاهی فارغ از استعاالت روزانه، لحظاتی به تفکر دربارة باورهاي خود می پردازند.

فیلسوفان می کوشند با کاستن از مغالطه ها، «فهم درستی از حقایق، چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادي زندگی، ارائه دهند» و آن را با گفتار مناسبی که خالی از مغالطه باشد، گزینه 1 - 174
بیان کنند. اگر زندانی بخواهد در خود روشنایی بنگرد، طبیعی است که چشم هایش به دردي طاقت فرسا مبتال خواهد شد؛ بنابراین این فرد از روشنایی خواهد گریخت و باز به سایه ها پناه خواهد برد،

زیرا آن ها را بهتر می توانست ببیند؛ «عقیده اش هم نسبت به سایه ها استوارتر خواهد شد.»

فیلسوفان می کوشند نمونه هایی از مغالطه هاي فلسفی را جهت عبرت گرفتن دیگران، تشریح کنند. گزینه 4 - 175
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همۀ مردم در «مسائل بنیادین فلسفی» می اندیشند و نظر می دهند؛ دربارة خدا، آزادي، اختیار، خوشبختی و رنج. فرق فیلسوف با دیگران در این است که اّوًال فیلسوف دربارة همین گزینه 4 - 176
مسائل به نحو جّدي فکر می کند؛ ثانیًا با روش درست وارد این قبیل مسائل می شود و پاسخ می  دهد.

سقراط براي احیاي تفکر عقالنی و استواري فضیلت قیام کرده و شالودة تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت. گزینه 4 - 177

سوفسطائیان با کمک «اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوري» به نشر اندیشۀ خود می پرداختند و بر «شیوة زندگی مردم» تأثیر می گذاشتند. گزینه 4 - 178

سقراط هیچ کتابی ننوشت، اما سراسر حیاتش را با «فلسفه» سپري کرد. «زندگی» وي حکایت واقعی فلسفه است. گزینه 2 - 179
ِملِتوس براي ادعاي خود شواهدي ذکر کرد و در پایان «از دادگاه» براي سقراط درخواست مجازات مرگ نمود. دادگاه از سقراط دعوت کرد تا از خود دفاع کند. نکته: آپولوژي به گزینه 4 - 180

معناي دفاعیه است. 

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 بهره مند است.  گزینه 4 - 181
اوًال تجربۀ توانایی تبیین هر مسئله اي را ندارد. ثانیًا مسائلی مانند خطاهاي تجربه، تغییرات علوم تجربی و تفاوت هاي موجود در تجربۀ انسان هاي مختلف، می توانست قطعیت احکام گزینه 4 - 182

تجربی را از میان ببرند. 

اشاره به دیدگاه ارسطو دارد.  گزینه 4 - 183

) نظر داروینیست ها است.  گزینۀ 

) نظر ماتریالیست ها است.  گزینۀ 

) دیدگاه داروینیست ها است.  گزینۀ 
عمل انسان درصورتی در جهت سعادت است که بنابر فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد.  گزینه 4 - 184

مبانی و زیربناهاي علوم در فلسفه هاي مضاف قرار دارد و آنچه در فلسفه هاي مضاف پذیرفته می شود، اساس و شالودة نظریات در علوم قرار می گیرد. گزینه 3 - 185

سوفسطائیان به سبب اختالف نظرها و مغالطه هایی که خودشان به آن متوسل می شدند اصل امکان شناخت واقعیت را زیر سؤال بردند.  گزینه 4 - 186

» بخش اول مربوط به نظر ماتریالیست ها است. اما این که انسان خودش را شکل می دهد، دیدگاه اگزیستانسیالیست ها است.  گزینۀ « گزینه 4 - 187

ارسطو بدن را بدون نفس موجودي مرده می داند. گزینه 4 - 188

گزینه 3 سقراط اولین کسی است که خود را فیلسوف نامید که در آن زمان به معناي دوستدار دانش بود.  - 189
موضوع فلسفه، بنیادي ترین موضوعات است از جملۀ این موضوع ها مسئلۀ شناخت و توانایی انسان در شناخت است.  گزینه 3 - 190

سوال گزینۀ  در حوزة دانش شیمی است. سایر پرسش ها در حوزة دانش فلسفه قرار دارند.  گزینه 4 - 191

سقراط بیان می دارد: من هم با تهی دستان و هم با توانگران همنشینی می کنم تا از من بپرسند و به سخنان من گوش فرا دهند ................. این رسالتی است که خداوند با نداهاي گزینه 1 - 192
غیبی و در رؤیاها برعهدة من نهاده است. 

افالطون، شاگرد برجستۀ سقراط مبارزة سقراط با مغالطه  گران و سوفیست ها را در آثار خود به تصویر کشیده است. افالطون نشان می دهد که سقراط عمر خود را مصروف اصالح گزینه 2 - 193
جامعه و شناساندن افکار مغالطه آمیز سوفیست ها کرد. 

راز سروش معبد دلفی این بود که به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم و اگر از سقراط به عنوان دانا یاد کرد، فقط به این خاطر بود که بگوید: داناترین شما آدمیان، کسی است که گزینه 3 - 194
چون سقراط بداند که هیچ نمی داند.

زمانی که سؤاالت ما از سطح پرسش هاي عادي و روزمره فراتر برود و انسان ها با جدیت و به صورت مستمر به آن بپردازند، می توان گفت وارد تفکر فلسفی شده اند. روش عقلی و گزینه 1 - 195

). تالش براي پاسخ ) تالش براي رهایی از عادات غیرمنطقی از فوائد فلسفه است، نه تفکر فلسفی (رد گزینۀ  استداللی با علم ریاضیات مشترك است و ویژة تفکر فلسفی نیست (رد گزینۀ 

.( قانون مند به سؤاالت بنیادین در تعریف فلسفه ذکر می شود، نه تفکر فلسفی (رد گزینۀ 

الف) تصمیم گیري مینو که در خرید کفش جنس، راحتی، کیفیت و قیمت را در نظر می گیرد، کارآمدتر است.  گزینه 4 - 196

ب) نوع پردازش مونا که  سال دارد، ادراکی است که صرفًا بر ویژگی هاي حسی مثل رنگ و شکل ظاهري کفش توجه دارد. 
ج) تصمیم گیري مبتنی بر پردازش مفهومی کارآمدتر از تصمیم گیري مبتنی بر پردازش ادراکی است. 

روان شناسان رشد به جهت مطالعه دقیق در روش علمی، جنبه هاي مختلف رشد را تفکیک می کنند و آن را در ابعاد پنج گانه یعنی رشد جسمانی، شناختی، هیجانی، اجتماعی و اخالقی گزینه 1 - 197
تقسیم می کنند.

فرآیند استفاده از اطالعات موجود در حافظه، «تفکر» نام دارد.  گزینه 2 - 198

مالك هاي تصمیم گیري: هزینه ها - مزیت ها - خطر  گزینه 4 - 199

انگیزه ها می توانند، از نظر جهت و شدت، در افراد متفاوت باشند.  گزینه 1 - 200
انسان و حیوان در پاسخ به نیازهاي زیستی، عوامل انگیزشی مشترکی دارند.  گزینه 2 - 201

مؤلف کتاب در ذیل عنوان "اراده"، آقاي نیک وي آچیچ را مثال می زند و در توضیح چگونگی تأثیرگذاري باورها، گروه "فالکون ها" را مثال می زند. گزینه 4 - 202

کودکی دوم سنین بین  تا  سالگی را در بر می گیرد.  گزینه 4 - 203

پیامبر (ص) می فرمایند که کودك در  سال دوم فرمانبردار (عبد) است و در این دوره باید کم کم زشتی ها و زیبایی ها را به او فهماند و در تأدیب او کوشید و او را به ارزش ها و دوري از زشتی ها
رهنمون ساخت.

پیش بینی موقعیت  تفکر احتمال گرا  گزینه 2 - 204

بازداري یا منع محرك نامرتبط  تمرکز 

فراگرفتن چگونگی به حافظه سپردن اطالعات  حافظه 
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یادگرفتن دوچرخه سواري چون با تمرین و آموزش میسر می شود، معلول عامل محیطی رشد است. بیت با ذکر بیان بنیاد بد، اشاره به عوامل وراثتی دارد.  گزینه 4 - 205

به واسطۀ ادراك است که محرك هاي مورد توجه مورد بازشناسی قرار می گیرند. در خطاي مولر-الیر است که معموًال آزمایش شوندگان خط واگرا را بلندتر ادراك می کنند. به علت گزینه 3 - 206
خطاي شناختی، برخی افراد با وجود زیبا بودن به طور مکرر جراحی زیبایی انجام می دهند. براساس اصل شکل و زمینه است که تحت تأثیر زمینه هاي مختلف، ادراك ما از یک شکل تفاوت پیدا می 

کند.

الف) براساس زمان «ذخیره سازي» می توان خاطرات را درجه بندي کرد.  گزینه 4 - 207
ب) در پدیدة نوك زبانی، فرد در مرحلۀ بازیابی اطالعات مشکل دارد. 

ج) کودکان رمزگردانی جزءبه جزء دارند و در رمزگردانی جزءبه جزء خطاي بیش تري رخ می دهد. به همین دلیل به حافظۀ کودکان نمی توان اعتماد کرد.

مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوري هاي شخصی باشد. ساخت آزمون ها دشوار است و فرایند پیچیده اي را طی می کند. افراد عادي جامعه بیش از هر روشی با گزینه 3 - 208
آزمون ها مواجه شده اند.

تعریف عملیاتی این است که در روش علمی و براي انجام یک آزمایش صحیح و همچنین سهولت در اندازه گیري ها، متغیر مورد نظر باید به صورت عینی و دقیق و قابل اندازه گیري گزینه 2 - 209
تعریف شود؛ به گونه اي که همۀ افراد با مطالعۀ تعریف متغیر مورد نظر به برداشت یکسان یا تقریبا یکسانی برسند.  

هر چند نوجوانان در مقایسه با کودکان رشد فزاینده اي در توانایی هاي شناختی دارند، اما در نحوة به کارگیري این توانایی ها پختگی الزم را ندارند و تغییرات شناختی نوجوانان باعث گزینه 1 - 210
بروز پیامدهاي ناسازگارانه اي می شود. 

با توجه به پیامد آرمان گرایی و عیب جویی نوجوانان، باید به آنان کمک کرد تا دریابند که جوامع و افراد، آمیزه اي از محاسن و معایب هستند. 

روش تحلیلی مبتنی بر محاسبات ذهنی، قواعد منطقی و نیازسنجی واقعی است. این روش دستیابی به راه حل مسئله را تضمین می کند. روش هاي تحلیلی مورد قبول همه است. گزینه 2 - 211
روش هاي اکتشافی، غیر منطقی هستند و تابع نظر و احساس شخصی است. 

تکرارپذیري و تعریف عملیاتی از ویژگی هاي روش علمی است. در تکرارپذیري در صورت رعایت ضوابط علمی باید به نتایج یکسان برسیم.  گزینه 1 - 212
بررسی عبارات: 

الف) در این مورد به تعریف عملیاتی و دقیق شخصیت پخته اشاره شده است  علمی 

ب) گزارة آلپورت ویژگی تکرارپذیري را ندارد  غیرعلمی 

ج) هوش، تعریف عملیاتی شده است  علمی 

د) مفاهیم اضطراب اخالقی و اضطراب روان رنجور مبهم و فاقد تعریف عملیاتی اند   غیرعلمی 

هـ) آزمون وکسلر در همۀ شرایط به نتایج یکسان نمی رسد و تکرارپذیري ندارد   غیرعلمی 

آقاي ربیعی به سخن صاحب نظران و افراد متخصص و کتاب ها و مقاالتشان رجوع کرده است.  استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار گزینه 3 - 213

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3 - 214

»: در مسئلۀ خوب تعریف شده امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی وجود دارد، ولی در خوب تعریف نشده این امکان وجود ندارد.  گزینۀ «

»: در مسئله خوب تعریف نشده، هدف را نمی توان به طور دقیق و صریح تعریف کرد.  گزینۀ «

»: در مسئله خوب تعریف نشده موقعیت اولیه مبهم و در خوب تعریف شده موقعیت اولیه مشخص است.  گزینۀ «

گزینه 4 در روان شناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است، رسش یا پختگی گویند.  - 215

جغرافی دان ها براي تعیین حدود یک ناحیه، یک یا چند معیار را به کار می گیرند. آنها با توجه به این معیارها، حدود یا مرزهاي هر ناحیه را روي نقشه رسم می کنند و نواحی مختلف گزینه 4 - 216
را روي نقشه نمایش می دهند.

در بارندگی همرفتی، تودة هوا از هواي مجاور خود گرم تر می شود، همراه با باال رفتن، دماي آن پایین می آید و ابر تشکیل می شود و بارندگی صورت می گیرد. گزینه 2 - 217

یکی از معروف ترین تقسیم بندي هاي آب وهوایی، طبقه بندي کوِپن است. این طبقه بندي برمبناي سه معیار بارش، دما و پوشش گیاهی انجام شده است.  گزینه 3 - 218

باد عامل مهم فرسایش در مناطق خشک و بیابانی است. به سبب شرایط آب وهوایی خشک، وزش بادهاي شدید، وجود خاك هاي ترم و فقر پوشش گیاهی فرسایش در بیابان شدت گزینه 4 - 219
دارد. 

یکی دیگر از اقدامات مهم که منصور در جهت تحکیم و تثبیت خالفت خاندان خود انجام داد، بناي شهر بغداد به عنوان پایتخت عباسیان بود. این شهر در مکانی نزدیک تیسفون، گزینه 1 - 220
پایتخت ساسانیان و براساس سنت شهرسازي ایران باستان ساخته شد و صدها معمار، نجار، آهنگر و کارگر که اغلب ایرانی بودند، در بناي بغداد مشارکت داشتند. 

براي جلوگیري از بیابان زایی می توان از گیاهان مقاوم مانند بنه، ُکنار، اُکالیپتوس و اقاقیا استفاده کرد.  گزینه 4 - 221
مالچ پاشی روي ماسه ها براي تثبیت آنها و جلوگیري از حرکتشان. 

البته برخی معتقدند استفاده از مالچ نفتی به دلیل تاثیرات بد و زیان آور آن مناسب نیست و بهتر است در این مناطق از مالچ هاي مناسب مانند: ریگ یا بقایاي گیاهان استفاده کرد. 

بررسی گزینۀ غلط:  گزینه 4 - 222
بیش از نیمی از مردم جهان، به یکی از زیرشاخه هاي زبان هند و اروپایی صحبت می کنند.

روابط آل بویه با خالفت عباسی با روابط سایر سلسله هاي ایرانی با عباسیان تفاوت داشت.  گزینه 4 - 223

با وجود آنکه یعقوب بدون فرمان و بی اجازة خلیفۀ عباسی به قدرت رسید، اما موفقیت یعقوب در سرکوب خوارج و جهاد با کفار مرزهاي شرقی، موجب شد که خلیفه فرمان گزینه 3 - 224
حکومت سیستان، کابل و بلخ را براي وي ارسال نماید. 

امام محمد غزالی از جمله مهم ترین و معروف ترین عالمانی بود که در مدارس نظامیه درس خواند و درس داد. آخرین نظامیه تا حملۀ هالکوخان در سال  ق به بغداد که به گزینه 4 - 225
نابودي آن انجامید، فعال بود. 

بنیان قوانین جاري در ایران دوران اسالمی مبتنی بر دو سرچشمۀ شریعت اسالم و عرف بود. محاکم سه گانۀ شرع، مظالم و ِحسبه براساس قوانین دینی و عرفی قضاوت می کردند. گزینه 2 - 226
مغول ها تا پیش از آنکه مسلمان شوند برپایۀ مجموعه قوانینی موسوم به یاسا عمل می کردند و دعاوي حقوقی آنها در دادگاهی به نام یرغو و زیر نظر یرغوچی حل و فصل می شد.
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سالطین عثمانی که خود را خلیفه و فرمانرواي تمامی مسلمانان قلمداد می کردند و در پی تسلط کامل بر جهان اسالم بودند.  گزینه 2 - 227

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.  گزینه 1 - 228
پادشاهان به دلیل ناتوانی در تامین هزینۀ ارتش، قادر به حفظ اقتدار و امنیت قلمرو خود نبودند. 

فرمانروایان به منظور ایجاد تمرکز و کاهش وابستگی به نیروي نظامی فئودال ها، اقدام به تشکیل ارتش منظم و دائمی کردند در نتیجۀ این اقدام، حکومت مرکزي تقویت شد و قدرت گزینه 2 - 229
اشراف فئودال به طرز چشمگیري کاهش یافت. بازرگانان و صنعتگران در این کار از شاه پشتیبانی می کردند.

با گسترش مسیحیت و افزایش شمار مسیحیان در قلمرو امپراتوري روم، کلیساهاي متعددي در سراسر آن امپراتوري سربرآوردند.  گزینه 3 - 230
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. 

بررسی گزینه هاي غلط:   گزینه 4 - 231
پ) کشاورزي تجاري به دنبال رشد جمعیت در جهان گسترش یافت. 

ت) کشاورزي تجاري هم در کشورهاي پیشرفته و هم در کشورهاي کمتر توسعه یافتۀ جهان رواج دارد. 

کشورهاي عضو این اتحادیه براي تحقق مدیریت مشترك، رؤسایی را براي شورا و مجلس قانون گذاري اروپا، بانک مرکزي اروپا و نظایر آن انتخاب می کنند.  گزینه 2 - 232
کشورهاي اتحادیۀ اروپا در امور سیاست خارجی، کشاورزي، تجارت، محیط زیست و نظایر آن از اصول و شیوه هاي مشترکی پیروي می کنند.

مطالعۀ نواحی سیاسی یکی از موضوعات رشتۀ جغرافیاي سیاسی است.  گزینه 4 - 233
تصمیم گیري هاي مدیریت سیاسی و اداري یک ناحیه بر فضاي جغرافیایی آن ناحیه تأثیر می گذارد.

بررسی گزینۀ نادرست:  گزینه 4 - 234
الف) فضا و قلمرو جغرافیایی یک کشور، سرزمین آن است. 

مرزهاي تطبیقی مرزهایی هستند که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می شوند و گروه هاي انسانی را، که از نظر قومی، زبانی، دینی و غیره متفاوت اند، از یکدیگر جدا می کنند، گزینه 3 - 235
مانند مرز هند و پاکستان. 

بررسی گزینۀ نادرست:  گزینه 4 - 236

- این نیرو قادر به حفظ منافع ملی کشور در منطقۀ دریایی باشد.

ساختن زیردریایی و ناوشکن هاي چند  منظوره و حضور ناوگان ایران در آب هاي اقیانوس هند براي حفاظت از امنیت کشتی ها، همگی حکایت از تالش ایران براي تبدیل شدن به گزینه 2 - 237
یک قدرت بزرگ دریایی دارند. 

ایران در دریاي عمان دو بندر مهم، یعنی بندر جاسک و بندر اقیانوسی چابهار (در استان سیستان و بلوچستان) را دارد. 

در سال سیزدهم بعثت هفتاد تن از بزرگان آن شهر در عقبه، پیمان دیگري با پیامبر (ص) منعقد کردند که پیمان عقبۀ دوم نامیده شد و به این صورت زمینۀ مهاجرت تاریخی پیامبر گزینه 1 - 238
اسالم و پیروانش از مکه به یثرب فراهم آمد. 

پس از امام سجاد (ع)، امامان شیعه، عمدة کوشش خود را بر ترویج اسالم، مبارزه با جریان فکري منحرف و تربیت شاگردان توانمند متمرکز کردند و منظومه اي از معارف اسالمی با گزینه 1 - 239
عنوان «مکتب اهل بیت» به وجود آوردند.  

نگارش تاریخ جهان را از آفرینش عالم آغاز می کردند و سپس به شرح زندگی حضرت آدم و دیگر پیامبران می پرداختند. پس از آن تاریخ اساطیري ایران را از کیومرث آغاز و به گزینه 4 - 240
پایان دورة ساسانیان ختم می کردند. در ادامه، رویدادهاي تاریخ اسالم و سلسله هاي ایرانی را تا زمان حیات خود ثبت و ضبط می کردند.

در زمان شاهرخ قراقویونلوها و آق قویونلوها موفق به تصرف نواحی غربی و مرکزي ایران شوند.  گزینه 3 - 241

هرچه سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر باشد، میزان تولید مادة آلی در آنجا بیشتر است. زیست بوم ها از نظر میزان تولید ترکیبات آلی و تودة زیستی که از آن ها گزینه 4 - 242
حاصل می شود، تفاوت دارند. کمترین میزان تولید مواد آلی سیارة زمین متعلق به بیابان هاست.

مورخانی همچون یعقوبی، مقدسی، ابن مسکویه، بیهقی و ابن اسفندیار، عدم مطابقت یک روایت تاریخی با عقل را، دلیلی بر بطالن و نادرستی آن می دانستند.  گزینه 2 - 243
بررسی سایر گزینه ها: 

»: از سایر روش هاي سنجش و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی هستند.  گزینه هاي « و 

»: مربوط به سنجش اعتبار و نقد روایت کننده است.  گزینۀ «

الف) امروزه براي ناحیه بندي از روش هاي جدید نقشه کشی، تفسیر عکس هاي هوایی، سیستم اطالعات جغرافیایی و به ویژه روش هاي آماري و ریاضی استفاده می شود.  گزینه 2 - 244
ب) جغرافی  دانان پس از تعیین معیارها و شاخص هاي ناحیه بندي با استفاده از روش هاي کمی و آماري میزان وحدت و تجانس را در یک ناحیه تعیین می کنند و آن را روي نقشه نشان می دهند. 

ج) عامل تمایز واحدهاي جغرافیایی، تفاوت مکان ها و پدیده هاي موجود در آن هاست. 
د) ناحیه، یکی از مفاهیم اصلی دانش جغرافیا است. 

تشریح عبارت هاي نادرست:  گزینه 4 - 245
الف) سال نخست هجرت، نزول آیات جهاد 

ت) سال هشتم هجرت، فتح مکه 
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