
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: دستگیري از نیازمندان موجب سعادت دنیوي و اخروي آدمی است.  گزینه 3 - 1

بیت اسلوب معادله ندارد/ عقده در کار نفس زدن: کنایه از مخالف ذات و سرشت خود عمل کردن  گزینه 3 - 2
بررسی سایر گزینه ها: 

»: باران: استعاره از اشک/ تشبیه قطرة باران به گوهر  گزینۀ «

»: جناس ناهمسان بین کسالت و رسالت/ نسیم پیام رسان است: تشخیص  گزینۀ «

»: شاعر دلیل فدا شدن شمع را رسیدن فرمانی از معشوق دانسته است که حسن تعلیل است/ شمع و پروانه مراعات نظیر دارند.  گزینۀ «
الف) تشبیه: جام شراب به مرهم و خورشید به مومیایی/ بیت  اسلوب معادله دارد.  گزینه 1 - 3

ب) جناس: تنگ و چنگ / تشبیه، سیب زنخدان، گلرنگ 
ج) فاقد ایهام است اما به داستان یوسف و زلیخا تلمیح دارد.  

د) «روي تلخ» حس آمیزي دارد اما بیت فاقد ایهام تناسب است. 
سینه اي می خواهم با این صفت: «پاره پاره از جدایی و دوري» پس «شرحه شرحه» وصفی است که صفت سینه را توضیح می دهد. گزینه 2 - 4

این گزینه به طور کامل صحیح است.  گزینه 4 - 5
تداعی: یادآوري - به خاطر آوردن/ باز بسته: وابسته - مرتبط/ پس افکند: پس افکنده - میراث / استبعاد: دور دانستن - بعید شمردن 

در این گزینه با توجه به مفهوم کلی آن واژة «نیستان» به معنی مردگان است و از «نیست + ان» ساخته شده است؛ یعنی (اي خواجو بیا و در زمرة مستان و بی خبران از دنیاي مادي باش و گزینه 4 - 6
به آن توجه نکن؛ همانند مردگانی که هستی خود را رها کرده و کنار گذاشته اند.) 

» به ترتیب؛ منظور از «دریاي جان»، «ُخمستان» و «کبریا»، ُقرب الهی و پیشگاه با عظمت اوست که معادل همان واژة «نیستان» هستند. ،  و  اما در گزینه هاي «

واژة (باد) در آخر دو مصرع چون هم معنی نیست، ردیف به حساب نمی آید. («باد» در مصراع اول: باشد / «باد» در مصراع دوم: جریان هوا) مصراع دوم کنایه از سرعت بسیار زیاد   گزینه 1 - 7

در این گزینه نیز مانند سخن مشهور صورت سؤال، سخن از برگشت انسان به سوي اصل خود است.  گزینه 4 - 8
بررسی سایر گزینه ها: 

»: عشق، آب حیات است.  گزینۀ «

»: شکایت عاشق از درد و رنج هاي عشق در حقیقت به خاطر دوست داشتن معشوق است.  گزینۀ «

»: تأثیرپذیري همۀ موجودات از عشق  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 9
ب ) پیچ و تاب: بین دو اسم آمده است. 

هـ) شیر خدا و رستم: واو عطف     
ز) فتنه و شور: واو عطف

در بیت هاي دیگر زندگی انسان بی عشق، نیست و نابود شمرده شده است اما در بیت چهارم رقیب و نگهبان که مانع رسیدن به یار است مورد لعن و نفرین قرار گرفته است. گزینه 4 - 10

گزینه 3  - 11

» اشاره دارند به اینکه درد را هم درد می فهمد. عاشق، درد عاشق را » عاشق در اوج کامیابی است و شهسوار میدان عشق است و همه چیز زیر سلطۀ اوست اما در گزینه هاي « و  و  در گزینۀ «
می فهمد.

گزینه 4  - 12

گزینۀ   «تشنه و سیراب» رابطۀ تضاد دارند.  
در سایر گزینه ها «ترادف» وجود دارد.

امالي درست واژه هاي غلط:  گزینه 3 - 13

ارقند  ازغند 

صریر سریر 

حتّاکی  هتّاکی

) عزیز مصر  ) ارزشمند  ایهام: عزیز   گزینه 2 - 14
تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت یوسف 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: حسن تعلیل: دلیل خندان بودن (شکفته شدن) پسته، تشبیه آن به دهان یار، دانسته شده است. / اسلوب معادله ندارد.  گزینۀ «

»: جناس: قیامت (رستاخیز) قیام (برخاستن تو) / حس آمیزي: ندارد. گزینۀ «
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»: کنایه: «پرده دریدن» کنایه از «فاش کردن راز» / تناقض: ندارد.  گزینۀ «
گزینه 4  - 15

مستور: پنهان، پوشیده، محجوب 
دستور: راهنما، اجازه، وزیر 

نفیر: فریاد و زاري با صداي بلند 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ستور: حیوان چارپا (این واژه، مفرد است.)  گزینۀ «

»: ایدون: این چنین  گزینۀ «

»: حریف: دوست، همدم، همراه  گزینۀ «

» کسی که عشق در این دنیا را تجربه نکند، فرداي قیامت در آتش دوزخ خواهد سوخت.  معنی بیت « گزینه 2 - 16
اما معنی بیت صورت سؤال و ابیات دیگر بیانگر این مفهوم هستند که فقط عاشق دل سوخته است که حال عاشق دل سوخته را می فهمد. کسی که از عشق بی بهره است نمی تواند حال عاشق دل سوخته

را دریابد.
در این گزینه، «شیر سپهر» مضاف و مضاٌف الیه است و به خاطر آمدن حرف اضافۀ «با» بر سر آن، مضاف نقش دستوري متمم را پذیرفته است. در مصراع صورت سؤال نیز چنین است گزینه 2 - 17

که «دِم ستوران»، مضاف و مضاٌف الیه است و مضاف «دم» نقش دستوري متمم دارد. 

»: «مشِت زمین» مضاف و مضاٌف الیه است و مضاف آن نقش منادا دارد.  در گزینۀ «

»: نیز «دِل زمانه» مضاف و مضاٌف الیه است و مضاف «دل»، نقش دستوري منادا دارد.  در گزینۀ «

»: «قلب زمین» مضاف و مضاٌف الیه است و مضاف «قلب»، نقش دستوري مسند دارد. در گزینۀ «
در این گزینه دو غلط امالیی وجود دارد. واژه هاي «حلیه» و «تحیر» به اشتباه نوشته شده اند.  گزینه 3 - 18

بررسی سایر گزینه ها: 

»: غلط امالیی ندارد.  گزینۀ «

»: بحت  بهت  گزینۀ «

»: بگزاریم  بگذاریم  گزینۀ «

: فعل «است» در بیت هراتی در معناي «وجود داشتن» آمده و  جزئی است محسوب می شود.  شرح گزینۀ  گزینه 1 - 19
اما در سایر گزینه ها فعل اسنادي است.

در گزینه هاي دیگر به غیبت معشوق قائل نیست. زیرا همواره معشوق در فکر و ذهن اوست.  گزینه 3 - 20

ضماد درست است نه زماد. با توجه به «قاعدة هم نشینی کلمات» و وجود کلمۀ مجروح، «ضماد» صحیح است.  گزینه 2 - 21
واژه هاي نادرست : وجه و وجود – سریر و اورنگ – عملیات مین گذاري – فرومایه و پست   گزینه 2 - 22

درد عشق، درمان ندارد.  گزینه 1 - 23
بررسی سایر گزینه ها: 

»: تقابل عقل با عشق ( برتري عشق بر عقل)  ،  و   مفهوم عبارت سؤال و گزینه هاي «

ما در مصراع دوم بیت اول / ما در بیت دوم / ما در بیت چهارم  گزینه 3 - 24
را در مصراع اول بیت اول به معناي براي است و حرف اضافه به حساب می آید. چون براي ما هرچ کار در کار دیگران وجود ندارد. 

را در بیت سوم فک اضافه است: جان ما از سینه در می آید. 
را در مصراع اول بیت چهارم هم حرف اضافه است.

» به مفهوم ناامیدي و بی نصیبی که موجب ناله و بی قراري می شود، » بیانگر تأثیر عشق الهی در انسان هاي عارف و آگاه است؛ اما در بیت گزینۀ « مفهوم ابیات گزینه هاي « و  گزینه 2 - 25
اشاره دارد.

گزینه 4 «باِحثیَن» اسم مشتق نکره و منصوب و بیان کنندة حالت فاعل«ضمیر بارز«واو»  و حال مفرد است. - 26
زیرا «اُالختان» مثنی و مؤنث است و از نظر جنس و تعداد با «َفِرَحَتیِن» مطابقت دارد و معرفه است.  گزینه 2 - 27

زیرا باتوجه به مشتق بودن چهار گزینه، ما در عبارت به نقِش حال نیاز داریم و چون حال نکره و منصوب و مشتق است و باید با صاحب حال از نظر جنس و تعداد مطابقت کند تنها گزینه 4 - 28

» است که جمع مذکر است و با صاحب حال مطابقت دارد.  گزینه صحیح گزینۀ «

بررسی سایرگزینه ها: گزینه 1 - 29

»: «ال تتکاَسل» فعل مفرد مونث غائب ( للغائبۀ) است و «لها» در «أعمالها» نشانۀ آن است و «الممّرضۀ» فاعل َان است. «پرستار ماهر در کارهایش تنبلی نمی کند.»  گزینۀ «

»:  شاَهَد» غائب است و ترجمۀ درست عبارت چنین است: «دانش آموزان پیروزمندانه نمراتشان را در کالس مشاهده کردند.»  گزینۀ «

»: «صاِدق» با توجه به کسرة عین الفعل « ِد» امر مخاطب است و ترجمۀ درست عبارت چنین است: «دوستی و همنشینی کن با کسی که برتو دلسوزي می کند در حالی که تو در غفلت هستی.» گزینۀ «
ترجمۀ گزینۀ درست: ورزشکار را بعد از عدم موفقیتش در مسابقات شاد یافتم. (فرحًا حال است.)  گزینه 4 - 30

بررسی سایر گزینه ها: 

»: به فرودگاه رسیدیم پس تأخیر نداشتیم.(متأخریَن: خبر فعل ناقصه «لم َنکن».) گزینۀ «
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»: آیا پرندگان در حال پرواز را در آسمان دیدي؟ (هییچ کلمۀ نکره اي در عبارت وجود ندارد.)  گزینۀ «

»: استاد به من نمرة خوبی داد و من به آن افتخار می کنم.(درجًۀ: مفعول، ممتازًة: صفت)  گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: بی گمان مردم در مسیرشان به سوي هدف هاي با ارزششان به دنبال نمونه هاي مثالی می گردند به امید آنکه آنان را الگویی براي خود قرار دهند.  گزینه 1 - 31

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «راجیًا» باید به صورت «راجییَن» یعنی جمع باشد.  گزینۀ «

»: «آمًال»: حال براي «و» در فعل «ُیفتَّشون» است که باید به صورت جمع بیاید «آملیَن».)  گزینۀ «

»: «ُیحبَّون»: دوست دارند، «خائفین»: ترسان (از نظر معنایی نادرست هستند.)  گزینۀ «
ترجمۀ گزینۀ درست: همه چیز نابود شدنی است، جز ذات خداوند.  گزینه 1 - 32

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: هر ظرفی با آنچه در آن گذاشته می شود، تنگ می شود، جز ظرف دانش که با آن وسعت پیدا می کند. (مفهوم ترجمۀ جملۀ: ظرف علم محدود است و امکان بزرگ شدنش نیست)  گزینۀ 

: هیچ خدایی جز خداوند یکتا نیست. (مفهوم ترجمۀ جملۀ: خداوند تنها کسی است که بندگانش را می آمرزد)  گزینۀ 

: هرکس بکارد درو می کند. (مفهوم ترجمۀ جملۀ: حرف و عمل دو کار نزدیک به هم هستند.)  گزینۀ 
«َجَلْسنا»: نشستیم (فعل ماضی) / «مَع اُسَرتی»: با (همراه) خانواده ام / «دأماَم»: مقابل، روبه رو / «التّلفاز»: تلویزیون / «شاَهُدنا»: نگاه کردیم (فعل ماضی) / «َمراسیَم األربعین لإلماِم الحسیِن گزینه 1 - 33

(ع)»: مراسم أربعین امام حسین (ع) / «ُمشتاقیَن»: مشتاقانه، با اشتیاق / «َتمنَّینا»: آرزو کردیم (فعل ماضی) / «أْن نکوَن»: که باشیم / «ُهناك»: آنجا / «فی العاِم القادِم»: در سال آینده 
در این گزینه، حدیث اشاره به ارزش قناعت کردن دارد، اما بیت مقابل آن تحمل کردن سختی به دلیل ناچاري را مدنظر دارد.  گزینه 2 - 34

تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: هر دو آیه اشاره به قدرت و احاطۀ خداوند بر همه چیز دارند.  گزینۀ «

»: در آیۀ  سورة نساء انسان به دلیل ناتوانی در برابر غرایز موجودي ضعیف خوانده شده است و این موضوع در عبارت مقابل آیه نیز در این گزینه بیان شده است.  گزینۀ «

»: هم حدیث و هم بیت به کار رفته در این گزینه، به این نکته اشاره دارند که لطف و خشنودي خداوند در گرِو رحم و بخشش کردن بر مردمان است.  گزینۀ «
(أنِت: مبتدا + مشتاقًۀ: خبر مفرد)  گزینه 2 - 35

بررسی سایر گزینه ها: 

): (مشتاقیَن: حال مفرد)   گزینۀ (

با: حال مفرد)   متعج) :( گزینۀ (

): (و هم یرکبوَن: جملۀ حالیه به صورت اسمیه)   گزینۀ (
«مهاجراٍت» حال مفرد است.  گزینه 4 - 36

بررسی سایر گزینه  ها: 

»: (هم معرضوَن: جملۀ حالیه از نوع اسمیه)  گزینۀ «

»: (هم أحیاٌء: جملۀ حالیه از نوع اسمیه)  گزینۀ «

الب فیه جالسوَن: جملۀ حالیه از نوع اسمیه)  »: (الطُّ گزینۀ «

» حال براي فاعل ضمیر بارز (ُت) می باشد.   «ُمتوکًِّال» در گزینۀ « گزینه 4 - 37
ترجمۀ عبارت: با توکل بر خداوند در کنکورورود به دانشگاه شرکت کردم. 

در گزینه هاي دیگر «حال» وجود ندارد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

لۀ»: خبر کانت  »: ماشین ما که چند روز پیش خریده بودیم، خراب بود پس دیر کردیم.«ُمعطَّ گزینۀ «

»: انسان فروتنی هم چون استاد زبان عربی در زندگی ام ندیده ام.«متواضعًا»: صفت   گزینۀ «

ما سریعًا»: مفعول مطلق نوعی دانش آموزم در درس علوم پیشرفت سریعی کرد. «تقد :« گزینۀ «

در این گزینه بعد از فعل ماضی فعل مضارع آمده است بنابراین مفهوم ماضی استمراري خواهد داشت.(کان + فعل مضارع  ماضی استمراري)  گزینه 2 - 38

ترجمۀ گزینه: به پدر و مادرمان نگاه کردیم در حالی که آن دو مناسک حج را از طریق تلویزیون شادمانه                    

سایر گزینه ها: مفهوم ماضی بعید را خواهند داشت (کان + فعل ماضی  ماضی بعید) 
در این گزینه حال مفرد آمده است؛ «ناجحًا»   گزینه 2 - 39

 عبارت «یلَقُب» جملۀ وصفیه است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «هم یرغبون»: جملۀ حالیه  گزینۀ «

»: «هی سریعٌۀ»: جملۀ حالیه  گزینۀ «

»: «أنتم األعلون»: جملۀ حالیه  گزینۀ «
در این گزینه ُمسِرعتیِن: حال و به شکل اسم فاعل است.  گزینه 3 - 40

بررسی سایر گزینه ها: 

َزًة، اسم مفعول است. »: حال: ُمَجهَّ گزینۀ «
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»: حال: ُممتازًة، اسم مفعول است.  کزینۀ «

»: حال: ُمتراَکَمًۀ، اسم مفعول است.  گزینۀ «

در این گزینه عبارت «أنا َفِرحٌۀ:» جملۀ حالیه است و (واو) حرف حالیه می باشد.  گزینه 3 - 41
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مردان شاد بودند و وسایل جدیدي را به کار گرفتند. «واو»: عطف  گزینۀ «

»: آیا این دانش آموز در کارهایش موفق نیست و به جایزه هایی نرسیده است؟ «واو»: عطف  گزینۀ «

»: در جشن بزرگی در مدرسه حاضر می شویم و هدیه هاي ارزشمندي را با خودمان حمل می کنیم. «واو»: عطف  گزینۀ «

«ُمتکاسلیَن» حال و صاحب حال ضمیر بارز «واو» در «ال ُتقیموا» می باشد.  گزینه 2 - 42
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «خاشعاٍت» خبر «تصیُر» فعل ناقصه است.  گزینۀ «

»: «غارقتیِن» خبر «کاَن» فعل ناقصه است.  گزینۀ «

»: «ُمطمئنا» خبر «لیس» فعل ناقصه است.  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:   گزینه 2 - 43

»: (مفرد مذکر) نادرست است / جمع مکسر و مفرد آن (َفرخ) است.  گزینۀ «

»: (مزید ثالثی و مصدره إبالغ) نادرست است / مجرد ثالثی صحیح می باشد.  گزینۀ «

»: (للمخاطب) نادرست است / صیغه للغائبۀ می باشد. گزینۀ «

«ُمجتهدیَن» اسم مشتق، نکره و منصوب است و نقش آن حال است.  گزینه 2 - 44
ترجمۀ گزینه: اي دوستان من؛ به سوي اصالح کارهایتان تالشگرانه بشتابید. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: در این گردش علمی همۀ دانشجویان شاد بودند. (مسروریَن خبر فعل ناقصه است)  گزینۀ «

»: خداوند براي ما در دنیا از همۀ موجودات، زوج (نر و ماده) قرار داد. (زوجین مفعول فعل َجَعَل است)  گزینۀ «

»: از خداوند می خواهیم که آرامش را در قلب هاي هراسندگان قرار دهد. (الخائفیَن اسم معرفه است و نقش آن در جمله مضاٌف إلیه است)  گزینۀ «

«ساعیاٍت» حال مفرد است و در سایر گزینه ها حال به صورت جملۀ اسمیه به کار رفته است.  گزینه 2 - 45
ترجمۀ گزینه: دانش آموزان باید درس ها را قبل امتحان تالشگرانه بخوانند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: پدر از پسرش پرسید در حالیکه از کارش تعجب می کرد. (جملۀ «هو یتعّجب» جملۀ حالیه اسمیه است)  گزینۀ «

»: مهندسان از کارخانه برگشتند در حالی که می خندیدند.(جملۀ «هم یبتسمون» جملۀ حالیه اسمیه است)  گزینۀ «

»: تو را می بینم در حالی که در کالس شلوغ و اخالل گر هستی. (جملۀ «أْنت مشاِغٌب» جملۀ حالیه اسمیه است)  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:     گزینه 2 - 46

»: و نحن... ( واو حالیه ) : در حالی که / مّر الّسنین : گذر سال ها  گزینۀ «

»: َیصنع : می سازد / تُحّول: تبدیل می کند اشیائی که ( جملۀ وصفیه )    گزینۀ «

گزینۀ « »: لسان القط ّ: زبان گربه / جعله : او را قرار داده است.

«االمِتحانات» صحیح است، زیرا مصدر باب «ِافِتعال»" است. هم چنین «ُتساِعُد» صحیح است، زیرا فعل مضارع معلوم از باب «مفاعلۀ» است. گزینه 1 - 47
ترجمۀ عبارت: قطعًا امتحانات به دانش آموزان براي یادگیري درس هایشان کمک می کند، پس باید آن را بدانند! 

و هو منتظٌر: جمله حالیه است که حالت «أخی» را نشان می دهد، برادر کوچک ترم در گوشه اي از سالن درحالیکه منتظر رسیدن پدرمان بود، نشست. گزینه 3 - 48

جلد به معنی پوست می باشد و توضیح مقابل آن نادرست است. (پوستی که براي حفظ آن در مدرسه بر کتاب می افتد.) گزینه 2 - 49
بررسی سایر گزینه ها: 

»: پنبه: گیاهی سفید که از آن در بیمارستان استفاده می کنیم.  گزینۀ «

»: آبمیوه گیري: دستگاهی که براي خارج کردن آب میوه ها استفاده می شود.  گزینۀ «

»: دریاچه: جایی که در آن آب بسیاري است ولی از اقیانوس کوچک تر است.   گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 50

»: ... چگونه آفرینش را آغاز کرد.  گزینۀ «

»: ... مثال ها را می زند.  گزینۀ «

»: ... آسانی را می خواهد. گزینۀ «

و با وجود روشن بودن اختیار، نشانه هاي فراوان آن ها را همواره در جوانب خود مشاهده می کنیم ، از جمله تفکر و تصمیم است . در ساعات متفاوت شبانه روز تصمیم هایی می گیریم و گزینه 2 - 51
براي این تصمیم ها ابتدا اندیشه می کنیم و جوانب آن را با سبک و سنگین کردن می سنجیم.گاهی نیز دچار تردید می شویم که از میان چند راه و چند کار، کدام یک را انتخاب کنیم.دست آخر، پس از

بررسی هاي الزم ، یکی از آن ها را بر می گزینیم و وارد آن می شویم: «این که فردا این کنک یا آن کنم / خود دلیل اختیار است اي صنم.» 

با وجود روشن بودن اختیار ، نشانه هاي فراوان آن را همواره در خود مشاهده می کنیم، از جمله : گزینه 4 - 52

2

4

1

2

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

2

3

4

دوازدهم 10312

ام اس بوك



- تفکر و تصمیم: در ساعات متفاوت شبانه روز تصمیم هایی می گیریم و براي این تصمیم ها ابتدا اندیشه می کنیم و جوانب آن را با سبک و سنگین کردن میسنجیم.گاهی نیز دچار تردید می شویم
که از میان چند راه و چند کار ، کدام یک را انتخاب کنیم.دست آخر ، پس از بررسی هاي الزم، یکی از آن ها را بر می گزینیم و وارد آن می شویم: «این که فردا این کنک یا آن کنم / خود دلیل اختیار

است اي صنم.» 

-مسئولیت پذیري: هرکدام از ما خودمان را مسئول کارهایی می دانیم که انجام می دهیم. به همین جهت است که اگر کار ما درست و نیکو بود مورد تشویق قرار می گیریم و اگر کار زشت و نادرست
از ما سرزند تنبیه و کیفر می شویم.عهدها و پیمان ها نیز برهمین اساس استوار شده اند و اگر کسی پیمان شکنی کند و مسئولیت خود را انجام ندهد ، وي را مستحق مجازات می شمرند. 

«هیچ گویی سنگ را فردا بیار / ور نیاري من دهم بد را سزا؟ 
هیچ عاقل مر کلوخی را زند / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟» 

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم جهانی هدفمند و قانون مند است که این قانون مندي و نظام حاکم بر جهان خلقت زمینه ساز حرکت و پویان آنان و به کارگیري اراذه و اختیار گزینه 3 - 53
اوست. 

هر فردي متناسب با اعتقادات خویش، مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان اساس رفتار خواهد کرد.  گزینه 1 - 54

»: اعتقادات انسان ریشۀ اصلی رفتار اوست و حتی سالیق را هم همین اعتقادات تعیین می کند. رد گزینۀ «

در این حدیث به برتري حسن فاعلی نسبت به حسن فعلی اشاره شده است یا همان نیت انجام کار.  گزینه 3 - 55

،  و  به نوعی به نکتۀ باال اشاره شده است، اما در گزینۀ سوم به مفهومی اشاره شده است که از این حدیث و نکتۀ اصلی آن قابل برداشت نیست.  در سه گزینۀ 

امداد خاص خداى متعال نسبت به آنان که با نیّت پاك قدم در راه حق گذارند و سعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار را هدف خود قرار دهند، توفیق الهی نام دارد. در فرهنگ گزینه 1 - 56
قرآن به معناي آسان نمودن است و اینکه خداوند شرایط و اسباب را چنان فراهم مى سازد که وي بتواند آسان تر به مقصد برسد. 

دقت کنید که باز بودن در توبه به سوي گناه کار بیانگر سنت «سبقت رحمت بر غضب» است. / از موارد مربوط به این سنت «درنگ کردن در ثبت گناه گناهکاران به امید بازگشت» گزینه 2 - 57
می باشد. 

انسان با قدرت اختیار خود می تواند راه کمال را طی کند و با همین توانایی می تواند در مسیر شقاوت پیش رود.  گزینه 2 - 58

این خود انسان است که سرنوشت شقاوت بار خود را رقم می زند و آینده خود را تباه می سازد. پس انسان گنه کار در گرو عمل خویش است.  گزینه 4 - 59

ترجمه آیۀ  سورة حج: «از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره اي عبادت و بندگی می کند، پس اگر خیري به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد گزینه 2 - 60
از خدا روي گردان می شود. او در دنیا و آخرت، هر دو زیان می بیند، این همان زیان آشکار است.»

نگرش صحیح از قدر و قضا چنین است:  اعتقاد به قدر و قضا، نه تنها مانع تحرك و عمل انسان نیست، بلکه عامل و زمینه ساز آن است. معناي قدر و قضاي الهی این است که هر چیزي گزینه 2 - 61
مهندسی و قاعدة خاص خود را دارد و تمام جهان بر آن قواعد بنا شده است و این قواعد، توسط انسان قابل یافتن و بهره گیري است. 

دالیل نادرستی سایر گزینه ها: 

) انسان با استفاده از اختیار خود، می تواند از ریختن دیوار بگریزد.  گزینۀ 

) اعتقاد به قضا و قدر الهی، نظم جهان را بر هم نمی زند.  گزینۀ 

) تقدیر چیزي وراي نظم و قانونمندي جهان نیست.  گزینۀ 

از آنجا که اختیار حقیقتی وجدانی و شهودي است و انسان در شبانه روز در حال تصمیم گرفتن براي انجام کار یا ترك آن است، حتی کسی که اختیار را در سخن یا بحث انکار می کند، گزینه 4 - 62
در عمل از آن بهره می برد و آن را اثبات می کند و مولوي  این حقیقت را در قالب یک مثال، این گونه در اشعارش یادآوري می کند.

حدیث گزینۀ  و صورت سؤال هر دو به سنت امتحان یا ابتالء اشاره دارند.  گزینه 4 - 63

گزینه 4 نشان دادن تمایالت درونی افراد  ابتالء  - 64

کمک به آشکار شدن باطن هر دو گروه نیکوکاران و بدکاران  امداد عام

ترجمۀ آیۀ  سورة فرقان «آیا دیدي آن کسی را که هواي نفس خود را معبود خود گرفت، آیا تو ضامن او می باشی [و به دفاع از او برمی خیزي]؟»   گزینه 2 - 65

عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند  سنت امتحان یا ابتالء  گزینه 2 - 66

ایجاد زمینۀ مناسب براي رشد و تعالی  توفیق الهی  

حفظ آبروي بندگان گناهکار  سبقت رحمت بر غضب 

دلیل مخالفت اسالم با شراب و قمار نه سود و زیان مادي آن است بلکه بیشتر ضرر و گناه آن می باشد؛ در واقع خداوند خیر و مصلحت بندگان را در نظر گرفته است. گزینه 2 - 67

اگر کسی گرفتار غفلت شد و چشم اندیشه را به روي جهان بست، آیات الهی را نخواهد یافت و دل به مهر او نخواهد داد و این بیت شرح حال اوست:  گزینه 4 - 68
مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان / هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود؟ 

نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاري جستن از او براي رسیدن به اخالص، غفلت از خداوند را کم می کند.

بررسی موارد نادرست در سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 69

»: توانایی اختیار انسان یکی از نشانه هایی است که به وسیلۀ آن انتخاب درست انجام می گیرد! تصمیم گیري درست کار عقل است، نه اختیار.  گزینۀ «

»: توانایی انتخاب و گزینش، معلوِل اختیار است و نه علِت آن.  گزینۀ «

»: چون اختیار یک حقیقت وجدانی و مشهود است، نیازي به اثبات ندارد و تفکر و تصمیم یکی از آن موارد است.  گزینۀ «

ِۀ َاْلِمیَزاِن ..................» که خداوند براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان امام صادق (ع) دربارة رابطۀ مراتب ایمان و مراتب امتحان الهی می فرماید: «ِإنََّما َاْلُمْؤِمُن ِبَمْنِزَلِۀ ِکفَّ گزینه 1 - 70
دادن تمایالت درونی افراد او را مورد آزمایش قرار می دهد مثًال اگر انسان ایمان به خدا و بندگی او را اعالم کند، بنا به سنت ابتالء وارد امتحان ها و آزمایش هاي خاص آن می شود.

ْسَتِقیٌم» این موضوع حاصل می شود. بازتاب و نتیجۀ توحید در ربوبیت «ِإنَّ اهللاَّ َربِّی َوَربُُّکْم»، توحید عملی است که از عبارت قرآنی «َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ گزینه 2 - 71
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با تدبر در آیۀ «َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى» درمی یابیم که خداوند برکات خود را نصیب کسانی می کند که از دو ویژگی «ایمان و تقوا» برخوردار باشند، یعنی «مومنان باتقوا» مشمول سنت توفیق گزینه 1 - 72
الهی می شوند.

آیۀ «انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا"» بیانگر وجود اختیار در انسان است که خداي متعال متناسب با همین قوه بشر را هدایت و راهنمایی کرده و او را مختار گذاشته است که یا گزینه 2 - 73
سپاسگزار باشد یا ناسپاسی کند . 

وجود «آزرم» و «مجازات پیمان شکن» به ترتیب بیانگر «احساس رضایت یا پشیمانی » و «مسئولیت پذیري» از شواهد وجود اختیار در انسان است .

» ، موجب دور شدن از دام هاي شیطان بود که ا َیْدُعوَنِنی ِإَلْیِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّی َکْیَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْیِهنَّ ْجُن َأَحبُّ ِإَلیَّ ِممَّ کمک خواستن حضرت یوسف علیه السالم از خداوند با عبارت : «َقاَل َربِّ السِّ گزینه 3 - 74
به واسطۀ زنان گسترده شده بود و بعد از این عبارت، حضرت یوسف علیه السالم منشأ آلودگی به گناه را جهالت بیان می دارد: «َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّی َکْیَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْیِهنَّ َوَأُکْن ِمَن اْلَجاِهِلیَن».  

َمْت َأْیِدیُکْم»: این عقوبت به خاطر کردار پیشین شماست.» هر کدام از ما خودمان را مسئول کارهاي خود می دانیم به همین جهت آثار و عواقب عمل خود را عبارت شریفۀ «ذلک ِبَما َقدَّ گزینه 3 - 75
می پذیریم. شاعر با بیت «هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟» با این مفاهیم هم نوا شده است. 

معنی جمله: والدینم به من اجازه نمی دهند هنگام شب تا دیر وقت بیرون بمانم. گزینه 2 - 76

) اجازه دادن  ) رفتار کردن       ) اجازه دادن       ) شدن      
توضیح: بعد از allow، مصدر با to می آید. 

ترجمه: به جان گفتم فقط به خاطر این که تجربۀ بدي با یکی از اتومبیل هاي چینی داشته، با بیان این که تمامی شرکت هاي اتومبیل سازي چینی، اتومبیل هاي کیفیت پایین تولید می کنند، گزینه 3 - 77
کلی گویی نکند. 

. تأکید کردن  . کلی گفتن، تعمیم دادن                  . بحث کردن، مطرح کردن               . پذیرفتن                

اگر به معنی جمله دقت کنید می خواهد بگوید: اون ماشین زیبایی که دیروز داشتی باهاش رانندگی می کردي مال کی بود؟  گزینه 3 - 78
باالخره دیدید که whose توانست گزینه صحیح شود در معنی مال چه کسی. 

ترجمه: اگر ِکن در ماشینش GPS داشت، گم نمی شد.  گزینه 1 - 79

گزینه هاي  و  مشکل ساختاري دارند. اما گزینۀ  از نظر معنایی غلط است.

معنی جمله: ما به موقع به ایستگاه نخواهیم رسید اگر ما زود کار را ترك نکنیم.  گزینه 1 - 80
معنی لغت soon: به زودي 

با توجه به معناي جمله و گزینه ها، تنها گزینۀ  صحیح است.

ترجمه: این شکالت براي من خیلی شیرین است. آن را به کس دیگري بده.  گزینه 4 - 81

. خوشمزه 

. خوشمزه 

. غیر واقعی 

. شیرین

ترجمۀ جمله: اگر شنا بلد بودم، تالش می کردم آن مرد را نجات دهم.  گزینه 3 - 82
نکتۀ مهم درسی: 

در این تست جملۀ شرط در زمان گذشتۀ ساده است؛ در نتیجه جملۀ جواب شرط باید در زمان آینده در گذشته باشد که از ساختار شرطی نوع دوم یعنی (شکل سادة فعل +

) استفاده می کنیم.

گزینه 4 - 83
ترجمه: آن ها به محض خروج از بانک به شکل غیر منتظره اي از دو طرف مورد حمله قرار گرفتند. 

) به شکل غیر منتظره ) به لحاظ عاطفی   ) به تدریج    ) به نحو موثر   

ترجمه: «این لغت نامه بارها و بارها منتشر شده است و گنجی باارزش از زبان فارسی است.»  گزینه 2 - 84

) جامعه  ) اکثریت     ) گنج     ) معیار    
گزینه 3 - 85

ترجمه: آن پسر که خواهرش در کالس من است، در آن موقع داخل بانک بود.
قبل از نقطه چین اسم انسان و بعد از نقطه چین یک اسم قرار گرفته است پس باید از whose استفاده کنیم که مالکیت را نشان می دهد.

ترجمه: این مردي است که سپتامبِر گذشته با او صحبت کردیم.  گزینه 4 - 86
اگر قبل از نقطه چین حرف اضافۀ (در این جا to) به کار برود براي انسان از whom و براي غیر انسان از which استفاده می کنیم. در این جمله دربارة یک انسان (the man) صحبت می کنیم پس

گزینۀ  درست است.
گزینه 3 - 87

ترجمه: بچه هایی که در خیابان فریاد می زدند، از مدرسۀ ما نیستند.
قبل از نقطه چین اسم انسان قرار گرفته است و بعد از نقطه چین فعل به کار رفته است، پس باید از ضمیر موصولی who استفاده کنیم.

گزینه 4 - 88
ترجمه: خالۀ من یک روزنامه نگار معروف است و معموًال در مورد مباحث زیست محیطی (مطلب) می نویسد.

- مبحث ها، مباحث - منشأها   - مترادف ها   - کوسه ها  

1234

1234

243

1

1

2

3

4

would/could/might

1234

1234

4

1234
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گزینه 3 - 89
ترجمه: سیستم کامپیوتري جدید آن قدر پیچیده است که هیچ کس در اداره قادر به استفاده درست از آن نیست.

) مطرح، برجسته ) پیچیده   ) ماهر    ) جدي   

ترجمه: آیا می توانید براي متن یک مقدمۀ خالصه بنویسید؟  گزینه 3 - 90

- لرزش، ارتعاش  - مقدمه، معرفی         - شترمرغ         - گنجینه، گنج        

آیا ضروري است که شما کمی تجربۀ تدریس داشته باشید؟  گزینه 1 - 91

- نامرئی  - تک، تنها         - بین المللی         - ضروري        

ترجمه: آن مسئول پذیرش اطالعات مفید بسیاري به ما ارائه داد.  گزینه 3 - 92

- دسترسی داشتن  - ارائه دادن         - تبدیل کردن         - دست یافتن        

ترجمه: اگر همچنان به همین شکل باران ببارد، ما نمی توانیم فردا تنیس بازي کنیم.  گزینه 1 - 93
می بینید که در قسمت جواب شرط زمان آینده آمده است، پس جمله شرطی نوع اول است و بعد از if باید از زمان حال ساده استفاده کنیم و حرف اضافۀ on بعد از keep به کار می رود.

ترجمه: او تمام آن هایی را که ترم پیش در کالسش بودند را دعوت کرد.  گزینه 4 - 94
بعد از all می توان از صفت اشارة those استفاده کرد و از طرفی چون به اسم انسان اشاره می کند، بعد از آن باید ضمیر موصولی who به کار رود.

ترجمۀ جمله: بچه ها در آکادمی آمریکا شرکت کردند، یک مدرسۀ دولتی که برنامۀ دو زبانۀ اسپانیایی-انگلیسی را ارائه می دهد.  گزینه 3 - 95
معنی گزینه ها: 

) احساسی ) دو زبانه               ) کلی               ) سنتی              

ترجمه: بر اساس گزارش هاي اخیر، محققین بین المللی می خواهند بفهمند که آیا رابطه اي مستقیم بین تعداد اتومبیل هایی که توسط مردم توسط مردم مورد استفاده قرار می گیرد و گزینه 4 - 96
گرمایش زمین وجود دارد (یا خیر).           

) بالفاصله شروع کردن 

) وقتی را در جایی سپري کردن 

) مخفِف ... بودن 

) فهمیدن، درك کردن 

بازي به آن راحتی که تصور کرده بودیم نبود چون تیم رقیب خیلی خوب بازي می کرد و فرصت هاي زیادي براي گل زنی خلق کرد.  گزینه 3 - 97

. تصور کرده بودیم    .اشاره کرده بودیم  . احاطه کرده بودیم             . تشخیص داده بودیم             

ترجمۀ سوال: الف: "آن سالی را که براي کنکور شب و روز سخت درس می خواندم را یادم است. پشت میزم می نشستم، در محاصرة کتاب ها، جزوه ها و یادداشت هاي خودم."  گزینه 2 - 98
ب: "خب، می گویند، نابرده رنج گنج میسر نمی شود." 

ترجمۀ گزینه ها: 

»: ترجمه شده  گزینۀ «

»: محاصره شده  گزینۀ «

»: وقف شده  گزینۀ «

»: فرض شده  گزینۀ «

ترجمه: تخم مرغ حاوي هر هشت آمینو اسید ضروري است که براي سالمتی به آن ها وابسته هستیم.  گزینه 2 - 99

) تعریف کردن  ) تمرین کردن            ) حاوِي ... بودن، داشتن            ) شناسایی کردن           

ترجمه: من هیچ عکسی از ساختمان با خودم ندارم، بنابراین شما مجبورید از تخیل خود استفاده کنید.  گزینه 2 - 100

) شرط، وضعیت  ) تلفظ           ) تخیل، تصور           ) ترکیب، ادغام          

ام را با  ،  ، ... و   نمایش دهیم، باتوجه به فرض مسئله داریم:  اگر پس انداز این شخص در هر یک از ماه هاي اول، دوم، ... و  گزینه 2 - 101

 

 

بنابراین دنبالۀ   یک دنبالۀ حسابی با جملۀ اول  و قدر نسبت  است. 

حال به دنبال زمانی هستیم که در آن ماه پس انداز برابر با  گردد، پس داریم: 

1234

1234

1234

1234

1234

1

2

3

4

1234

1

2

3

4

1234

1234

na1a2an

= Aa1

= A + Aa2
1

20

= A + A + A = A + 2 × Aa3
1

20
1

20
1

20

⋮

= A + = A + (n − 1) × Aan A + ⋯ + A
1

20
1

20
  

(n−1) تا

1
20

, , ⋯a1 a2= Aa1d = A
1

20
2A

= 2A ⇒ + (n − 1)d = 2A ⇒ A + (n − 1) = 2Aan a1
A

20
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اُم پس انداز این شخص  تومان می گردد و در این زمان، مجموع همۀ پس اندازهاي وي، یعنی   برابر با  تومان است. پس باتوجه به فرمول مجموع  پس در ماه 
جملۀ اول دنبالۀ حسابی داریم: 

به جاي  در جملۀ عمومی عدد  قرار می دهیم.  گزینه 2 - 102

 

با توجه به الگو این دنباله به صورت  است که جملۀ عمومی آن به صورت  است. (دنبالۀ مربعی)  گزینه 1 - 103

ام را می یابیم.  با قرار دادن  در جملۀ عمومی، جملۀ 

 

با توجه به متن سوال داریم    گزینه 1 - 104

حال جملۀ هفتم را می خواهیم، بنابراین  را برابر  قرار می دهیم تا  را بیابیم. 

 

با قرار دادن  در ضابطۀ جملۀ عمومی، جملۀ هفتم به دست می آید. 

 

ابتدا چند جملۀ اول این دنباله را می نویسیم:  گزینه 1 - 105

 

 

 

بنابراین جمالت منفی دنباله بصورت  و جمالت مثبت دنباله به صورت  می باشند، پس بزرگترین جملۀ این دنباله  و کوچکترین جملۀ آن  است. 

  کوچکترین جمله  بزرگترین جمله

این دنباله یک دنبالۀ بازگشتی به نام فیبوناتچی است که دو جملۀ اول آن 1 و بقیه جمالت از مجموع دو جملۀ قبلی به دست می آیند   بنابراین جمالت گزینه 4 - 106
این دنباله به صورت زیر هستند. 

 

مجموع جمالت دهم و یازدهم برابر است با: 

 

ابتدا جمالت دنبالۀ مثلثی را با توجه به رابطۀ  می نویسیم: گزینه 1 - 107

 

 اولین جمله مربع کامل غیر از  عدد  است.

) مثبت باشد، در حالی که این سوال شیب نمودار برابر با  است.                   رمانی دنباله روند افزایشی خواهد داشت که شیب نمودار (ضریب  گزینه 3 - 108
پس در هیچ حالتی نمودار روند افزایشی نخواهد داشت. 

)  نخواهد داشت. پس مقدار  تأثیري بر عملکرد نمودار ندارد.  تذکر: روند افزایشی، کاهشی و ثابت دنباله بسته به عالمت ضریب  (شیب) می باشد و هیچ گونه ارتباطی با عرض از مبدأ (جمله فاقد 

 

گزینه 4 واسطۀ حسابی بین  و  است. بنابراین: - 109

  

⇒ A = A ⇒ = 1 ⇒ n − 1 = 20 ⇒ n = 21
(n − 1)

20
n − 1

20
212A( + ⋯ + )a1 a2163000n

= (2 + (n − 1)d) 63000 = (2A + 20( 20A))Sn
n

2
a1 − →−−−−−−−

=63000S21 21
2

1

⇒ 126000 = 21( ) ⇒ 126000 = 63A ⇒ A = = 20002A + A
  

3A

126000
63

n6

= = = = = = 1٫6an
(n − 2)!

2n + 3
− →−−
n=6

a6
(6 − 2)!

2(6) + 3
4!

15
4 × 3 × 2 × 1

15
8
5

1, 4, 9, …=an n2

n = 2323

= = = 529an n2 − →−−−
n=23

a23 232

=a2n−1
+ nn2

n − 1
2n − 17n

2n − 1 = 7 ⇒ 2n = 8 ⇒ n = 4

n = 4

= = =a2n−1
+ nn2

n − 1
− →−−
n=4

a7
+ 442

4 − 1
20
3

= = = −1an
(−1)n

n
− →−−
n=1

a1
(−1)

1

= =− →−−
n=2

a2
(−1)2

2
1
2

= =− →−−
n=3

a3
(−1)3

3
−1
3

= =− →−−
n=4

a4
(−1)4

4
1
4

−1, , , …
−1
3

−1
5

, , , …
1
2

1
4

1
6

1
2

−1

= − (−1) = + 1 =
1
2

1
2

3
2

−

( = + )an+2 an an+1

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ,55
جملۀ دھم

89
جملۀ یازدھم

+ = 55 + 89 = 144a10 a11

=an
n (n + 1)

2
1 , 3 , 6 , 10 , 15 , 21 , 28 , 36 , 45 , …

136

n−4−4 < 0

nnb

= nbn b 
عرض از مبدأ

−4
 
شیب

npm

m + p = 2n
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 واسطۀ حسابی بین  و  است. بنابراین: 

  

با قرار دادن  به جاي  داریم: 

  

در نتیجه مقدار  برابر با  است. 

اعداد روبه رو چهار جملۀ دوم یک دنباله حسابی اند، یعنی داریم:  گزینه 2 - 110

  

 

پس اگر جملۀ عمومی دنباله برابر  باشد، داریم: 

  

  
براي به دست آوردن جملۀ اول داریم: 

  
بنابراین براي به دست آوردن مجموع جمالت داریم: 

  

  

 

جملۀ عمومی دنبالۀ حسابی که جملۀ اول آن  و اختالف مشترك آن  است.  گزینه 4 - 111
برابر:  

 

براي به دست آوردن تعداد جمالت مثبت جملۀ عمومی را بزرگتر از صفر قرار داده و نا معادله را حل می کنیم:  

 

 

هاي کوچکتر مساوي  جمالت دنباله مثبت است، پس دنباله  جملۀ مثبت دارد. بنابراین به ازاي 

، اختالف مشترك برابر است با:  با درج سه واسط حسابی بین  و  گزینه 1 - 112

 

پس جمالت دنباله  برابر است با:  

 
مجموع سه واسطه حسابی برابر است با: 

 
گزینه 3 - 113

  

  

  

  

114 - گزینه 2

        

2n + 3m + 2p − 1

(m + 2) + (p − 1) = 2(2n + 3) ⇒ m + p + 1 = 4n + 6

2nm + p

2n + 1 = 4n + 6 ⇒ 2n = −5 ⇒ n =
−5
2

n
−5
2

2,m,n, 11

= 2 , = m , = n , = 11a5 a6 a7 a8
= + (n − 1)dan a1

} ⇒ ⇒
= + (5 − 1)d = 2a5 a1
= + (8 − 1)d = 11a8 a1

= + 4d = 2a5 a1
= + 7d = 11a8 a1

− = + 7d − ( + 4d) = 11 − 2 ⇒ 7d − 4d = 9 ⇒ 3d = 9 ⇒ d = 3a8 a5 a1 a1

= + 4d = 2 + 4 × (3) = 2 ⇒ = 2 − 12 = −10a5 a1 − →−−
d=3

a1 a1

= (2 + (n − 1)d)Sn
n

2
a1

= (2 × (−10) + (n − 1)3) = (−20 + (n − 1)3)Sn
n

2
n

2
− →−−−
n=20

= (−20 + (20 − 1)3) = 10(−20 + (19) × 3) = 10(−20 + 57)S20
20
2

= 10 × (37) = 370S20

= 103a1d = −5

= + (n − 1)d ⇒ = 103 + (n − 1)(−5)an a1 an

= 103 − 5n + 5 ⇒ = 108 − 5nan an

= 108 − 5n > 0 ⇒ 108 − 5n > 0 ⇒ 108 > 5nan

n < ⇒ n < 21٫6
108

5
n2121

2557

d = ⇒ d = = = 8b − a

m + 1
57 − 25

3 + 1
32
4

25, 33, 41, 49, 57, ⋯

33 + 41 + 49 = 123

= 2a1

n = 1 ⇒ = 2 − 1a2

n = 2 ⇒ = 2 × (1) = 2a3

n = 3 ⇒ = 2 − 1 = 1a4

n = 4 ⇒ = 2 × (1) = 2a5

}
= 35000a1

d = 10000
 ⇒ = (2 + (n − 1)d)Sn

n

2
a1  ⇒ 200000 =

n

2
 (70000 + (n − 1)10000) ⇒ 20 = (7 + n − 1)

n

2
⇒ + 6n − 40 = 0n2
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ابتدا اختالف مشترك دنباله یعنی  را محاسبه می کنیم. داریم  و سپس جملۀ اول را محاسبه می کنیم.  گزینه 4 - 115

   

     

گزینه 2 - 116

 پس جملۀ پنجم برابر  است. 

117 - گزینه 3

را برابر  قرار میدهیم   : ظابتۀ و دنبالۀ

   

فرض کنیم  باشد، طبق این معادله  را بدست می آوریم.  گزینه 2 - 118

    

119 - گزینه 1

        

گزینه 1 - 120

اگر a،b،c سه جملۀ متوالی از دنبالۀ حسابی باشد، مقدار b واسطۀ حسابی از فرمول  بدست می آید.

مطابق با واسطۀ حسابی بین سه جملۀ متوالی در دنبالۀ حسابی داریم:

  

   

گزینه 3  - 121

گزینه 4 بر وزن : فاعالتن، مفاعلن فعلن ولی سایرین بر وزن : فعولن، فعولن، فعولن، فعل هستند.  - 122
نکته ي بسیار مهم ( یک روش بسیار خوب)! 

اگر چهار بیت داشتیم و قرار بود یکی از آنها با سایرین وزنی متفاوت داشته باشد، باز هم زیرك و هوشیار باشید، الزم نیست، هر چهار بیت را تقطیع کنید. 
یک بیت را بخوانید و عالمت هایش را بگذارید، سپس بیت دیگر را روي این عالمت ها بخوانید به این ترتیب یک بیت که وزنی متفاوت دارد، مشخص می شود.

بر وزن «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن» است، ولی سایرین بر وزن «مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل» هستند. گزینه 2 - 123

تقطیع بیت سؤال:  گزینه 2 - 124

بگـ خـ چشـ ر سـ ري نبا
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مفاعیلمفعول فعولنمفاعیل

(مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف) 

:( تقطیع گزینۀ (
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ب شـ دري ت رو مااي

ريتـآنهـشیــدخر

تا

ب

تي

شـ

ه

وا

ري

مز

مو

مـريتا

فعولنمفاعیلمفعول مفاعیل

(مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف) 
بررسی سایر گزینه ها: 

 (

 (

 (

(مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل)

وزن درست: مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن  گزینه 2 - 125
وزن دوم: 

1

3

4

با بی
مستف

اَخ ال ِق ُت
مستفعُل

َطز دَف َت ِر
مستفعُل

ای ُحس ِن َخ
مستفعُل
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استعاره: شاه سیّارگان استعارة آشکار از خورشید  گزینه 3 - 126

تشبیه: نقاب ظالم (تاریکی ها)  اضافۀ تشبیهی 
تشخیص: خرامیدن و با ناز راه رفتن آفتاب

گزینه 4 - 127

َر ِه ماست ط ري ق هم ِي ُت در هر ِخ یا ِل رو 

 -U-U --UU -U-U -UU

َفَعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن 

» «مستفعلن مفاعل مستفعل یا مفعول فاعالت مفاعیلن» »، «فاعالتن فاعالتن فاعلن» و وزن گزینۀ « » و « »، «فاعالتن مفاعلن فع لن» است؛ وزن گزینۀ « وزن بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 3 - 128
است.

:  فاعالتن مفاعلن فع لن (ناهمسان)  وزن گزینۀ  گزینه 1 - 129

: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  گزینۀ 

گزینۀ  : فعولن فعولن فعولن َفعل 

گزینۀ  : مفتعلن مفتعلن فاعلن

»: مفاعلن فعالتن مفاعلن َفعلن است. وزن گزینۀ « گزینه 1 - 130
وزن بیت هاي ب، ج، هـ: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن است.  گزینه 2 - 131

وزن الف) فاعالتن مفاعلن فع لن 
وزن د) مستفعُل مفعولن مستفعُل مفعولن است یا (مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن)

: مفتعلن مفتعلن فاعلن  وزن همۀ گزینه ها مستفعُل فاعالُت فع لن یا (مفعوُل مفاعلن فعولن) است. وزن گزینۀ  گزینه 4 - 132
زن ِد ام جان ِك ب دو دل چ ُب ود 

  

»: واژه هاي شمع و پروانه مراعات نظیر دارند.  در گزینۀ « گزینه 4 - 133

»: واژه هاي بیستون، فرهاد، شیرین و کوهکن مراعات نظیر دارند.  در گزینۀ «

»: واژه هاي سر، دل و دیده مراعات نظیر دارند.  در گزینۀ «

»: مراعات نظیر دیده نمی شود. اما در گزینۀ «

گزینۀ  به ماجراي عشق لیلی و مجنون تلمیح دارد.  گزینه 1 - 134

گزینۀ  فاقد تلمیح است. 

در گزینۀ  مصراع دوم تضمین شعر سعدي است. 

در گزینۀ  عبارت «بوي جوي مولیان آید همی» تضمین شعر رودکی است. 

: مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف یا (مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن)  وزن درست گزینۀ  گزینه 3 - 135

بس تی  خاب  ِب صا حب َن َظ بر دي ِد ِي 

فع لن مستفَعلُ مستفَعلُ مستفَعلُ 

گزینه 1 - 136

یان عم ر ِب پا خر ِر سی دُ دو ر ب آ 

    

فع مفتعلن فاِعالُت مفتعلن 

: مستفعُل فاعالُت فع لن(مفعوُل مفاعلن فعولن)  وزن بیت سؤال در گزینۀ  گزینه 3 - 137

: فاعالتن مفاعلن فع لن  وزن 

: فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن وزن  و 

»: مراعات نظیر ندارد.  گزینۀ « گزینه 1 - 138

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

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

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

شاعران دورة بازگشت به سبب فقر فرهنگی جامعه و سستی و رخوت حاکم بر ادبیات، به پیروي از اسلوب هاي کهن پرداختند و در سطوح زبانی، ادبی و فکري سبک خراسانی و گزینه 4 - 139
عراقی را مورد توجه قرار دادند به طوریکه زبان، تخیل و اندیشه در این سبک تکرار شده  است. ولی بهار از معروف ترین شاعران عهد بیداري است.

عوامل زیر در بیداري جامعه مؤثر بودند:  گزینه 2 - 140

- توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنی دنیاي جدید  - تأثیر جنگ هاي نافرجام ایران و روس 

- کوشش هاي عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه، در روي آوردن به دانش و فنون نوین

←

3241

1
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4
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4

−UU−−UU−−U−
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- اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور براي تحصیل 

- رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی و ترجمه و نشر کتاب هاي غربی 

- تأسیس مدرسۀ دارالفنون به فرمان امیرکبیر و آموزش دانش هاي نوین در آن

در دورة بیداري شعراي یا آزادي خواه و گروهی از روشنفکران به نقد شرایط موجود پرداختند که با مخالفت دولت همراه بود. افرادي مثل ملک الشعراي بهار، نسیم شمال، میرزا گزینه 1 - 141
فتحعلی آخوند زاده، عبدالرحیم طالبوف و میرزا آقاخان کرمانی از آن دسته بودند.

کسانی چون قائم مقام فراهانی، ناصر الدین شاه قاجار، عبدالرحیم طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی، زین العابدین مراغه اي، عالمه دهخدا و چند تن از نویسندگان دیگر از پیشگامان نثر گزینه 2 - 142
سادة این دوره بوده  اند.

قبل از قائم مقام فراهانی، سبک نویسندگان فارسی با تکلف و تصنع همراه بود. گزینه 1 - 143

گزینه 1 در گزینۀ  مراعات نظیر دیده نمی شود. نکته: رو به معنی برو است و نباید با روي یا چهره اشتباه شود.  - 144

- باز و تیهو نام پرنده است و مراعات نظیر دارند. 

- چمن و گل و خار مراعات نظیر دارند. 

- ِکشته به معنی محصول (کاشته شده) با درو مراعات نظیر دارد.

در بیت  واژه هاي صومعه و خرابات مراعات نظیر دارند اما تلمیح به کار نرفته است. در سایر ابیات، هر دو آرایه دیده می شود. گزینه 1 - 145

» به این صورت است:  تقطیع هجایی گزینۀ « گزینه 2 - 146

 

نکته: پرتو   

کوکب  

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

» یک هجا کمتر از وزن نوشته شده در کمانک است، پس: «مستفعل مستفعل مستفعل فع» درست است (معادل: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)   وزن مصراع گزینۀ « گزینه 3 - 147

»  مستفعل فاعالت مستفعل معادل: مفعوُل مفاعلن مفاعیلن است.   وزن گزینۀ «

وزن مصراع صورت سوال و مصراع گزینۀ «4» مفعوُل فاعالت مفاعیل فاعلن است.  گزینه 4 - 148

 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  گزینۀ «

»: فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن  گزینۀ «

»: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  گزینۀ «

داستان نویسی به شیوة جدید (رمان نویسی) در ادبیات کالسیک فارسی سابقه ندارد و این نوع ادبی محصول یک قرن گذشته است.   گزینه 4 - 149

»: همسان دو لختی است. مفتعلن فاعلن ( بار)  گزینۀ « گزینه 1 - 150

»: ناهمسان هستند: مفاعلن فعالتن مفاعلن َفعلُن  گزینۀ « و 

»: ناهمسان است: مفعول مفاعلن فعولن  گزینۀ «
جنگ هاي نامنظم مبتنی بر آگاهی فرهنگی و جغرافیایی سربازان محلی یک منطقه است که قادرند در موقعیت بومی خود، با امکانات محدود حتی در برابر تهاجم یک ارتش بزرگ گزینه 2 - 151

نیز مقاومت کنند. 

براي فهم انگیزة جوانان و نوجوانان نمی توان از روش هاي تجربی استفاده کرد، بلکه باید همدالنه با جوانان همراه شد تا مسائل زندگی و آرزوهاي آن ها را فهمید و آنان را یاري داد. گزینه 2 - 152
البته همراهی همدالنه به معناي تایید کنشگران نیست، بلکه به معناي نگاه کردن به مسائل آنها از منظر خودشان و تالش براي فهم آن هاست.

تکالیف خود را به موقع انجام داده است.  گزینه 1 - 153
آشنایان و وابستگان خود را در صف قرار می دهد. 

نیروي انتظامی که هنگام ورود تماشاچیان به ورزشگاه آن ها را بازرسی می کند. در همۀ این موارد به نظم اجتماعی اشاره شده است. 

پرسش هایی که جامعه شناسان در شناختن نظم اجتماعی مطرح می کنند در گزینه هاي  و  و  آمده است.  گزینه 2 - 154

«نظام اجتماعی - پدیدة دیگر - کّمی - آماري»  گزینه 4 - 155
الف)نظام اجتماعی می تواند هم در خود تغییراتی به  وجود آورد، هم چنین در محیط خود نیز تغییراتی ایجاد کند. 

ب) گاهی تغییر در یک پدیده اجتماعی با تغییر در پدیده دیگر همراه است که آن را هم تغییر می گویند. 
پ) برخی هم تغییري ها قابل مشاهده اند و می توان آن ها را با روش کّمی و آماري مشاهده و مطالعه کرد.
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جامعه همانند یک موجود زنده است و شبیه آن است، موجود زنده نیست.  گزینه 4 - 156

فعالیت و خالقیت کنشگران، موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجۀ آن، پدید آمدن ُخرده فرهنگ ها و گروه هاي مختلف، درون هر جهان اجتماعی می شود. گزینه 1 - 157

آشکار بودن نباید در جمله مطرح شود.  گزینه 3 - 158

علت عبارت اول  غلبۀ رویکرد تفسیري بر تبیینی  گزینه 4 - 159

معناي عبارت دوم  دانش محلی، اینجایی و اکنونی 

عامل عبارت سوم  تنوع و تکثر معانی 

جامعه شناسان پوزیستویست جامعه را صرفًا یک پدیدة طبیعی می دانستند و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کمی می دیدند. گزینه 2 - 160

عبارات  و  و  صحیح هستند.  گزینه 2 - 161

: تالش ما براي شناخت قوانین طبیعت به هیچ وجه این قوانین را تغییر نمی دهد. عبارت 
ارزش زدایی / خالقیت زدایی و معنازدایی از پیامدهاي نادیده گرفتن کنش است. گزینه 2 - 162

براي جلوگیري از بروز چنین پیامدهایی، کنش اجتماعی مورد توجه برخی جامعه شناسان قرار گرفت. گزینه 2 - 163

بررسی و مطالعۀ پدیده هاي انسانی و اجتماعی، بدون توجه به عمق آن ها، به نتیجه گیري هاي غلط و اشتباه منجر می شود. گزینه 2 - 164

این دو نمونه شباهتش درجان باختن است وتفاوتشان در معناي آنهاست که همین تفاوت هویت آنها را می سازد. در نتیجه اگر این دو نمونه را بدون در نظر گرفتن معناي آن ببینیم گزینه 2 - 165

و تحلیل کنیم همانطور که در گزینۀ  آمده است، دچار اشتباه خواهیم شد.

در قرن نوزدهم میالدي برخی از متفکران اجتماعی آلمانی از جمله ویلهلم دیلتاي و ماکس وبر مدعی شدند که هرچند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی، نظم و قواعد خاصی دارد گزینه 3 - 166
امّا انسان ها مانند موجودات طبیعی نیستند.

پدید آمدن خرده فرهنگ ها گروه هاي مختلف، درون هر جهان اجتماعی  فعالیت و خالقیت کنشگران در معانی اجتماعی و فردي  پیدایش معانی گوناگون  گزینه 1 - 167

- رویکرد تبیینی، با استفاده از روش هاي کّمی به دنبال پیش بینی و کنترل پدیده هاي اجتماعی است، گرایش افراطی به فضاي مجازي یک مسئلۀ اجتماعی است.  گزینه 3 - 168
* مطالعات تبیینی نشان داده اند که میان عواملی مانند پرخاشگري، هیجان، خواب، وضعیت تحصیالت و تأهل با اعتیاد و به اینترنت و بازي هاي رایانه اي رابطه وجود دارد. 

- در رویکرد  تفسیري، از روش هاي تجربی استفاده می شود و جامعه شناس از ظاهر پدیده ها عبور می کند و به دنبال متهم آن هاست. اگر تغییرهاي جوانان و نوجوانان را در نظر بگیریم، متوجه
خواهیم شد که عامل اصلی گرایش این کاربران به اینترنت و بازي هاي یارانه اي، فضاي استفاده از این ابزار است. بیشتر جوانان و نوجوانان استفادة هرچه بیشتر از این ها را به روز بودن، سرگرمی،

هیجان، آزادي و توانایی معنا می کنند. این قبیل معانی و انگیزه ها، عوامل اصلی حضور افراطی جوانان و نوجوانان در فضاي مجازي است.
- رویکرد انتقادي از پدیده هاي اجتماعی استفاده می کند، اما نمی تواند حقیقت و فضیلت را کشف کند. این رویکرد به ارزیابی و داوري پدیده ها می پردازد و معتقد است که اعتیاد به فضاي مجازي

براي جوانان خطرناك است و آن ها را از فضاي واقعی زندگی جدا می کند. 

هدف جامعه شناسی تبیینی: پیش بینی و کنترل پدیده هاي اجتماعی  گزینه 4 - 169
روش جامعه شناسی تبیینی: حس و تجربه

موضوع جامعه شناسی تبیینی: پدیده هاي اجتماعی همانند پدیده هاي طبیعی 
جامعه شناسی تبیینی جامعه و نظم اجتماعی را براساس مناسبات بیرونی توضیح می دهد.

جامعه شناسی تبیینی جامعه و نظم اجتماعی را براساس مناسبات بیرونی توضیح می دهد و این روابط و مناسبات را مبتنی بر قرارداد، ترس و اجبار می داند. جوامعی که نظم اجتماعی گزینه 2 - 170
را از این منظر برقرار می سازند، شاید با تطمیع و تهدید و اجبار قادر باشند پیش بینی رفتارها را تضمین کنند، امّا در جلب مشارکت و همکاري افراد براساس میل، رضایت و رغبت موفق عمل نمی کنند

جامعه شناسی تبیینی، جامعه را نیز صرفًا یک پدیدة طبیعی پیچیده می داند وتفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کّمی می بیند.

مفهوم تسلسل علل نامتناهی:  گزینه 3 - 171
«یعنی یک معلول یک علت داشته باشد و آن علت نیز خود معلول علت دیگر باشد و این زنجیره به همین صورت تا بی نهایت ادامه یابد.» 

» بیانگر روابط در وجود است. روابط بعد از وجود روابطی هستند که پس از پیدایش در موجود، بین آن دو موجود شکل می گیرد. گزینۀ « گزینه 2 - 172

گزینه 3 از نظر دکارت اصل علیت جزء مفاهیم اولیه و بدیهی است. - 173

گزینه 4 از نظر تجربه گرایان (امپریست ها) انسان به وسیلۀ حس خود متوجه توالی پدیده ها شده و نام آن را علیت گذاشته است. - 174

انکار اصل سنخیت موجب بی اعتباري همۀ علوم است.  گزینه 4 - 175

افالطون خداوند را چنین توصیف می کند: «... نه چیز دیگري را به  خود راه می دهد و نه خود در چیزي فرو می شود». گزینه 1 - 176
از نظر هیوم دالیلی که صرفًا متکی بر عقل باشند، مردودند.  گزینه 3 - 177

در برهان دکارت وجود خداوند علت ایجاد مفهوم خداوند است.  گزینه 2 - 178
در برهان سینوي وجود خداوند علت یا شرط ایجاد همۀ ماهیات ممکنه است. 

کتاب «خواهش ایمان» اثر ویلیام جیمز بوده و کتاب «ترس و لرز» به قلم کرکگور نگاشته شده است. گزینه 2 - 179

از نظر او تقدم ذاتی معرفت شناسانه خدا نشانگر تقدم ذاتی وجود خداوند بر وجود مفهوم خدا در ذهن ماست. چون هیچ پدیده اي بی علت نیست و علت نمی تواند وجود نداشته باشد، گزینه 3 - 180
پس چیزي که خود وجود ندارد، نمی تواند وجودبخش باشد. 

باید دقت کرد که در صورت سوال گفته شده است: «لزومًا انتظار شادابی و رشد این نهال را داریم». پس به «وجوب علّی» اشاره دارد که تخلف ناپذیر و حتمی است. گزینه 2 - 181

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3 - 182

: کار خدا هدف دار است.  گزینۀ 

: خداي افالطون با چندخدایی یونانیان باستان متفاوت است.  گزینۀ 

: در چندخدایی، خلقت آگاهانه معنا ندارد. گزینۀ 
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گزینه 4 آپولون: خداي هنر و موسیقی  - 183
زئوس: خداي آسمان و باران 

آرتمیس: خداي عفت و خویشتنداري 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 184

: تصور ما از موجود نامتناهی نمی تواند از خودمان باشد؛ زیرا ما متناهی هستیم. گزینۀ 

: هیوم معتقد بود، عقل ادراك مستقل از حس و تجربه ندارد.  گزینۀ 

: برهان نظم توانایی اثبات موجود نامتناهی و ازلی و ابدي را ندارد. نهایتًا یک ناظم و مدبر را می تواند اثبات کند. گزینۀ 

- مسئولیت پذیري مبتنی بر اراده و اختیار  دیدگاه کانت  گزینه 3 - 185

- استفاده از برهان نظم تنها براي اثبات یک ناظم مدبر  دیدگاه هیوم 

- اثبات خداوند با استفاده از تصور نامتناهی  دیدگاه دکارت 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3 - 186

: روش فلسفه استدالل عقلی محض است.  گزینۀ 

: فیلسوف کسی است که بر اساس قواعد فلسفی عقیده اي را پذیرفته است.  گزینۀ 

: فیلسوف معتقد به خدا تنها از طریق استدالل به خدا معتقد می شود. گزینۀ 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3 - 187

: موجودات جهان در ذات خود نسبت به وجود و عدم مساوي هستند.  گزینۀ 

: ممکن الوجود بالذات براي موجود شدن نیازمند علت است.  گزینۀ 

: موجودات این جهان به واجب الوجود بالذات براي موجود شدن نیازمند هستند. گزینۀ 

دکارت در یکی از استدالل هاي خود براي اثبات خدا می گوید: «من از حقیقتی نامتناهی تصوري دارم. این تصور نمی تواند از خودم باشد، زیرا من متناهی هستم. بنابراین این ادراك را گزینه 4 - 188
موجودي نامتناهی داده است.» 

اگر هر چیزي باید علتی داشته باشد، پس خدا نیز نیازمند علت است. بنابراین اگر چیزي بدون علت، بتواند وجود داشته باشد، این چیز نمی تواند هم خدا باشد هم جهان.  گزینه 1 - 189

تداعی به خاطر این است که ما عادت کرده ایم که چیزي را علت چیز دیگري بدانیم.  گزینه 2 - 190

اشارات و تنبیهات: شامل آخرین دیدگاه هاي ابن سینا در حکمت  گزینه 2 - 191
شفا: دایرة المعارف عظیم علمی و فلسفی مشتمل بر موضوعاتی چون منطق، ریاضی، علوم طبیعی و الهی. 

دانشنامۀ عالیی: به زبان پارسی است و ابواب مختلف حکمت در آن مندرج است.  
ــ به نظر ابن سینا طبیعت هر شیء آن را به سوي خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد؛ حتی آنچه ظاهرًا شر و بدي به نظر می رسد، مانند پژمرده شدن یک گل یا مرگ یا حتی سیل و زلزله.  

گزینه 4 بررسی گزینه ها:  - 192

»: هر ممکن و حادثی نیازمند علت است، نه هر چیزي!  گزینۀ «

»: اساس برهان فارابی بر تقدم علت بر معلول است.  گزینۀ «

»: نتیجۀ برهان وجوب و امکان ابن سینا، اثبات واجب الوجود بود.  گزینۀ «

»: در انتهاي عبارت باید ذکر می شد که این سلسله تا بی نهایت ادامه دارد.  گزینۀ «

گزینه 1 فالسفۀ مسلمان در کنار اثبات وجود خدا، دربارة تأثیر اعتقاد به وجود خدا در زندگی انسان و نقش آن در معنابخشی به حیات بشري بسیار بحث کرده اند. از نظر ایشان وقتی اعتقاد - 193
به خدا می تواند به زندگی معنا دهد و انسان را وارد مرتبه اي برتر از زندگی کند که واقعا او را از یک راه معقول و درست پذیرفته باشد.

در هر رابطه اي یا ابتدا دو طرف رابطه، وجود مستقل از یکدیگر دارند، یا یک طرف رابطه وجود دارد و طرف دیگر رابطه و خود رابطه هم زمان به وجود می آیند. این نوع دوم از نوع گزینه 2 - 194

رابطه علت و معلول است که در گزینه  است.

گزینه 3 - 195
از نتایج اصل سنخیت آن است که انسان از هر چیزي انتظار آثار متناسب با آن را دارد؛ به همین سبب، می کوشد ویژگی هاي هر شیء را بشناسد و به تفاوت هاي آن با اشیاي دیگر پی ببرد. براي

) و از طرق مختلف تجربی، آثار و معلول هاي هر علّتی را شناسایی کنیم. آنان می گویند اصل اینکه بدانیم از هر علّتی کدام معلول پدید می آید، باید از تجربه کمک بگیریم (رد گزینه هاي  و

( سنخیت پشتوانۀ عقلی براي نظم دقیق جهان است. (رد گزینۀ 

قائم مقام پس از هفت ماه از مقام وزارت بر کنار و کشته شد و حاجی میرزا  آقاسی، مراد و معلم درویش مسلک شاه، به جاي او نشست.  گزینه 2 - 196

در معاهدة ترکمانچاي، یک قرارداد تجاري هم ضمیمه شده بود. گزینه 3 - 197

آقا محمد خان براي ایجاد یکپارچگی سیاسی و بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزي به سرتاسر قلمرو ایران بسیار کوشید، ولی به سبب بی رحمی و کینه توزي اش در برخورد با گزینه 1 - 198
مخالفان و رقیبان که تا حدودي ریشه در ستم هایی داشت که در زمان کودکی و نوجوانی بر او رفته بود، در تاریخ نام او به نکویی برده نمی شود.

رویتر. در عهدنامۀ رویتر حق احداث راه آهن و بهره برداري از معادن، جنگل ها و احداث کانال هاي آبیاري به بیگانه واگذار شد.  گزینه 3 - 199

گزینه 4 - 200

نمایندگان دومین دوة مجلس شوراي ملی به منظور رفع مشکالت اقتصادي و اداري، استخدام کارشناسان اداري-مالی و نیز کارشناس نظامی را تصویب کردند.  گزینه 3 - 201

انقالب مشروطه در زمان مظفرالدین شاه آغاز شد و در دورة محمدعلی شاه ادامه یافت.  گزینه 2 - 202
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در کشور ایران دسترسی به آب، قلعه هاي دفاعی، بازارهاي محلی و قرارگرفتن در تقاطع راه ها از مهم ترین عوامل شکل گیري هستۀ اولیه شهرها و روستاها بوده است. گزینه 3 - 203

متداول ترین مالك تشخیص شهر و روستا مالك جمعیتی است؛ اما این مالك در نواحی مختلف دنیا متفاوت است.  گزینه 3 - 204

آمایش سرزمین، تنظیم رابطۀ انسان، فضاي جغرافیایی و فعالیت است.  گزینه 1 - 205

- محیط زیست  - اقتصادي  - اجتماعی- فرهنگی   در برنامه ریزي شهري باید به سه رکن توجه کرد: گزینه 2 - 206

یکی از مهم ترین پدیده هاي مربوط به تغییرات الگوي شهرنشینی در جهان، افزایش شهرهاي میلیونی است. گزینه 1 - 207

معماري و طراحی شهر بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان است.  گزینه 1 - 208

اعضاي شوراهاي اسالمی شهر و روستا با راي مردم انتخاب می شوند.  گزینه 2 - 209

مشهد دومین شهر پرجمعیت ایران است.  گزینه 2 - 210

در اواخر دورة قاجار، با شکل گیري دسته بندي هاي سیاسی - نظامی تازه در اروپا و نفرت تاریخی مردم ایران از انگلستان و روسیه، عثمانی توانست با شعار «اتحاد اسالم» بخشی از گزینه 4 - 211
اندیشمندان ایرانی را به سمت خود جلب کند. 

نمایندگان دومین دورة مجلس شوراي ملی چارة رفع مشکالت را در استخدام کارشناسان خارجی دیدند.  گزینه 4 - 212

موقعیت یک شهر یا روستا در ادامه حیات یا گسترش سکونتگاه و یا حتی نابودي و زوال آن نقش مهمی ایفا می کند. گزینه 1 - 213

به طور کلی شهرها از روستاها پرجمعیت تر بوده و تراکم جمعیت در شهرها بیشتر است.  گزینه 3 - 214

افزایش جمعیت مادرشهر و گسترش حومه هاي آنها به تدریج منطقه اي با عنوان منطقۀ مادرشهري به وجود آورد.  گزینه 3 - 215

مسیونرهاي اروپایی نخستین مدرسه هاي جدید را در ایران تأسیس کردند.  گزینه 3 - 216

سرانجام در تیر سال  هواداران مشروطه به تهران رسیدند و با پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه، حکومت استبدادي او به پایان رسید. / از دو ویژگی مهم دورة گزینه 4 - 217

دوم مشروطه /  سالگی / یپرم خان ارمنی که پس از پیروزي مشروطه خواهان، با فرصت طلبی مدارج ترقی را به سرعت طی کرده بود، مأمور دستگیري شیخ فضل اللّه نوري شد.

در میان مردم ایران فقط صمصام السطنه از ترس جان خود تسلیم خواستۀ روس ها شد. گزینه 3 - 218

حکومت قاجار براي کاستن از نفوذ و دخالت هاي روزافزون روسیه و انگلیس در امور ایران، تالش می کرد با کشورهاي دیگر مانند آمریکا، اتریش، ایتالیا و بلژیک ارتباط برقرار گزینه 1 - 219
کند، اما به سبب سنگ اندازي روس ها و انگلیسی ها و بی رغبتی کشورهاي مذکور در این باره موفقیت چندانی به دست نیاورد. 

الف) صحیح  گزینه 2 - 220
ب) در امتداد مسیرهاي ارتباطی و حمل و نقل زنجیره اي از مادرشهرها یا کالن شهرها پدید می آیند که به آن ها مگاالپلیس می گویند و شکل آن ها خطی، کریدوري، خوشه اي یا کهکشانی است. 

ج) صحیح 
د) مادرشهر همان متروپل است درحالی که باید می گفت مگاپلیس شکل می گیرد.

با بروز تحوالت صنعتی و ورود کشورها به عصر نوسازي (مدرنیزاسیون) نفوذ شهرها و شهرگرایی در روستاها افزایش یافت. گزینه 2 - 221

معموًال به مادرشهر (متروپل)، کالن شهر نیز گفته می شود. برخی نیز معتقدند که کالن شهر ترجمه و معادل واژة مگاسیتی است. با افزایش جمعیت مادرشهرها و گسترش حومه هاي گزینه 4 - 222
آن ها به تدریج منطقه هایی با عنوان منطقۀ مادرشهري به وجود آمدند. در نتیجه ي گسترش فوق العاده زیاد دو یا چند مادرشهر زنجیره اي از مادرشهرها پدید می آید که به آن ها مگاالپلیس (منطقۀ

ابرشهري) می گویند.

منظور از اصطالح شهرنشینی افزایش نسبت جمعیت شهرهاي یک کشور یا ناحیه به روستاهاي آن است. در آسیا و افریقا رشد شهرنشینی به  درصد در سال می رسد.  گزینه 4 - 223

سخت کوشی و تالش هاي بی وقفۀ آقا محمدخان در جهت ایجاد یکپارچگی سیاسی و بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزي بر سرتاسر ایران بود اما به خاطر کینه جویی و برخورد خشن گزینه 1 - 224
با مخالفان نام نکویی در تاریخ باقی نگذاشت. 

توجه به عدالت در توسعه: بین مناطق کشور از نظر دسترسی به منابع و امکانات تعادل برقرار می شود. گزینه 2 - 225
توزیع متوازن جمعیت: مهاجرت بی رویه از روستاها و شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ پیشگیري می شود.
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