
«د»  سیاهکاران: نشانۀ جمع  گزینه 4 - 1

«ب»  سرگردان: صفت فاعلی 

«ج»  جانان: نشانۀ نسبت 

» ناتوانی از ستایش معشوق مورد بحث است. » و « » گوش ندادن به مالمت دیگران و گزینه هاي « در این گزینه شاعر اصرار دارد براي معشوق خود شعري بسراید اما در گزینۀ « گزینه 2 - 2

الف) تناسب   هیون – کاروان – ساروان  گزینه 2 - 3

هـ ) کنایه   آب ریختن (کنایه از گریه) – روي خستن (کنایه از شدت ناراحتی) 

ب ) تشبیه   کوه آتش   آتش مثل کوه 

ج ) تضاد   سنگ و سبو 

د ) مجاز   جهانی از اهل جهان 

شرحه: پارة گوشتی که از درازا بریده باشند.  گزینه 3 - 4
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ربیع: بهار / بیغوله: کنج، گوشه، بیراهه، گوشه اي دور از مردم / دستور: وزیر، مشاور، راهنما  گزینۀ «

»: باسق: بلند / ثنا: مدح، ستایش، درود، سپاس / بی روزي: بی نوا و درویش  گزینۀ «

»: تداعی: یادآوري، به خاطر آوردن / ضالل: گم شدن، گمراهی، گمراه شدن/ صحیفه: نامه، ورق، کتاب، کتاب کوچک گزینۀ «

در هر دو سروده، خندة یار مایۀ زندگِی عاشق است. گزینه 4 - 5

در بیت (الف) شگرف به معنی قوي و نیرومند است و در بقیۀ ابیات به معنی شگفت و عجیب.  گزینه 4 - 6

گزینۀ  تشبیه ندارد.  گزینه 4 - 7

بررسی سایر گزینه ها : [  :  تشبیه ← زخم به نشان 

 :  تشبیه ← عشق به دادگاه  

 :  تشبیه ← اسارت تو به اسارت زینب شبیه است. 

اصالح شده امالي واژگان  نادرست:  گزینه 3 - 8
شبح و سایه -  غرفه و اتاق -  کهر و کرند -  نشئه و سرخوشی  -  مصر و خواهان  -  محضر و دفترخانه -   ضماد و مرهم 

گزینه 4  - 9

محظوظ= بهره ور  گزینه 3 - 10
اثنا= میان 

محظور= رودر بایستی

غلط امالیی و شکل درست آن: هاذق  حاذق  گزینه 3 - 11

دانش آموزان - قاصدان و پرندگان پسوند جمع دارند.  گزینه 2 - 12
بقیه واژه ها: 

خندان: پسوند حالت / گروهبان: در این واژه «بان» وند است / سپاهان: پسوند مکان / بامدادان: پسوند زمان 

«بیدق» مهرة سرباز در شطرنج است در سایر گزینه ها واژه ها در معناي درفش یا پرچم آمده اند. گزینه 4 - 13

تشخیص : اي میهن  گزینه 1 - 14
مجاز : تارو پودم : همه وجودم 

کنایه : لبریز بودن وجود از عشق : نهایت عشق 
تناسب : تاروپود - تنیدن

مفهوم مشترك ابیات «ب، ج، ه»: دل نبستن به روزگار ناپایدار/ الف) به دلیل دل پاکم، روزگار مرا ناراحت می کند./ د) راضی به تقدیر باش. گزینه 1 - 15

» بر وادي پنجم، که همان توحید است، تأکید دارد. شاعر همۀ پدیده هاي الهی را (گل، خار)، جلوه اي از جمال حق (آب) می داند که در حقیقت، یکی شدن با حق بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 3 - 16
و توجه به حق است. 

روا در اینجا به معناي رونق است. گزینه 2 - 17

مضغ: جویدن، به دندان نرم کردن  گزینه 3 - 18

شاعر چاه را به ژرفی و پهنا و بی شرمی توصیف می کند. گزینه 4 - 19

قبا: جامه اي که از جلو باز است و پس از پوشیدن، دو طرف جلو را با دکمه  به هم می پیوندند.  گزینه 2 - 20
طرب: شادي، فرح/ تعب: رنج و سختی / تجرید: در لغت به معناي تنهایی گزیدن ، خالی شدن قلب سالک از غیر خدا / استغنا: بی نیازي سالک از غیر خدا
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این بیت به «شناخت عارف نسبت به مقام و مرتبۀ خویش» اشاره دارد.  گزینه 2 - 21

: بیت سؤال اشاره دارد به اینکه «جز تو به کسی عشق نمی ورزم» که این مفهوم از گزینۀ  دریافت نمی شود.  گزینۀ  گزینه 3 - 22

مفهوم گزینۀ  ?  رونق ما از معشوق است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه هاي   و  ?  دل فقط جاي عشق تو است. 

گزینۀ  ? توجه به معشوق و بی توجهی به چیزهاي دیگر.

تیرانا: مهرداد اوستا / سانتا ماریا: سید مهدي شجاعی / قصه هاي دوشنبه: آلفونس دوده و ترجمۀ آن از دکتر عبدالحسین زرین کوب.  گزینه 3 - 23

فقط کافی است دقّت کنیم که آیا فعل ها در پایان جمله ها آمده اند یا نه. گزینه 4 - 24

عرش اعظم // اریکۀ سلطنت // داروغۀ فاسق  گزینه 4 - 25

در جامعه ي اسالمی، خانواده جایگاه  ممتازي دارد و کانون رشد انسان هاي با فضیلت و محل مودت ، آرامش و رحمت می باشد.  گزینه 4 - 26

رسول خدا (ص) با گفتار و رفتار خویش انقالبی عظیم با این مضمون یعنی یکسانی منزلت زن و مرد ایجاد کرد که از دقت در آیۀ شریفۀ  سورة روم : و ِمن ءایاته ان خلق لکم ِمم انفسکم ازواجًا لتکنوا
رة و رحمًۀ .................. ، دریافت می گردد.  الیها و جعل بینکم موَّ

قرآن کریم دربارة یکسانی منزلت زن و مرد (نه تساوي حقوق زن و مرد ) در آیۀ سورة نحل نیز می فرماید :  َمن عمل صالحًا ِمن ذکٍر او اُنثی و هو مومن فلنحیینَّه حیاًة طیبًۀ و لنجرینَّهم اجرهم بالحسن ما کانوا
یعملون 

دین وزندگی سال چهارم، گذشته، دربردارنده ي تجربه هاي فراوان است که عوامل پیروزي ها و شکست ها را به ما نشان می دهد و بصیرت و روشن بینی ما را باال می برد. شناخت گزینه 4 - 27
دنیاي جدید نیز جهت درك درست واقعیت ها و انتخاب روش هاي مؤثر ضروري و الزم است.

کتاب سال چهارم، در حوزة اول تالش براي کسب آگاهی دقیق از تمدن اسالمی و تمدن جدید ، تقویت ایمان و اراده باید مورد توجه قرار گیرد ولی در حوزة دوم تحکیم بنیان خانواده گزینه 1 - 28
مورد نظر است.

در جامعۀ اسالمی ، خانواده جایگاه ممتازي دارد و کانون رشد انسان ها ي با فضیلت و محل مّودت ف آرامش و رحمت می باشد . این مفهوم از دقت در آیۀ  سورة روم َوِمن آیاِتِه َأن گزینه 2 - 29
ًة َوَرحَمًۀ ... ، دریافت می گردد.  َخَلَق َلُکم ِمن َأنُفِسُکم َأزَواًجا ِلَتسُکُنوا ِإَلیَها َوَجَعَل َبیَنُکم َمَودَّ

تقویت توانایی فردي اولین حوزه براي تحقق تمدن آرمانی اسالمی است و همراه کردن دیگران با خود اولین قدم در تقویت بنیان هاي جامعه است.  گزینه 3 - 30

د رسول اهللا و الَّذین معه َاشّداء علی الُکّفار ُرحماء بینهم... ، محمد (ص) فرستادة خداست و کسانی که با او هستند، بر کافران سخت گیر و با یکدیگر مهربانند.  رسول خدا با توجه به آیۀ محمٌّ گزینه 3 - 31
(ص) از مسلمانان می خواهد که با هم کیشان خود در سراسر جهان پیوند برادري برقرار کنند و مانند اعضاي یک خانواده از یکدیگر دفاع نمایند (رحماء بینهم) و با ظالمان و مفسدان مبارزه کنند.

(اشداء علی الکفار) ".  

با توجه به آیه که می فرماید: «ادع الی سبیل ربک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ »، به راه پروردگار با دانش استوار و اندرز نیکو دعوت کن دومین روشی که براي گفت و گو با مردم و رساندن گزینه 4 - 32
پیام الهی به کار می رود، روش اندرز و نیکو است. این آیه بیانگر «تأکید بر عقالنی بودن محتواي دین» است.

این آیه براي تقویت ایمان و اراده مطرح شده  گزینه 4 - 33

استعینوا باهللا  تقویت ایمان 

و اصبروا  تقویت اراده 

پیوند برادري با هم کیشان و دفاع از یکدیگر مانند یک خانواده، بر معیار «حق خواهی و باطل ستیزي» تأکید دارد که آیۀ شریفۀ  «محّمد رسول اهللا و الّذین معه اشّداء علی الکفار رحماء بینهم ، گزینه 1 - 34
محمد (ص) فرستادة خداست و کسانی که با او هستند با کافران سخت گیر و با یکدیگر مهربانند» ناظر بر این امر است. 

در طول تاریخ جوامعی بوده اند که منحرف شده اند، امّا پبامبرشان در مقابل آن انحراف ایستاده و با آنان مبارزه کرده است. (بنا نیست که دین الهی با انحرافاتی که در جامعه رخ می  گزینه 4 - 35
دهد خود را تطبیق دهد.) 

گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر در نگرش انسان ها و تحولی بنیادین در شیوة زندگی فردي و اجتماعی مردم بود.  گزینه 1 - 36

مسئله اي که بیان شده، مربوط به معیار عدالت در تمدن اسالمی است که آیۀ مربوط به آن عبارت است از:  َلَقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبیِّناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزان ِلَیقوَم النُّاسِب الِقْسِط. گزینه 3 - 37

روَن» استفاده کرده است.  این آیه مربوط به پایه «احیاي جایگاه خانواده و منزلت زن» است که خداوند در انتهاي آن از عبارت  «َآلیاٍت ِلَقوٍم َیَتَفکَّ گزینه 4 - 38

جدي ترین آسیب مصرف گرایی، تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع و گوناگونی است که همه روزه وارد بازار می گردد و اذهان و افکار را به خود مشغول گزینه 2 - 39
می سازد. در نتیجه، انسان را از اساسی ترین نیاز خود یعنی پرورش و تکامل بُعد معنوي و متعالی خویش، غافل می سازد.

تمدن اول قبل از میالد حضرت مسیح در قرن ششم تا چهارم قبل از میالد ( قرن) در یونان باستان شکل گرفت و در روم باستان ادامه یافت و تمدن دوم در قرن چهارم میالدي ( گزینه 1 - 40
قرن) آغاز شد که مجموعًا هشت قرن می شود. 

انسان مجبور شده در تمدن جدید: بر دست و پاي عقل بسیاري از انسان ها در تمدن جدید زنجیرهاي ضخیم بسته شده که میدان عمل آزاد و انتخاب گرانه آنها را کامًال محدود کرده گزینه 3 - 41
است. 

اگر بنیان خانواده سست شود فساد و تباهی گسترش می یابد و نسل هایی که از قوت و قدرت روحی کافی برخوردار نیستند مسئولیت هاي اجتماعی را برعهده می گیرند. گزینه 1 - 42

آنان از خدا خواستند که ذریه و نوادگانی به آنان عطا شود که ادامه دهندة راه توحید باشد. تربیت چنین ذریه اي در خانواده هایی که خود اهل یکتاپرستی باشد امکان پذیر است.  گزینه 1 - 43

آگاهی به قانون و حقوق در تمدن جدید، ابتدا با ترجمه آثار اسالمی اتفاق افتاد، توجه به قانون مربوط به حوزه عدل و قسط است و ترجمه آثار اسالمی مربوطه به بهره گیري از گزینه 3 - 44
تجربیات سایر تمدن ها می باشد.

با ظهور تمدن دوم و معتقد شدن مردم بت پرست اروپا به یک دین الهی (مسیحیت)، بت ها و بت خانه ها از بین رفت، اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد، بناهاي عظیم و با گزینه 2 - 45
شکوه مذهبی ساخته شد، کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد. تمدن دوم، در قرن چهارم میالدي با گسترش مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا

بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم آغاز شد و تا قرن هاي پانزدهم و شانزدهم ادامه یافت.  
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وظایف ما در برابر آثار منفی حوزه عدل و قسط دو مورد است:   گزینه 2 - 46

- مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر 

). استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور، مهم ترین عامل براي حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان است و یک کشور ضعیف به - استحکام بخشیدن به نظام اسالمی (رد گزینه هاي  و 
طور طبیعی منزوي می شود و همراهی و همدلی در دنیا نمی یابد. 

طبق آیه «اْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّک ِباْلِحْکَمِۀ َواْلَمْوِعَظِۀ اْلَحَسَنِۀ َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهَی َأْحَسُن» آخرین روش دعوت رسول خدا (ص) به پیام رهایی بخش دین مبین اسالم، مجادله و بحث و گفتگوي گزینه 4 - 47
منطقی است. بنا به فرمایش امام خمینی (ره): «به گفته قرآن کریم (دشمنان) هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی دارند، مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند.»  

رسول خدا (ص) فرمودند: «این مردم بگویید معبودي جز اهللا نیست تا رستگار شوید» بنابراین اقرار به وحدانیت خداوند (توحید)، اسباب رستگاري انسان را فراهم می آورد و آیۀ گزینه 3 - 48
ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر ...» با اشاره به «ایمان به خدا» به این مفهوم اشاره دارد.  شریفه: « َمْن آَمَن ِباهللاَّ

گذشته دربرگیرندة تجربه هاي فراوان است که بصیرت و روشن بینی  ما را افزایش می دهد (تالش براي کسب آگاهی و بصیرت) و ما را به تصمیم گیري هاي درست تر نزدیک تر گزینه 3 - 49
می سازد. شناخت دنیاي جدید نیز جهت درك درست واقعیت ها و انتخاب روش ها مؤثر ضروري و الزم است. 

آیۀ مطرح شده اشاره به تزکیۀ نفس دارد که این کار با توبه از گناهان آغاز می شود و عبارت قرآنی که به پاداش هاي بی مانند اشاره کرده است به میوه هاي درخت اخالص اشاره دارد.  گزینه 2 - 50
ترجمۀ گزینۀ درست:  گزینه 3 - 51

تو مرد اهل کجایی؟ من یک زن عراقی هستم. 
سایر گزینه ها: 

: چند مهمان دیشب به خانۀ شما آمد؟ کسی به خانۀ ما نیامد.  گزینۀ 

: امتحان چطور بود؟ آسان بود.  گزینۀ 

: چند ساعت در راه بودید؟ چهار ساعت.  گزینۀ 
ترجمۀ گزینۀ درست: بی  شک انسان هاي با ایمان بر سختی ها صبر می کنند، اگر به آن دچار شوند.  گزینه 2 - 52

در جمله هیچ مفعول مطلقی دیده نمی شود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: راهنماي سفر مرا راهنمایی کرد، پس به طور کامل با اماکن گردشی آشنا شدم.   گزینۀ «
رفا کامًال: مفعول مطلق نوعی  َتع"

»: باید به کارهایمان با دقت نگاه کنیم. َنظَرًة َدقیقۀ: مفعول مطلق نوعی  گزینۀ «

قا: مفعول مطلق تأکیدي  ما مطمئنیم، آرزوهایمان بی شک به تحقق خواهد پیوست. َتحق :« گزینۀ «

ترجمۀ گزینه درست: زندگی به من چیزي آموخت که کسی به من آموزش وصف ناپذیري نداد.  گزینه 4 - 53
بررسی سایر گزینه ها: 

): «تعّلمنا» به معناي «یاد گرفتیم» داراي فاعل است و قبل از «الحیاة» که نقش فاعل دارد نمی تواند بیاید، در ضمن از باب «تفعُّل» است و مصدر آن «تعلما» باید باشد.  گزینۀ (

): «َتعلُّمت» به معناي «یاد گرفتم» داراي فاعل و قبل از «الحیاة» که نقش فاعل دارد نمی تواند بیاید در ضمن از باب «تفعُّل» است و مصدر آن «تعلّمًا» باید باشد.  گزینۀ (

): «َعِلَمت» به معناي دانست، مناسب جاي خالی نیست و مصدر آن نیز «علمًا» است.  گزینۀ (
ترجمۀ گزینۀ درست: اگر آفریننده ات را به درستی بشناسی، همچون انسان هاي مؤمن به او ایمان می آوري.  گزینه 2 - 54

بررسی سایر گزینه ها: 

»: جمله با اسم شروع شده است و جمله فعلیه نیست.  گزینۀ «

»: حقیقّیۀ صفت مناسبی براي إیمان نیست.  گزینۀ «

»: جمله معناي مناسبی ندارد.  گزینۀ «
مفرد الذُّنوب (گناهان) الذَّنْب می شود.  گزینه 2 - 55

ُمذِنب به معنی گنهکار است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: پادشاه  گزینۀ «

»: پیرمرد یا پیرزن  گزینۀ «

»: همکار یا همکالسی  گزینۀ «
زیرا «مبتسمًۀ» اسم فاعل و نکره و منصوب است، پس حال می باشد. گزینه 4 - 56

گزینه 1   - 57
ترجمۀ گزینۀ پاسخ: هر اختاللی در نظام طبیعت منجر به تخریب آن و هر کس در آن است، می شود.  گزینه 1 - 58

بررسی سایر گزینه ها: 

) کشاورز توانست که پرندگان و جغد ها را در مزرعه  حفظ کند.  گزینۀ 

ائر (پرنده)  الّطیور  َالطِّ

) کشاورز به روباه ها اجازه ورود به مزرعه اش را نداد.  گزینۀ 

الثَّعالب  الثَّْعَلب (روباه) 

) مادر تالش زیادي براي تربیت فرزندانش می کند.  گزینۀ 
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َأوالد  َوَلد  

ترجمه گزینه درست: َالِحَیل: چاره ها (َاْلحیلۀ) / َالِفتَیۀ: پسران (َالَفتی)  گزینه 3 - 59
َاْلَعواِئل: خانواده ها (َالعاِئلۀ) 

ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

»: َالّتائبین: توبه کنندگان (جمع مذکر سالم) / َالمساکین: بیچاره ها (جمع مکّسر) / َالُمواِطن: شهروند  گزینۀ «

ۀ) / َالعاِئل: فقیر  »: الِخداع: حیله، نیرنگ / َالِقَطط: گربه ها (َالِقطَّ گزینۀ «

عام) / َالَمأُدَبۀ: میز غذا  مر) / َاَألطعمۀ: خوراکی ها (َالطَّ »: َاَألطمار: لباس هاي کهنه (َالطَّ گزینۀ «

) / «کالمًا»: سخنی را، به سخنی / «تعلُمه»: (جملۀ وصفیه) که آن را می دانی (فعل در ) / «سمعَت»: (فعل شرط) شنیدي (رد گزینه هاي  و  «إن»: (ادات شرط) اگر (رد گزینه هاي  و  گزینه 1 - 60
ر»: (فعل امر) فکر کن جملۀ وصفیه با توجه به فعل قبل از خود ترجمه می شود بنابراین می تواند به صورت مضارع یا ماضی استمراري ترجمه شود) / «فهو تذّکر»: (جواب شرط) پس آن تذّکر است / «فکِّ

) / «فیه»: دربارة آن، در موردش  (رد گزینۀ 

گزینه اي را که مفهوم حصر ندارد را مشخص کنید.  گزینه 3 - 61
با توجه به مثبت بودن جمله، نمی تواند مفهوم حصر داشته باشد و مستثنی منه «أنواع الفواکه» در جمله موجود است. 

(این بیمار انواع میوه ها به جز سیب را می خورد.) 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: فقط ماشین خراب را به تعمیرگاه می بریم.  گِزینۀ «

»: مردم فقط چیزي را که از عواقب آشکار کردنش می ترسند پنهان می کنند.  گزینۀ «

»: تندرستی تنها به ذهن سالم بود. گزینۀ «

مستثنی: مصدر / مستثنی منه : مصادر (درست)  مصادر (مفاِعل)، َمصدر (َمفَعل)  گزینه 1 - 62
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مستثنی: مخزن (اسم مکان) / مستثنی منه : غرفۀ  (نادرست)  گزینۀ «

»: مستثنی: کل (نادرست) / مستثنی منه : منطقه (اسم مکان)  گزینۀ «

»: مستثنی: الّشوارع  (نادرست) / مستثنی منه : الّشارع  (نادرست)  گزینۀ «

) /  کان: بود (رد سایر گزینه ها) /  یستمع... استماعًا: حتمًا گوش می داد (رد سایر گزینه ها) طالٌب مؤدٌب: دانش آموز مؤّدبی (رد گزینه هاي  و  گزینه 3 - 63

«احتیاجًا» مفعول مطلق براي فعل «تحتاج» است. حصوًال کامالً ، عمل الدؤوبین، رغبۀ کثیرة هر سه مفعول مطلق نوعی اند، حال آنکه سؤال مفعول مطلق تأکیدي را مورد پرسش قرار داده.  گزینه 4 - 64

ترجمه: پدرم در مزرعه فقط پرندگان اهلی پرورش می دهد. (مستثنی منه محذوف است.)  گزینه 3 - 65
بررسی سایر گزینه ها: 

»: طالبات: مستثنی منه  ترجمه: دانش آموزان مدرسۀ ما نظم را رعایت می کنند به جز یکی از آنان.  گزینۀ «

»: أصدقائی: مستثنی منه  ترجمه: دوستانم در جشن حضور نیافتند مگر سه نفر از آنان  گزینۀ «

»: مواطنونا: مستنثی منه  ترجمه: هم وطنان ما به پاکیزگی محیط زیست توجه می کنند به جز عدة کمی از آنان. گزینۀ «

» مفعول مطلق بدون هیچ صفت یا مضاف الیه آمده است، بنابراین مفعول مطلق از نوع تأکیدي است. (به درستی که به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، پس از آنکه آن در گزینۀ « گزینه 2 - 66
معجزه را دیدیم.) 

در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی است، زیرا همراه با صفت آمده است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: دوستانی دارم که بسیار دیگران را گرامی می دارند. (إکرامًا)  گزینۀ «

»: باید بصورت همیشگی خودمان را محاسبه کنیم.(ُمحاَسَبًۀ)  گزینۀ «

»: پدرم درخواست کرد که به پدربزرگ و مادربزرگم در حدي که شایسته آنهاست احترام بگذارم. (ِاحترامًا)  گزینۀ «

(الناُس": فاعل) مستثنی منه است. (مردم موفق نمی شوند مگر متعهدان به کارهاي خیر.)  گزینه 3 - 67
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در أمراً : مستثنی منه: مفعول)  گزینۀ «

»: مستثنی منه وجود ندارد.  گزینۀ «

»: مستثنی منه در جمله وجود ندارد. گزینۀ «

صورت سؤال مصدري را می خواهد که براي برطرف کردن شک از وقوع فعل آمده باشد. یعنی مفعول مطلق تأکیدي را می خواهد.  گزینه 4 - 68

»: ابتسامًا: مفعول مطلق تأکیدي است و انتهاي جمله قرار گرفته است.  گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

»: حساب: مفعول مطلق نوعی یا بیانی است، چون بعد از آن مضاٌف الیه آمده است.  گزینۀ «

»  جلوس: مفعول مطلق نوعی یا بیانی است چون بعد از آن مضاٌف الیه آمده است.  گزینۀ «

»: محاولۀ: مفعول مطلق نوعی یا بیانی است چون بعد از آن صفت آمده است.  گزینۀ «
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در این گزینه مستثنی منه محذوف است.«تنها کشاورزانی که در روستاي مجاور زندگی می کنند به این کشاورزان کمک می کنند.»   گزینه 4 - 69
بررسی سایر گزینه ها: 

»: هدف پیامبران چیزي جز آموزش مردم نبوده است. (مستثنی منه: أمرًا)  گزینۀ «

»: مشکالت زندگی جز آنها که برایشان راه حلی نمی یابم، مرا ناراحت نمی کنند. (مستثنی منه: مشاکل)  گزینۀ «

»: دانشمندان از علوم طبیعی جز مقداري از آن را کشف نکرده اند. (مستثنی منه: العلوم) گزینۀ «
براي ایجاد مفعول مطلق نیاز به مصدر فعل داریم؛ بنابراین مصدر مناسب براي فعل (شاَهَد)؛ (ُمشاَهَدًة) می باشد که مصدر باب (ُمفاَعَلۀ) است.  گزینه 2 - 70

 نکته: مفعول مطلق مصدر است و نمی  تواند (اسم فاعل یا اسم مفعول) باشد.
«ُیصاد» فعلی مجهول است و «الحوُت» نائب فاعل است.   گزینه 3 - 71

ترجمۀ عبارت: نهنگ براي بیرون آوردن چربی از کبدش جهت ساخت مواد آرایشی صید می شود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: بی شک دریا و ماهی ها نعمتی بزرگ از جانب خداوند هستند.  گزینۀ «

»: باید به آنچه می گوید عمل کننده باشد تا رفتارشان را تغییر دهد.  گزینۀ «

»: مدیرمان در برابر دانش آموزان فروتنی کرد که تاکنون ندیده بودم.(مفعول مطلق نوعی است.)  گزینۀ «
ح» می باشد.  «َتصحیحًا» مصدر منصوب از فعل «ُیَصحِّ گزینه 1 - 72

ترجمۀ گزینه: بی گمان او اشتباهات زیادي مرتکب شده است، باید قبل از اینکه وقت از دست برود آن ها را اصالح کند.  
بررسی سایر گزینه ها: 

»: باید داستان هاي تاریخی را به دقت بخوانیم.  «قراءًةَ دقیقًۀ» مفعول مطلق نوعی  گزینۀ «

»: در مسیرم به سمت روستایی در شرق ایران باران هاي اسیدي را دیدم. «َأْمطاراً» مفعولٌ به  گزینۀ «

»: نوبل احساس گناه و ناامیدي کرد و غمگین ماند. «حزینًا» حال می باشد. گزینۀ «

ین» که مستثنی می باشد بخشی از «الّناس» محسوب می شود؛ بنابراین «الناس» مستثنی منه می باشد.  در این گزینه «الُمجدَّ گزینه 1 - 73
ترجمۀ گزینه: از میان مردم، جز تالشگران، از دانش هاي جدید سود نمی برند. 

در سایر گزینه ها مستثنی منه ذکر نشده است یعنی اسلوب حصر و اختصاص آمده است. 

» مستثنی منه حذف شده است و اسلوب حصر داریم.  گزینه 3 در سایر گزینه ها مستثنی منه داریم پس اسلوب استثناء وجود دارد اما در گزینۀ « - 74
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (أحد) مستثنی منه است.  گزینۀ «

»: (الجوائز) مستثنی منه است.  گزینۀ «

»: (الفاکهۀ) مستثنی منه است.  گزینۀ «

 / ( ) / هناك: هستند، وجود دارند (رد گزینه هاي  و  ) / کثیرة: بسیارند (خبر است) (رد گزینه هاي  و  عجائب الخلقۀ : شگفتی هاي آفرینش، عجایب خلقت ( رد گزینه هاي  و  گزینه 3 - 75

  ( ) / ال ُتضیء ... إّال: فقط ... روشنی می بخشند. / عیونها : چشم هایشان ( رد گزینۀ   الِبحار: دریاها (رد گزینۀ 
گزینه 1 - 76

 معنی جمله: این کتاب شامل اطالعاتی درباره انوع گستردهاي از موضوعات میباشد. 

) عملکرد ) مشاهده                          ) الگو                        ) گوناگونی - تنوع                           

با توجه به فعل «returned» که گذشتۀ ساده است، جملۀ دوم باید به زمان ماضی بعید باشد.ماضی بعید براي عملی که پیش از عمل دیگري در گذشته رخ داده، به کار می رود. معنی گزینه 1 - 77
جمله: پدرم به آن جزیرة دوست داشتنی برگشت که قبًال تمام دوران کودکیش را در آن گذرانده بود. 

معلم احتماًال نتیجه می گیرد که من به سخنرانی او گوش نمی دهم، زیرا من چشم هایم را بسته ام.  گزینه 1 - 78

- بررسی کردن  - هشدار دادن            - بیرون کشیدن ، استخراج کردن          

تنها بخش ساندویچ که من دوست ندارم گوجه فرنگی است، اما بوقلمون، کاهو و سس مایونز خوب هستند.  گزینه 2 - 79

- ترکیب 

- واحد  

- وسیله 
برنامۀ تلویزیونی مورد عالقۀ من قبل از اینکه تلویزیون را روشن کنم، به پایان رسیده بود.  گزینه 1 - 80

کاربرد ماضی بعید در این تست مطرح است.
یعنی دو عمل در گذشته اتفاق افتاده و عملی که زود تر رخ داده را با ماضی بعید نشان میدهیم. مانند تمام شدن برنامه تلویزیونی.

به ساختار زیر هم دقت شود
گذشته ساده + before + ماضی بعید

نشانه اي از یک تاکسی وجود نداشت، گرچه من آن را نیم ساعت قبل سفارش داده بودم. گزینه 2 - 81
شما ممکن است گوشت گوسفند یا گاو را دوست داشته باشید، اما پی خواهید برد که یک وعدة غذایی  با سبزیجات براي هضم آسان تر است. گزینه 2 - 82

- فست فود
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- قوي 

- هله و هوله- تنقالت 

هنگامی که شما در شب در حال دوچرخه سواري هستید، باید چیزي به رنگ روشن بپوشید تا بتوانید بیشتر قابل مشاهده باشید.   گزینه 2 - 83

- براق، درخشان 

- مهربان 

-  فوق العاده 

وقتی که من به خانه رسیدم، بچه ها به رختخواب رفته بودند. گزینه 1 - 84

پدر توضیح داد که او به خاطر استرس ( فشار ) کارش را ترك کرده بود.  گزینه 1 - 85

وقتی او به خانه آمد خواهر و برادرش قبًال شام خورده بودند. گزینه 1 - 86

زمانی که ما به اوساکا رفتیم، دوستم چیز هاي زیادي دربارة شهر می دانست براي اینکه او دفعات زیادي آنجا رفته بود. گزینه 3 - 87

کبوتر با کبوتر، باز با باز.  گزینه 2 - 88

): افراد با عالئق یا شخصیت هاي مشابه اغلب با یکدیگر همپوشانی دارند.  گزینۀ (

او آن خانه زیبا را قبل از شروع جنگ خریده بود.  گزینه 4 - 89
توضیح: عمل خریدن خانه قبل از شروع جنگ انجام شده، لذا (خریدن خانه) ماضی بعید و (شروع شدن جنگ) گذشته ساده است.

کاربرد because و when و by the time با زمان گذشتۀ کامل (ماضی بعید)  گزینه 4 - 90
عبارت by the time نشانه زمان گذشتۀ کامل (ماضی بعید) است. در این حالت عملی که اول اتفاق بیفتد گذشتۀ کامل (ماضی بعید) خواهد بود. 

ترجمه: همۀ ورقه ها جمع آوري شده بود زمانی که معلم وارد کالس شد. 

اخیرًا خانواده ها توجه بیشتري به طبیعت می کنند، دانش آموزان راجع به حفظ حیات وحش می آموزند و برخی شکارچیان دیگر به شکار نمی روند.  گزینه 1 - 91

) رو به جلو   ) تقریبًا                           ) که با آن                          ) دیگر                       

اگر پدرم در روستا مزرعه اي می داشت، تعدادي حیوان می توانستند در آن  جا پرورش داده شوند.  گزینه 2 - 92
این جمله یک جملۀ شرطی نوع دوم است زیرا جملۀ شرط به زمان گذشتۀ ساده (had) بیان شده است، در نتیجه باید در جملۀ نتیجۀ شرط از would/could/might استفاده کنیم یعنی یکی از

گزینه هاي  یا  می توانند پاسخ درست باشند. در ضمن دقت کنید که جملۀ نتیجۀ شرط مجهول است زیرا حیوان «پرورش داده می شود» و «پرورش نمی دهد» پس ساختار فعل آن باید شامل شکلی

از to be به همراه قسمت سوم فعل باشد یعنی گزینۀ  درست است.
گزینه 3 - 93

سیستم جدید انرژي کافی براي گرم کردن چندین هزار خانه را تولید می کند.

- جذب کردن - گرم کردن   - هشدار دادن   - اطاعت کردن  

خیابان هاي اصلی مرکز شهر همیشه خیلی شلوغ هستند.  گزینه 1 - 94

- مشتاق، شیفته  - خورشیدي         - نهایی             - اصلی            

وقتی که آن کارخانه تعطیل شد هزاران کارگر شغل شان را از دست دادند.  گزینه 2 - 95

- بالکن  - باتري             - کارخانه         - غیبت            

همۀ ما می ترسیم فکر کنیم اگر کارخانه تعطیل شود چه اتفاقی خواهد افتاد.  گزینه 4 - 96

- ترسیدن  - کاهش دادن         - تبدیل کردن         - عذرخواهی کردن    

کاالهاي متنوع بسیاري در فروشگاه هاي محلی وجود دارند.  گزینه 4 - 97

- کاالها  - بادها             - جزرومدها         - هزینه ها        

فعل «break down» به معنی «خراب شدن وسیله» می باشد. گزینه 3 - 98

باید بدانید که به عنوان یک قانون نام و آدرس گیرندة نامۀ بین المللی باید به انگلیسی و فرانسوي نوشته شود.  گزینه 3 - 99
توضیح: با توجه به عبارت as a rule (به عنوان قانون) متوجه می شویم باید از must استفاده کنیم. در ضمن جمله، مجهول است و باید بعد از must از be به همراه قسمت سوم فعل استفاده کنیم. 

پلیس تصمیم گرفت در جاده دوربین  هاي [کنترل] سرعت را نصب کند، زیرا در سال گذشته هفت تصادف مرگبار رخ داده بود.  گزینه 2 - 100
توضیح: عملی (رخ دادن هفت تصادف مرگبار) قبل از عمل دیگري (نصب کردن دوربین  هاي [کنترل] سرعت) در گذشته اتفاق افتاده است، پس باید از زمان گذشتۀ کامل (ماضی بعید) استفاده کنیم.

می دانیم یکی از ویژگی هاي دنبالۀ هندسی این است که اگر  جمالت متوالی دنبالۀ هندسی باشند، آنگاه  است.  گزینه 2 - 101

 پس بنابراین به  واسطه هندسی می گویند. 

    

 توجه: در حل این تست از اتحاد مربع دو جمله اي و حل معادله درجه دوم استفاده شده است.

با توجه به اطالعات سؤال خواهیم داشت:  گزینه 1 - 102
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با توجه به جمالت داده شده از جملۀ اول به بعد هر جمله از ضرب عدد  در جملۀ قبلی به دست آمده است پس دنباله هندسی است و نسبت مشترك  می باشد، گزینه 3 - 103

بنابراین: 

  

) افتاده است و آن مقدار ثابت  است.  باید هر جمله در مقداري ثابت (نسبت مشترك) ضرب شده و جملۀ بعدي را به ما بدهد، که این اتفاق در گزینۀ ( گزینه 1 - 104

با استفاده از جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی  خواهیم داشت:  گزینه 2 - 105

 

 

 

توجه: براي حل راحت تر این تست الزم است مبحث حل معادلۀ درجۀ دوم مطالعه شود.

چون تعداد جمله ها فرد است بهتر است  جمله را به این صورت در نظر بگیریم:  گزینه 1 - 106

 

و  همان واسطۀ هندسی بین جمله ها است. 
جمالت هفتم و سیزدهم این دنباله برابر است با:  گزینه 2 - 107

  

 

حال واسطۀ هندسی بین دو جمله برابر است با: 

  

گزینه 3 - 108

 :ریشۀ دوم عدد 

 :به عبارتی
گزینه 4 - 109

 :حاصل ضرب ریشه هاي دوم   :ریشۀ دوم عدد 
گزینه 2 - 110

 :ریشۀ پنجم 
گزینه 4 - 111

 

  
گزینه 3 - 112

113 - گزینه 4  

 

گزینه 3 - 114
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هر کدام از جمله ها را به کمک فرمول جملۀ عمومی  می نویسیم. آنگاه داریم:  گزینه 3 - 115

 

        

   

گزینه 1 - 116

گزینه 2 - 117

) و مراحل زوال این ماده خواهیم داشت: با توجه به رابطه (کل زمان = 

    

گزینه 4 - 118

براي تعیین جمله ششم کافی است به جاي  عدد  را قرار دهیم:

   

با توجه به جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی  هر جمله را نوشته و با توجه به اطالعات مسئله پیش می رویم.  گزینه 1 - 119

آهنگ رشد از رابطۀ  به دست می آید:  گزینه 1 - 120

  

، مقدار اولیه  را در معادلۀ آهنگ رشد جایگذاري می کنیم. ، نرخ رشد:  ماه: 

تشبه: چوابر  گزینه 2 - 121
استعاره: قلب اشک بریزد: تشخیص و استعاره 

اغراق در گریه کردن / تکرار واژه «مپرس» 

این عبارت آرایۀ اغراق ندارد.  گزینه 1 - 122
بررسی سایر گزینه ها: 

» َسموم نوعی باد گرم و مهلک است که در عبارت گفته شده (سموم سرد) پس پارادوکس داریم.  گزینۀ «

» گل شعر: تشبیه شعر به گل/ سموم عقل: اضافۀ تشبیهی   گزینۀ «

» گل و باغ و معطر: تناسب  گزینۀ «

افسار گسیخته کرده بود: کنایه از به هر سو می برد / رشته هاي باران:  اضافۀ تشبیهی / آواز خاموش:  تناقض (پارادوکس) خاموشی ناقِض آواز است.  گزینه 2 - 123

د: گروه لف ها: دیر و حرم، نشرها:کفر و دین (مرتب)  گزینه 2 - 124
ج: اشاره به داستان حضرت سلیمان 

ب: جناس: آستین و آستان 
الف: اغراق در شدت اشک

- آبرو و رونق  - مایۀ حیات  ایهام (بیت«ج»): آب:  گزینه 3 - 125

 ( )، شب (نشر  ) / روز (نشر )، رو (لّف  لّف و نشر (بیت«د») : زلف (لّف 
اغراق (بیت«هـ»): این که آتشین و سوزناك بودن نفس شاعر موجب تبدیل شدن باغ به بیابان شود و این که بیابان در اثر اشک هاي فراوان شاعر به باغ بدل شود. 

تشبیه (بیت«الف»): تشبیه «حواس جمع کردن از پریشانی» به «دام پیدا کردن براي صید معانی» 
استعارة مکنیه (بیت«ب»): جان بخشی به «دل» / در وصل: اضافۀ استعاري 

:( تقطیع گزینه ي( گزینه 3 - 126
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ن ز ع مـ صو نین دچـ
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بررسی سایر گزینه ها: 

 (

 (
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«الف» ایهام تناسب ندارد. حذف   گزینه 3 - 127
تشبیه سر به بار / اغراق چکیدن خون از کفن در روز حشر / تلمیح: یوسف و پیراهن خون آلود / ایهام تناسب: شور: 1- هیجان؛ 2- در معناي طعم شور با تلخ تناسب دارد. / کنایه: آب از سر

گذشتن 

اینکه شب چون زنی گیسو داشته باشد «تشخیص» است و هر تشخیص استعاره است. گزینه 1 - 128

1

2

4

4
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استعاره: می استعاره از خون و دویدن آن تشخیص و استعاره دارد.  گزینه 1 - 129
اغراق: شنیدن جاري شدن خون در رگ به رسایی آب اغراق دارد. 

تشبیه: رگ به کوچه اي تشبیه شده است (اضافۀ تشبیهی)

بررسی موارد:  گزینه 3 - 130

- گروه اسبان که با عنان و سوار تناسب دارد.  - زیادي  الف) ایهام تناسب: خیل 
ب) کنایه: حیثیّت کسی را به بازي گرفتن کنایه از بی ارزش کردن 

- دگرگون  - عضو بدن  ج) ایهام: قلب 
د) استعاره: شاباش استعاره از باران / دامن گلشن: اضافۀ استعاري 

هـ) متناقض نما: صاحب خبر آمد ولی من بی خبر شدم (قاعدتًا باید باخبر می شد!)

در این بیت شاعر به آتش، ویژگی هاي انسانی بخشیده است.   گزینه 4 - 131
توّجه «شراب وصل» در این بیت یک تشبیه بلیغ اضافی است که وصل به شراب تشبیه شده است. 

شعر دورة معاصر را بیشتر با عنوان شعر نو می شناسیم. گزینه 3 - 132

بیت فوق به مضامین اخالقی و پند و اندرز اشاره دارد. گزینه 3 - 133

نخستین رمان تاریخی معاصر «شمس و طغرا» نام داشت و محمدباقر میرزا خسروي آن را نوشت. گزینه 3 - 134

اولین رمان اجتماعی در سال  با نام تهران مخوف را مرتضی مشفق کاظمی منتشر کرد. گزینه 2 - 135

»: شاعر در پیگیري و جستجوي معشوق اغراق کرده  گزینه 2 در گزینۀ « - 136

»: اغراقی صورت نگرفته است.(مستوري به معنی پوشیده بودن و پاکدامنی است).  در گزینۀ «

»: اغراق در شدت گرد و غبار میدان جنگ است که چندان زیاد است که روز را ماننده شب تیره و تار کرده و ماه را از نظر پنهان کرده است.  در گزینۀ «

»: شاعر در مشغول بودن فکر خود به محبوبش اغراق کرده است. در گزینۀ «

: هیچ واژه اي ایهام ندارد.  درگزینۀ  گزینه 1 - 137

- قالب شعر نو  - دوباره و مجدد      : واژه« نو » ایهام دارد:  در گزینۀ 

- مفهومی دعایی: دور از جان تو  - در حال دوري از تو      : عبارت« دور از تو » ایهام دارد: در گزینۀ 

- نام کتاب سعدي  - باغ       : گلستان ایهام دارد:  درگزینۀ 

) که اختیار ابدال در رکن پایانی وجود ندارد.  در همۀ گزینه ها هر دو اختیار وجود دارد، جز در گزینۀ ( گزینه 4 - 138

 :( گزینۀ (

  
  

 :( گزینۀ (

  
  

 :« گزینۀ «

   

گزینه 3 – من َن دا نم = فا ِع ال تن  ِك َم نان را = َف َع ال تن  - 139

گزینۀ  – ابدال وجود ندارد = ت نَ  هان  = َن َت وان  

گزینۀ  – تبدیل مصوت کوتاه به بلند اختیار زبانی است. 

گزینۀ  – هجاهاي پایانی در مصراع (هان و وان) بلند است و کشیده نیست.

گزینه 4 – هجاي پایان مصراع دوم «َدند» کشیده است، اما بلند به حساب می آید.  - 140

 – چ م با رك ( فعالتن) = آن َش ب قد ( فاعالتن) 

 – ابدال: ِد َش بی ( َفَعلن) = دا َد ند ( فع لن) 

 – قلب وجود ندارد.  

اختیارات بیت:  گزینه 4 - 141

حذف همزه: هجاي  – که افروخته = کفروخته / شنیده است = شنیَدست / و شود از = شَوَدز
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هجاي کشیدة پایانی: ناب و آب / هجاي  مصراع اول: تبدیل مصوت کوتاه به بلند 

گزینه 2 – حذف همزه: خوب است  خوبست، به کام است  ِب کاَمست  - 142

 – ابدال وجود ندارد. 

 – تبدیل کوتاه به بلند: هجاهاي  و  مصراع اول و هجاي  مصراع دوم. 

 – تبدیل بلند به کوتاه: هجاي  مصراع دوم: دو ر ي  

وزن: مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع   گزینه 4 - 143

 – قلب: رکن دوم مصراع اول  

 – هجاي کشیدة پایانی  آب

 – حذف همزه: در آباد  َدراباد؛ در آیی ِن  َدراییـ ِن  َدراییـ نِ 

 – تبدیل مصوت بلند به کوتاه ندارد. 
توضیح یک نکته: چنین تستی را نباید تقطیع کرد. حذف همزه و هجاي پایانی به راحتی با نگاه و خواندن قابل تشخیص هستند. 

تبدیل مصوت بلند به کوتاه نیز با چشم قابل تشخیص است؛ یعنی باید واژه اي چند هجایی که به «ي یا و» ختم شده به یک مصوت اضافه شود؛ در این بیت چنین شکل وجود ندارد؛ پس گزینۀ  به
راحتی قابل دیدن است.

دربیت « ب » واژه آیت به معنی نشانه است و معناي دیگر آن (آیه) با تفسیر تناسب دارد.  گزینه 3 - 144

در بیت « پ » روي به معنی چهره آمده و معناي دیگر آن ( نوعی فلز) با مس و زر تناسب دارد. بنابراین پاسخ گزینه  است. 

تشبیه: کمان ابرو  گزینه 2 - 145
جناس: کمان - کمین

کنایه: در خون نشستن 

- مطلوب و دوست داشتنی  - در دل فرورفته  ایهام: دل نشین: 

بیت جناس تام ندارد؛ فرق در هر دو مصراع به معناي «سر» است. تیغ هالك اضافۀ تشبیهی است.  گزینه 1 - 146
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ  تشبیه: مرغ دل / مجاز: سر: مجاز از قصد 

گزینۀ  اغراق: در زیبایی یار اغراق شده است. / کنایه: از نظر افتادن: بی اعتبار شدن 

گزینۀ  لف و نشر: زلف، شام، کفر: لف ها، رخ، سحر، دین: نشرها / تضاد: شام و سحر، کفر و دین، زناربندي و تسبیح خوانی

اختیار قلب ندارد.  گزینه 1 - 147
ط / ها / ر / تر // ن / ب / خو / ن // ج / گر / ك / ند // عا / شق / 

ب / قو / ل / مف // ت / ي / عش / قش // د / رس / ت / نی //  /ماز / 

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

جناس تام در بیت «ب»: «روي» اولی به معناي به این روي و به این دلیل و «روي» دوم به  معناي صورت است. لف و نشر: در بیت «ج» ایمان و کفر و رخسار و زلف، لف و نشر مرتب گزینه 2 - 148
ایجاد کرده اند. 

تشبیه: روضۀ رضوان اضافۀ تشبیهی است. 
ایهام تناسب: بیت «د» بوي اول داراي معناي امید و آرزو است که موردنظر شاعر است و در معناي رایحه با گل، باغ و گلستان تناسب دارد اما موردنظر شاعر نیست. 

» نادرست است و «طوفان در پرانتز» از آثار منثور شادروان قیصر امین پور است، اما «اگه بابا بمیره» از محمدرضا سرشار است.  عبارت گزینۀ « گزینه 4 - 149
نکته: مهاجر کوچک نام اثر دیگري از محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) است.

تشبیه: کوه جنون  گزینه 3 - 150
استعاره: خندة بهار 

ایهام تناسب: شیرین در معناي طعم شیرین موردنظر شاعر است. در معناي معشوقۀ فرهاد موردنظر شاعر نیست اما با فرهاد  تناسب دارد. 
حس  آمیزي: خندة شیرین 

قدرت اجتماعی هنگامی پیدا می شود که انسان براي رسیدن به اهداف خود بتواند بر ارادة دیگران تأثیر بگذارد و کار ارادي دیگران را به خدمت بگیرد. جمالت داراي قدرت گزینه 1 - 151
اجتماعی: پلیسی که رانندگان متخلف را جریمه می کند.  

یک نانوا در حال پخت نان در نانوایی می باشد.

هر جهان اجتماعی آرمان ها و ارزش هاي ویژه اي دارد و نمی تواند بدون سیاستی مناسب به ارزش ها و آرمان هاي خود دست یابد. به مجموع سازوکارهایی که براي اعمال سیاست هاي گزینه 4 - 152
جهان اجتماعی وجود دارد، نظام سیاسی می گویند.

لیبرالیسم: به معناي مباح دانستن همۀ امور می باشد.  گزینه 4 - 153
مردم جامعه، خودشان سرنوشت سیاسی خود را تعیین می کنند. 

دموکراسی: به معناي حاکمیت اکثر مردم براساس خواست و میل خودشان می باشد. 
لیبرال دموکراسی نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و ارادة اکثریت مردم شکل می گیرد و هیچ حقیقت و فضیلتی را که مستقل از خواست مردم باشد، به رسمیت نمی شناسد.
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تشریح عبارت هاي نادرست:  گزینه 4 - 154

ب: ساختار اجتماعی  نظم اجتماعی               خواهد بود  نخواهد بود. 

پ: در می یابیم  در نمی یابیم. 

برخی تفوت ها، تفاوت هاي اسمی نامیده می شوند و نمی توان افراد را بر اساس این تفاوت ها رتبه بندي کرد. مثال برخی افراد سفید پوست و برخی رنگین پوست هستند.  گزینه 2 - 155

در رویکرد عادالنه مالکیت خصوصی لغو نمی شود، اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را براي همگان فراهم کند.  گزینه 4 - 156

- ماکس وبر، شهر را زیستگاهی که داراي قلعه، برج و بارو، بازار و دادگاه مستقل و... است تعریف می کند. اگر پژوهشگري از منظر وبر به مطالعۀ جوامع غیراروپایی بپردازد، به گزینه 4 - 157
اشتباه این گونه نتیجه گیري خواهد کرد که شهر فقط در اروپا وجود داشته است. 

- هانتینگتون از آخرین مرحلۀ درگیري ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند. از نظر او در این مرحله، رقابت ها و درگیري ها، بین فرهنگ ها و تمدن هاي بزرگ به وقوع خواهد
پیوست و در این میان، فرهنگ اسالمی بزرگ ترین تهدید براي غرب است. 

- ریکاردو، اقتصاددان مخالف دخالت دولت در اقتصاد، افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان را موجب افزایش تولید نسل آن ها و پیدایش مشکالت بعدي می داند.

نظام آموزشی کشورها از دیگر ابزارهاي اعمال قدرت نرم است. یعنی یک کشور می تواند از طریق نفوذ در نظام آموزشی کشور دیگر، در آن کشور اعمال قدرت کند و فرهنگ و گزینه 4 - 158
جهان بینی نسل هاي آینده ساز آن کشور را مطابق منافع و اغراض خود تغییر دهد.

الیگارشی، حکومت اقلیتی از سرمایه داران است که در برابر اکثریت مردم مسئول نیستند و قدرت را در جهت منافع خود به کار می گیرند. گزینه 1 - 159

لیبرال دموکراسی، این نظام سیاسی با فرهنگ جهان غرب که رویکردي دنیوي به جهان هستی دارد سازگار است.  گزینه 4 - 160

تشریح عبارت نادرست:  گزینه 2 - 161
ت) در نظام سیاسی لیبرال دموکراسی فقط می توان از مقبولیت نظام حرف زد و نمی توان از مشروعیت حقیقی سخن گفت.

تشریح گزینه نادرست  گزینه 4 - 162

الف) تفاوت در رنگ پوست  تفاوت اسمی  گزینه 2 - 163

ب) نابرابري افراد در قد و ضریب هوشی  نابرابري طبیعی  

پ) تفاوت در قد، هوش و ثروت  تفاوت رتبه اي 

ت) نابرابري درتحصیالت  نابرابري اجتماعی 

»: جامعه شناسان در مطالعۀ نابرابري هاي اجتماعی، به قشربندي در جوامع توجه دارند.   گزینۀ « گزینه 2 - 164

»: برخی از جامعه شناسان معتقدند نابرابري اجتماعی براي بقاي جامعه ضرورت دارد.   گزینۀ «

»: نابرابري اجتماعی از تفاوت ها یا نابرابري طبیعی ناشی می شود.   گزینۀ «

گزینه 3 تمامی عبارت ها مربوط به «مخالفان قشربندي اجتماعی» است.  - 165

گزینه 3 - 166
 - رویکرد تفسیري در تقابل با رویکرد تبیینی، بر این باور است که کنشگران براساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند.

- جامعه شناسان انتقادي، یافتن راهی براي داوري علمی درباره ارزش هاي اجتماعی را ضروري می دانند.

تشریح سایر گزینه ها:  گزینه 2 - 167

) موجودي که بتواند کاري را با آگاهی و ارادة خود انجام دهد، داراي قدرت است. 

) قدرت اجتماعی، هنگامی پیدا می شود که انسان براي رسیدن به اهداف خود بتواند بر ارادة دیگران تأثیر بگذارد و کار ارادي دیگران را به خدمت بگیرد. 

) عالوه بر افراد، نهادها، سازمان ها و جوامع نیز داراي قدرت اجتماعی هستند. 

هرگاه قدرت براي رسیدن به هدفی معین سازمان یابد، "سیاست" پدید می آید؛ یعنی سیاست ِاعمال قدرت سازمان یافته براي دستیابی به هدفی معین است. هر جهان اجتماعی گزینه 2 - 168
آرمان ها و ارزش هاي ویژه اي دارد و نمی تواند بدون سیاستی مناسب، به آرمان ها و ارزش هاي خود دست یابد. مجموعۀ سازوکارهایی که براي اعمال سیاست هاي جهان اجتماعی وجود دارد، " نظام

سیاسی" را پدید می آورد.

در دوران جدید، خود دانش مورد نزاع و کشمکش است. یعنی اینکه دانش دیگر راهنماي سعادت نبود، بلکه با ثروت و قدرت به سوي ظلمت و تاریکی می رفت. گزینه 4 - 169

- مجموعه سازوکارهایی که براي اعمال سیاست هاي جهان اجتماعی وجود دارد.  الف (نظام سیاسی)  گزینه 1 - 170

- حکومت پاپ بر واتیکان  ب (مونارشی) 

- مباح دانستن همۀ امور براي انسان  د (لیبرالیسم) 

- ارزش زدایی و معنازدایی از قدرت   ج (پدیده هاي خنثی و فاقد معنا) 

حکیم متأله (خداپرست) کسی است که هم در صور برهانی و هم در شناخت عرفانی به کمال رسیده باشد.  گزینه 4 - 171

شفا دایرة المعارف علمی و فلسفی، قانون فرهنگ نامۀ پزشکی و دانش نامۀ عالیی در ابواب مختلف حکمت و آخرین دیدگاه هاي فلسفی ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات است.  گزینه 4 - 172

اتحاد عقل کل و خداوند وجه مشترك بین فالسفۀ ایران و یونان باستان نیست، بلکه فقط در اندیشۀ حکماي ایران باستان، خرد با وجود آفریدگار متحد و یگانه است. ضمن اینکه بین گزینه 2 - 173
فالسفۀ مسلمان نیز در این مسئله اشتراك نظر وجود ندارد. 

از آنجا که این توجیه از عقل با مبانی کلیساي کاتولیک سازگاري نداشت، منجر به حاکمیت عقل در مقابل تفکر دینی مسیحیت شد.  گزینه 3 - 174

در شکل اول، برخی جریان هاي مسلمان می کوشیدند تا نشان دهند که برخی روش هاي عقلی در مسائل دنیا کاربردي ندارند و کسانی که از این روش ها استفاده می کنند، مرتکب گزینه 4 - 175
خطا می شوند.
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هر چند که روش عقلی و استداللی در تحلیل مسائل فلسفی منسوب به ارسطو است و او را مبدع فلسفۀ مشاء می شناسند، اما فارابی توانست مؤسس حکمت مشاء به مثابۀ یک نظام گزینه 4 - 176
فلسفی باشد. بعدها ابن سینا آن را به اوج رسانید و فلسفۀ مشائی را به صورت مدون و نظام مند ارائه کرد. 

کامل ترین مرجع حکمت مشائی، کتاب شفا از ابن سینا است. گزینه 2 - 177

زمینۀ اول رشد فلسفه، حیات عقلی جامعه با ظهور اسالم بود و سپس نهضت ترجمه که از قرن دوم هجري آغاز شده بود، آن را تقویت کرد.  گزینه 3 - 178

فارابی توانست آموخته هاي خود از فالسفه گذشته را در یک نظام فلسفی عرضه کند و از این رو مورخان فلسفه فارابی را مؤسس حکمت مشائی می دانند. او پس از ارسطو (معلم اول) گزینه 3 - 179
به لقب معلم ثانی اشتهار یافت. 

رئیس مدینۀ فاضله می تواند از امامان و جانشینان آنها نیز باشد. پس الزم نیست که حتمًا در مقام نبوت قرار گرفته باشد.  گزینه 1 - 180

در اعضاء بدن قلب بر همۀ اعضا ریاست دارد. در مدینۀ فاضله هم باید کسی بر دیگران برتري داشته و بر آنها ریاست کند.  گزینه 1 - 181

فارابی هرگز مشاغل سیاسی را نپذیرفت و با اهل سیاست معاشرت نداشت. با این وجود در سیاست بسیار اندیشید و آثار متعددي در این زمینه نوشت.  گزینه 3 - 182

عقول (فرشتگان) حقایق اشیاء را شهود می کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازي ندارند.  گزینه 1 - 183

»: جریان هایی می کوشیدند تا نشان دهند که برخی روش هاي عقلی در مسائل دینی کاربردي ندارد.  گزینه « گزینه 2 - 184

»: برخی گروه ها فلسفه را دستاوردي یونانی و مغایر با اسالم می دانستند.  گزینه «

»: جایگاه ممتاز عقل میان مسلمانان موجب حرکت به سوي علم و دانش در حوزه هاي مختلف بود نه بالعکس آن.  گزینه «

در اثر زمینه سازي قرآن و پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان بزرگوار اسالم، فرصت تفکر و اندیشه ورزي براي مردم فراهم آمد و بسیاري از مردم وارد مباحثات علمی شدند؛ نه همۀ گزینه 4 - 185
آنها. 

- کتاب انصاف در زمان حمله غزنویان به غارت رفته است.  گزینه 3 - 186

- کتاب نجات مختصر شدة شفا است. 

- دانشنامۀ عالیی به زبان فارسی نوشته شده است.

تشریح گزینه هاي نادرست:  گزینه 3 - 187
- با نگاه کردن به بخش کوچکی از جهان طبیعت نمی توان دربارة آن داوري کلی کرد. 

- عالم طبیعت با لطف و عنایت خداوند پدید آمده و همۀ اجزاء آنچنان ترکیب و تألیف شده اند که بهترین نظام ممکن (نظام احسن) را تحقق می بخشند. 
- ابن سینا عالوه بر مطالعۀ عالم طبیعت، کشف ویژگی ها و روابط بین پدیده هاي آن را نیز مورد توجه قرار می دهد.

پس از ارسطو که «معلم اول» است، فارابی «معلم ثانی» است.  گزینه 3 - 188

اولین مخلوق خدا عقل اول است که موجودي کامًال روحانی و غیر مادي است و عقول دیگري نیز به ترتیب از عقل اول به وجود آمده اند.   گزینه 1 - 189
سومین مرحله از تربیت نفس عقل بالفعل نام دارد.  

موضوع کتب (شفا، حکمت االشراق اشارات و تنبیهات، نجات) فلسفی است اما موضوع کتاب قانون، پزشکی است.  گزینه 3 - 190

جهان همواره نیاز دارد تا کسی مستقیم حقایق الهی را دریافت کند و آن شخص حکیم متاله است.  گزینه 3 - 191

، و  صحیح می باشد.  ، بخش دوم گزینه هاي 

علت دوم مخالفت با عقل: مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردي یونانی و غیراسالمی دانستن آن  گزینه 3 - 192

» که به دلیل نژاد یک شخص و بدون توجه به شایستگی ها، به او توهین می شود. این نوع مخالفت، به مبدأ و محل جغرافیایی فلسفه اشاره دارد و با توانایی و کارآمدي آن کار ندارد، همانند گزینۀ «

این گزینه به عقل به صورت کلی اشاره دارد که عقل انسان نیز پرتویی از آن است. این عقل مجرد از ماده و متعالی است.  گزینه 4 - 193

ارسطو در مباحث بیش از هر چیزي به قیاس برهانی توجه می کرد و از آنجا که فلسفۀ اسالمی نیز در آغاز سرشتی کامًال استداللی داشت و از عقاید ارسطو اثر گرفته بود، به دلیل گزینه 4 - 194
شیوة ارسطو به مشا معروف گشت. 

بررسی گزینه ها:  گزینه 4 - 195

»: گرایش به اجتماع فطري و درونی انسان است.  گزینۀ «

»: شکل گیري جوامع بشري به صورت ارادي و غیرارادي است و نمی توان آن را صرفًا غیرارادي دانست.  گزینۀ «

»: انسان فطرتًا به دنبال سعادت خود و جامعه است و سعادت او با زندگی جمعی ارتباط دارد.  گزینۀ «

»: با وجود فطري بودن گرایش به اجتماع، اراده نیز در آن نقش دارد و صرفًا انتسابی نیست.  گزینۀ «

در قرن  م. عمده تحوالت تاریخ جهان (به ویژه اروپا) اتفاق افتاده است.  گزینه 1 - 196

سید حسین فاطمی پیشنهاد دهندة تشکیل ائتالف جبهۀ ملی بود.  گزینه 1 - 197

در زمان نخستین تمدن هاي کهن در منطقۀ بین النهرین، حمل و نقل با قایق هاي پارویی در رودخانه ها و کانال هاي آبی معمول بود.  گزینه 2 - 198

حمل و نقل هوایی براي مسافت هاي طوالنی و صرفه جویی در زمان مناسب است. گزینه 3 - 199

در حمل و نقل لوله معموًال سیاالت یعنی مایعات و گازها از طریق لوله از مکانی به مکان دیگر منتقل می شوند. گزینه 2 - 200

هرچه قیمت انرژي که در یک شیوة حمل و نقل مصرف می شود بیشتر باشد، هزینۀ حمل بیشتر می شود.  گزینه 1 - 201

کشور ایران موقعیت جغرافیایی و ترابري بسیار مناسبی در منطقۀ جنوب غرب آسیا و قفقاز دارد و سرمایه گذاري در زمینۀ توسعۀ حمل و نقل به ویژه حمل و نقل آبی و ریلی گزینه 4 - 202
می تواند موجب پیشرفت اقتصاد و گسترش تجارت کشور با سایر کشورها شود. 

در کشور ما مدیریت حمل و نقل آبی، جاده اي و ریلی بر عهدة سازمان ها و شرکت هاي تابعۀ وزارت راه و شهرسازي و حمل و نقل فرآورده هاي نفتی و گازي بر عهدة شرکت هاي گزینه 3 - 203
تابع وزارت نفت است. 
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میزان اختالف ساعت هماهنگ جهانی با گرینویچ  ثانیه است.  گزینه 1 - 204

یحیی دولت آبادي یکی از رجال سیاسی عصر مشروطه است.  گزینه 1 - 205

در پی هجوم ارتش نازي به خاك شوروي، حفاظت از  منابع نفت باکو براي روس ها و حفاظت از  نفت جنوب ایران براي انگلیسی ها اهمیت فراوانی یافت. گزینه 2 - 206

ژاپن پیش از جنگ جهنی دوم، صنعتی ترین کشور آسیا محسوب می شد. گزینه 4 - 207

پس از پایان جنگ جهانی دوم، شوروي نمی خواست بدون گرفتن امتیاز نیروهایش را از ایران خارج کند. از  این رو احمد قوام  (قوام السلطنه) نخست وزیر وقت، طی موافقت نامه اي گزینه 2 - 208
امتیاز نفت شمال را به شوروي واگذار کرد.  

دکتر سیدحسین فاطمی، وزیر خارجه و یار نزدیک دکتر مصدق، در فرمانداري نظامی تهران می باشد. فاطمی چند ماه پس از کودتا دستگیر و پس از محاکمه تیرباران شد.  گزینه 2 - 209

دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت مصدق، توسط یکی از اعضاي فدائیان اسالم ترور شد؛ اما جان سالم به در برد.  گزینه 3 - 210

گزینه 4 - این ماده واحده در سال  به صورت طرح در مجلس شوراي ملی تصویب شد.  - 211

اسکان و یکجا نشینی عشایر باهدف مهار نیرو هاي رزمی آنها، توسط رضا خان صورت گرفت.  گزینه 3 - 212

گزینه 4 برابر  - 213

گزینه 3 - 214

گزینه 2 - 215

حدود  کامیون،  میلیون بشکه نفت را حمل می کنند. گزینه 1 - 216

در ایران حدود  میلیون نفر با کشتی سفر می کنند. گزینه 2 - 217

بندر چارك، خرمشهر، شهید حقانی و قشم بنادر مسافرتی در ایران هستند.  گزینه 4 - 218

پس از به زانو درآمدن نازي ها جنگ با ژاپن ادامه یافت. درحالی که نشانه هاي شکست و تسلیم شدن ژاپنی ها آشکار بود، هواپیماهاي آمریکایی دو شهر هیروشیما و ناگاساکی ژاپن گزینه 2 - 219
را با بمب هاي اتمی ویران کردند. جنگ  جهانی دوم با این حادثۀ وحشتناك به پایان رسید. 

در نیم قرن اخیر سه عامل موجب گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل شده است: الف) افزایش جمعیت و تقاضا براي حمل و نقل ب) گسترش تجارت و اقتصاد جهانی، ج) گزینه 2 - 220
پیشرفت هاي علمی و فناوري در تولید وسایل حمل و نقل. 

پس از جنگ جهانی اول رژیم هاي دیکتاتوري تک حزبی و نظامی یکی پس از دیگري سر برآوردند:   گزینه 3 - 221
الف) ظهور استالین در شوروي     ب) به قدرت رسیدن فاشیست ها در ایتالیا      ج) ظهور هیتلر در آلمان      د) توسعه طلبی نظامی ژاپن. 

نکته: به قدرت رسیدن کمونیست ها در چین پس از جنگ جهانی دوم رخ داد. 

هنگام عبور از خط روزگردان از غرب به شرق یک روز اضافه می کنیم و از شرق به غرب یک روز کم می کنیم - زمین به  منطقۀ زمانی یا قاچ تقسیم شده که هر کدام  درجه گزینه 1 - 222
پهنا دارد. 

فاشیست ها یک گروه ملی گرایی افراطی بودند که می خواستند دولت تک حزبی قدرتمند و متمرکزي در ایتالیا ایجاد کنند.  گزینه 2 - 223

مقرون به صرفه بودن انتقال مایعات از طریق خطوط لوله و آسیب کم تر آن به محیط زیست از مزایاي حمل ونقل از طریق خطوط لوله است. با این حال احداث و تعمیر لوله ها و گزینه 3 - 224
ایستگاه هاي رابطه اي به سرمایه گذاري فراوان نیاز دارد. همچنین خطوط لوله از نظر حوادث غیر مترقبه به مراقبت نیاز دارند. 

- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است. 

در مسئلۀ دسترسی بین نقاط مختلف معموًال کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه یک خط مستقیم است. هرچه مسیر کوتاه تر باشد، هزینۀ احداث آن کمتر است. با این حال مسیر ها به گزینه 3 - 225
دالیل مختلف همیشه به صورت مستقیم نیستند و اغلب انحراف و پیچ و خم پیدا می کنند. بهترین مسیر ترکیبی از مسیر طوالنی و کوتاه با احداث تونل کوتاه است. 
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