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  فارسیفارسی  ادبیاتادبیات  وو  زبانزبان
  ١پاسخ: گزینۀ  -١

  است؛ یعنی نموده، تناور، بهرام و هژیر:   شده هاي زوج خواسته در صورت سؤال معنی واژه  
  کرده آشکار کرده، ارائه داده، نشان: نموده  
   جثّه قوي فربه، تنومند،: تناور  
  مریخ بهرام: سیارۀ  
 هژیر: هوشیار، چابک  

  ٢ زینۀپاسخ: گ -٢
  معنی درست واژگان نادرست: 
 ظهر نماز: پیشین نماز  
  آزرم: شرم، حیا  
 جیوه: سیماب  

  ٤ پاسخ: گزینۀ -٣
  ها: مترادف هر کدام از واژه  
  بیت (ب) رشحه  قطره   
  بیت (د) صفیر  فریاد   
  بیت (ج) غو  غریو   
  بیت (الف) نقصان  کاهش یافتن   

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٤
  رست:موارد ناد  
  خواست الف) خاست   
  خاییدن د) خواییدن   

  ٣ پاسخ: گزینۀ -٥
  ªنادرست است و » قبطتªدرست آن است.» غبطت  

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٦
  موارد نادرست امالیی:  
  قربت  ) غربت ٢  قالب ) غالب ١  

  ٣ پاسخ: گزینۀ -٧
  است. » خاقانیªسرایندۀ این بیت   

  ١ پاسخ: گزینۀ -٨
  ها: تشبیه  
  ) خندق مرگ (اضافۀ تشبیهی)٣  ) پل خواب (اضافۀ تشبیهی)٢  ل حسرت (اضافۀ تشبیهی)) گ١  
  ها: استعاره  
  ) پرش شادي (اضافۀ استعاري)٣  ) بارش شبنم (اضافۀ استعاري)٢  ) فوران گل (اضافۀ استعاري)١  
  ) پشت کالم (اضافۀ استعاري)٥  ) گذر حادثه (اضافۀ استعاري)٤  

  ٤ پاسخ: گزینۀ -٩
  ها: گزینهبررسی   
  شبیه بودن دهان یار به پسته دانسته است.آرایی: تکرار صامت (ش)/ حسن تعلیل: شاعر علت شیرین بودن آب دهان یار را  ) واج١  
  است. ) استعاره: خطاب قراردادن باد استعاره و تشخیص است./ تضمین: مصراع دوم از سعدي است که سیف فرغانی آن را تضمین کرده٢  
بـا مصـر و  ،قبول آن یعنی مقـامی در مصـر قابل قبول است و معنی غیر داشتنی و قابل احترام قابل در معنی دوست» عزیزªاسب: ) ایهام تن٣  

  یوسف و فرعون تناسب دارد./ تشبیه: یوسف گندم اضافۀ تشبیهی است.
  است./ استعاره: ندارد.» خوراکیªمجاز از » نانª) مجاز: ٤  
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٠

در مصـراع » دوتاªاست./ جناس: دوتا (خمیده) و دوتا (زلف دو دسته شده)/ ایهام: » چهرۀ یارªاستعاره از » قمرªا و دوتا/ استعاره: تضاد: یکت  
  قبول است. دوم ایهام دارد و هر دو معنی آن قابل
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  ٤ پاسخ: گزینۀ -١١
  جناس: بیت ج: در و سر/ افسر و افسار  
  اند و مصراع دوم تمثیل است. قلبیت د: دو مصراع مست اسلوب معادله:   
  خانه استعاره از سینه و دل است. : آمدن و اقامت کردن دل تشخیص و استعاره است. همچنین مسجد خراب و بت هاستعاره: بیت   
و فراز در است؛ علت کوتاهی عمرش و بلندي زلف یار را وجود نشیب  حسن تعلیل: بیت ب: شاعر با یک لف و نشر دو حسن تعلیل ایجاد کرده  

  زندگی دانسته است.
  قبول نیست و با خوان و قضا تناسب دارد. معنی یک روز است و در معنی رزق و روزي قابل به» روزيªایهام تناسب: بیت الف:   
  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٢

  بررسی زمان افعال:  
  آرد: مضارع اخباري برنمی می/ برنیارد آید: مضارع اخباري/ بنشانی: مضارع التزا نمی بکند: مضارع التزامی/ نیاید  کند   
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٣

  نقش نهادي دارند.» اختريªو » منظريª، »مادريªها کلمات  مفعول است: سرو چنین بري آورد. ولی در سایر گزینه» بريª ١در گزینۀ   
  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٤

نیـز  ٣ر کدام از سه فعل جمله نشانگر یک جمله است. در گزینـۀ یک جمله است و ه» اي کاشªدر بیت صورت سؤال چهار جمله وجود دارد:   
  یک جمله است و دو فعل دیگر هر کدام نشانگر یک جمله.» اي آینهªشود. مصراع اول یک جمله است. در مصراع دوم  چهار جمله دیده می

  سه جمله. ٤و  ٢هاي  پنج جمله دارد، گزینه ١گزینۀ   
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٥

 ها: بررسی گزینه  
  فزا (مسند) باد. ) عمرت (نهاد) در جهان همچون خضر (متمم) جان١  
  دهد.  ) این ستاره همچون ستاره و قمر (مسند) است. لیک بدون فرمان حق اثر (مفعول) نمی٢  
  وجود دارد). الیه) است. در کف ما براي هر الم مرهمی (نهاد) است ( یک از ما مسیح عالم (مضاف ) هر٣  
  کنم. کوته (مسند)سند) آید که مقال را ) واجب (م٤  
  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٦

  نادرست است. ٣اند، پس جهش ضمیري وجود ندارد و گزینۀ  الیه دارند و سر جاي خودشان آمده در ابیات دو ضمیر وجود دارد که هر دو نقش مضاف  
  ها: بررسی سایر گزینه  
) ٦) ز چـنگم رهـایی نیـابی (٥) به دامم گوري به سان تو نیامد (٤چرا جنگ جویی؟ ( )٣) اي ماهروي (٢) از من رهایی مجوي (١) بدو گفت (١  

  ) ٧( مشور
  نیاز به مفعول دارند.» نیابیªو » جوییª، »مجوي»  ،»گفتªهاي   ) فعل٢  
  ٤ª (مضارع اخباري و » نیابیªماضی ساده است.» گفت  
  ٢ پاسخ: گزینۀ -١٧

  ست که رفتار هر کس مطابق ذات اوست.و صورت سؤال این ا ٢مفهوم مشترك گزینۀ   
  ها: مفهوم سایر گزینه  
  ) گوهر ذاتی برتر از اصل و نسب است.١  
  ) برتري سیرت بر صورت٣  
  است. ) ذات هر کسی به هستی او متّکی است اما ذات من بر نیستی بنا شده٤  
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٨

  شود. تر دیده می پررنگ ٤شود اما در گزینۀ  هم دیده می ٣و  ١هاي  است که در گزینه» بودن مرگ حتمیªمفهوم بیت سؤال   
  ها: مفهوم سایر گزینه  
  کنند. ) پس از مرگ از مرده به نیکی یاد می١     
  ) عاقبت شوم ظالمان/ ناپایداري قدرت٢  
  ) وقتی مرگ حتمی است، مردن به دست دوست بهتر است.٣  
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٩

  ل سخن از به ثمر نشستن گریه و زاري عاشق است.همانند بیت سؤا ١در گزینۀ   
  ها: مفهوم سایر گزینه  
  ) اسیر و مطیع بودن در برابر حسن یار٢  
  اثر بودن اشک و گریه ) بی٣  
  .است يکمال و ارزشمند ۀمقدّم دنیکش رنج) ٤  
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  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٠
اسـت. در  تر آمده ها روشن از همۀ گزینه ٤ین مفهوم در گزینۀ در عبارت صورت سؤال سخن از آفرینش دل انسان با عشق و محبت است که ا  

  است. است که از آفرینش دل هم سخن رفته شود ولی تنها در این گزینه بودن عشق دیده می ها هم ازلی سایر گزینه
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢١

پاگذاشـتن بـر ها مفهوم اصلی این است کـه  ر گزینهفقط سخن از اشتیاق عاشق به معشوق است و رساندن خود به یار. اما در سای ٤در گزینۀ   
  به وصال است. دنیخود شرط رس يوجود ماد

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٢
قـدر و  شاعر خـود را بی ٢ها همانند عبارت سؤال سخن از این است که تواضع و فروتنی سبب بلندمرتبگی است. اما در گزینۀ  در سایر گزینه  

  داند. منزلت می
  ١ پاسخ: گزینۀ -٢٣

  از چاله به چاه افتادن است. ١مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینۀ   
  ها: مفهوم سایر گزینه  
  گردد. می کس به خودش باز ) نتیجۀ ظلم هر٢  
  اي دیگر. شود و شادي نصیب عده اي می ) غم نصیب عده٣  
  ) آشکار شدن فریب و رسوا شدن/ از عرش به فرش افتادن٤  
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٤

ها همانند بیـت صـورت سـؤال مفهـوم اصـلی  هاي عشق و سیرکردن در عالم عشق است اما در سایر گزینه سخن از دیدن نشانه ٣ در گزینۀ  
  ناشناختنی بودن خداوند است.

  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٥
  ها: بررسی گزینه  
  ترکیب اضافی ٥ما (شما را نگهبان): گوي رزم/ رزم شما/ باور شما (شما را باور)/ نگهبان ش هاي اضافی: عزم شما/ آفرین ) ترکیب١  
 گفتن فرشتگان اغراق اسـت./ شدن فلک و آفرین شود و استعاره وجود دارد./ اغراق: متعجب استعاره: در مصراع اول تشخیص به فلک دیده می )٢  

  جناس: عزم و رزم
  ٣ª (مسند است و » در شگفتیªیاز به مسند دارد و الیه. دقت کنید فعل جملۀ اول اسنادي است و ن مضاف» شماªمسند است. در » در شگفتی

  تواند نشانۀ مفعول باشد.  نمی» راªخواهد و  به هیچ عنوان مفعول نمی» بودªمصراع سوم هم فعل 
  کند، بهترین نگهبان است. ) مفهوم مشترك بیت دوم سؤال و آیۀ قرآن این است که خدا براي کسی که توکل می٤  

عربـی عربـیزبان    زبان 

  ٣ۀ پاسخ: گزین -۲۶
   از آرامگـاه�ن ،از خوابگـاه�ن: مـن مرقـدنا )/۴و  ۱هـای  (رد گزینـه برانگیخـت: بعـَث  هـا)/ (رد سـایر گزینـه ؛ کلمۀ پرسشـیچه کسی :َمن  

: صـدَق املرَسـلون )/۱(رد گزینـۀ  اسـت وعـده داده، خداونـد رحمـن وعـده داد: حمنُ وعد الّر )/ ۲و  ۱های  )/ هذا: این (رد گزینه۴ (رد گزینۀ
  ها) (رد سایر گزینه اند ن راست گفتهرسوال 

  ١پاسخ: گزینۀ  -۲۷
 )۴و  ۳هـای  (رد گزینه پس با او بحث کن: جاِدلهف )/۴و  ۳های  رد گزینه(غة: او استاد دانشمندی در این زبان است هو أستاٌذ عا� يف هذه اللّ   

  )۴و  ۲های  (رد گزینه زیرا او داناترین کسانی است: ألنّه أعلُم َمن ها)/ رد سایر گزینه(با آنچه نکوتر است : بالّتي هي أحسن
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۲۸

ها تـو را از  زیرا آن: قّدمألنّها �نعك من التّ )/ ١(رد گزینۀ  سازد تو را ناامید می: يَجعلك خائباً  )/۴و  ۳های  رد گزینه(از خاطرات  :من الّذكريات  
  )٣و  ١های  (رد گزینه دارد پیرشفت باز می

  ۴اسخ: گزینۀ پ -۲۹
ال تَرضـی بـه  هـا)/ (رد سایر گزینـهکنی  اق میفناآنچه را : ما تُنفقه ها)/ ش�ر آوری (رد سایر گزینه : بهأن تُعدَّ  )/۲(رد گزینۀ ای  مرحله :مرحلةً   

 )۳و  ۱های  (رد گزینه کامالً به آن راضی نباشی: رضايةً 
  ٣پاسخ: گزینۀ  -۳۰

: ليست يف مجال اإلعـ�ر و البنـاء)/ ۲و  ۱های  (رد گزینه از اخرتاعات جدید انسان: خرتاعات اإلنسان الحديثةإ من  )/۴و  ۲های  (رد گزینه كث�  
    ها) (رد سایر گزینه استفاده نکرده است :� يستفد)/ ۲و  ۱های  (رد گزینهآبادانی و ساخت نیست  ۀدر زمین
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  ۲پاسخ: گزینۀ  ۳۱
 زیسـت محـیط: البيئـة )/۴: آلودگی (رد گزینـۀ تلوُّث)/ ۳(رد گزینۀ  کشورمان :بالدنا ها)/ (رد سایر گزینه های صنعتی زباله: ناعّيةالّنفايات الّص   

  ها) (رد سایر گزینه پس چه ظا� است :ف� أظلم )/۱(رد گزینۀ 
  ١پاسخ: گزینۀ  -۳۲

ه يَستطيعُ  )/۴: استخوانی (رد گزینۀ َعظمٌ  )/۴يف اللِّسان: در زبان (رد گزینۀ    كسـ )/۲رد گزینـۀ ( توانـد مـی ولی قطعاً  :... إستطاعة ولكنَّ  :رـأن يَ
 )۲: سخن (رد گزینۀ كالمَ  )/۳ها (رد گزینۀ  : قلبالقلوَب )/ ۲(رد گزینۀ بشکند 

  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳
(رد سـایر  سـفید ۀگربـ: ضاألبـي القـطّ هـا)/  (رد سـایر گزینـه سـیاه ۀگربـ: القّط األسـود )/۴و  ۲های  (رد گزینه اصالً فرقی ،هیچ فرقی :ال فرق  

 )۴و  ۲های  (رد گزینه سیر کند ...تا : ليشبع )/۴و  ۳های  (رد گزینه موش: الفأر ها)/ گزینه
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  »الجّنة: و بهشت را خریدند شرتواو إِ «  
  ١پاسخ: گزینۀ  -۳۵

 ها) (رد سایر گزینه بيّ النّ : پیامرب )/۴و  ۲های  گزینه (رد عىل غ�ه: بر غیر خود )/۴و  ۳های  (رد گزینه فضل العا�: برتری دانشمند  
 :ترجمۀ م�   

گذرانـد و ایـن  هـایی را مـی شک آب از آغاز وجودش بر روی سطح زمین و آنگاه انتقالش به هوا و سپس بازگشتش به زمـین مرحلـه بی«
 مهمی از نظام خشکی در طبیعت را بـه نظـام آبـی در زیست مؤثّر است تا جایی که عنارص هایی است که بر نظام محیط چرخه یکی از علّت

کند،  گرداند؛ سپس به طبقات باالیی هوا صعود می کند! قطعاً گرمای ناشی از خورشید، آب را به بخار تبدیل می طبیعت و بالعکس منتقل می
دهـد کـه منتهـی بـه  ی زمین را تشکیل مـیشود، پس این (رخداد)، جریانات سطحی بر رو  سپس رسمای هوا باعث ایجاد ابر و بارش باران می

هـا بـه جویبـاری زیبـا و  شـود! در ایـن میـان قسـمتی از آب ها و بار دیگر آن مرحله از نو رشوع می سوی اقیانوس شود و از آنجا به رودها می
هـا بـه سـطح زمـین  ریق چشمهدهد و قسمتی از آن از ط ها در زیر زمین را تشکیل می رود و آب سوی اع�ق زمین می قسمتی دیگر از آن به

  »رود! باال می
    ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  شود! ها رشوع می ها در طبیعت از باران شک رشوع چرخۀ آب ) بی١  
  سوی زمین باز نخواهند گشت! ) ذرات بخار آب موجود در هوا به٢  
  شد! مان تشکیل �ی هایش نبود، نظام خشکی در طبیعت ) اگر چرخۀ آب و نقش٣  
  شود! سوی آنچه بسیاری از دریاها هست، جاری می ماند؛ بلکه به های رودها درجایش �ی آب) قطعاً ۴  
    ٢پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  های ایجاد ابر چیست؟  ) علّت۲  های زیر زمین چه مقدار هستند؟ ) آب۱  
 ) مشکالت نبود آب چیست ؟۴  ها در طبیعت چیست؟ ) تأثیر چشمه۳  
    ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  ) چگونگی تبدیل آب به ابر!۲    شید در تشکیل باران!) تأثیر خور ۱  
  ) اختالف طبیعت و اثرش در بارش باران!۴    ) اثر چرخۀ آب بر زندگی انسان!۳  
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ها ) چگونگی تشکیل باران۲    ) اهّمّیت آب۱  
 ها در باراش باران  ) اثر اقیانوس۴    ) چرخۀ آب۳  
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  درست است.» تفعیل«باب   
    ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  درست است.» تفعیل«باب   
    ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

 نقش صفت دارد.  
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۳

 کند. شوند، حرکت آخرشان تغییر �ی اعداد عقود که با عالمت جمع بسته می» َخمس�َ «و » ِسّتونَ «  
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  !»  نزدیک ساختقّیت در کارهای�ن بیشرت از قبل همنشینی با این دوست تالشگر، ما را به موفّ «  
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  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵
  جمع مکّرس هستند.» املساکین«و » الّدالفین«، »قوانین«ترتیب  ها به جمع مذکّر سا� است. در سایر گزینه» ا��الّص «  
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  ها: بررسی گزینه  
  »لوننيأ يس« )۲    »تّرضينني«و  »تظلمینني« )۱  
  »  ساعد�« و »نصحني«، »َشّجعني) «۴    »یستودعني«« و» يوصلني« )۳  
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  فعل نداریم. ۴آید. در گزینۀ  حساب می هر فعلی یک جملۀ فعلّیه به  
  ها: بررسی سایر گزینه  
حناتُ « )۱   ط« )۳  »كتبأف«و  »أن يكون« )۲  »فرِّ   »  زالت« و» يُختلَ
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  باشد که معرب است. می» : مفعولاألشياء« و »: فعلنُحيص«  
  باشد که همگی مبنی هستند. می» ها«و ضمیر » نا«، ضمیر »ه«ترتیب: ضمیر  مفعول در سایر گزینه ها به  
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  باشد.  آن می» : نایب فاعلمئات« و» : فعل مجهولتُشاَهد«  
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  فاعل نیست. نایب »عرش«صفت است و » واحدة) «۱  
  ) فعل مجهول وجود ندارد.۲  
  فاعل است که از اعداد نیست. نایب» عدد) «۴  
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  کند. ای است که آن را توصیف می جملۀ فعلّیه» تَقضم« اسم نکره و» ورقةٍ «، ۲در گزینۀ   
  صورت مفرد هستند. صفت به» اكرُة القويّةُ الذّ «و » فريسًة أكربَ «، »األشجاَر املثمرةَ «ترتیب:  ها به در سایر گزینه  

  دین و زندگـیدین و زندگـی

  ٣پاسخ: گزینۀ  -٥١
 و روآوریـم نیکی و خیر به تا داد، قرار ما در وجود را آن از بیزاري و زشتی و بدي شناخت و آن به گرایش و نیکی و خیر شناخت متعال، خداي  

 نفـس، حقارت دورویی، از و داریم دوست را عدالت و نفس عزت صداقت، ائلی چونفض ها که ما انسان روست  این از. بپرهیزیم زشتی و گناه از
  بیزاریم: ظلم و ریا

  َفسٍ و ها ما وَ نَ مَ لهَ اَ قواها؛ وَ فُجورَها سَوّاها فَ   کرد. الهام او به را تقوایش و ها بدکاري بخشید آنگاه سامانش که آن و نفس به سوگند تَ
  ١ پاسخ: گزینۀ -٥٢

  نیشابوري: ردر بیت عطا  
  چـــون بلنـــد و پســـت بـــا هـــم یـــار شـــد

  

  آدمـــــی اعجوبـــــه اســـــرار شــــــد  
  

  .باشد و پستی به جسم اشاره دارد که دائماً در حال تغییر و تحول است منظور از بلندي، روح انسان است که منشأ ثبات شخصیت او می  
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٥٣

 همیشـه بـراي را او پروندۀ جسم او، شدن متالشی و انسان مرگ رسیدن فرا با و نندک می انکار را مرگ از پس جهان وجود معاد: گروهی انکار  
مُوتُ وَ وَبندند که آیۀ  می ا نَ یَ ا الدُّنْ نَ اتُ یَ لَّا حَ ا هِیَ إِ الُوا مَ ا و قَ یَ رُ  نَحْ لَّا الدَّهْ ا إِ نَ کُ لِ هْ ا یُ امَ مْ وَ مَ هُ لِکَ لَ نْ بِذَ مٍ مِ لْ نُّونَ إِنْ عِ لَّا یَظُ مْ إِ  :گفتنـد ]کـافران[: هُ

 گذشـت فقـط را مـا شـویم و می زنده ]گروهی[ و میریم می ]ما از گروهی[ نیست همواره دنیایی ما حیات و زندگی همین جز حیاتی و زندگی
 .موید این دیدگاه است است. آنان خیال و ظن فقط گویند بلکه نمی علم روي از را سخن این کند. البته می نابود روزگار

  ٤ : گزینۀپاسخ -٥٤
 خاطر به شوید بهشت وارد بر شما، گویند: سالم می ها آن به اند، پاکیزه و پاك که در حالی گیرند می را روحشان فرشتگان که آنانآیۀ شریفۀ   

  شود. توسط فرشتگان الهی به هنگام توفی نیکوکاران در برزخ بیان می دادید. انجام که اعمالی
  ١ پاسخ: گزینۀ -٥٥

 و گـرد ذرات همچون و شوند می و متالشی شده کوبیده هم در سخت ها کوه :ها آسمان و زمین ساختار در مرحلۀ اول قیامت: تغییر واقعۀ سوم  
رجُفُ یَومَگردند:  می پراکنده هوا در غبار بالُ وَ االَرضُ تَ رجُفُ یَومَ الجِ بالُ وَ االَرضُ تَ تِ وَ الجِ بالُ کانَ ثیبًـا الجِ هیلًـا؛ در کَ  و زمـین کـه روز آن مَ
 .  درآیند نرم شن از هایی صورت توده که) به شوند کوبیده در هم (چنان ها کوه درآیند و لرزه به سخت ها کوه
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  ٢ پاسخ: گزینۀ -٥٦
 خود انپیم بر ماندن راه، مراقبت است که باقی این در ماندن قدم ثابت و الهی قرب مسیر در برداشتن گام اقدام سوم (بعد از مرحلۀ دوم) براي  

 شـود، می بسته ابتدا که عهدي آورد؛ می دنبال به را او مقابل در شرمندگی پیمان، دارد و شکستن پی در را خدا رضایت عهد، بر وفاي و خدا با
  نبیند. آسیب عهدشکنی، با تا است که باید مراقب بودنوزادي  مانند

  ٣ پاسخ: گزینۀ -٥٧
  نباشد. آگاه مصلحت آن به گرچه خود اوست، مصلحت به آید، دست به که اي نتیجه هر یفه،وظ انجام صورت در که داند می متوکل انسان  
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٥٨

 اما است؛ صحیح اش روزه و بگیرد روزه تیمم تواند با می شود، تنگ وقت تا نکند غسل و کند انگاري سهل اگر است، واجب او بر غسل که کسی  
   .تاس کرده معصیت نکردن، غسل مورد در

  ١ پاسخ: گزینۀ -٥٩
 او بیـان اما گفته، سخن مانندآن و خداوند عبادت عدالت، معاد، توحید، دربارۀ شد، می مبعوث که پیامبري هر :مردم فکر سطح تدریجی رشد  

رَ اِنّاª :فرماید می اکرم  پیامبر.است بوده خود زمان مردم درك و فهم سطح در یاءِ مَعاشِ رنا االَنبِ مِ کَ اَن اُ لـی الناس لِّمنُ م؛ مـا قَـدرِ عَ هِ قـولِ  عُ
  »بگوییم. سخن عقلشان اندازۀ به مردم با ایم که شده مأمور پیامبران

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٦٠
   نیازهـاي گـوي پاسـخ توانـد نمـی اکنون پیامبر قبلی، تعلیمات از بخشی که است این نشانگر جدید کتاب آوردن و جدید پیامبر آمدن 

    .باشد مردم
   اس آیۀ بر اسَن و بتَغِ مَ یرَ یَ لسالمِ غَ ا اِ ن دینً لَ قبَلَ فَ نهُ یُ رَةِ فِی هُوَ وَ مِ نَ اآلخِ ؛ و مِ رینَ  او از کند هرگـز اختیار اسالم جز دینی که کس هر الخاسِ

 ست. سرنوشت جویندگان دینی غیر از اسالم، زیانکاري در آخرت ا بود. خواهد زیانکاران از آخرت در شد و نخواهد پذیرفته
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٦١

لمَدر آیۀ    لیَ ترَ اَ مونَ الَّذینَ اِ زعُ م یَ هُ نوا اَنَّ ا آمَ لیَکَ اُنزِلَ بمِ ن اُنزِلَ ما وَ اِ بلکَ مِ ریدونَ قَ اکمَوا یُ تحَ لیَ اَن یَ مِـروا قَد وَ الطاّغوتِ اِ فُـروا اَن اُ  بـهِ وَ یکَ
یدُ یطانُ یرُ م اَن الشَّ لهُّ ا یُضِ اللً یدًا؛ آی ضَ  ایمان دارند، شده نازل تو از پیش آنچه به و شده نازل تو بر آنچه به برند می گمان که کسانی اي ندیده ابعَ
 گمراهـی بـه را آنـان خواهـد می شیطان و کفر بورزند آن به که شده داده دستور آنان به آنکه حال ببرند، طاغوت نزد را داوري خواهند می اما

  شوند. برند در دام گمراهی دور و دراز شیطان گرفتار می نزد طاغوت می آنان که داوري را بکشاند. عمیقی
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٦٢

  :بهاي رسول خدا  دو یادگار گران  
    :قرآن کریمَآنَ و رْ قُ ونَ الْ رُ تَدَبَّ ا یَ لَ فَ یرًا أَ ثِ ا کَ افً لَ تِ یهِ اخْ وا فِ هِ لَوَجَدُ رِ اللَّ یْ نْدِ غَ نْ عِ انَ مِ   لَوْ کَ
   و عترت ایشان  بیت اهل  که در آیۀ شریفۀَّنوا الَّذینَ اِن لُوا وَ آمَ مِ ولئِکَ الصّالِحاتِ عَ م اُ یرُ هُ یّه: کسانی خَ رِ  کارهـاي آوردنـد و ایمان که البَ

  بیت هستند تأکید شده است. که از اهل به پیروي از امام علی  اند. مخلوقات بهترین دادند، اینان انجام شایسته
  ٣ زینۀپاسخ: گ -٦٣

  :علی  بینی امیرالمؤمنین پیش  
   کنند معنایش دنیاطلبان نفع به و صورت وارونه به بخواهند که آنگاه نیست، آن از تر فراوان و تر رایج کاالیی.  
   بشناسید. را قرآن کنندگان فراموش که باشید قرآن پیرو توانید می آنگاه  
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٦٤

    امام علی فرمایند میª :را آنان گناه، در رویشان زیاده و ها انسان ستمگري علت به خداوند، ماند. اما نمی (امام) خالی خدا حجت از زمین 
  » سازد. می بهره بی شان میان در حجت وجود از

   زمین:  و وجود حجت در ها انسان زندگی آیندۀ وعدۀ خداوند دربارۀُنوا الَّذینَ وَعَدَا� م آمَ نکُ لُواعَ وَ مِ م الصّالِحاتِ مِ هُ نَّ فَ یَسـتَخلِ  االَرضِ فِـی لَ
ا مَ ن استَخلَفَ الَّذینَ کَ م مِ هِ بلِ نَّ وَ قَ نَ کِّ مَ یُ م لَ هُ مُ لَ هُ ي دینَ م ارتَضی الَّذِ هُ م وَ لَ هُ نَّ لَ بَدِّ یُ ن لَ م بَعدِ مِ هِ نی خَوفِ ا یَعبُدونَ منً ا؛ خداوند بی یُشرِکونَ ال اَ یئً  شَ
 دهـد، قـرار ]خـود[ جانشـین زمین در را آنان حتماً است که داده وعده اند، داده انجام شایسته کارهاي و آورده ایمان که شما از کسانی به

و  بـیم و سـازد مستقر سودشان به است، پسندیده آنان براي که را دینی آن و داد، قرار ]خود[جانشین  را کسانی آنان از قبل که طور همان
  نورزند. شرك من به و بپرستند مرا تا کند مبدّل امنیت به را ترسشان

  ٣ پاسخ: گزینۀ -٦٥
ا یادر آیۀ    هَ یُّ بِیُّ اَ تَّقِ النَّ رینَ تُطِعِ ال وَ ا�َ اِ قینَ وَ الکافِ نافِ ا کانَ ا�َ اِنَّ المُ لیمً ا؛ اي عَ کیمً  اطاعـت منافقان و کافران از و کن پروا خدا از پیامبر، حَ

  اند. از همراهی و پیروي کافران و منافقان نهی شده پیامبر اکرم  ت.اس حکیم داناي خداوند، که مکن
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  ١ پاسخ: گزینۀ -٦٦
   افتد تأخیر به خانواده تشکیل و شود زیاد ازدواج زمان با عقلی و جنسی بلوغ میان نباید فاصلۀ.    
   به  یعنی دین، سوي از شده مطرح هاي شیوه از غیر اي شیوه به بخواهد فردي اگرªدرآن دهـد، پاسـخ خـود جنسی نیاز به» ناصحیح ۀشیو 

  .شکند می را او شخصیت و کند می را پژمرده فرد روان و روح چندي، از پس گناه، از برخاسته آنی لذت صورت،
  ١ پاسخ: گزینۀ -٦٧

   کند. با کلمۀ نور بیان می را هستی جهان و خداوند میان رابطۀ کریم، قرآن  
   موجودات  تمام یعنیªاو وجـود بـه گذارند و وجودشان می هستی عرصۀ به پا و شده آشکار و پیدا او سبب به گیرند، می او از را خود» وجود 

  .است وابسته
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٦٨

  .کنیم سلب ها انسان یا و اشیا از را اثر هرگونه که ندارد ضرورتی ربوبیت در توحید قبول شرك: براي و توحید مرز  
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٦٩

ا یاآیۀ شریفۀ    هَ یُّ نوا الَّذینَ اَ تَّخِذوا ال آمَ ى تَ وّ م وَ عَدُ وَّکُ ولیاءَ عَدُ لقونَ اَ م تُ یهِ لَ المَوَدَّة وَ اِ روا قَد بِ فَ ما کَ م بِ نَ جاءَکُ اي کسانی کـه بـه خـدا الحَقّ؛  مِ
 هـاي جامعـۀ ویژگـی .کنید مهربانی آنان با ]که اي نهگو به[اید، هرگز نباید کافران را که دشمن من و شمایند یاران خود برگرفته  ایمان آورده

 و خداونـد بـه نسـبت آنـان کـه بـا پـذیرد، نمی است نداده حکومت حق ها آن به خداوند که را کسانی حکومت نماید که توحیدي را بیان می
کند که آیـۀ  می حمایت مستضعفان و محرومان از خداوند، کند، بنا به فرمان می مبارزه ظالمان با کند، نمی دوستی ورزند، می دشمنی مسلمانان

...َن و رینَ ا�ُ یَجعَلَ لَ لکافِ لَی لِ نینَ عَ ا؛ و المُؤمِ بیلً  با بیان اینکه تشـکیل .است نداده قرار مؤمنان بر کافران سلطه براي راهی هرگز خداوند سَ
 کنـد تنظیم اي گونه به کشورها سایر با را فرهنگی و اقتصادي ،روابط سیاسی تواند می هم و شود می بیگانگان سلطۀ مانع هم اسالمی، حکومت

  نیابند، موکد برآن است. راهی مسلمانان بر تسلط براي بیگانگان و نماید حفظ مختلف جهات در خود را استقالل اسالمی جامعۀ که
  ١ پاسخ: گزینۀ -٧٠

  بیت حافظ:  
  شــب همــه شــب ام شــده دل حــرم پاســبان

  

ــا   ــن در ت ــرده ای ــز پ ــهان ج ــذارم او دیش   نگ
  

توانـد  شود که با محاسبۀ اعمال مـی انجام براي خداوند خالص ما عمل و نیابد راه آن به شرك آفت اشاره دارد تا دل حریم از به لزوم پاسبانی  
 نماید: ارزیابی را خود روز کارهاي شب انسان هر است صورت پذیرد و بهتر

بواª :فرمودند اکرم  پیامبر   کُ حاسِ بلَ ماَنفُسَ بوا؛ به اَن قَ   » شما برسند. حساب به اینکه از قبل کنید، رسیدگی خود حساب تُحاسَ
   ٣ پاسخ: گزینۀ -٧١

شود که آیۀ شریفۀ  ها می دوران همۀ در ها همۀ انسان شامل و است همیشگی و ثابت که است خداوند قانون فراگیرترین و ترین عام ابتالء سنت  
ُّفسٍ کُل قَةُ نَ م وَ ت المَو ذائِ بلوکُ رِّ نَ الشَّ یرِ وَ بِ تنَةً الخَ ینا وَ فِ لَ رجَعونَ اِ   مصداقی از آن است. تُ

   ٤ پاسخ: گزینۀ -٧٢
 تا داده قرار انسان وجود در گوناگونی هاي گرایش و غرایز و امیال حکیم خداوند :گوییم می گناه سمت به انسان حرکت چرایی و علت تبیین در  

 حیـات براي و نیکی خیر به گرایش و مادي حیات براي غرایز و امیال بخشد؛ تکامل و دهد سامان را خود معنوي و يحیات ماد ها وسیلۀ آن به
 یا یک طغیان تا نماید کنترل ها را آن و کند رعایت را غرایز و امیال این مرز و حد باید انسان که است این است مهم میان این در آنچه .معنوي

    .کند مادي امیال صرف را خود زندگی همۀ و فراموشی سپرد به را خود معنوي هاي گرایش نسانا تا نشود موجب میل چند
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٧٣

که این » !مأیوس نکنی خدا رحمت از را مؤمنین باش مراقبª :فرمود و داد تذکّر مسلم محمّدبن به دربارۀ آمرزش گناهان با توبه امام باقر   
نغضب الهی اشاره دارد و آیۀ  موضوع به سنت سبقت رحمت بر نَة جاءَ مَ الحَسَ ه بِ لَ ها عَشرُ فَ مثالِ ن وَ اَ ال جاءَ مَ یئه فَ السَّ لّا یُجزى بِ ها اِ ثلَ م وَ مِ  ال هُ

مونَ   موید آن است. یُظلَ
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٧٤

لی اُدعُدر آیۀ شریفۀ    بیلِ اِ کمَةِ رَبِّک سَ الحِ نَة المَوعِظَةِ وَ بِ ل وَ الحَسَ مجادِ تی هُ الَّ نُ هِیَ بِ  از مندي بهره دعوت عبارتند از: صحیح هاي روش اَحسَ
باشـند  مناظره می و بحث هنگام بهتر، و احسن جدال از نیکو و استفاده اندرز و موعظه حسنه از دعوت، استفاده هنگام در استدالل و حکمت

نِ یَسئلونَکَکه در آیۀ  مرِ عَ رِ وَ الخَ یسِ ما قُل المَ بیرٌ مٌاِث فیهِ نافِعُ وَ کَ لنّاسِ مَ ما وَ لِ هُ رُ اِثمُ ن اَکبَ ما مِ هِ فعِ   از روش استدالل استفاده شده است. نَ
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٧٥

ا یاآیۀ    هَ یُّ نوا الَّذینَ اَ سولَ اَطیعُوا وَ ا�َ اَطیعُوا آمَ ولِی وَ الرَّ مرِ اُ م االَ نکُ امـام و نفـی  و رسـول و خدا از اطاعت تمدن اسالمی که سوم به معیار مِ
لمَاست اشاره دارد که آیۀ  طاغوتیان، و حکومت ستمگران لیَ ترَ اَ مونَ الَّذینَ اِ زعُ م یَ هُ نوا اَنَّ ا آمَ لیَکَ اُنزِلَ بمِ بلـکَ مِـن اُنزِلَ ما وَ اِ ریـدونَ قَ اَن  یُ

اکمَوا تحَ لیَ یَ روا قَد وَ الطاّغوتِ اِ مِ روا اَن اُ فُ یدُ بهِ وَ یکَ یط یرُ م اَن انُالشَّ لهُّ ا یُضِ اللً یدًا ضَ  پردازد. به انتفاء حکومت طاغوت می بعَ
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  ١ گزینۀ: پاسخ -٧٦
  کنترل است. بیوتیک قابل آفت، مرض شایع درختان سیب، با استفاده از یک اسپري آنتی ترجمه: آتش  
  شود، در نتیجه جملـۀ پـیش رو مجهـول اسـت  بوده و کنترل میمفعول جمله » آفتªتوان متوجه شد که  توضیح: با توجه به مفهوم جمله می  

 sometimes) اشـاره شـده اسـت. قیـد تکـرار itاین است که مجدد به مفعول با استفاده از ضـمیر ( ٤). مشکل گزینۀ ٣و  ٢هاي  (رد گزینۀ
  گیرد. اصلی (معلوم یا مجهول) قرار می ها، ولی همواره پیش از افعال تواند هم پیش از افعال کمکی (وجهی) بیاید و هم پس از آن می

  ٢ گزینۀ: پاسخ -٧٧
  بودي. خوابیدي، تمام روز تا این اندازه خسته نمی رسی. اگر هر شب دیروقت نمی ترجمه: تو همیشه خسته به نظر می  
باشـد کـه در ایـن  دوم میشویم که ساختار جمله، شرطی نوع  توضیح: با توجه به قسمت جملۀ شرط که زمان گذشتۀ ساده است، متوجه می  

  ) استفاده کنیم.would )wouldn’tبایست از  ساختار، در قسمت جواب شرط می
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٧٨

  روي است. هاي پیاده ترین سطح دما در بدن یک فرد سالم در طول ساعت ترجمه: دماي بدن پایه، پایین  
شویم که باید از صفت  پردازد، متوجه می بدن با محدودۀ کلی دماي بدن می توضیح: از آنجایی که جمله به مقایسۀ یک درجۀ مشخص از دماي  

  پاسخ درست است. ٣) استفاده کنیم. در نتیجه گزینۀ superlativeبرترین (
  ١ گزینۀ: پاسخ -٧٩

  شود. هایی که آسمان صاف است و هوا مالیم، حرارت از سطح زمین به جوّ ساتع می ترجمه: شب  
باشـد.  می andشویم که حرف ربط مناسب آن  معنی جمله، متوجه می  اینکه این تست یک جملۀ مرکب است و با توجه بهتوضیح: با توجه به   

تـوان  را مـی to beبه موازات هم باشند، یعنی ساختاري مشابه داشته باشـند و افعـال  andدر این صورت بایستی دو قسمت پیش و پس از 
  پاسخ درست است. ١قرینه حذف کرد. در نتیجه گزینۀ  به

 ٢ گزینۀ: پاسخ -٨٠
  هایی که براي انتخاب در دسترس بود، متعجب شدم. گزینه گوناگونیترجمه: من از   
  ) معرفی، مقدمه٤  ) دسترسی٣  ) تنوع، گوناگونی٢  ) هشدار، آگهی١  
  ١ گزینۀ: پاسخ -٨١

  ببخشد. هدفمندي ها انسجام و احساس ترجمه: مردم تشنۀ هرچیزي هستند که بتواند به زندگی آن  
  ) نماد، نشانه٤  ) اخالق، اخالقیات٣  ) احساس٢  ) هدف، مقصود١  
 ٤ گزینۀ: پاسخ -٨٢

  .اند شناسایی کردهها تحقیق و پژوهش، دانشمندان ویروسی را که مسئول بروز بیماري است،  ترجمه: پس از گذر سال  
 ی کردن) شناختن، شناسای٤  ) قدردانی کردن٣  ) آسیب زدن٢  ) تأسیس کردن١  
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٨٣

  توانند از آن در منزل و یا باشگاه ورزشی استفاده کنند. ها می که خانم شود شامل میروزه را  ٢٨ترجمه: کتاب یک برنامۀ تمرینی   
  ) تصور کردن٤  ) شامل شدن، شامل بودن٣  ) آرشیو کردن٢  ) بافتن١  
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٨٤

  باشند و کمتر به افراد ثروتمند و مشهور پرداخته شود. معمولیها بیشتر در مورد افراد  خواهند داستان د که میترجمه: خوانندگان مجله اعالم کردن  
  ) معمولی، عادي٤  ) پیشرفته٣  ) مُسن٢  ) مفید، کارآمد١  
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٨٥

  شود، شده است. که هر ساله دور انداخته می ، در مدت اخیر توجه بسیار اندکی به کاهش حجم وسیعی از مواد غذاییجاي تعجب داردترجمه:   
  ) تصادفا٤ً  آور طور شگفت ) به٣  ) فورا٢ً  طور درست ) به١  
  ١ گزینۀ: پاسخ -٨٦

  در حال محبوب (مشهور) شدن است. اي  طور فزاینده بهرویم،  اي که ما براي تعطیالت خود به آنجا می  ترجمه: منطقه  
  ) اساسا٤ً  ) احساسی، عاطفی٣  تمندانه) سخاو٢  طور روزافزون شدت، به ) به١  
  ١ گزینۀ: پاسخ -٨٧

دهـد. او حتـی بـا خـودروي  ترجمه: او (خانم) عادت ندارد که با پول خودش کاري انجام دهد؛ همسرش هرچیزي را که او بخواهد بـه او مـی  
  کنم دربارۀ او بشود گفت که ...............  جدیدش تصادف شدیدي کرده است. گمان می

  .است کردن پر از کردن کوین کار) ٢    برد. بادآورده را باد می) ١  
  شمارند.  ) جوجه را آخر پاییز می٤  .ستین کردار مین چون گفته صد دو) ٣  
تـک کلمـات در کنـار یکـدیگر  ها متفاوت از معناي (ظاهري) تـک شود که معناي اصلی آن گفته می» المثل ضربªنکته: به چنین ترکیباتی   

  ها را آموخت. اید معناي اصطالحی آنباشد و ب می
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  ترجمۀCloze Test:  
این امکان وجود دارد که خواب نقش مهمی در سالمتی ما ایفا کند، اما دانشمندان هنوز از چیستی ایـن نقـش مطمـئن نیسـتند. برخـی 

ات را ذخیره سازد. با این وجود، مطالعـۀ مـؤثر و اطالع استراحت کنددهد تا  کنند که خواب به مغز اجازه می شناسان در این باره بحث می روان
برد، دقیقاً چه اتفاقی در سر (مغز) او در حـال روي دادن  دانند زمانی که یک فرد در خواب به سر می ها نمی ، چراکه آندشوار استروند خواب 

با اسـتفاده از فنـاوري  آزمایشاتیسالیان اخیر، . گرچه، طی نباشدآورند، ممکن است دقیق یا کامل  است. آنچه افراد پس از بیداري به یاد می
جدید انجام گرفته که به دستیابی به اطالعات زیادي دربارۀ خواب منجر شده است. دانشمندان تجهیزات خاصی را بر روي سـر افـراد خفتـه 

کننـد کـه  حقیقات، اکنون دانشمندان فکر می. بر اساس نتایج حاصل از این تگیري کنند اندازههاي الکتریکی مغز آنان را  قرار دادند تا فعالیت
  تواند در تعدادي از موارد براي مغز و بدن مفید باشد. خواب می

   ٣پاسخ: گزینۀ  -٨٨
  بیاید. to، فعل دوم باید با allowداریم، چراکه پس از فعل  toنکته: با توجه به ساختار جمله، نیاز به مصدر با   
   ٤پاسخ: گزینۀ  -٨٩

مشاهده  ٤) داریم که این ساختار تنها در گزینۀ to be + adjective + for + noun + to + infinitiveبه جمله، به ساختار ( نکته: با توجه  
  شود. می

    ٢پاسخ: گزینۀ  -٩٠
 notه کنـیم، ) نیاز داریم و از آنجایی که باید شکل منفی آن را اسـتفادto be) به شکل سادۀ فعل (در اینجا mayنکته: پس از افعال وجهی (  

  شود. پیش از آن نوشته می
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٩١

  ) آزمایشات٤  ) دماها٣  ها حل ) راه٢  ) محصوالت١  
   ٣پاسخ: گزینۀ  -٩٢

  ) جلوگیري کردن٤  ) اندازه گرفتن، سنجیدن٣  ) احترام گذاشتن٢  ) وجود داشتن١  
  ١ترجمۀ درك مطلب:  

ªبایست دربـارۀ وابسـتگی  دارد. فکر کنید، پس از آن عمل کنید. ما می ا به فکر وا مینام فیلمی است که شما ر» یک اقیانوس پالستیکی
هاي خریـد، لـوازم  ها، کیسه هاي نوشیدنی ایم. بطري تاکنون، ما مشغول تولید پالستیک بوده ١٩٤٠خود به پالستیک کاري انجام دهیم. از دهۀ 

کنیم و تنها بخش کوچکی از این پالسـتیک  جهانی مملو از پالستیک زندگی میشوند. ما در  بهداشتی و حتی پوشاك از پالستیک ساخته می
بـه آن پاسـخ » یـک اقیـانوس پالسـتیکیªآید؟ این پرسشی است که فیلم  آن (پالستیک) می ماندۀ باقیشود. چه بالیی بر سر  بازیافت می

  اندازد. این تأثیرات مخرب هستند. زیست نگاهی می طماندهاي پالستیکی بر محی دهد. این فیلم یک مستند است که به تأثیرات پس می
سازان موفـق  گردد. اما در طی سفر، فیلم ترین جانور روي کرۀ زمین، نهنگ آبی، آغاز می برداري از بزرگ صورت یک سفر فیلم این فیلم به

انگیزد تا بـه سرتاسـر جهـان سـفر  ن را برمیشوند. این رویداد آنا به کشف یک الیۀ عظیم و قطور پالستیک شناور در میان اقیانوس هند می
 ٢٠سالی که ساخت فـیلم بـه طـول انجامیـد، از  ٤اند، سري بزنند. در مجموع، آنان در طی  تأثیر قرار گرفته کنند و به مناطق دیگري که تحت

  مکان مختلف در سراسر جهان دیدن کردند.
اویر بسیار زیبایی از دریاها و زندگی دریایی در این فـیلم وجـود دارد. واضح است که تحقیقات زیادي براي ساخت فیلم به عمل آمد. تص

شوند. در این فیلم شاهد هستیم کـه چطـور تخلیـۀ پالسـتیک  هاي پر از پالستیک مقایسه می دان ها با شهرهاي پرجمعیت و زباله این صحنه
  طوردردناکی روشن است. ما از پالستیک، بهگیرد. پیام نحوۀ استفادۀ  هاي مختلف دریایی را می درون اقیانوس جان گونه

  ٤پاسخ: گزینۀ  -٩٣
  ترجمه: هدف اصلی نویسنده از این متن چیست؟  
  حلی براي یک مشکل ) ارائۀ راه٢    ساز ) مقایسۀ چندین فیلم١  
  سازي جزئیات یک برنامۀ مستند ) آماده٤    ) توضیح دالیل تخلیۀ زباله٣  
  ١پاسخ: گزینۀ  -٩٤

  کند. در پاراگراف اول به ............... ، اشاره می» ªthe restترجمه: عبارت   
  ) جهانی که مملو از پالستیک است٢    شود ) پالستیکی که بازیافت نمی١  
  شود ) مقدار اندکی از پالستیک که مجدد استفاده نمی٤  دهد به آن پاسخ می» یک اقیانوس پالستیکیª) پرسشی که فیلم ٣  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٩٥

  شوند، ...............  نشان داده می» یک اقیانوس پالستیکیªسازانی که در فیلم  ه: بر اساس متن، فیلمترجم  
  ) در ابتدا قصد ساخت فیلمی دربارۀ آلودگی پالستیک را نداشتند.٢  ) مخالف شکار نهنگ آبی هستند.١  
  کنند. برداري نمی ر هستند فیلمهایی که بسیار دو ) از مکان٤  سال مشغول کار در اقیانوس هند بود. ٤) ٣  
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  ١پاسخ: گزینۀ  -٩٦
  درست است؟» یک اقیانوس پالستیکیªهاي زیر دربارۀ فیلم  یک از جمله ترجمه: با توجه به متن، کدام  
  ) این فیلم بر اساس حجم زیادي از تحقیق و مطالعه ساخت شده است.١  
  سازد. ریایی منحرف میها را از مسائل و مشکالت زندگی جانوران د ) فیلم توجه٢  
  باشد. هایی از شهرهاي پرجمعیت و شلوغ می ) بیشتر شامل صحنه٣  
 ) افراد غیرمتخصص قادر به درك این فیلم نیستند.٤  
  ٢ترجمۀ درك مطلب:  

شویم. در  رجی میاي است که ما، مسافران، براي اولین بار وارد یک کشور خا  گردد. این بازه شروع می» ماه عسلªشوك فرهنگی با مرحلۀ 
رنج بکشیم، اما از حضور » گرفتگی عضالت در حین پروازªانگیز است. ممکن است از درد  چیزِ فرهنگ جدید عجیب و هیجان این مرحله، همه

تواند  زده خواهیم بود. مرحلۀ ماه عسل می در محیط جدید، دیدن مناظر تازه، شنیدن زبان و صداهاي جدید، خوردن انواع جدید خوراك، ذوق
  ایم. نسبتاً طوالنی باشد چراکه این حس را خواهیم داشت که در نوعی ماجراجویی عالی دخیل شده

وشـوي  تواند دشوارتر باشد، پس از جا گرفتن در زندگی جدید، کار یا تحصیل، خرید خواروبار، شست متأسفانه، مرحلۀ دوم شوك فرهنگی می
دهد، ممکن است بسیار خسته شویم و بـراي زادگـاه و خـانوادۀ خـود، دوسـتان یـا  رجیان مسکن میها و یا اقامت با یک خانواده که به خا لباس

هر فردي در زندگی با آن سروکار دارد، زمانی که در یک فرهنگ بیگانـه  کهحیوانات خانگی خود احساس دلتنگی کنیم. تمامی مشکالت کوچکی 
تواند بسیار دشوار باشد و موجـب شـود فـرد  رسد. این دورۀ انطباق با فرهنگ می ه نظر میتر ب شوید، بسیار شدیدتر و آزاردهنده با آن مواجه می

توانـد تـا حـدي خطرنـاك باشـد، چراکـه ممکـن اسـت فـرد  می» مرحلۀ طردªوارد فرهنگ جدید را پس بزند و یا از آن دوري بجوید. این  تازه
ار کشیدن افراطی، وسواس بیش از حد دربارۀ مواد خوراکی یا نحوۀ ارتبـاط بـا هاي ناسالمی شود (سیگ بازدیدکننده از فرهنگ جدید، دچار عادت

شـود فـرد بـیش از  گردد که باعث مـی هاي پوستی یا جوش و لک می مردم فرهنگ جدید). متأسفانه، این امر به بیمار شدن فرد یا ابتال به عفونت
شـود و مـردم بسـیاري در ایـن  بحران در روند سازگاري فرهنگی تلقی میعنوان  پیش احساس ترس و سردرگمی و درماندگی کند. این مرحله به

  گذرانند. زبان با خودشان می گیرند و یا اینکه تمام زمان خود را با افرادي از فرهنگ خود و هم مدت تصمیم به بازگشت به وطن خود می
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٩٧

  ترجمه: بحث اصلی متن پیرامون چه موضوعی است؟  
  شوند. رادي بیش از بقیه در طی مراحل اول و دوم شوك فرهنگی اذیت می) چه اف١  
  ) شوك فرهنگی و موفقیت در یک کشور خارجی٢  
  ) مشکالت مهاجرت به یک کشور بیگانه٣  
  ) دو مرحلۀ ابتدایی شوك فرهنگی٤  
  ١پاسخ: گزینۀ  -٩٨

  دن صداها و زبان جدید ............... ترجمه: در پاراگراف اول اشاره شده است که در طی مرحلۀ ماه عسل، شنی  
  سازد. ) برخی اوقات مسافران را سردرگم می٢  ) داراي تأثیر مثبتی بر روي مسافران است.١  
  بخش است. ) بیشتر از خوردن انواع جدید خوراکی براي مسافران لذت٤  ترین منبع تفریحی براي مسافران است. ) مهم٣  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٩٩

  در پاراگراف دوم به ............... اشاره دارد.» ªthat ترجمه: واژۀ  
  ) فرهنگ٤  ) همۀ افراد٣  ) مشکالت٢  ) زندگی١  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٠٠

  شود؟ برد، توسط پاراگراف دوم از متن پشتیبانی نمی پذیرش به سر می هاي زیر دربارۀ فردي که در مرحلۀ عدم یک از جمله ترجمه: کدام  
  ت دچار دلتنگی براي زادگاه خود شوند.ها ممکن اس ) آن١  
  هاي جسمی شوند. ) احتمال دارد آنان دچار بیماري٢  
  کنند. وجود آید که دارند انرژي حرکتی خود را تلف می ) ممکن است این حس در آنان به٣  
  هایی را کسب کنند که براي سالمت آنان مضر است. توانند عادت ) می٤  

  ریاضیریاضی

  ١ ۀنیپاسخ: گز -١٠١
  نویسیم: تابع سود را می  



CBA

P(x) R(x) C(x) P(x) ( x x) (ax ) P(x) x ( a)x              2 21 130 18 30 182 2   هزینه  درآمد سود  

S  باشد: ٩دهد که طبق گفته سؤال باید  آن رخ می Sxبیشترین مقدار سود، در   
B ( a) ax a
A ( )

   
      



30 309 9 2112 12 2
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  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١٠٢
  کنیم: ر را ساده میصورت کسر اول را با اتحاد مزدوج تجزیه و کس  

x (x ) ( x) (x ) ( x x )( x x ) ( x )( x
x x x
         

  
  

2 2 2 29 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3
2 3 2 3 2 3

)
x 2 3

x 4 3   

  رو درآمده است: شکل روبه  االن معادله به  

x
x

  
24 3 1   

  کنیم: ضرب می xدو طرف را در   

x x x x x x x          22 2 24 3 2 4 2 2 0 2 1 0   

aدر معادلۀ باال، رابطۀ    c b هاي معادله  ه، بین ضرایب برقرار است، پس ریشx  1 cxو  1
a

  2
1
  باشند. می 2

  هاي این معادله برابر است با: قدرمطلق تفاظل ریشه  

x x ( )    2 1
1 312 2   

  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٠٣

xfمقدار تابع    (x)
x sign(x)




  

2   کنیم: هاي دامنه، حساب میxازاي  را به 1

( / )f ( / )
( )/ sign( / )

( / ) /f ( / ) /
/ sign( / )

( / ) /f ( / ) /
/ sign( / )

( )f ( ) /
sign( )

   
    

       
 

  
  

 
   

  
 

  
  

2 2 5 1 6 62 5 33 1 22 5 2 5
2 2 1 1 4 2 12 1 3 22 12 1 2 1
2 0 8 1 1 6 10 8 0 60 10 8 0 8

2 4 1 8 1 74 2 34 1 34 4 

   

,، مجموعۀ fپس برد تابع    / , / , 
 

 

73 3 2 0 6   است. ٢/٣است که ماکزیمم عضو این مجموعه، عدد  3

  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١٠٤

xازاي دامنۀ  تابع را به ٣ضابطۀ هر      
3   نویسیم: تر می شکل ساده  ، به12

xازاي  ) به١     
3 x، عبارت 12    شود: اش از قدرمطلق خارج می شود، پس قرینه منفی می 1

f (x) x x    1 1   

x) اگر طرفین نامساوي ٢     
3 xضرب کنیم، داریم:  ٢را در  12   3 2 2   

  شود: می -٣صحیحش  شد، جزءبا -٢و  -٣عددي که بین   
g(x) x    2 3   

xازاي  ) به٣     
3   شود: می ١آن،  signشود، پس خروجی تابع  ، عددي مثبت میx، عدد 12

SLX¶ jkøh(x) sign( x) sign( )    1   
  نویسیم: حاال ضابطه تابع خواسته شده را می  

y f (x) h(x)g(x) y ( x ) ( )( ) x x             2 2 1 1 3 2 2 3 5 2   
  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٠٥
  کنیم: معادله را طرفین وسطین می  

  
A B C

x a x x x x x a x x a
x


            


2 2 2 22 1 2 6 3 1 5 3 03   

  براي آنکه معادله دو ریشه متمایز داشته باشد، باید دلتایش مثبت باشد:  

B AC ( )(a ) a a a                2 2 370 4 0 5 4 1 3 0 25 4 12 0 37 4 4   
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  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٠٦
  ضابطۀ هر دو تابع را باید بنویسیم:  
)Aاز دو نقطۀ  fابع ت   , )0 )Bو  1 , )1   کنیم: گذرد. شیب خط را حساب می می 0

m 
 
 
0 1 11 0   

yصورت   تا اینجا معادلۀ خط به   x b   است، پس جاي  ١است. چون عرض از مبدأ خطb ،دهیم: قرار می ١                             f (x) x  1   
)Cاز دو نقطۀ  gتابع    , )0 )Dو  0 , )1   گذرد. می 1
  کنیم: شیب خط را حساب می  

m  
  


1 0 11 0   

yصورت   تا اینجا معادلۀ خط به   x b   ن عرض از مبدأ خط، صفر است، پس جاي است. چوbدهیم: ، صفر قرار می                 g(x) x    

fمعادلۀ    (x)
g(x)


2

  دهیم: را تشکیل می 2

(f (x)) (x ) x x x x x
g(x) x


           



2 2 2 212 2 2 1 2 4 1 0   

b      کنیم: دلتاي معادله را حساب می   ac ( )( )     2 24 4 4 1 1 12   
  x است با:ها برابر  

xbx
a x

              
  

1

2

2 34 2 3 2 32 2 2 3
   

x                                        ها برابر است با: قدرمطلق اختالف جواب   x ( )        1 2 2 3 2 3 2  3 2  3 2 3   
  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١٠٧
  نویسیم: اول دامنه و ضابطۀ هر دو تابع را می  

) از ١  
Â]»oi ¾¹¶Hj

f (x , x ) x , , , ,
 
 

     
 
 

2 5 4 1 0


اگر  گیریم ، نتیجه میx  ،وارد تابع شودx2 شـود، یعنـی ضـابطۀ  از آن خـارج مـیf 

fصورت  به (x) x   است. ٥تا  -٥اش هم اعداد صحیح  است و دامنه 2

) از ٢  
Â]»oi ¾¹¶Hj

g (x , x ) x , , , ,
 
 

     
 
 

3 5 4 1 0


گیریم اگر  ، نتیجه میx  ،وارد تابع شودx3 شـود، یعنـی ضـابطۀ  از آن خارج مـیf 

g(x)صورت  به x   است. ٥تا  -٥اش هم اعداد صحیح  است و دامنه 3

gدامنۀ تابع   
f

  کنیم: را حساب می 

 g g f
f

D D D x f(x)   0   

f، یکسان است. تابع gو  fدامنۀ توابع    (x) ازاي  بهx  xشود، پس باید  ، مقدارش صفر می0  gرا از دامنۀ  0
f

  حذف کنیم: 

 g
f

D , , , ,     5 4 3 2 1   

gضابطۀ تابع   
f

  دهیم: را تشکیل می 

g g(x) x( )(x) x
f f (x) x

  
3
2   

gچون   
f

  دهند: اش، برد را تشکیل می ، تابع همانی شد، پس همان اعضاي دامنه

 g g
f f

R D , , , ,      5 4 3 2 1   

  عضو دارد. ١٠این مجموعه،   
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  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١٠٨

)کند، پس از نقطۀ  قطع می ٤ها را با عرض  تابع، محور عرض   , )0 xy                                   گذرد: می 4 a( ) a( ) a    01 14 43 3   

xyشکل   پس ضابطۀ تابع به   ( )
14   آید. درمی 3

xازاي  مقدارش به    2:برابر است با ،                   y ( )   214 4 9 363   

  ١ ۀنیپاسخ: گز -١٠٩

)                  نویسیم: می ٣اعداد صورت را با پایۀ    ) ( )      
1 1 1 1 1 11 1

2 24 32 64 4 16 328 83 3 3 3 3 3 3 3   

                     کنیم: ها را جمع می پایه برابرند، پس توان  
( )  


1 1 1 1 15
4 8 16 32 323 3   

  کنیم: را در هم ضرب می ٤را در هم و اعداد با پایۀ  ٣در مخرج، اعداد با پایۀ   

( ) ( )
( ) ( )

 
       

1 1 1 3 1 33 3 7 7 7
2 2 2 8 2 88 8 8 8 83 3 4 4 3 4 3 4 12   

  مان، این شد: کل کسر سمت چپ تساوي  
15
32
7
8

3

12
   

عدد   
7
  کنیم: آوریم و توانش را قرینه می صورت می را به 812




15 7
32 83 12   

A                  آید: رو در می شکل روبه  پس تساوي به   B
  

15 7
32 83 12 3 12   

A                             پس:    
15
Bو  32  

7
8   

A        در نتیجه:   B  
    

15 7 15 28 13
32 8 32 32   

  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١١٠
aنکته: اگر    , b , cسه جملۀ متوالی یک دنبالۀ هندسی باشند، آنگاه ، :              b ac2   

xاالن    , x , x 1 (x)                     اند، پس: ، سه جملۀ متوالی دنبالۀ هندسی2 (x )(x ) x   2 21 2 x 2 x x   2 2   
xگذاري  با جاي    y           آیند: رو درمی صورت روبه ، پنج جمله به2 , , , , z1 2 4   

yسه عدد    , ,1 )                       اند، پس: ، سه جمله متوالی2 )(y) y  2 11 2 2   

,سه عدد    , z2 )      اند، پس: ، نیز سه جملۀ متوالی4 )(z) z  24 2 8   

xyz         پس:   ( )( ) 
12 8 82   

  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١١١
bباشد، آنگاه:  cو  aواسطۀ هندسی  bنکته: اگر    ac2   
a)در اینجا، جملۀ پنجم دنبالۀ حسابی، واسطۀ هندسی بین جملۀ سوم و نهم آن است، یعنی:    ) (a )(a )2

5 3 9   
  نویسیم: می dو  a1تساوي باال را برحسب   

(a d) (a d)(a d) a    2 2
1 1 1 14 2 8 a d d  2

18 16 a 2
1 a d d  2

110 16 IÄa d a d a d a d      1 1 1 18 10 2 0 0 0   
aسؤال گفته اختالف مشترك، صفر نیست، پس باید    1   باشد. 0

a         است، پس: ٧جملۀ پنجم،    d d d      1
74 7 0 4 7 4   

aبا داشتن    1 dو  0 
7
a                                       کنیم: لۀ صد و یکم را حساب می، جم4 a d ( )      101 1

7100 0 100 25 7 1754   
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  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١١٢
  کنیم. ، حساب میa10تا  a2ترتیب از  جمالت را به  

nطبق رابطۀ بازگشتی   
n

a
a  1
1   اش بعالوۀ یک است: اي برابر با معکوس جملۀ قبلی ، هر جمله1

a a a
a a a

a a a
a a a

a a a
a a a

              

              

              

2 3 4
1 2 3

5 6 7
4 5 6

8 9 10
7 8 9

1 1 1 1 3 1 2 51 1 2 1 1 1 11 2 2 3 3
1 3 8 1 5 13 1 8 211 1 1 1 1 15 5 8 8 13 13
1 13 34 1 21 55 1 34 891 1 1 1 1 121 21 34 34 55 55

   

  ١ ۀنیپاسخ: گز -١١٣
  حل اول: راه  
  دهیم تا به پاسخ برسیم: گزینه را تشکیل می ٤هاي موجود در هر  جدول ارزشی گزارۀ صورت سؤال و گزاره  

ÏH¼w Rn¼Å â¾¹Äq¬ â¾¹Äq¬ ¾â ¹Äq¬ ¾â ¹Äq¬
p q r q

(p q) (r (p q)) p q r (p q) r (p q) r (r p) (q r)
T T T F T T T T T
T T F F F T F F F
T F T T T T T T T
T F F T T T T T T
F T T F T T T T T
F T F F F T F F F
F F T T T T T T T
F F F T F F F F F

            

1 2 3 4


 

  

  یکسان نیست. ١اضح است که ستون ارزش گزارۀ صورت سؤال با ستون ارزش گزارۀ موجود در گزینۀ طبق جدول فوق و  
  حل دوم: راه  
  ها، قابل استفاده هستند: نکته: قوانین زیر در جبرگزاره  

) A B A B
~ (A B) A B

)
~ (A B) A B

) A (B C) (A B) (A C)
A A T

)
A A F

  

  


  
     

 


 

1

2

3

4


 
 




   

  کنیم: شده در صورت سؤال را با قوانین باال، ساده می گزارۀ داده  
(1) (3)

(4)

ï ¾â ¹Äq¬

T

(p q) (r (p q)) (p q) (r (p q)) ( (p q) r) ( (p q) (p q))

(p q) r

               

  
3

  


   

  دهیم: مان ادامه می کنیم و به ساده کردن گزاره رسیدیم، پس حذفش می ٣به گزینۀ   
(1) (2)

ï â¾¹Äq¬
(p q) r ( p q) r (p q) r       

2
      

  برسیم: ٤یا  ١دهیم تا به گزینۀ  کنیم و باز هم ادامه می هم رسیدیم، پس حذفش می ٢به گزینۀ   
ÂÄI]ï¾MI]  nj ÂÄI]ï¾MI](3)

³»j qTºHoQ
 1 SÃÅIi u§ø

³»j qTºHoQ nj
ï â¾¹Äq¬

(p q) r r (p q) (r p) (r q) (r p) ( q r)

(r p) (q r)

            

   
4

   


   

  ست.ا ١پس جواب گزینۀ   
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  ١ ۀنیپاسخ: گز -١١٤
  
  

شده، جدول ارزش گزاره، رسم  براي گزارۀ داده  
  کنیم: می

  
  
  

  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١١٥
  ، هیچ اشتراکی نداشتند:Bو  Aباشد، یعنی  Bزیرمجموعۀ  Aاگر   

  
  
  
 

A)مجموعۀ    B) (B A)  شود: رو می صورت روبه به  
 
  

Aمجموعه، همان  این   B .است  
Aمتممِ    Bشود  ، می(A B) که طبق دمورگان برابر با ،A B  .است  
  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١١٦

Ï»H tIU                                   کنیم: تاس را حساب می ٣تعداد کل حاالت در پرتاب     ³»j tIU ³¼w tIUn(S)    
6 6 6 216   

  شود را بشماریم! می ١٠تاس،  ٣هایی که مجموع اعداد  حاال باید حالت  
   دارد. حالت ٤ که باشد ٩ دیگر تاس ٢ جمع باید بیابد، ١ اول تاس   دارد. حالت ٥ که باشد ٨ دیگر تاس ٢ جمع باید بیابد، ٢ اول تاس  
   دارد. حالت ٦ که باشد ٧ دیگر تاس ٢ جمع باید د،بیاب ٣ اول تاس   دارد. حالت ٥ که باشد ٦ دیگر تاس ٢ جمع باید بیابد، ٤ اول تاس  
   دارد. حالت ٤ که باشد ٥ دیگر تاس ٢ جمع باید بیابد، ٥ اول تاس   دارد. حالت ٣ که باشد ٥ دیگر تاس ٢ جمع باید بیابد، ٦ اول تاس  
n(A)      ست با:مجموع کل حاالت برابر ا         4 5 6 5 4 3 27   

n(A)P(A)      پس:   ( )
n(S)

    
3 3
3

27 3 1 1
216 2 86

   

  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١١٧
  :آمده استکتاب درسی سال دهم در   
  ªشود. گیري افراد یا اشیاء به دقت انجام می دلیل استفاده از لوازم یا قواعد دقیق، اندازه به» اي در مقیاس فاصله«  
  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١١٨
 رو است: صورت روبه ها روي منحنی نرمال به در حالت کلی توزیع داده  

 
 
 
 
  

xبا فرض اینکه      آید: صورت زیر در می باشد، نمودار نرمال به 40
 
 
 
  

ها بین  درصد داده ٦٨   40  و 40 ار هستند، پس این دو مقد
  باشند: ٤٥و  ٣٥ترتیب باید  به

     


     

40 35 5
40 45 5   

کردیم، فرقی نداشت. ما هر دو را حل کردیم. خالصه چون  هرکدام از دو معادلۀ باال را حل می    شد، پس واریانس برابر با  5 2   شود. می 25

A B

S

A B

S

/0 34 /0 34
/0 14 /0 14 /0 2/0 2

x  3 x  2 x  x x  x  2 x  3

/0 34 /0 34
/0 14 /0 14 /0 2/0 2

 40 3
%68

 40 3 40 240 40 2 40 40

SwH Swnj ½nH¼µÀ uQ

p q q p q (p q) (p q) p ( (p q) p) q
T T F T F F T
T F T F T T T
F T F F T F T
F F T T F F T
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  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١١٩
  کنیم: ها را از کوچک به بزرگ مرتب می بتدا دادها  

, , , , , , , , ,3 8 25 36 42 65 85 85 240 1050   
  کنیم: میانه و چارك اول و سوم را پیدا می  

   
  چارکی برابر است با: دامنۀ میان  

IQR Q Q    3 2 85 25 60   
  ها برابر است با: دامنۀ تغییرات کلی داده  

R max min    1050 3 1047   
  پس:  

R /
IQR

  
1047 349 17 4560 20   

  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١٢٠
xشنبۀ هفتۀ بعد،  دهیم. در این صورت سه را نسبت می ٧تا  ١به روزهاي هفتۀ اول، اعداد     استفاده  k، از حرف xشود. ضمناً جاي  می 11

    کنیم تا حروف قاطی نشوند: می
١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  x 
k  ١٢  ١١  ٥  ١٣  ٧  ١٥  y  

  کنیم: فقط میانگین را حساب می  

x      
 

1 2 3 4 5 6 7 47   

k ky       
 

11 12 5 13 7 15 63
7 7   

kAپس مختصات نقطۀ میانگین،    ( , )


634   است. 7

kAمعادلۀ خط گذرا از نقطۀ میانگین    ( , )


634 Bی و نقطۀ انتهایی یعن 7 ( , k)   نویسیم: را می 7

´Ã¹¨ïÂ¶ ½jIw 3 ¾M
k kk k k: m m

 
  

    


63 6 63
6 63 2 217 7

7 4 3 21   شیب  7

k: y y m(x x ) y k (x )
      1 1

2 21   معادلۀ خط 77

x)شنبه هفته بعد  سؤال گفته در سه   ) y)متر  میلی ١٥مقدار بارندگی  11 ) )است، پس نقطۀ  15 , )11   روي این خط است: 15


k kk ( ) k k k k k / 

              
4

2 21 8 84 6315 11 7 15 8 84 105 7 15 189 12 67 7 5   

  کنیم: هاي هفتۀ اول را حساب میyمیانگین   
k / /y / 

   
63 63 12 6 75 6 10 87 7 7   

  اقتصاداقتصاد
  ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٢١
  ت معاف هستند.اي است که کاال و خدمات واسطۀ از پرداخت مالیا افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله مالیات بر ارزشالف)   
مسکین در ادبیات اقتصادي وضعی بدتر از فقیر دارد. مسکین کسی است که حتی در صورت دسترسـی بـه امکانـات معیشـتی توانـایی ب)   

  ها را هم ندارد. استفاده از آن
بهتـرین راه تحریـک تقاضـاي سیاست مالی انبسـاطی) (هاي مالیاتی  ها یا پایه افزایش در مخارج جاري یا عمرانی دولت و کاهش در نرخج)   

  تواند رونق را به بازار برگرداند. عمومی است که در مواقع رکود می

Q /
 2

42 65 53 52



³»jï â¾µÃºÏ»Hï ¾â µÃº

Q Q

, , , , , , , , ,
 

1 3

3 8 25 36 42 65 85 85 240 1050
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    ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٢٢
  اي قیمت کاالي سرمایه عمر مفید  هزینه استهالك   

x ٤ و ٣هاي  رد گزینه x   85 5 17  

/  
7 85 5   قیمت جدید 95100

/ رد گزینۀ /  85 5 95 90 95 1  
/ / /   

90 95 18 19 2 36   استهالك جدید 385

  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٢٣
  باشد. شویم که منحنی تقاضا می از آنجایی که شیب منحنی ما نزولی است متوجه می  
  ابد.ی معنا و مفهوم آن این است که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش و با کاهش قیمت مقدار تقاضا افزایش می  
  مقدار تقاضا  - رابطۀ بین تقاضا و قیمت یک رابطۀ معکوس است. قیمت کاال   
  کنندگان است. این منحنی مبین چگونگی رفتار اقتصادي مصرف  
  بیانگر قیمت کاال است.» محور عمومیªبیانگر مقدار و » محور افقیªدر این نمودار   
  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٢٤
  کند. ، اثر و نتیجه: معامالت بازار سرمایه را تنظیم می)کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار ن عرضهبازار بورس بی(الف) فعالیت:   
  هاي تولید اشتراك دارند. عنوان نهاده ب) دو مؤسسه تولید محصوالت صنعتی و تولید محصوالت کشاورزي در استفاده از نیروي کار به  
کارگیري کاالها در برخی مبادالت رهایی  وران استفاده از کاالهاي پولی انسان با استفاده از پول فلزي از بهج) با توجه به مشکالت عدیده در د  

 ها نمود. یافت و استفاده از برخی فلزات از جمله طال و نقره را جایگزین آن
  )٤و  ٣هاي  رد گزینه(کند.  ها به دو صورت مناقصه و مزایده فعالیت می د) برخی از انواع بازار در قالب حراجی 
ن عمده کاالها و خدمات مثل خریدهاي دولتی از روش اها از روش مزایده و خریدار ها و حراجی فروشندگان آثار هنري با برگزاري نمایشگاه    

  )١رد گزینۀ (کنند.  مناقصه استفاده می
   ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٢٥

/  1 5 14   خارجیان مقیم کشور 21

  
1 45   ارزش خدمات 153

  الف) خالص ملی:  
  135 15 45 195 اند  ارزش تولید مردم که در خارج  ارزش خدمات )آالت، پوشاك و مواد غذایی ارزش ماشین(  

رد گزینۀ 
¥°¿TwH ¾â ¹ÄqÀ

  195 14 181 1  

 )منها کنیم(را از تولید کل کم کنیم. نکته: براي تبدیل تولید ناخالص به خالص باید هزینۀ استهالك   
٤و  ٢هاي  رد گزینه                                          ب) تولید ناخالص داخلی:     21 135 15 171   
/                      ج) خالص داخلی سرانه:     171 14 157 3 14  
   ١ ۀنی: گزپاسخ -١٢٦
  گذاري غیرمستقیم از طریق استفاده از عقود اسالمی مجاز براي اعطاي تسهیالت مالی به مشتریان خود است. ها در سرمایه نکدلیل حضور با به الف)  
  هاي مفید اقتصادي  ها در فعالیت انداز کارگیري پس انداز و به ب) اثر و نتیجۀ فعالیت بورس: با تشویق مردم به پس  
  آهن، بیمه، تأمین نیرو، صنایع مادر داري، راه و راه دولتی شامل: بانکهاي منحصراً مربوط به بخش  ج) فعالیت  
   ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٢٧
M¾با توجه به نمودار منحنی عرضه    pH S¨oe S±ø B A .افزایش قیمت کاال است  
  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٢٨
  الف)   

٥٠٠٠  مرحلۀ اول  
  13000 9500   مرحلۀ چهارم 3500

  روش درآمدي اي  روش هزینه افزوده  هاي محاسبۀ تولید کل شامل: روش ارزش شروب)   
روشی که در آن با جمع زدن همۀ اجزاء سهیم در روند تولید عایدي همه بازیگران و فعاالن اقتصادي داخلی یا ملـی تولیـد کـل محاسـبه ج)   

  اي نام دارد. شود روش هزینه می
  اي و مواد اولیه نیست.  گیري تولیدات واسطه کل نگران اندازهدر روش درآمدي محاسبات تولیدات   
  کار گرفت و نتایج را با هم مقایسه کرد. از نظر کارشناسان اقتصادي براي جلوگیري از اشتباه در محاسبۀ تولید کل باید حداقل دو روش را به د)  
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  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٢٩
شود به این شکل که یک سبد کاالیی یکسان سـاالنه در  استفاده می )PPP(برابري قدرت خرید الف) از دالر دیگري با نام دالر رفاهی یا دالر   

  )٣بخش  ١توجه به پاورقی فصل (شود.  زمان همان سبد کاالیی در کشور آمریکا تعیین قیمت می گذاري و هم کشور ایران قیمت
  شود. شود، سرمایۀ فیزیکی گفته می میکار گرفته  اي که در جریان تولید به ب) به کاالهاي بادوام سرمایه  
  کند. افزوده ایجاد می ها ارزش گویند و تولیدکننده با آن اي بادوام می شده کاالي سرمایه آن در طول زمان خدماتش استفاده می  
بیعی تولید شده شود و وجوه حاصل از فروش آن و همچنین گاز ط ج) نفت خام ثروت عمومی است و صادرات و فروش آن درآمد محسوب نمی  

شـود و  هاي تولید حتماً باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. این مطلب چند سالی است در بودجه کشور رعایـت می پس از کسر هزینه
   )٤بخش  ٢توجه به پاورقی فصل (ارتباط ب تشکیل صندوق توسعه ملی نیست.  بی

ها تعیین تعهدات اسـت نـه  شود که کارکرد آن در زبان مردم اوراق بهادار گفته مید) گاهی به اوراقی مثل سفته، چک، برات، پول و حوالجات   
  شود. ها اوراق بهادار تلقی نمی تأمین مالی اما در اصطالح اقتصاددانان آن

  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٣٠

  
2 1500   مسکوکات 10003

  نقدینگی

  

  ها  اسکناس
  تمسکوکا

  ها سپرده
  

  دیداري
  غیردیداري

  الحسنه هاي قرض حساب
    الف)  

پول  شبه   1200 120 1080   
)٤و  ٢هاي  رد گزینه( 1080 1630 2710  

  ب) ارزش پولی سپردۀ غیردیداري:  
  )٣رد گزینۀ (  
  ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٣١
  ٥ردیف  اد عرضه الف) ماز  

¾òoø nHk£¶ ¾òoø jHpI¶

IòI£U nHk£¶

 


 800 400 400  

  / قیمت و مقدار تعادلی ٤ب) ردیف   
  ٣ردیف  کمبود عرضه   ج)  

IòI£U nHk£¶ ¾òoø j¼Lµ¨

¾òoø nHk£¶

 


 800 400 400 

  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٣٢
آمده را بـین  دست عواید به پردازند و اندازي کرده و به تولید گندم می الف) صاحبان بذر و تراکتور و ... همه با هم یک واحد کشت و صنعت راه  

  اي از آن شرکت تعاونی است. شود و نمونه کنند این نوع نهاد اقتصادي سازمان تولید مشارکتی نامیده می هم تقسیم می
  کنندگان از تقاضاي کاال رفع نیاز است. ب) انگیزۀ مصرف  
  پذیرد. ن / تبلیغات / و قیمت سایر کاال تأثیر میها در مورد مصرف کاال از عواملی مانند قیمت کاال / سلیقه خودشا تصمیم آن  
  اند.  المللی شده اي از منافع ملی و منافع بین ج) اقتصاددانان موفق به ایجاد ترکیب جامعه  
  .است درست ذکر شده ١  تنها در گزینۀ  ٥٥تا  ٥١د) مالیه دولت: اصول   
  ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٣٣

  تورم ÃTº\¾الف) کاهش قدرت خرید پول   
  دهد. ها قدرت خرید خود را از دست می ب) پولدر مقابل سطح عمومی قیمت  

  حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه Ã²j®کاهش قدرت خرید پول جامعه  ج)  
  ها رابطه معکوس دارد. د) پول با سطح عمومی قیمت  
  گوییم قدرت خرید پول دست خوش تغییر شده است. زش خود را در طول زمان حفظ کند میهرگاه یک واحد پول نتواند اره)   
  ها وابسته است. و) قدرت خرید پول جامعه به سطح عمومی قیمت  
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  ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٣٤
رت نسـبت بـه مـازاد در اي است زیرا عبا که محاسبه مالیات از نوع نرخ مالیاتی تصاعدي طبقه دبری ج) با توجه به جدول صورت سؤال پی می  

  )٤و  ٢، ١هاي  رد گزینه(جدول صورت سؤال ذکر شده. 
  .است تعریف نرخ ثابت مالیاتی را آورده »ª٣خواهد که در گزینۀ  د) این بخش از سؤال تعریف نادرستی از نرخ مالیاتی تصاعدي می  

میلیون ریال   
15250 150 15100  

میلیون ریال   
20350 250 20100   

میلیون ریال   
25450 350 25100   

/میلیون ریال   
35900 450 157 5100   

,میلیون ریال  /  
4515 000 900 6 345100  

/ / , , ,     15 20 25 157 5 6 345 6 562 500   مالیات ماهیانه 000
, , , , , , , , ,  15 000 000 000 6 562 500 000 8 437 500   مانده خالص ماهانه 000

 ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٣٥
  کتاب درسی پر شود. ٨١به جدول صفحه باید با توجه   
  )٣و  ١هاي  رد گزینه(تولد  ١٠٠٠ومیر نوزادان در  نرخ مرگ  ٣/٢الف)   
 )٤رد گزینۀ ( است را به خود اختصاص داده ١٨٠ ب) موزامبیک رتبۀ  

  اختصاصیاختصاصی  ادبیاتادبیات
   ١پاسخ: گزینۀ  -١٣٦
  رنج اندر).الف: در این گزینه دو حرف اضافه براي یک متمم آمده است (به   
  شود. تلفظ می» یِکªصورت  که امروز، به» یَکªب: تفاوت تلفظ   
  استفاده شده است که مربوط به سبک خراسانی است.» فتراكªد: در این گزینه از واژۀ متروك   
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٣٧
  موارد نادرست:   
  الف: زبان پارتی در دورۀ اشکانیان و اوایل دورۀ ساسانی رایج بود.  
  این دو مجموعه (درخت آسوریک و یادگار زریران) هر دو اصل پارتی دارند.د:   
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٣٨
  نامه (جمالزاده)، زمستان (اخوان ثالث)، شهري چون بهشت (سیمین دانشور) احمد)، راه آب نویسندگان آثار: خسی در میقات (جالل آل  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٣٩
  عنی اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم است.این گزینه مربوط به سبک هندي، ی  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٤٠
  که نثري مصنوع دارد، پاسخ داد.» القلوب محبوبªتوان با  این سؤال را می  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٤١
  احمد) ید و بازدید (جالل آلنامه (جمالزاده)، دهکدۀ پرمالل (امین فقیري)، جعفرخان از فرنگ برگشته (حسن مقدم)، د موارد نادرست: راه آب  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٤٢
  احمد، سیمین دانشور، محمود اعتمادزاده ها گرفتیم، بود: جالل آل افراد دیگري که سبک آنان تلفیقی از آنچه خود داشتیم و آنچه از غربی  
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٤٣
  هاي ادبی سبک هندي است. ترین آرایه خصوجود دارد که یکی از شا اسلوب معادلهها آرایۀ بارز  در سایر گزینه  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٤٤
  بود. عامیانهزبان داستان در زمان جنگ بیشتر   
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  ١پاسخ: گزینۀ  -١٤٥
گیـرد! در اینجـا  دانیم که طراح کنکور، استعارۀ مصرحه را که همان مجاز به عالقۀ شباهت است، مجاز در نظر نمـی ، می٩٩طبق تجربۀ کنکور   

ªتعارۀ مصرحه از اس» گلستانªاست. » دنیا  
  ها: بررسی سایر گزینه  
  مجاز از موي سر است.» سر: ٢ªگزینۀ   
  ها است. ها و سیّاره مجاز از کل ستاره» ماه و خورشید: ٣ªگزینۀ   
  هاي آن است. ها و آیه مجاز از قرآن و محتویات و سوره» کتاب: ٤ªگزینۀ   
   ٢پاسخ: گزینۀ  -١٤٦
ستعاره: بهار (استعاره از معشوق)، یاقوت (استعاره از لب او) و شهد و شکر (استعاره از سخنان شـیرین یـار)/ موازنـه: جناس: ریزد و خیزد/ ا  

هاي متوازي و متوازن دارند/ اغراق: در نورانی بودن چهـرۀ یـار و شـیرینی کـالم او  هاي خود در مصراع دوم سجع کلمات مصراع اول با قرینه
  اغراق کرده است.

  ٣سخ: گزینۀ پا -١٤٧
  آرایی: تکرار واج (ز، ر) استعاره از یار است/ کنایه: آشکار کردن راز از پرده، کنایه از فاش کردن راز/ واج» ماهªتضادّ: آشکارا و پنهان/ استعاره:   
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٤٨
  به: بخت سیه من/ وجه شبه: تار بودن : مشبه: شب هجر تو/ ادات: چو/ مشبه١گزینۀ   
  آور بودن به: می/ ادات: گون/ وجه شبه: مستی : مشبه: لب/ مشبه٢گزینۀ   
  به: زهره/ ادات: چون/ وجه شبه: رقص آمدن در آیدم/ مشبه» مª: مشبه: ٣گزینۀ   
  تر است و در این تشبیه ادات وجود ندارد. گوید رخ تو از آینه روشن در گزینه چهار تشبیه تفضیلی وجود دارد که در واقع می  
    ٢: گزینۀ پاسخ -١٤٩
  تشخیص و استعارۀ مکنیه دارد.» زهرهªاستعاره:   
  سوزانند.) عطر که آن را می . چوب خوش٢. ساز عود (بربط) ١ایهام: عود (  
  کند.  صدق نمی» بو چوب خوشªالبته زیباتر است که این کلمه را ایهام تناسب بگیریم، زیرا در معنیِ   
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٥٠
  تحمل نداشتن است.  -٢پیچ و تاب و  -١داراي ایهام در دو معنی: » تابی نداشتندªس وجود ندارد. پارادوک ١در گزینۀ   
  ها:  سایر گزینه  
  است. » عشقªاستعاره از » این معاملهª) لف و نشر: زلف و رخ (لف)/ دیر و حرم (نشر)/ کفر و ایمان (نشر)/ استعاره: ٢  
  داشتن/ پارادوکس: اینکه دل همزمان جمع و پریشان باشد.کنایه از آرامش » جمع بودن دلª) کنایه: ٣  
  افشان طناب عمر من است.) افروز، چراغ چشم من است/ اضافۀ تشبیهی: طناب عمر (آن موي عنبر جناس: روي و موي/ تشبیه: روي مجلس )٤  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٥١
  است.استعاره از عاشق » بلبلªاستعاره از معشوق و » برگ گلªد) استعاره:   
  مرگش شوم) . پیش٢. پیشش بمیرم ١ج) ایهام: پیش میرم (  
در ایـن بیـت  -شـود معنی خواست و میل است و در تناسب با مهر (خورشید)، معنی آسمان تداعی می الف) ایهام تناسب: هوا در این بیت به  

ªمعنی  به» مهرªاست و در تناسب با کلمۀ » خورشیدªمعنی » عشقªشود. تداعی می» محبت  
  ب) لف و نشر: تیر و کمان (لف)/ پشت خمیده و قدکشیده (نشر)؛ که این لف و نشر مشوش است.  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٥٢
  کلمات قافیه (آیم، بیارایم)/ حروف الحاقی (یم)/ حروف اصلی مصوت بلند (ا) طبق قاعدۀ یک  
  ها:  سایر گزینه  
ِـروف اصلی () کلمات قافیه (شاعري و نشمري)/ حروف الحاقی (ي)/ ح١   ُـر یا  ـ   ر) طبق قاعدۀ دو ـ
  ) طبق قاعدۀ یک١) کلمات قافیه (قضا، رضا)/ حرف اصلی مصوت بلند (٣  
  ) کلمات قافیه (چلیپاي، پاي)/ حروف الحاقی (ي)/ حرف اصلی مصوت بلند (ا) طبق قاعدۀ یک٤  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٥٣
ـکلمات قافیه (دوشم، دوشم) که جناس تام است و (   َـ م) حروف الحاقی و (وش) حروف اصلی است و حرف (ش) آخرین حرف اصلی قافیه است  ـ

  گویند. می» رويªکه به آن 
  ها:  سایر گزینه  
ُـ ) کلمات قافیه (پیشرو، نو)/ حروف اصلی (١     و) طبق قاعدۀ دو است.ـ
  شوند. تاش)/ حروف اصلی (اش) و کلمات قبل قافیه نمی ) کلمات قافیه (باش، خواجه٢  
  ردیف است و حرف الحاقی مخصوص قافیه است.» آمدیمª) در این بیت ٤  



 

21 

 

  ١پاسخ: گزینۀ  -١٥٤
  وزن این مصراع: فاعالت مفعولن فاعالت مفعولن یا فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن  
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٥٥

                    بلند به کوتاه  کوتاه به بلند  
                              
  روش  فُ  مَ  بان  خو  بِ  ز  هی  پر  ي  زو  با  تِ  وَ  قو

-     


   -  


      -  -      -  -      


  

¸  دَ  كِ Än   رند  گی  ري  وا  سَ  بِ  ري  صا  حِ  ل  خی  

    -  -      -  -      -  -  -  


   

                            
    ابدال                        

  فعلن  فعالتن  فعالتن  فعالتن
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٥٦

                    بلند به کوتاه  کوتاه به بلند  
                              
ن   را  دَ  يُ  نا  رو  بُ  دِ  پر  یز  می  دَ  می  لُ  گُ   چُ

-     


  -     


  -  -      -  -      -  

  شد  با  دا  پی  نَ   ت  قا  ال  مُ  رِ  با  گر  دِ  كِ
    -  -      -  -      -  -  -  -  
                            
    ابدال                        

  فعلن  تنفعال  فعالتن  فعالتن
  جاي (فعالتن) از (فاعالتن) استفاده کرده است. شاعر در رکن اول مصراع اول به  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٥٧
  لن) است. مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن (فع ٣وزن عنوان سؤال و گزینۀ   
  ها:  سایر گزینه  
  ) مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفعل مستفعل مستفعل مستف١  
  التن فعالت فاعالتن) فعالت فاع٢  
  ) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن٤  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٥٨
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن٤وزن گزینۀ   
  ها: سایر گزینه  
  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن١  
  ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن٢  
  ) فعالتن فعالتن فعالتن فعلن٣  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٥٩
  : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن٤ۀ وزن گزین  
  ها:  سایر گزینه  
  ) مستفعلُ فاعالتُ مستف یا مفعولُ مفاعلن فعولن١  
  ) مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل با مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن٢  
  ) مستفعلُ مفعولن مستفعل مفعولن یا مفعول مفاعلین مفعول مفاعلین ٣  
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   ٣پاسخ: گزینۀ  -١٦٠
  است.» لªحروف اصلی است و حرف روي » الªحروف الحاقی و » ـَـ تªو » جمالت، جاللتªقافیه  هاي واژه  
  ها:  سایر گزینه  
  ) وزن شعر: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفعل مستفعل مستفعل مستف١  
  شود. بلند می» کوکبهªمیانجی بعد از » يª) در مصراع دوم ٢  
  است و طبق قاعدۀ دو است و حروف الحاقی تبصرۀ یک است.» الªحروف اصلی  »جمالت و جاللتª) کلمات قافیه ٤  
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٦١
  نوعی به جبرگرایی و پذیرش بالیا اشاره دارد. توان گریخت و به هاي روزگار نمی مفهوم این بیت این است که از دست بالیا و فتنه  
  ها:  سایر گزینه  
  داوند بر همه چیز آگاه است.) ناتوانی از درك چیزي و اینکه خ٢  
  کند. وقت معشوق را فراموش نمی ) عاشق هیچ٣  
  ) شاعر خواهان خاموشی آتش غم عشق است.٤  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٦٢
هـا بـه  کند و هیچ تقابل عقل و عشقی در بیت نیست، امّا سایر گزینه مجنون در عین دیوانگی، عاقالنه دشت جنون را با ما طی می ٢در گزینۀ   
  قابل عقل و احساس و عشق اشاره دارند.ت
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٦٣
  ، پاك کردن دل از تعلقات عالم و رسیدن به کمال و بینایی است.٤مفهوم مشترك عنوان سؤال و گزینۀ   
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٦٤
  رسد. ق میهایی که از جانب معشوق به عاش ها و سختی : راضی بودن به رنج٢مفهوم مشترك عنوان سؤال و گزینۀ   
  ها:  سایر گزینه  
  اعتنایی دلیل بی ) شکایت از معشوق به١  
  ) دل و جان عاشق در معرض جفا و بالي معشوق است.٣  
  شود. هاي عاشق برطرف می ها و رنج ) با آمدن معشوق، گرفتاري٤  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٦٥
  سپاري عاشق در راه معشوق است. مفهوم مشترك سه گزینه، جان  
  جدا شدن از درد و زنج عشق براي عاشق دشوار است. :٣گزینۀ   

  اختصاصیاختصاصی  عربـیعربـی
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶
 ها)/ : فروشی (رد سایر گزینهبيعٌ  )/٣و  ٢ های : روزی (رد گزینهيومٌ )/ ۴و  ٣های  ، انفاق کنید (رد گزینهاز آنچه به ش� روزی داديم: مّ� رزقناكم أنفقوا  

 )ها دوستی (رد سایر گزینه ُخلٌّة:
  ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۶۷
 ها)/ (رد سایر گزینهمفعول مطلق تأکیدی » حزناً «؛ نباید تو را ناراحت کند قطعاً : فال يحزنك حزناً  ها)/ (رد سایر گزینه : بورزد؛ فعل رشطيبخل  

  صفت آن است.» أشدّ «نوعی و  مفعول مطلق» رضراً « )/٢و  ١های  (رد گزینهزند  رضری بیشرت به خودش می :أشدّ  نفسه رضراً  ـرّ يض
  ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۶۸
   /هـا) (رد سـایر گزینـهبرنـد  ، پنـاه مـیشـوند ل مـیمتوّسـ :تَلجـأ /هـا) (رد سایر گزینـه کنند احساس خطر می هنگامی که :عندما تَشعر بالخطر  

  ها) که (رد سایر گزینه هایی چاره اندیشی: ل الّتيالحيَ 
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
  دانـیم  : در حـالی کـه مـا مـینحـن نَعلـم)/ و ۳(رد گزینـۀ  کنـیم ما کودهای شیمیایی را زیـاد مرصـف مـی :كيمياويّة بك�ةٍ نستهلُك األسمدَة ال  

اِستخداَمها نام دارد/ » واو حالّیه«فعل یا اسم باشد، حرف واو  ضمیر منفصل  )/ نکته: در ادامه یک عبارت حرف واو ۴و  ۱ های (رد گزینه
ؤّدي إىل اإل  )/۴(رد گزینۀ  زیادشان کار بردن هب: الكث�   )۳و  ۱ های (رد گزینه شود طبیعت منجر می به اخالل در نظام :ختالليُ

  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
  : بعـَض األسـ�ك عـىل الحركـة)/ ۴و  ۱ هـای دانـم (رد گزینـه : مـیأعلـم)/ ۲و  ۱ هـای (رد گزینههای ماهیان  هبافت بال: زعانف األس�كنسیج   

  )۴و  ۲ های (رد گزینهکردن  بعَضها عىل الطّ�ان: بعضی را در پرواز )/۴و  ۲ های (رد گزینها را در حرکت کردن ه بعضی ماهی
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
  :که خودمان را نباید ناراحت کنیم، ناراحت نکنیم (أنفس: مفعول)أن ال نَحزَن أنفَسنا  
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  ١پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲
  ها: بررسی سایر گزینه  
  : اتوبوس رشوع به حرکت کرد حافلة تَس�أخذت ال) ٢  
  شود (أخَذ یُنادي: رشوع کرد به صدا زدن) مصدر ترجمه می معنای رشوع کرد  فعل مضارع به اسم  نکته: أخذ   
  های مقابل  : صندلیالكراّيس األمامّية: ترس چیره شد/ علی الّال�: بر کسانی که/ تَغلّب الخوف )۳  
  اش در اتومبیل : صندلی ویژهّيارةيف السّ  كرسّيه الخاّص توبوس اضافه ترجمه شده)/ (ا راننده: الّسائق) ۴  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳
  : نزدیـک بـود غـرق شـود )/۴و  ۱هـای  (عدد ترتیبی) (رد گزینـه الثةللمرّة الثّ : بار سوم )/۲و  ۱ های (رد گزینه اّب الكّذابالشّ : گو جوان دروغ  

  )۴(رد گزینۀ  يَغرق ...كاد 
  .آید فعل مضارع می» کاد«نکته: بعد از   
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
  آمده است. ٢که دقیقاً در گزینۀ » شوند مردم خفتگان هستند، هرگاه �یرند بیدار می«  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
َف: باب      اشد.ب می» تفعیل«ألّ
  ارد.د» ت«باشد، چه در فعل ماضی و چه در مضارع حرف» تفّعل«نکته: اگر فعلی باب   
  ١پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
  اسم خاص و معرفه به علم هست. علّياً:  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
 باشد. می» فاِعل«معنای جهان است و اسم فاعل نیست. اسم فاعل بر وزن  : بهالعا�  
  ١پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
  است. » عالإفتِ «مصدر باب » إبِتعاداً / «گیرد. و اسم فاعل کرسه می» : حیوان درندهُس املُفَرتِ «  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
  ها الم امر غیرمخاطب و در این گزینه الم برای بیان علّت است. الم در سایر گزینه  
نجالِس « باشد. معنای باید می به مخاطب و بیاید، الم امر غیر» و، فـ ، ثمَّ «بعد از حروف » لـ«گاه حرف  : هر۱نکتۀ      »َفلْ
ع« آید مثل ی: الم امر در ابتدای جمله م٢نکتۀ      »لُيشجِّ
  خرب حروف مشّبهه است.» لُيطعموا«که  ۴: الم در نقش خرب باشد، حت�ً امر غیرمخاطب است مثل گزینۀ ۳نکتۀ   
  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
  ها:  بررسی گزینه  
  کند! یاری می شان بهرتین مردم کسی است که دیگران را در نیازهای روزانه )١  
  های نظام طبیعت است!  کننده ت و آن از تهدید) قطعاً آلودگی هوا بد اس۲  
  ها کار خوبی برای انسان است! شک سعادت بعد از چیره شدن بر مصیبت ) بی۳  
  های طبیعت است!  کننده ها به مزارع حمله کردند و این کار از بدترین تخریب ) موش۴  
  ١پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱
قدر«    ه اسمّیه است.جواب رشط و جمل» هو قد تغلّب«فعل رشط، » يَ
ج ،ال يقدر ،تَقرتب«ترتیب  ها جواب رشط به در سایر گزینه     باشد. می» نتخرَّ
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲
قذفون ،يستفيد ،يتكلّم«ها  ترتیب در گزینه خرب به     باشد. می» لذیذاً « ۴باشد و در گزینۀ  می» يَ
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳
  »کند! کند مگر کسی که با پشتکار تالش می : در زندگی پیرشفت �یحاول دووباً يتقّدم يف الحياة إّال من يُ  ال« :۲گزینۀ   
  ها: بررسی سایر گزینه  
  ) صفت ۴  »یکون«) خرب ۳  »أصبح«خرب  )١  
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴
  سلوب حرص است. نقش خرب فعل ناقصه و ا» اإلع�ر«ذکر نشده است. بنابراین » إّال «اسم فعل ناقصه و خرب آن قبل » هدف« ۴در گزینۀ   
  ها: بررسی سایر گزینه  
  كلِّ َمنمنه:  مستثنی )۳  املشاکل منه: مستثنی )٢  منه: اآلخرین ) مستثنی١  
  منه در جمله حذف شده باشد. نکته: حرص در جمالتی وجود دارد که مستثنی  
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  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵
کلمـۀ » ال«و اسـم دارای » نـدا«دار باشد، بـین حـرف  »ال«این اسم عام برای آن مناسب است، اّما اگر » یا«و کلمۀ » ال«اسم بدون » طالب«  

  گیرد. برای مؤنّث قرار می »أيّتها«برای مذکّر و  »أيّها«

  تاریـختاریـخ
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٨٦
 ن،یـد. عالوه بـر اکردن یم یها همراه ها و جنگ در خدمت شاهان و حاکمان بودند و آنان را در مسافرت یعنوان منش به سانینو عیاز وقا یبرخ  

  استفاده کنند. دادهایثبت و نگارش رو يها برا توانستند از آن یداشتند و م یدسترس یو مدارك دولت خان درباري به اسناداز مور یبعض
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٨٧
  شته است.گذا »نایس ابنªو  یمانند فاراب یرانیا لسوفانیویژه ف مسلمان به لسوفانیبر ف يادیز ریتأث ونان،ی ۀفلسف  
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٨٨
است. در قرون نخستین هجري، مورخان مسلمان مانند طبري، دینوري و...، بـا » تاریخ عمومیªي، یک طبر ریمحمدبن جر فیتأل يطبر خیتار  
  باستان کردند. رانیا خی، اقدام به نگارش تار»شده بود یها به عرب نامه يکه از خدا يا ترجمهªستفاده از ا
  ٢ خ: گزینۀپاس -١٨٩
ي هـا تیـالدر فعشـده بـود کـه  یجنگـ رانیاز اس يریآمدن شمار چشمگ موجب گرد یبا دشمنان خارج یاپیپ يها جنگ در عصر اشکانی،  

  شدند. یبه کار گرفته م یو خدمات خانگ یمعادن شاه ،يساز ساختمان ،يکشاورز
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٩٠
 يبـر کشـاورز یمبتن یبه زندگ یشبان یاز زندگ انییایآر یجیبر انتقال تدر ییبسزا ری، تأث»وکار مردم به کشت قیتشوªزرتشت با  يها آموزه  

  داشت.
  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٩١
بـه  يادیـکمـک ز انـه،یعام اتیانواع مختلف ادب ی وخاطرات شفاه ،یخیتار مختلف يها در دوره »اقوام ریاساطªها و  روشمند افسانه ۀمطالع  

  کند.  یمختلف م يها در دوره یمختلف اجتماع يها و سنت شناخت فرهنگ، آداب و رسوم
، گواه روشـنی »ینقاش يتابلوهاª و ها مثل مجسمه يهنر يایانواع پوشاك، جواهرات، ظروف، اشتواند درست باشد؛ زیرا  هم می ٤البته، گزینۀ   

  د. ما هستن انینیشیو آداب و رسوم پ دیفرهنگ و عقابر نوع 
  ٢ پاسخ: گزینۀ -١٩٢
 يایـدر ریـمنظـور فـتح جزا اقدام را بـه نیا هیبود. معاو ایگسترش فتوحات در در ۀ امویان، توسعۀ نیروي دریایی وبرجست يها از اقدام یکی  

  انجام داد. ایبر آن در انیمطلق روم تیدادن به حاکم انیو پا ترانهیمد
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٩٣
  به بغداد منتقل کند.از مرو خود را  تختیگرفت پا میتصم ،یاسیس طیشرا رییمأمون پس از سه سال، با تغ  
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٩٤
فـراوان بـه شـهرها و  يهـا هـا و خسـارت بیماوراءالنهر و وارد آمدن آسو غزها منجر به از دست رفتن  انیهمچون قراختائ یمهاجمهجوم   

 یو قدرت گرفتن اتابکان در نـواح رانیدر ا انیلیاسماع مبارزات رقابت و کشمکش بر سر قدرت،شد.  رانیمناطق ا گریخراسان و د يروستاها
  .ندمؤثر بود سلجوقی در ضعف و زوال حکومت زین انیسلجوق ۀسلط ریز
 یو فرهنگـ یاسیس تیوضع رییترك به آن منطقه و تغ فیو طوا لیموجب مهاجرت قبا ر،یصغ يایدر آس انیسلجوقنکته: اینکه توسعۀ قلمرو   
  ها. سلجوقیان است؛ نه ضعف آن» تداراقª، بیانگر شد هیناح نیا
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٩٥
همچنین، در  کرد. یدر اروپا کمک فراوان ییگرا یمل ۀشیو رشد اند یمل يها و دولت پادشاهان تیبه تقوپروتستان هضت در عصر جدید اروپا، ن  

  بوده است.  )سمیونالی(ناس گرایی دورۀ معاصر، یکی از پیامدهاي انقالب فرانسه، رشد اندیشۀ ملی
  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٩٦
منظـور  را بـه زگانیدوشـمدرسـۀ  بی خانم اسـترآبادي، جدید مشارکت داشتند. بی مدارس سیاز زنان فاضل در تأس ی، برخیهقاجاردر دورۀ   

  .کرد سیتأس »تهرانªدختران در  لیتحص
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٩٧
بـاال همـراه  ریـوم و مرگ اریاقدام که با خشونت بس نینمود. ا ریعشا يه اسکان اجباراقدام ب ر،یعشا یرزم يرویرضاشاه با هدف مهار کردن ن  

  . شود ازمندین گانهیبه ب یکشور کاست و باعث شد که کشور ما از نظر دام ياز رونق دامدار ر،یعشا نیو خشم در ب یتینارضا جادیبود، ضمن ا
  ٢ پاسخ: گزینۀ -١٩٨
  شد. یالملل نینهاد ب نیا ياعتبار یملل، موجب باز جامعۀ  »يشوروªاج و اخر ایتالیخروج ژاپن، آلمان و ا  
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  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٩٩
ویلیام نـاکس  به نام یسیدار انگل هیسرما کیسال به  ٦٠مدت  به رانیکشف و استخراج نفت و گاز در سرتاسر ا ازیشاه، امت نیدر زمان مظفرالد  

  دارسی واگذار شد. 
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٠٠

 خرمشهر را فراهم آورد. ۀ سقوطنیقرار داد و زم یحاتیو تسل یمال تنگناي در را پاسدارانسپاه  يروهاین صدر، ی، بنیلیوع جنگ تحمبا شر  

  جغرافیاجغرافیا
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٠١

خود را بهبـود  یدگو با استفاده از علوم مختلف، وضع زن نماید را معلوم یجهان هست يها تالش کرده است که ناشناخته خیانسان در طول تار  
هـا و  شـباهتهاي جهان وتالش براي بهبود زندگی بشر، مشترك میان جغرافیا و سایر علوم اسـت. مطالعـۀ  ؛ بنابراین، کشف ناشناختهبخشد
ا قـرار هاي اقتصادي و اجتماعی نیز خارج از حیطۀ دانش جغرافی بندي نظام دانان است و طبقه از وظایف اختصاصی جغرافی ها مکان يها تفاوت

  گیرد. می
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٠٢
شود. اما جریان آب  ها می ها را افزایش داده و سبب ناپایداري آن هاي پرشیب، وزن دامنه یافته بر روي دامنه زیاد شدن حجم رسوبات فرسایش  

  شود. ها نمی خود باعث ناپایداري دامنۀ کوه خودي حاصل از بارندگی به
  ١ پاسخ: گزینۀ -٢٠٣
شود. این تودۀ هوا باعث سردي و خشکی هوا در زمسـتان و موجـب بـارش در  اي سرد و خشک سیبري در دورۀ سرد وارد ایران میتودۀ هو  

  شود. سواحل خزر می
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٠٤
ایین جریـان سـمت پـ بـه» هـا ينـاهموار بیو ش نیزمªشکل گیرند، با توجه به  رودهاي سفیدرود و هراز نیز از ارتفاعات البرز سرچشمه می  

  شوند (حوضۀ آبریز خارجی). یابند و نهایتاً به دریاي خزر وارد می می
 زیـآبر ۀکنـد، حوضـ تیآن هدا ۀنقط نیتر نییپا يسو را به يجار يها ها، آب يناهموار بیو ش نیکه با توجه به شکل زم يا به محدودهنکته:   
 ر،یاما در طول مسـ ،زدیر یاطراف م يهاایآن به در ياز کشور که آب رودها یمساحتهمچنین، حوضۀ آبریز خارجی عبارت است از  .ندیگو یم

   .ردیگ یمورد استفاده قرار م
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٠٥
ترین واحد تقسـیمات کشـوري اسـت. بنـابراین،  شود که کوچک تشکیل می» دهستانªجوار،  پیوستن چند روستا، مکان و مزرعۀ هم هم از به  

  باشد.  می» کمترªجوار است)،  (که متشکل از چند دهستان هم» بخشªدر چند روستا، از  تنوع خدمات و شمار جمعیت
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٠٦
  هاي هر مکان، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد. هایی دارد و میان اجزا و پدیده هر مکان در روي زمین ویژگی  
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٠٧
هاي سـرد  دهد. بیابان پاتاگونی، یک بیابان سرد است. بیابان در جنوب قارۀ آمریکاي جنوبی را نشان می »پاتاگونیªتصویر مورد سؤال، بیابان   

  در عرض جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند.  عمدتاً
  ١ پاسخ: گزینۀ -٢٠٨
بـا  يجار يها آن، آب ریو نظا یگچ ای یآهک ياه حل شدن در آب را داشته باشند مانند سنگ تیها قابل که سنگ یکوهستان ینواح یدر برخ  

ی آهکـي هـا و چشـمه یعـیطب يچون غارها یشیفرسا يها دهیها در خود، پد ها و حل کردن سنگ درزها و شکاف قیاز طر نیزم رینفوذ به ز
شکال  آورند که در اصطالح به آن پدید می   شود.  یگفته م »یکارستªها اَ

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٠٩
» انـدازهاي فرهنگـی چشمªآورند،  هاي طبیعی به وجود می ها با تغییراتی که در محیط عنی منظرۀ قابل رؤیت از یک مکان. انسانانداز ی چشم  

  کنند. خلق می
و  ١٩گیـري بیمـاري کوویـد  است؛ ظهور دیـن مسـیحیت در آسـیا، همـه» پخش یا انتشارªمدل تصویرشده در صورت سؤال، بیانگر پدیدۀ   

  هایی از پدیدۀ پخش یا انتشار هستند.  یهود در نواحی بزرگ بازرگانی، نمونه پراکندگی پیروان
   ٢ پاسخ: گزینۀ -٢١٠

  (الف) و (ج) نادرست هستند.  هاي عبارت  
  هاي آزاد دسترسی دارند، قدرتمند نیستند.  علت نادرستی عبارت (الف): لزوماً همۀ کشورهایی که به آب  
بـه قـدرت  یمعتقد بود ملتـ ، بلکهدانست ینم ییایناوگان در یجنگ يرویرا فقط در ن ییایقدرت در ،ماهان(ج): آلفرد   علت نادرستی عبارت  

  د. باش رومندین زین ییایکه در تجارت در ابدی یدست م
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  ١ پاسخ: گزینۀ -٢١١
 هیـناح کیـ یشهر اصل ای تختیشهر ممکن است پا نیکشور است. ا کی ایاستان  ه،یناح کیشهر  نیتر و مهم نیتر مادرشهر (متروپل) بزرگ  

ها در سطح جهـان،  . بنابراین، همۀ پایتختدارد يها برتر سکونتگاه ریها بر سا جنبه نای از و ... استو يتجار ،یمذهب ،یباشد که مرکز حکومت
  مادرشهر هستند. 

مراتـب  ). در رأس هـرم سلسـله٢تی گزینـۀ شود (نادرس گفته می» مگاسیتیªیا » شهر کالنª، تینفر جمع ونیلیم ١٠به شهرهایی با بیش از   
تـرین (نـه لزومـاً  ترین و مهم ). مادرشهر، بزرگ٣ها، پایتخت قرار دارد که لزوماً همۀ مادرشهرها، پایتخت نیستند (نادرستی گزینۀ  سکونتگاه
  .کشور است کی ایاستان  ه،یناح کیشهر ترین)  پرجمعیت

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢١٢
 یهـا سـامانده طـرح نیـشـود. در ا یمـ هیـوضع موجود آن ته يها و نقشه ییروستا شناسا یاراض يها يکاربر ییروستا يهاد يها در طرح  

بهبـود  يبـرا ییشـود و راهکارهـا یم نیمع ندهیگسترش روستا در آ یچگونگ نیو همچن ازهایو ن یخدمات ،يکشاورز ،یمسکون يها يکاربر
؛ مانند توسعۀ صنایع تبدیلی کشاورزي براي افزایش درآمد روستاییان و بهبـود خـدمات گردد یروستاها ارائه می و اجتماعي اقتصاد تیوضع

  گردشگري و فراغتی.
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢١٣
شهري یکی از موضوعات مهـم شـهرها در  ونقل درون ترین نیازهاي روزانۀ مردم شهرهاست. بنابراین، مدیریت حمل ونقل یکی از اساسی حمل  

  .چند دهۀ اخیر بوده است
  ١ پاسخ: گزینۀ -٢١٤
کنند؛ گاهی حجم آب حاصل از بارش، از ظرفیـت رودخانـه فراتـر  هیتخل جیتدر آب حاصل از بارش را به انیجرتوانند  ها نمی همیشه رودخانه  

؛ زیـرا نـدک جـادیا لیدوساعت، ممکن اسـت سـ یمتر ط یلیم ٢٠ زانیبه م یبارشدهد. مثالً  شود و در نهایت سیل رخ می رود، سرریز می می
    رودخانه توانایی تخلیۀ این میزان آب را در یک مدت کوتاه ندارد.

  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢١٥
  دهد.  اي مدیریت قبل از وقوع سیل را نشان می هاي سازه عنوان یکی از روش را به» احداث سد تنظیمی و اصالح شیب آبراههªتصویر مورد سؤال،   

  اجتماعیاجتماعی  علومعلوم
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢١٦
   شوند.  صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می به اجتماعی نهاي جها ها و محدودیت فرصت  
   هاي جهان اجتماعی هستند.  الیهترین  عمیق ها عقاید و ارزش  
   ب طیفـی در ایـن ترتیـ ها را بر اساس اندازه و دامنه از یکدیگر تفکیک کرد. به توان آن اند و می اجزاي جهان اجتماعیهاي اجتماعی،  پدیده

هـاي اجتمـاعی افـراد و در سـوي دیگـر آن  هاي اجتماعی خرد، ماننـد کـنش شود که در یک سوي آن، پدیده جهان اجتماعی ترسیم می
  هاي کالن، مانند فرهنگ و جامعه قرار دارند. پدیده

  ١پاسخ: گزینۀ  -٢١٧
  جهان اجتماعی  فرهنگیتحول  بحران هویت فرهنگی  تزلزل فرهنگی  تعارض فرهنگی   جهان اجتماعی

)٢(  )١(  
شود، در آن صورت تغییـرات  اگر در یک جهان اجتماعی، بحران هویت پدید آید، راه براي دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می  

عی به جهان اجتمـاعی آیند و جهان اجتما صورت تحوالت فرهنگی درمی رود و به اجتماعی از محدودۀ تغییرات درون جهان اجتماعی فراتر می
  شود. دیگر تبدیل می

  ١پاسخ: گزینۀ  -٢١٨
   هاي جامعۀ تقلّب: ویژگی  
  کنند. با یکدیگر همکاري می ها ) مردم براي غلبه یافتن بر سایر ملت١  
  د.ن) شیفتۀ غلبه بر اقوام و ملل دیگران٢  
  ) هدف این مردم خوار و مقهور کردن دیگران است.٣  
  اند و از همۀ جوامع دیگر برترند. قط آنان خوشبخت، پیروز و مورد رشک دیگرانبرند که ف ) گمان می٤  
  شمرند. ارزش می ) مردم جوامع دیگر را خوار و بی٥  
  خواهند دیگران آنان را ستایش کنند. ) همواره می٦  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٢١٩
المللـی و از طریـق  اقتصادي و سیاسی بین هاي نهادها و سازمانه از ، با استفادقدرت اقتصادي خود در استعمار نو، کشور استعمارگر با اتکا به  

  گیرد. ، کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر را در اختیار مینشانده هاي دست دولت
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  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٢٠
    روشنگري  

  پیامد  ویژگی  دورۀ زمانی
  دئیسم  گرایی، نفی وحی عقل  قرون هفدهم و هجدهم
  دانش ابزاري  گرایی، نفی عقل و وحی حس  قرون نوزدهم و بیستم

گرایی، نفی تجربه،  افول تجربه  پایان قرن بیستم
  بحران معرفتی  نفی عقل و وحی

  ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٢١
بنـدي سیاسـی شـرق و  داشت. این انقالب بیرون از قطـب هویتی فرهنگی و تمدنی؛ بلکه نبودانقالب اسالمی ایران فقط یک انقالب سیاسی   

  جهان اسالم قرار دارد. کانون قطب فرهنگیآورد و خود در  وجود می  بندي جدید فرهنگی به ک قطبغرب، ی
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٢٢
   بینـد. از  داند و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کمی مـی ، جامعه را نیز صرفاً یک پدیدۀ طبیعی پیچیده میشناسی تبیینی جامعه

  ترند. ترند، در رفع نیازهاي خود تواناترند و به همین دلیل پیشرفته ز برخی دیگر پیچیدهاین منظر برخی جوامع ا
   بخشی را براي علوم اجتماعی نگه دارد و این نقش را در نقد روابـط و مناسـبات میـان  خواهد ظرفیت افشاگري و رهایی می رویکرد انتقادي

  علوم اجتماعی با تشخیص و افشاي سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک کند.بیند و انتظار دارد  ها می ها و فرهنگ افراد، گروه
   روش رویکرد تفسیري  ها ها براي یافتن معانی آن نگاه از درون به پدیده  
   کند. شود، تمرکز می بر آنچه مشاهده می رویکرد تبیینی  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٢٢٣
    کنند که در رقابت عادالنـه  دانند اما از نکتۀ مهم غفلت می رقابت را در زندگی اجتماعی ضروري می اعیداران قشربندي اجتم طرفبا اینکه

  باید نقطۀ شروع رقابت یکسان باشد.
    هـاي طبیعـی  ها و نابرابري هاي اجتماعی، ناشی از تفاوت هستند، معتقدند که نابرابري مخالف قشربندي اجتماعیاندیشمندان اجتماعی که

  دانند. هاست و باید با آن مبارزه کرد. اینان عدالت اقتصادي را مهم می جویانه میان انسان ، بلکه نتیجۀ روابط سلطهنیست
   هاي طبیعی هستند. ها یا نابرابري هاي اجتماعی نتیجۀ تفاوت پندارند که نابرابري چنین می داران قشربندي اجتماعی طرف  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٢٤
و جوامـع  ها ها و ورابط میان انسان کند تا بر اساس این حقایق و فضایل به نقد کنش گونه حقیقت یا فضیلتی را کشف نمی هیچ رویکرد انتقادي  

ها معتقد است، نباید ارادۀ فرد یا گروهی بر فرد یا گـروه دیگـري تحمیـل شـود یـا  ها و فرهنگ بپردازد. بلکه براي دفاع از ارادۀ افراد، گروه
  رۀ جغرافیایی و محدودۀ تاریخی خود فراتر رود و بر فرهنگ دیگر، اعمال سلطه کند.فرهنگی از گست

  کند.  هایی تجویز می حل کند و براي گسترش آن راه عدالت اجتماعی را تحسین می رویکرد انتقادي  
   کنند. ها بسنده می دانند، اما صرفاً به توصیف آن هاي اجتماعی را معنادار می شناسان تفسیري، پدیده نکته: جامعه  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٢٥
و  فرهنـگ، اندیشـه، نـوع علـم، جوامع مختلف را بر اساس استدالل عقلیو همچنین با  جوامع گذشتهو  جوامع زمان خودفارابی با توجه به   

  که دارند، به انواعی تقسیم کرده است. رفتاري
  ١پاسخ: گزینۀ  -٢٢٦
  برند.  بهره می وحیو  عقل عملیو  عقل نظريها از ظرفیت  ۀ ارزشاندیشمندان مسلمان براي داوري دربار  
هـا و  هاي ویژۀ خود را دارند و در هر سه سطح، پژوهشگر اجتماعی به دنبال کشـف واقعیـت ، استداللتبیین، تفسیر و تجویزاز نظر آنان   

  حقایق است.
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٢٧
   شناختی شده است.  گ غرب گرفتار بحران معرفتگرایی، فرهن از پایان قرن بیستم با افول حس  
  شود. ها و خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب می امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه شناختی بحران معرفتدر   
   داد، یک انقالب اجتماعی بود. از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می جنبش عدالتخانه   
   روي مـا   ها، پیش ها و محدودیت صورت فرصت هستند که به هاي اجتماعی اطراف ما پدیدهکنیم، محصول  بسیاري از آدابی که ما مراعات می

  گیرند. قرار می
   وشـنگريهـاي ر فلسفههاي روشنگري را فراهم آورد و  دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها و رفتارها و زندگی مردم، زمینۀ گسترش فلسفه ،

  هاي عمیق آن تسري داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد. هاي سطحی فرهنگ غرب به الیه سکوالریسم را از الیه
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  ١پاسخ: گزینۀ  -٢٢٨
    ها است. ، رکود ارادهپیامدهاي نادیده گرفتن کنش اجتماعییکی از  
   و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، اراده و خالقیـت  اجتماعینظم و ساختارهاي شناسی تبیینی با تأکید بیش از اندازه بر  جامعه

  گیرد. ها را نادیده می انسان
   اي   گیـري تولیـد ملـی ضـعیف و شـکننده کند، باعث شکل ، از آن جهت که درآمد هنگفت و بدون زحمتی ایجاد میاقتصاد وابسته به نفت

کوشد رفاه اقتصادي را به مدد نفت و نـه رواج  آورد که می به وجود می دولت بزرگی؛ شود که مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است می
  وکار، افزایش دهد. کسب

   ایم به نظم عادت کردهکنیم؛ زیرا  بینیم و نظم را مشاهده نمی نظمی را بیشتر می در واقع ما بی.  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٢٩
   ز مردم عادي بودند که نه اشراف بودند و نه رعیت.اي ا  ، طبقهطبقۀ سوم در جوامع فئودالی غربی  
علت فواید و کارکردهـایی  این طبقه هویت منفی و پست داشت و از نظر قانونی و اجتماعی از هیچ اهمیت و اعتباري برخوردار نبود؛ ولی به    

  شد. که داشت، تحمل می
   ردد، مصداق سلطه است.معتقدند اگر ارادۀ فرد یا گروهی سرکوب گ شناسان انتقادي جامعه  
   شود شما بدانیـد کـه چـه توقعـات و انتظـاراتی  نماید؛ باعث می پذیر می ها را امکان بینی رفتار دیگران و همکاري با آن پیش نظم اجتماعی

  توانید از دیگران داشته باشید و اتفاقات غیرمنتظره، شما را از همکاري با دیگران باز ندارد. می
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٢٣٠
   است. اي هویتی  مسئلههاي اجتماعی،  تأمین جمعیت مناسب براي جهان  
    است. هاي کیفی روشمطالعۀ موردي یکی دیگر از  
   شود. درك می عقل تفسیريها با کمک  کنش انسان  
    ،هاي طبقاتی، محور اصلی مباحثات فکري و سیاسی شد. شکجاي قشربندي و کشم به هویتدر اواخر قرن بیستم  
   ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٣١
   هـاي مختلـف، درون هـر  ها در گروه فرهنگ ، موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجۀ آن، پدید آمدن خردهفعالیت و خالقیت کنشگران

  شود. جهان اجتماعی می
  گیرد. علمی جهان اسالم بهره میهاي  علوم اجتماعی جهان اسالم با محدود نشدن به شناخت تجربی، از منابع عقالنی و وحیانی در تبیین    
   ها براي افزایش قدرت خود به سرمایه و پول بازرگانان نیاز داشتند و بازرگانان بـراي تجـارت و سـود، نیازمنـد حمایـت نظـامی  دولت

داران را  مایه، عنصر دیگري بود که انباشت ثروت سرصنعتدولتمردان بودند. به این ترتیب، پیوند قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت. 
   سرعت بخشید.

   ها و جوامع با یکدیگر نیز سرایت کرد و  تدریج به روابط انسان ، ابتدا در حوزۀ رابطۀ انسان با طبیعت قرار داشت، ولی بهمحیطی بحران زیست
  هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی همچون مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاري و... منجر شد. به آسیب

   ٤زینۀ پاسخ: گ -٢٣٢
   هـاي فراتجربـی  داند و علـومی را کـه از روش آیند، علم می دست می هاي تجربی به معتقد بود، جهان متجدد فقط علومی را که با روش وبر

  شناسد. کنند، علم نمی (عقالنی و وحیانی) استفاده می
   به آن راه یافت. توان به گفتۀ پاول کله، در وراي ابهام، راز و رمزي نهفته است که با هنر می  
   داري، فقـط بـا یـک انقـالب  هاي جامعۀ سرمایه در نیمۀ دوم قرن نوزدهم لیبرالیسم اقتصادي را نقد کرد. از نظر او، حل چالش مارکس

  حل بود. قابل
   د.کن گیري جوامع یاد می عنوان عامل شکل با استفاده از تجربۀ تاریخی جوامع پیرامون خود از عصبیت به ابن خلدون  
  ١پاسخ: گزینۀ  -٢٣٣
    ،اند.  ساز قرن بیستم دانسته را مشکل سرنوشت محیطی هاي ریست بحرانبرخی از متفکران  
   شناختند بلکه هویت خود را با توجه به تـاریخ،  هایی شکل گرفتند که دیگر خود را با هویت دینی مسیحی نمی با ظهور جهان متجدد، دولت

 دوسـتی گرایی و وطن ملیکردند. تأکید بر این عوامل به پیدایش نوع جدیدي از هویت منجر شد که  تعریف میجغرافیا، قومیت یا نژادشان 
  مشخصۀ اصلی آن بود.

   شود. وارد می فردي به جهان فرهنگیورزد، از جهان  سازد یا به دیگري مهر می می اي  نویسد یا مجسمه وقتی فردي کتابی می  
   جهانی دارد و در جهت برخورداري از زندگی دنیوي و تسلط انسان بر این عالم گام  ن متجدد، رویکرد دنیوي و اینمعتقد بود، جها ماکس وبر

  دارد. برمی
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   ٢پاسخ: گزینۀ  -٢٣٤
   هـایی مواجـه  بـا چـالش دوام هویـت فرهنگـیها اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضاي جهان اجتماعی از دست بدهند،  هرگاه عقاید و ارزش

  عبارت اول درست است. شود.  می
   کشاند.  ها می از آن ها و انتقاد دادرسی دربارۀ ارزششناسی را به  فاصلۀ میان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعی، جامعه  عبـارت

  دوم درست است.
   شود؛ اقتصاد آن رشد یا افـول  زیاد می پذیرد. جمعیت یک جامعه کم یا هاي مختلفی را درون خود می هر جهان اجتماعی، تغییرات و تفاوت

  در نتیجه عبارت سوم نادرست است. . کند حفظ میشود؛ اما جهان اجتماعی هویت خود را  کند و زبان و لهجۀ مردم دگرگون می می
   و تنهـا آرمـان  بینـد نمیها و کشورهاي پیرامونی، در نظام جهانی سلطه را هدف نهایی خویش  شک بیداري اسالمی، تغییر موقعیت ملّت بی

  پس عبارت چهارم نادرست است. پندارد.  توجه به عدالت است، نمی بشر را صلحی که بی
  ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٣٥
   ـل بـا اعتیـاد بـه رویکرد تبیینی : مطالعات نشان دادند که میان عواملی مانند میزان پرخاشگري، هیجان، خواب، وضعیت تحصـیلی و تأهّ

  دارد.اینترنت رابطه وجود 
   کند، مراجعه کرد. هاي کنش، باید به زمینۀ فرهنگی که کنشگر در آن عمل می : براي پی بردن به داللتشناسان تفسیري رویکرد جامعه  
   کنـد  ها را از فضاي واقعی زندگی جدا می اینترنت و فضاي مجازي براي جوانان خطرناك است و آن : اعتیاد بهشناسان انتقادي رویکرد جامعه

  (نقد داوري زندگی اجتماعی).

  منطقمنطق  وو  فلسفهفلسفه
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٣٦
که مربوط به مفهوم موضوع اسـت، » موضوع قضیهªکه مربوط به مصادیق موضوع است، با جزئی و کلی بودن » سور قضیهªجزئی و کلی بودن   

را با هم اشتباه کند، دچـار » کلیªو » جزئیªاصطالحات  متفاوت است و تنها در لفظ اشتراك دارد. بنابراین اگر کسی این دو معناي هرکدام از
  اند. شده است. در اینجا هم این دو معنا با هم اشتباه شده» اشتراك لفظªمغالطۀ 

(قضیه). ولی در ایـن عبـارت فقـط » دانش داراي حکم و قضاوتªو » درست دانستنªمشترك لفظی است بین دو معناي » تصدیق: ٢ªگزینۀ   
  واند فهمیده شود. پس احتمال مغالطۀ اشتراك لفظ وجود ندارد.ت معناي اول می

: در اشعار معموالً مغالطه وجود ندارد و احتمال وقوع مغالطۀ اشتراك لفظ هم بسیار اندك است، زیرا شاعر معموالً وقتی از ٤و  ٣هاي  گزینه  
کار بردن آرایۀ  ر دو معنا قابل برداشت باشد، قصد شاعر بهکند، یا فقط یک معنا قابل برداشت است یا اگ کلمات مشترك لفظی استفاده می

ایهام است. یعنی هر دو معناي این کلمات موردنظر هستند و لذا امکان اشتباه شدن معانی کلمات مشترك لفظی وجود ندارد. پس احتمال 
ند که امکان ندارد منجر به مغالطۀ اشتراك کلمات مشترك لفظی هست» شیرªو » ماهªمغالطۀ اشتراك لفظ نخواهد بود. در این دو بیت هم 

  لفظ شوند.
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٣٧
  کنند و لذا داللت مطابقی دارند.  بر تمام معناي اصلی خود داللت می» قلمªو » هایت دستª، »خانهªهر سه کلمۀ   
  هستند.» مطابقیªو » تضمنیª، »مطابقیªترتیب داراي داللت  به» قوريªو » دستمª، »کن پاكª: کلمات ٢گزینۀ   
دارند. (نکته: هرگاه در یک تشبیه، ادات تشـبیه » تضمنیªو » مطابقیª، »التزامیªترتیب داللت  به» ماشینªو » کوهª، »ماهª: کلمات ٣گزینۀ   

اریم نه در تشـبیهی ها داللت التزامی د به داللت مطابقی خواهد داشت. به عبارت دیگر، در استعاره آید، ذکر شود، مشبّه به می که بر سر مشبّه
  داللت التزامی ندارد.)» کوهªاند. در اینجا هم به همین دلیل، کلمۀ  که همۀ ارکان آن بیان شده

  دارند.» تضمنیªو » مطابقیª، »التزامیªترتیب داللت  به» دست و صورتªو » سروª، »دستª: کلمات ٤گزینۀ   
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٣٨
انشـایی  جمـالت و اسـت اندیشـه خطاي از جلوگیري وظیفۀ منطق که آنجا دارند. از بودن را کاذب یا قصاد قابلیت که اند خبري جمالت تنها  

  شوند. نمی بررسی در منطق جمالت از دسته این دانست، کاذب یا صادق توان نمی و...) را امري، پرسشی (مانند: جمالت
  ت، نه خود انطباق نداشتن.: مهم قابلیت انطباق یا عدم قابلیت انطباق با واقعیت اس١گزینۀ   
 ها خواسـته تمایالت، احساسات، بلکه دهند؛ نمی خارج عالم از دهند. ثانیاً اینکه جمالت انشایی خبري : اوالً جمالت انشایی خبري نمی٣گزینۀ   

د کـه ایـن جمـالت شـون کنند، دلیل اصلی بررسی نشدن جمالت انشایی نیست. بلکه این امور سـبب مـی می مطرح را دست این از اموري و
  خطاپذیر نباشند و خطاناپذیري سبب اصلی بررسی نشدن در منطق است.

  : این مطلب دلیل بررسی نشدن در منطق نیست. ٤گزینۀ   
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 ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٣٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پذیر است. در صدق: طبق احکام تداخل، امکان Dو  Aجمع میان   
  م تداخل غیرممکن است.: طبق احکاC، در صورت صدق Bتشخیص صدق یا کذب   
  در صدق: طبق احکام تضاد، غیرممکن است. Bو  Aجمع میان   
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٤٠
  ها را یکی پنداشته است. دار، آن از استقراي تمثیلی استفاده کرده و به جهت شباهت چهارپاي داراي بار به شتر کوهان  
بندي کرد کـه ایهـام انعکـاس هـم  اي صورت وان استدالل نرگس را به گونهت توجه: چون مقدمات استدالل به طور صریح مشخص نیستند می  

داري چهارپایی است که بر پشتش یک برجستگی بزرگ دارد، احتمال دارد نـرگس  درست باشد. مثالً اگر پدر او گفته باشد که هر شتر کوهان
الصـدق در نظـر گرفتـه باشـد کـه  دار است، الزم هانصورت هر چهارپایی که برپشتش یک برجستگی بزرگ باشد، شتر کو عکس مطلب را به

را جواب گرفته  ١نقصی نیست. ولی طراح کنکور گزینۀ  تواند پاسخ باشد و این سؤال، سؤال بی هم می ٢مغالطۀ ایهام انعکاس است. پس گزینۀ 
  تر است. است، زیرا مغالطۀ آن در این سؤال به ذهن نزدیک

  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٤١
  است پس موضوع و محمولش عالمت مثبت دارند.شخصیۀ سالبه   
  محمول: منفی -: موضوع: مثبت٣محمول: منفی/ گزینۀ  -: موضوع: مثبت٢محمول: مثبت/ گزینۀ  -: موضوع: منفی١گزینۀ   
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٤٢
ند هم حملی باشد و هم منفصل حقیقی؟ توا باید دو سؤال را بپرسیم: اول اینکه آیا ممکن است دو طرف با هم صادق شوند؟ یعنی آیا قضیه می  

تواند نه حملی باشد و نه منفصل حقیقـی؟  پاسخ منفی است. حال باید بپرسیم آیا ممکن است دو طرف با هم کاذب شوند؟ یعنی آیا قضیه می
  تواند شرطی متصل باشد. پس مانعةالجمع است. پاسخ مثبت است زیرا قضیه می

شوند. ولی چون فلزات همگی رسانا هستند و به عبـارت دیگـر، نارسـاناها  . پس دو طرف با هم صادق میرساناي غیرفلز است» آب: ١ªگزینۀ   
  شوند. پس مانعةالرفع است. همگی غیرفلزند، پس دو طرف با هم کاذب نمی

  : دو طرف با هم صادق هستند. پس مانعةالجمع نیست.٢گزینۀ   
  شوند. لذا مانعةالجمع نیست. نیست. پس دو طرف با هم صادق می: درخت هم جاندار است و هم داراي احساس ٤گزینۀ   
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٤٣
سبب همین عوامل بپذیریم یا رد کنیم، دچار مغالطـۀ در اثـر عوامـل  سبب دالیلش، بلکه به وقتی عوامل روانی سبب شوند که عبارتی را نه به  

سـبب  د و چون ژولیده است آن را نپذیریم یا ادعاي فقر و تنگدستی کنـد و بـهایم. مثالً وقتی یک فرد ژولیده سخنی علمی بگوی روانی شده
  ایم که از چنین مغالطاتی است. همین ژولیدگی این ادعا را بپذیریم، دچار مغالطۀ توسل به احساسات شده

  ». مد است. پس هر سنگی جامد استهر سنگی سفید است. هر سفیدي جاªدست آید. مثالً  : نتیجۀ درست ممکن است از مقدمات غلط به١گزینۀ   
  ».گفتªو » فرمودª: کلمات مترادف ممکن است بار ارزشی متفاوتی داشته باشند و لذا تأثیر متفاوتی هم بر شنونده بگذارند. مثل ٣گزینۀ   
  اثر عوامل روانی نیست.مربوط به استقراي تعمیمی و از مغالطات صوري است. بنابراین مغالطۀ در » زده تعمیم شتابª: مغالطۀ ٤گزینۀ   
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٤٤
  شود. تأمل در امور بنیادین، تفکر فلسفی نامیده می  
  شود. : در ریاضیات هم استفاده می٢گزینۀ   
  هاي غیرمنطقی است ولی این فایده ویژۀ تفکر فلسفی نیست. : یکی از فواید تفکر فلسفی رهایی از عادت٣گزینۀ   
هـا  ها تفکر فلسفی نیست. ثانیاً تالش قانونمنـد در همـۀ دانـش ت مطرح شده بنیادي نباشند، تالش براي پاسخ به آن: اوالً اگر سؤاال٤گزینۀ   

 وجود دارد و خاص تفکر فلسفی نیست. ثالثاً هر تفکر فلسفی هم قانونمند نیست بلکه تفکر فلسفی فیلسوفان قانونمند است.
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  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٤٥
  به بعد به کلی حذف شده است! ٩٨طراحی شده و از کتاب چاپ  ٩٧یازدهم چاپ این سؤال از کتاب فلسفۀ   
ـر زیستن است. انسان خوب هنر و خردمندي به عشق فلسفه، اند که کرده نقل باستان حکماي از: ٩٧ªعبارت کتاب فلسفۀ یازدهم     ذاتاً متفکّ

ورزي اسـت.  فلسـفه و فلسفه دنیاي به ورود گري پرسش سد. همینپر می هستی غایت و زندگی جهان، هدف انجام و آغاز خود، دربارۀ و است
 تـرجیح چیـزي بر هر را حقیقت کسب واقعی ببریم. فیلسوف را بهره بیشترین خود عقالنی ظرفیت از زیستن بهتر براي آموزیم فلسفه می در
  ».کند می استوار آن هاي پایه بر را زندگی و دهد می

اسـتفادۀ ªارتبـاط مسـتقیم دارد، ولـی » تالش براي نیل به حقیقـتªو » هنر خوب زیستنª، »ق به خردمنديعشªبر اساس این متن، فلسفه با   
  گیرد. عنوان ابزاري براي رسیدن به این هدف، مورد توجه قرار می و به» بهتر زیستنª، مستقیماً هدف نیست بلکه با هدف »درست از ظرفیت ذهن

  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٤٦
، اثبـات کـرده و دچـار »حقیقت غیرقابل شـناخت اسـتªحقیقت غیرقابل شناخت است، ناخواسته، این حقیقت را که کسی که معتقد است   

  تناقض شده است.
  رغم گستردگی شناخت، توانایی شناخت ما محدود است. : علی١گزینۀ   
  : انکار امکان شناخت مستلزم انکار توانایی شناخت همۀ امور است، نه برخی امور.٢گزینۀ   
اند. البته برخی دیگر هـم زیـر سـؤال رفتـه و  ها پذیرفته و تکمیل شده اند. بلکه برخی از آن هاي گذشته زیر سؤال نرفته : همۀ دانش٣گزینۀ   

  اند. تصحیح شده
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٤٧
 برطـرف را نیازهایمـان و بـریم می بهـره اشیاي طبیعی از کنیم، می زندگی طبیعت در آن پایۀ بر که است معتبر ما براي قدري شناخت به این  

  اند، ولی بارزترین نیستند. هاي شناخت ها هم نشانه سازیم. پس بارزترین نشانۀ اعتبار شناخت حسی همین است. البته سایر گزینه می
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٤٨
هـاي ذهـن از خـارج نیـز  و به ورودي داند. بنابراین هیچ شناختی ذاتی و غیراکتسابی نیست کانت شناخت را حاصل همکاري حس و عقل می  

  وابسته است.
دسـت  داند لذا نیازي نیست اثبات شوند یـا از راهـی بـه : کانت مفهوم علیت، زمان و مکان را از پیش درون ساختار ذهن می٤و  ٢هاي  گزینه  

  آیند. دست نمی بیایند. پس این امور نه با عقل و نه با حس و تجربه به
است، نه مصادیق آن. پس علیت خورشـید بـراي روشـنی، درون » علیتªدر دستگاه ادراکی موجود است خود مفهوم  : آنچه از پیش٣گزینۀ   

  شود. ذهن از پیش موجود نیست و به کمک حس وارد ذهن می
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٤٩
  و دشوار است.داند. بنابراین توضیح تأثیر متقابل روح و جسم، در فلسفۀ ا دکارت روح و بدن را کامالً مجزا می  
  شود. ها بیفتد، اثرش در دیگري ظاهر می : مالصدرا معتقد است روح و بدن وحدت حقیقی دارند و هر اتفاقی در یکی از آن١گزینۀ   
براین دانند. بنا هاي مغزي می : این فیلسوفان بعضاً منکر روح هستند و بعضاً آن را امري فرعی نسبت به بدن مثالٌ همان سلول٤و  ٣هاي  گزینه  

  دهند. عنوان یکی از اجزاي بدن، به سادگی تأثیر متقابلش را بر بدن توضیح می اگر روح را قبول داشته باشند، به
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٥٠
 عنوان یک موجود مجزا از جانب باال (عالم ماوراءالطبیعه) معتقـد اسـت سینا است که به اعطاي روح به تشبیه پرنده و قفس گویاي دیدگاه ابن  

  کند. داند و روح را نتیجۀ رشد و تکامل خود بدن محسوب می ولی مالصدرا روح و بدن را داراي وحدت حقیقی می
  : هر دو قبول دارند.١گزینۀ   
  : هر دو قبول ندارند.٢گزینۀ   
  تواند این مطلب را توضیح دهد. : هر دو قبول دارند؛ هرچند مالصدرا بهتر می٤گزینۀ   
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٥١
بـه  متصـف غضـب قـوۀ گیـرد، می پـیش» داري خویشـتنªو  کنـد نمی درازتر خود گلیم از پا شهوت قوۀ باشد، حاکم عقل اگر گوید می وي  

ªصفت  به نیز و عقل شود می» شجاعتªبرقراري  سامانی، چنین نتیجۀ و رسد. برایند می» حکمتªغضب و شهوت و عقل قواي میان» عدالت 
  ست.ا انسان شخصیت سراسر در و
  اي باید سهم خود را داشته باشد و به کمال متناسب خود برسد. : تساوي و برابري بین قوا صحیح نیست بلکه هر قوه٤و  ١هاي  گزینه  
  اي تحت حکومت عقل به فضیلت برسد. اي ممانعت شود بلکه باید هر قوه : نباید از عمل هیچ قوه٣گزینۀ   
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٥٢
  گونه است. هم همین» مستطیلªبر » داراي زاویهªضروري و وجوبی است. حمل » مربعªبر » مساويداراي دو قطر ªحمل   
همگی امکـانی هسـتند. زیـرا شـکلی » داراي اضالعªبر » مثلثªو » مثلثªبر » االضالع متساويª، »شکلªبر » ذوزنقهªهاي  ها: حمل سایر گزینه  

  الزاویه) و داراي اضالعی داریم که مثلث نیست (مربع). االضالع نیست (مثلث قائم ه متساويداریم که ذوزنقه نیست (مثل دایره)، مثلثی داریم ک
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  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٥٣
دانـد کـه از بیـرون  را از مفاهیم درون ساختار ذهن می» علیتªدانند. زیرا کانت  کانت و هیوم هر دو علیت را از طریق حواس قابل ادراك نمی  

) و جزء سـاختار ٤نه با حس و نه با عقل، قابل درك نیست (رد گزینۀ » علیتªنشده است و هیوم معقتد است  ذهن و از طریق حواس دریافت
  ).٣کند هم دیدگاه اختصاصی کانت است (رد گزینۀ  هاي ذهنی درك می هاي حسی را در قالب ). اینکه انسان داده٢ذهن هم نیست (رد گزینۀ 

  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٥٤
شود. وقتی مانعی براي بـاز شـدن در  طور کامل موجود است، ضرورتاً معلول هم ایجاد می به» علتªگوید وقتی  معلولی می قانون وجوب علّی و  

  وجود ندارد یعنی همۀ شرایط براي باز شدن در (علت) فراهم است. پس در ضرورتاً باز خواهد شد (معلول).
در این عبارات ضرورت وجودي و علّی و معلولی » بایدªوعی توصیۀ ضروري هستند و ها: همگی مربوط به افعال اختیاري انسان و ن سایر گزینه  

  رساند. را نمی
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٥٥
  اینکه محرك بدون حرکت وجود دارد، نتیجۀ برهان است، نه مقدمۀ آن.  
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٥٦
زنـدگی  یـک و کـرد برقرار معنوي ارتباط وي با سپس و پذیرفت اندیشه و تفکر عقل و طریق از را خدا وجود ابتدا از نظر فیلسوفان مسلمان باید  

 یـک از را او واقعـاً کـه کند زندگی از برتر اي مرتبه وارد را و انسان دهد معنا زندگی به تواند می خدا به اعتقاد داد. وقتی سامان متعالی را و معنادار
 بـا خداوند وجود پذیرش الهی، فیلسوف یک نظر از .اوست فکري و علمی قدرت دازۀان به هرکس پذیرش باشد. البته درست پذیرفته و معقول راه

  ).٣آورد (رد گزینۀ  دست را به معنادار زندگی یک معیارهاي بتواند دهد که می را امکان این به فیلسوف دارد (نه صِرف وجود او)، که صفاتی
جود نیازمند علت است. ضمن اینکه فیلسوفان مسلمان براهینی مثـل برهـان الو : هر موجودي نیازمند علت نیست بلکه موجود ممکن٢گزینۀ   

  اي ندارد. نظم را هم قبول دارند که چنین مقدمه
  کند. می دفاع خدا از هم طریق همین از و است کرده پیدا اعتقاد خدا به استدالل از طریق خدا، به معتقد : فیلسوف٤گزینۀ   
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٥٧
 و کند رعایت را قانون باید بگوید، راست باید کند مانند او، بحث می نبایدهاي و بایدها و انسان اختیاري رفتارهاي دربارۀ که تجه آن از عقل،  

شود. پس ما دو نوع عقل نداریم. بلکه یک عقل واحد داریم که از دو جهـت، دو نـام  می نامیده عملی عقل کند، ظلم نباید و بگوید دروغ نباید
  ).٤ها عقل نظري و از جهت بررسی باید و نبایدها عقل عملی نام دارد (رد گزینۀ  . از جهت بررسی هست و نیستمختلف دارد

  ها و فنون در حوزۀ عقل عملی نیستند زیرا باید و نبایدهاي اخالقی در عقل عملی موردنظر است. : مهارت١گزینۀ   
  شناختی است. از این نظر فرقی بین عقل عملی و نظري نیست.: عقل قوۀ انجام فعل نیست بلکه یک ابزار و قوۀ ٣گزینۀ   
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٥٨
 چه و ندارد چندانی است، ارزش تهی پشتوانه این از که باشد. ایمانی داشته عقلی پشتوانۀ که از نظر فیلسوفان مسلمان ایمانی ارزشمند است  

  بکشاند. اشتباه نیز و غلط کارهاي به سوي را انسان بسا
  : مالك درستی یا نادرستی هر دانشی استدالل و برهان است و این ویژگی خاص فلسفه نیست.١ینۀ گز  
هاي عقلی اعم از تمثیل و تجربه و قیاس  ها انواع استدالل گرا در فیلسوفان مسلمان وجود ندارد و همۀ آن گرا و تجربه : تقسیم به عقل٢گزینۀ   

  را قبول دارند.
ارائـه  دالیـل قـوّت بررسی و نقد با همراه استفاده این لکن است ضروري متفکران دیگر دستاوردهاي از گیري بهره یزن دانش این : در٤گزینۀ   

  هاست. آن توسط شده
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٥٩
 آنچـه حتی. دنگیر قرار طبیعت راه در مانعی اینکه شرط به دهد؛ می سوق مطلوبش کمال و خیر سوي به را آن شیء هر طبیعتِ سینا ابن نظر به  

 در همگی زلزله، و سیل همچون طبیعی ویرانگر وقایع حتی یا جاندار یک مرگ یا گل یک شدن پژمرده مانند رسد، می نظر به بدي و شر ظاهرا
 عتطبی جهان از کوچکی بخش به کردن نگاه با جهت، همین به. کنند می کمک طبیعت نهایی کمال به و دارند مثبت تأثیر جهانی کلّی نظم یک
  ).٣شود (رد گزینۀ  توان گفت حتماً در نظام کل که احسن است، خیر محسوب می نگر می ولی با نگاه کل کرد؛ کلی داوري آن دربارۀ توان نمی

 و نشـمنددا ،هـا) (نه گـذر از آن ها پدیده میان روابط در تحقیق کنار در خدا و طبیعت ماوراء با طبیعت رابطۀ در تأمل سینا، ابن نظر از: ١گزینۀ   
  .رساند می حق برابر در خشیت و خشوع به را ها آن و رساند می ها آن باطن به و دهد می عبور ها پدیده ظاهر از را محقق

  : عالم طبیعت، طبع و ذاتی دارد که منشأ و مبدأ حرکات و تحوالت است، نه اینکه تحوالت، منشأ طبیعت باشند.٤گزینۀ   
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٦٠
  پسندند در حالی که حقیقت این است که اصالت با وجود است. دیدگاه اصالت ماهیت را بهتر می اذهان عادي  
گونه واقعیتی نداشته باشد. ماهیت انتزاع ذهن از مراتب وجـودي و  طور نیست که هیچ : درست است که ماهیت، انتزاعی است ولی این١گزینۀ   

  هاي خاص هر موجود است. ویژگی
  هاست. خته و پرداختۀ ذهن انسان نیست بلکه برگرفته از خصوصیات واقعی اشیا و انتزاع ذهن از آن: ماهیت سا٢گزینۀ   
 موضـوع بـه کند، می طرح که مبحثی هر اوّالً که است این سخن، یا متن یک بودنِ فلسفی مالك و میزان که داند می فیلسوف مقام در مالصدرا :٤ گزینۀ  

  قرآنی. و نقلی بیان و قلبی شهود نه باشد، عقلی استدالل و عقل بر متکی ثانیاً و باشد مربوط آن، به مربوط بنیادي مسائل و وجود یعنی فلسفه،
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  شناسیشناسی  روانروان
 ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٦١

ه (توضیحات مربوط به انواع مصاحبه مربوط بـ .است ویژه يها آموزش نیازمند و گیر وقت بسیار استفاده از مصاحبه بدون ساختار (بدون نظام)  
  هاي بعدي حذف نشده است. است و از چاپ ٩٨-٩٩کتاب چاپ 

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  شود) می استفاده اطالعات عمیق از مصاحبه بدون ساختار اخذ شود. (براي در پرسشنامه از خود فرد دربارۀ افکار و رفتار خاص او سؤال می -١  
بنابراین یک آزمون در اجراهاي متعدد باید متغیرهاي یکسـانی . ندا ساخته شده آني ه براد کنگیري کن را اندازه يزیدقیقاً چ دیها با آزمون -٢  

 را اندازه بگیرد.

ها سؤال شود. (در پرسشـنامه از خـود  گیرد، بدون این که از آن از طریق مشاهده، رفتارهاي افراد (نه احساساتشان) مورد مطالعه قرار می -٤  
  شود.) تارهاي خاص او سؤال میفرد مستقیماً دربارۀ افکار و رف

  ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٢
، اسـتفاده از پـردازش مفهـومی »حل براي رسیدن به هدف با توجه بـه شـرایط موجـود یافتن بهترین راهªدر حل مسئله که عبارت است از   

 گیـري و تصـمیم مسـئله بود. حـل دخواه کارآمدتر و پایدارتر گرفته، شکل شناخت تر باشد، مفهومی ما پردازش کارآمدتر است. زیرا هرچه
 است ادراکی پردازش بر مبتنی گیري ازحل مسئله و تصمیم کارآمدتر مفهومی، پردازش بر مبتنی

  ها:  بررسی سایر گزینه  
یفی توان گفت فقط از طریق خصوصیات ک بنابراین نمی .دارد قرار کیفی يها ویژگی تأثیر تحت حسی يها پردازش مفهومی عالوه بر ویژگی -٢  

  گیرد. صورت می
ترین مرتبـه شـناخت اسـت،  گیري که عالی ترین مرتبه شناخت است و هم در حل مسئله و تصمیم پردازش ادراکی هم در توجه که پایین -٣  

  تواند وجود داشته باشد.  می
کننـد. روش پـردازش  می استفاده مـیکنند، بلکه هم از پردازش ادراکی و هم از پردازش مفهو ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی انسان -٤  

 گیرد. هاي متفاوتی صورت می ادراکی و مفهومی نیز در افراد مختلف به شکل

 ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٣

هاي قبلی و همچنین با اسـتفاده از قـوۀ  هابا توجه به دانش و تجربه شود. در بیشتر موارد آن می شروع مسئله طرح با دانشمندان يها پژوهش  
  .گویند ها فرضیه می بدهند، به اینگونه پاسخ علمی يها مسئله بهاي  سنجیده و خردمندانه يها پاسخ کنند می می تخیلشان سعی

 ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٤

 دارد دوسـت فـرد که است ییها ویژگی خودآرمانی و فردي، يها ویژگی همان واقعی خودِ. دارند آرمانی خودِ یک و واقعی خودِ یک افراد همۀ  
  دهند. هایی که فرد درمورد خودش دارد، خود آرمانی او را شکل می آل یعنی ایده د؛باش داشته

  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٥
  دهند.  کودکان با دریافت واکنش دیگران به هیجانات خود جهت می  
  ها:  بررسی سایر گزینه  
 جانـاتیاز ه یبلکـه مسـتلزم آگـاه کـودك، خود جاناتیاز ه یآگاه مستلزمتنها  است که نه دهیچیپ يندیفرا ،یدر کودک یجانیرشد ه -١  

  یابد.  . رشد هیجانی در ابتدا معطوف به هیجانات ساده است و سپس به هیجانات مرکب تعمیم میاوست انیاطراف
 و سـرعت بـا حرکتـی -جسـمانی رشـد نوجـوانی، تا تولد زمان از. است حرکتی -جسمانی رشد رشد، ترین جنبۀ شاخص وترین  ابتدایی -٣  

  .است همراه بسیاري ییراتتغ
هاي  با توجه به رشد آگاهی کودکان از هیجان. است محبت و خشم ترس، ساده هیجان سه به معطوف کودکی، دورۀ در هیجانی رشد - ٤  

 تعمـیم و تـرحم سپاسـگزاري احساس پشـیمانی، همچون دیگر، مرکب يها هیجان مختلف و واکنش اطرافیان، هیجانات ساده به
  .یابد می

  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٦
 تغییراتـی از دسته آن معناي به پختگی یا گویند. رسش است، رسش یا پختگی می زیستی آمادگی به وابسته که رفتارهایی به شناسی روان در  

 ي بـرحـدود تـا تواند می نیز محیطی عوامل .گیرد می انجام طبیعی برنامۀ یک طبق زمان با گذشت و است وابسته زیستی آمادگی به که است
  .بگذارد تأثیر پختگی یا رسش
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 ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٧
یعنی نوجوانـان از لحـاظ جسـمانی تغییـرات سـریع و  .است همراه زیستی تغییراتترین  گسترده و شدیدترین با که اي است دوره نوجوانی  

  کنند. متعددي را تجربه می
  ها:  بررسی سایر گزینه  
رود نوجوانان هویت مثبت و باثباتی را کسب کننـد، ولـی ایـن  گیري هویت است و انتظار می شکلیکی از تکالیف اصلی رشد در نوجوانی  -٢  

  موضوع لزوماً درمورد همۀ نوجوانان اتفاق نمیفتد. 
 واکـنش و کنـد قضـاوت دینی و ارزشی مسائل اخالقی، دربارۀ بتواند بهتر فرد شود که می باعث جوانی و نوجوانی در شناختی سریع رشد -٣  

  .دهد تري نشان یقدق
 آن رنـگ و انـدازه بـه کاال را یک بودن مفید مثالً کنند؛ می عمل فیزیکی (عینی)، و حسی يها ویژگی یعنی ادراکی، براساس پردازش کودکان -٤  

   .سنجند ... میو تکیفی ماندگاري، براساس را کاال یک مندي فایده نوجوانان .است مفهومی نوجوانان، غالب پردازش که حالی در دهند، مینسبت 
  ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٨
تـرین  رایـج پـردازد. از کند و به تحریف خاطرات می هاي ایجاد شده را پر می است که در آن فرد چاله» اضافه کردنªاز خطاهاي حافظه  یکی  

 اتفـاق قـبالً خـاص رویداد آن کند یمادعا غلط به فرد که است نیفتاده اتفاق رویداد غیرواقعی بازشناسی یا یادآوري» اضافه کردنª خطاهاي
  آورد.  است. مانند نوجوانی که یک خاطرۀ غیرواقعی را به یاد می گرفته شکل »کاذب حافظهª گویند می حالتی چنین در. است افتاده

 ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٩
باید به میزان خاصی برسـد تـا  هاي بیرونی هاي حسی تابع شدت محرك است، یعنی تحریک حواس از سوي محرك تحریک هریک از گیرنده  

هـاي حسـی را تحریـک کننـد. در  توانند گیرنده هاي محیطی از حداقل شدت برخوردار نباشند، نمی آن عضو حسی تحریک شود. اگر محرك
ل تواند تحریک ایجـاد کنـد. بـه همـین دلیـ ها آنقدر کم است که نمی یا هیچ محرکی وجود ندارد یا شدت محرك» محرومیت حسیªشرایط 

 يهـا محـرك وسـیله بـه... و گوش چشم، مثل حسی يها گیرنده از یک هیچ که بگیرد قرار شرایطی در فرد یعنی حسی گوییم محرومیت می
  .نشود تحریک بیرونی

  ها:  بررسی سایر گزینه  
محرکی را انتخاب کـرده و  تواند هیچ کند، در نتیجه فرد نمی هاي حسی را تحریک نمی هاي محیطی گیرنده در محرومیت حسی محرك -٣و  ١  

  به آن توجه کند. 
تواننـد بـیش از چنـد  شود و افراد حتی با وجود دریافت پاداش نمـی دلیل آزاردهنده بودن نوعی شکنجه محسوب می محرومیت حسی به -٤  

 ساعت آن را تحمل کنند. 
 ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٠
 شـکل خـوگیري شود، ارائه متعدد دفعات به موردنظر محرك . یعنی اگر اگریکی از عوامل خوگیري، آشنایی نسبی با موضوع موردتوجه است  

آمـوزان  اي را تـدریس کنـد، دانـش کند. بنابراین اگر معلم موضوع جدید و تازه می ایجاد تمرکز شده، ارائه موضوع در مقابل، تازگی .گیرد می
  تمرکز بیشتري دارند.

  ها:  بررسی سایر گزینه  
است. تدریس موضوع به صورت مستمر و بدون وقفه باعث ایجاد یکنـواختی و خـواب » یکنواختی و ثبات نسبیªري یکی از عوامل خوگی -٢  

  شود.  آلودگی می
تر و بیشتر باشـد، کـارایی  است که مستلزم آگاهی کامل است. هر چقدر آگاهی کامل» درگیري و انگیختگی ذهنیªیکی از عوامل تمرکز  -٣  

  شود. ابراین آگاهی نسبی موجب کاهش عملکرد توجه و تمرکز میتوجه بهتر خواهد بود. بن
 خـوگیري شـود، ارائه متعدد دفعات به موردنظر محرك است. یعنی اگر اگر» آشنایی نسبی با موضوع موردتوجهªیکی از عوامل خوگیري،  -٤  

  .شود یري میهاي متعدد باعث ایجاد آشنایی و خوگ رو شدن با یک موضوع در کالس به گیرد. رو می شکل
  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٧١
 فـداي هشـدار را دادن دسـت از اینکـه. بدهد: از دست دادن محرك هدف و هشدار کاذب رخ است ممکن خطا دو هر ردیابی موقعیت هر در  

ر هشـدار کـاذب ت یعنی در تکالیف مهم .است کاذب همراه هشدار باتر  مهم تکالیف. دارد تکلیف اهمیت به بستگی برعکس، یا و بکنیم کاذب
  (ردیابی محرك هدف غایب) بیشتر اتفاق میفتد. 

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ردیابی عالمت در شرایطی که محرك هدف حاضر است = اصابت -١  
  از دست دادن (ردیابی نکردن) عالمت، در شرایطی که محرك هدف غایب است = رد درست -٣  
  الی که محرك هدف حاضر است = از دست دادن محرك هدف از دست دادن عالمت (ردیابی نکردن)، در ح -٤  
 ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٢
فراموشی  نمودار در که گیرد. همچنان می از یادگیري (بعد از به خاطرسپردن اطالعات) صورت بعد هاي نخست در ساعت فراموشی مقدار بیشترین  

  .شود و بعد از آن با گذشت زمان از شدت فراموشی کاسته می شود می وشفرام مطالب حافظه از نیمی تقریباً ساعت ١ گذشت از بعد یبینیم می
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  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٣
تـوانیم بـیش از  سازي محدودي دارد. ما نمـی مدت ظرفیت ذخیره سازي حافظه حسی نامحدود است، در حالی که حافظۀ کوتاه ظرفیت ذخیره  

ماده است. ولی در حافظـۀ حسـی  ٩تا  ٥مدت  غت قابل یادآوري در حافظۀ کوتاهمدت ذخیره کنیم. حداکثر ل چند اطالعات را در حافظۀ کوتاه
  حجم ردهاي حسی زیاد است و محدودیتی ندارد. 

  ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٤
 مسـئله حـل بـراي هـا آن از جدیـد يهـا موقعیـت در داند، می را مسئله حل يها روش که کسی .گذارد می تأثیر مسئله حل در ما توانایی بر گذشته تجربۀ  

    شود. آن کردن دشوار یا و حل راه شدن آسان باعث تواند می گذشته تجربه گویند. می »انتقالª را مسئله حل بر گذشته يها یادگیري تأثیر .کند می استفاده
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  گویند.  می» اثر نهفتگیªمشخص  زمانی مدت براي مسئله گرفتن حل نادیده اثر به -٢  
  ٣- ªمرحله چهارم از مراحل حل مسئله است.» حل بینی و اصالح راهباز  
  تداخل اطالعات یکی از عوامل موثر بر فراموشی است. -٤  
  ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٥
 بـودن پیچیده معناي به نشده تعریف هستند. خوب» خوب تعریف نشدهªنوع  از عمدتاً هستیم، مواجهها  آن با انسانی علوم در که ییها مسئله  

نیستند. همچنـین  تعریف قابل راحتی به متعددي دارند علل که آنجایی از پیچیده يها مسئله دیگر عبارت به است، مسئله یک حل شواريد و
  اقدامات مشخص و استانداردي براي اینگونه مسائل وجود ندارد و به دشواري قابل حل هستند. 

  کنند.  ن میرا بیا» مسائل خوب تعریف شدهªهاي  ها ویژگی سایر گزینه  
  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٦
 دسـت،ª و »انـدازد می فردا به را امروز کارª اصطالحاً و شود نمی عملی وي تصمیم گاه هیچ ولی بگیرد تصمیم دارد قصد است اجتنابی سبک داراي که فردي  

  .شود می بیشتر ها آن مشکل و دهند می دست از ار زمان درنتیجه، شود؛ می درست خود خودبه چیز همه که باورند این بر افراد، این ».کند می دست
  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٧
  گویند.  گیري می افراد سبک تصمیم گیري تصمیم یکنواخت و ثابت هاي روش به  
  ها است.  سبک سایر از بهتر یکی فقط و ها ناکارآمد از آن گیري مختلف کارایی یکسان ندارند، بسیاري هاي تصمیم سبک: ١ ۀگزین  
اند: زیربناي سبک تکانشی، عجله و شـتاب؛ زیربنـاي سـبک احساسـی،  گیري در عوامل زیربنایی با هم متفاوت هاي تصمیم سبک :٢ گزینۀ  

احساسات و هیجانات زودگذر؛ زیربناي سبک وابسته، اطاعت و پیروي کورکورانه و زیربناي سبک اجتنابی، اجتناب است. ولی زیربناي سـبک 
  منطقی اندیشیدن است. 

 هاي مهم، گیري خصوص در تصمیم هاي غیرمنطقی به گیري است و استفاده از سبک گیري منطقی بهترین شیوۀ تصمیم سبک تصمیم :٣ ۀزینگ  
  زا و خطرآفرین است.  آسیب

  ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٨
آورند (مثالً وقتـی درس  دست به رهایشانکا و رفتار از خوبی نتایج دارند انتظار دهند می انجام کاري یا شوند می مشغول تکلیفی به افراد وقتی  

دست آمـده  دهد و نتایج به خوانند انتظار دارند نمرۀ قبولی کسب کنند). زمانی که این انتظار برآورده نشود و فرد بین فعالیتی که انجام می می
ها و نتایج کار هیچ ربطی بـه کـار و تـالش او گیرد که ناتوان است و پیامد شود. یعنی یاد می اي نبیند، دچار درماندگی آموخته شده می رابطه

رسد که نمرۀ این درس ربطی به کـار و تـالش او نـدارد و  شده به این باور می ندارد. با توجه به این توضیحات، دانشجویی که در سؤال توصیف
  مهم نیست چقدر مطالعه کند.

  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٩
 خطـر در را خـود سالمتی و کند می ارزیابی خود، توانایی فراتر از و فشارآور صورت به را تموقعی یک یا رویداد یک شخص روانی، فشار هنگام  

 آیـاª :پرسد می خود از و کند می را ارزیابی آن خود، اولیه برداشت اساس بر ابتدا فرد موقعیت، با شدن رو روبه بیند. به عبارت دیگر هنگام می
 تغییـر بـراي کاري توانم می من آیاª :کند می ارزیابی را خود شخصی کنترل فرد مثبت باشد، سؤال این پاسخ اگر »کند؟ می تهدید مرا خطري

بـان  شود. در مثال ذکـر شـده اگـر دروازه فراخوانی می روانی، فشار کاهش براي فرد،اي  مقابله يها روش ترتیب این به »دهم؟ موقعیت انجام
اینکه این یک پنالتی سرنوشت ساز است و زنندۀ پنـالتی مهـارت خیلـی بـاالیی دارد) و موقعیت را تهدیدآمیز و خطرناك ارزیابی کند (مثالً 

همچنین کنترل شخصی خود را براي تغییر دادن این موقعیت، ضعیف ارزیابی کند، (توانایی من در گـرفتن پنـالتی عـالی نیسـت)، عملکـرد 
  رو خواهد شد. به رو ناکامی و شکست درنتیجه و امیدي نا و جمله درماندگیدهد و احتماالً با پیامدهاي نامطلوب از  تري از خود نشان می ضعیف

  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٨٠
 درستی نوشته شده است. نوع عالئم به ٤فقط در گزینۀ   
ئمـی گیري و حل مسئله و سایر عال عالئم شناختی: از دست دادن دقت و تمرکز، حواسپرتی، عدم توجه، اختالل در حافظه، ناتوانی در تصمیم  

  که مربوط به فرایندهاي شناختی است. 
  عالئم جسمانی: عرق کردن، تپش قلب، افزایش ضربان قلب، افزایش یا کاهش فشارخون، سرخ شدن صورت، معده درد و...  
  عالئم هیجانی: احساس نگرانی، ناامیدي، ترس، اضطراب و...  
  ردن، فرار کردن و... عالئم رفتاري: گریه کردن، داد زدن، دعا خواندن، پرخاشگري ک  


