


































































































95آزمون سراسري سال
 گروه آزمايشي علوم انساني�

پاسخ تشريحي
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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
1پاسخ: گزينۀ-1

(به معنيمعني درست واژه د) ضيعت: زمين زراعتي، دارايي ج) پتياره: مهيب، زشت/ و كار«ها: نيست.)»كشت
باتوجّه به گزينه»باهيبت«در معني»پتياره«واژ1كته:ن ا»1«ها ناچار بايد گزينۀنيز نادرست نيست، اما  نتخاب كرد.را

1پاسخ: گزينۀ-2
و اندوهناك. مصدر آن در عربيمعني درست واژه كَئيب: غمگين (مُالعبت: بازي كردن)/ مُداعبت: شوخي كردن، مزاح كردن اسـت./»كĤَبـه«ها:

بيكاِره: بي و گشاد سُدره: پيراهن سفيد و ناخشنود/ مييقه با آستينميل سِدرهاي كوتاه كه تا زانو ) ه: درختي در بهشت)رسد.
2پاسخ: گزينۀ-3

بادقّت، خيرهمعني درست واژه (بِربِر)  و بر بِرّ ُملهي: غافلها: ِملهي: آلت لهو)خيره/ ) كننده
ها:معني درست واژه در ساير گزينه

(زغن: پرنده1گزينۀ گير)تر از باز، موشاي است شكاري كوچك: چغز: قورباغه
و، جلوه: بارقه: پرت3گزينۀ
حيرت،تعجّب، اضطراب، ترس)4گزينۀ (دهشت: سرگشتگي،  : دهش: دادگري، انصاف، بخشش

4پاسخ: گزينۀ-4
ها:امالي درست واژه در ساير گزينه

هِجري: منسوب به هجرت)1گزينۀ ) َحجَري: منسوب به سنگ :
(زجر: شكنجه)2گزينۀ و دلتنگي : ضجرت: اندوه
(عمل: كار): امل: آرزو،3گزينۀ اميد

2پاسخ: گزينۀ-5
مغّني: نوازنده/ فترت: سستيامالي درست واژه ها: سباع: جانوران وحشي/ 

4پاسخ: گزينۀ-6
نام پديدآورندگان آثار:
و آدممراتع بهشتي، موش (اثر ديگر: خوشهها: جان اشتاينها هاي خشم)بك

(آثار ديگر: گوژپشت نتردام، بينوايان)خندد: ويكتور هوگوكارگران دريا، مردي كه مي
(آثار ديگر: ميرزا، ساالرينامه هاي زندان)پارهها، ورقها، چمدان: بزرگ علوي

(اثر ديگر: كليدر)هاي بياباني: محمود دولتجاي خالي سلوچ، اليه آبادي
ها:بررسي ساير گزينه

شدّاد: جالل رفيع/ آتش خاموش: سيم1گزينۀ ن دانشور: در بهشت 
محمّدعلي جمالزاده/ شهرناز: يحيي دولت2گزينۀ و شيرين: آبادي: تلخ
مي3گزينۀ الممالكارسالن: نقيببريم: جالل آل احمد/ امير: قمارباز: داستايوسكي/ از رنجي كه

3پاسخ: گزينۀ-7
تصّوف: اسماعيل حاكمي/ تصحيح تاريخ سيستان:نام پديد محمّدتقي بهارآورندگان آثار: سماع در 

3پاسخ: گزينۀ-8
مدّرسي تبريزي/ افسانه محمّدعلي  ها: صبحي مهتدينام پديدآورندگان آثار: ريحانةاالدب:

1پاسخ: گزينۀ-9
7تلميح: اشاره به داستان زندگي حضرت يوسف

______ جناس:
ها:بررسي ساير گزينه

اس: استعاره: نسبت دادن تراوش2گزينۀ (اضافۀ استعاري)كردن به رار/ سينۀ دريا
پوشي كردن كنايه از رازداريكنايه: پرده

(س«و»ر«آرايي: تكرار صامت: واج3گزينۀ و صامت5» غ«بار) (»ق/ اوّل بار)3در مصراع 
استعاره: سرو: استعاره از يار

[به] در:2) تيره شده1) كوبۀ در/ بگرفت:3) حلقۀ زلف2) انجمن، گروه1: ايهام: حلقه:4گزينۀ ) در خانه2) بيرون1) اخذ كرد/
(موي چهر1 يار) به حلقه تشبيهخطّ عذار تشبيه: 

(عذار يار) دچار ماه1دارِ بيت: بگرفت ماه از او:توضيح عبارت ايهام [زيبايي] او (موي روييده بر چهر1 يـار)2گرفتگي شد.) ماه از خطّعذارِ يار (
و (آشكاري راهبُرون رفتي از آن وجود ندارد.1زيباييِ چهر1 معشوق را) از او گرفت./ به در نيست راه از او:ماه را بهدرِ خانه ندارد.2)  ) راهي 
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3پاسخ: گزينۀ-10
 ها: ها در بيت بررسي آرايه

(بيت  كمند: استعاره از زلف يار»):د«استعار1 مصرّحه
(بيت و پروين: مجاز از »):ج«مجاز و اجرام آسمانيمه  ستارگان
(بيت  »):ب«موازنه

خالصيابدنمياوقيدصيد
↓↓↓↓↓

بهوشآيدنمياوجاممست
(بيت و نشر  »):ھ«لفّ

 حكايت نهان←قصۀ طوالني/ دهان←) زلفھ
(بيت  بخشي به باد صبا جان»): الف«استعار1 مكنيّه

4پاسخ: گزينۀ-11
:»4«هاي گزينۀ آرايه
 يه: تشبيه خود به تيرتشب

مُداوم و  كنايه: چشم داشتن كنايه از انتظار كشيدن/ خم شدن قامت كنايه از تحمّل رنج بسيار
(اضافۀ استعاري)  استعاره: آغوش كمان

 جناس: قامت، اقامت
2پاسخ: گزينۀ-12

و مشتاق شدم. عبارت: من از شنيدن سخنان استاد بهره  مند
 نادرست حرف اضافه خطاي ويرايشي: كاربرد

و به آن مشتاق شدم. عبارت ويرايش شده: من از شنيدن سخنان استاد بهره  مند
شود! حّتي با رفع خطاي حرف اضافه، باز هم، جملـه از نظـر اش برطرف نمي ست كه به هيچ شكل خطاي ويرايشي سازيِ طرّاح طوري جمله كته:ن

و درس آن» مشتاق«ت اين است كه بگوييم مخاطب، اوّل نسبت به چيزي معني نارساست شود. در جملۀ ساختۀ طرّاح،مي» مند بهره«و سپس از
و رفتارها رعايت نشده است.  ترتيبِ زمانيِ هيجان

2پاسخ: گزينۀ-13
و در ساير گزينهبه» رفتن«در اين گزينه در معني» شدن«فعل  ها اسنادي است. كار رفته

4اسخ: گزينۀپ-14
و ميان دل را به ما مي (برود) َروَد مي بايد كه وي نيز هم بر اين و صالح كارها و صواب (بنمايد) (بگويد). نمايد  گويد

 ها پي ببريم. ست تا به التزامي بودن فعلا راهنماي مناسبي» بايد«وجود
3پاسخ: گزينۀ-15

 گروه بدلي: منتقد مشهور غرب

م/ واج ن�ها: ت// ق/�/ د/�/ م/�/ ر/�/ و/ ه/ ش/ غ/�/ /�) ب/ ر/  واج)20/
 ها: بررسي ساير گزينه

 بلندپايه : گروه بدلي: اديب1گزينۀ

ء/ واج ب/�ها: ي/ د/ ب/�/ ل/�/ ي/�/ ا/ پ/ د/ ن/  واج)16(�/
 : گروه بدلي: شاعر معروف عَرب2گزينۀ

ع/ واج ا/ ش/ ر�ها: م/�// ف/�/ و/ ر/ ع/ ع/�/ ر/�/ /�) ب  واج)18/
و شوريده:4زينۀگ  گروه بدلي: عارف شيفته

ر/ واج ا/ ع/ ف/�ها: ت/�/ ف/ ي/ ش/ و/�/ د/�/ ي/ ر/ و/ ش/  واج)19(�/
2پاسخ: گزينۀ-16

 رفت/ نرود افعال ناگذر سر به بيابان گذاشت/ مي
 بررسي ساير افعال:

ميگ مي (گذرا به مفعول)/ گير (در اين معني گذرا به مفعول)/ شكست و متمّم)/ گرفت (گذرا به مفعول (گذرا به مفعـول)/ مـي فت شكسـت آورد
(گذرا به مسند) (گذرا به مفعول)/ شد
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1پاسخ: گزينۀ-17
و گزينۀ و ناپايداري دنيا : عبرت1مفهوم مشترك حديث شريف سؤال  پذيري

 ها:نهمفهوم ساير گزي
 : تغييرناپذيري ارزش انسان2گزينۀ
 : ناكامي عاشق3گزينۀ
غم4گزينۀ و گدازندگي  : گريستن

3پاسخ: گزينۀ-18
و گزينۀ  : بازگشت به اصل3مفهوم مشترك بيت سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه
 : گله از بخت نامساعد1گزينۀ
بي2گزينۀ  توجّهي به اهل فضل : گله از
و ناكامي در دنيا4گزينۀ  : فراگير بودن رنج

4پاسخ: گزينۀ-19
و گزينۀ و انتقاد از پستي مردم زمانه : مردم4مفهوم مشترك بيت سؤال  گريزي

 ها: مفهوم ساير گزينه
گل1گزينۀ  : تصوير نشستن شبنم بر روي
و قناعت2گزينۀ و دعوت به مناعت طبع  : نكوهش حرص
لي: شكوه از بداقبا3گزينۀ

1پاسخ: گزينۀ-20
و گزينۀ  انديشي : ضرورت عاقبت1مفهوم مشترك بيت سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه
و اعتراف به غفلت2گزينۀ  : ناكامي/ خوداتّهامي
بي3گزينۀ  بهرگي است. : پرهيز از فريب خوردن كه موجب
 : اميد واهي داشتن4گزينۀ

4پاسخ: گزينۀ-21
و گزينۀ مفهوم مشترك بيت سؤ بي4ال بي: و به قت پديدهخبري از حقي تأثير بودن در عالم هستي ي محدوددليل ظرفيّت وجود ها

 ها: مفهوم ساير گزينه
بي1گزينۀ  ارزشي وجود انسان در مقايسه با كائنات:
 انديشي : نهراسيدن از مرگ/ آخرت2گزينۀ
و دقّت در حقيقتِ پدي3گزينۀ ها ها/ زودگذر بودن موقعيّتده: دعوت به بينش وسيع

2پاسخ: گزينۀ-22
 هاي ارزشمند هاي پست، با وجود پديده ساالري/ عدم توجّه به پديده : شايسته2مفهوم گزينۀ

و آزادگي/ نكوهش مدح صاحبان قدرت مفهوم مشترك ساير گزينه  ها: ضرورت مناعت طبع
1پاسخ: گزينۀ-23

و به سبب اين ناسپاسي فّره ايزدي از وي دور شد. : به سرگذشت جمشيد1بيت گزينۀ  اشاره دارد كه در برابر خداوند تكبّر كرد
3پاسخ: گزينۀ-24

و شرايط، مالك نام3مفهوم گزينۀ و قضاوت دربار1 پديده : نيازمندي اين-فرضاً-هاست؛ مثالً تشنگي نشانۀ جهنّمي بودن است، حّتي اگر گذاري
ي اتّفاق بيفتد.تشنگي براي فرد بهشت

و سياه بودن نامۀ اعمال/ توجّه به آخرت ها: گناه مفهوم مشترك ساير گزينه  انديشي كاري
و مطلقاً ربطـي4ندارد؛ مفهوم گزينۀ»2«و»1»هاي هم در واقع، هيچ تناسبي با گزينه4نكته: گزينۀ توصيفِ زيبايي زلف سياه زيبارويان است

و گناه و اينكار به نامۀ اعمال و در همه حال ها ندارد. به تعبير شاعر، عاشق همهي و در هنگام رسيدگي به نامـۀ اعمـال-جا حّتي در روز قيامت
و معشوق است.  خلق تنها در پي عشق

1پاسخ: گزينۀ-25
و تنها براي كسبِ شهرت/ نكوهش رياكاري : نكوهش عُزلت1مفهوم گزينۀ  نشيني بدون اخالص

و ساير گزينهمفهوم مشترك بي و كمال است. ها: عزلتت سؤال  نشيني موجب سعادت



4

زبان عربـيزبان عربـي
گزینۀ-۲۶ ۳پاسخ:

(بی غنی الحمید: الغنّی نیازمندید/ شام الفقراء: أنتم مردم/ الّناس: کلیدی: ستودهکلامت و نیاز)
گزینهیکلیدکلامتبررسی ها:در

گزینه»:الّناس« [رد »]۴«و»۳«هایمردم
الفقراءأ« (می»:نتم هستید نیازمند الفقراء«باشید)؛شام گزینه»أنتم [رد است. اسمیه جمله ]»۲«و»۱«هاییک

بی تنها خدا الحمید: الغنّی هو (میونیازالله است گزینهستوده سایر [رد ها]باشد)
گزینۀ-۲۷ ۴پاسخ:

که جوانانی الّذین: الشباب کلیدی: میکلامت زندگی یعیشون: می/ ایستادگی یقفون: سختیکنند/ برابر در املصاعب: وجه هاکنند/
گزینه در کلیدی کلامت ها:بررسی

جوانانی الّذین: اسمالشباب از بعد اگر خاص موصول اسم به»ال«که؛ بیاید می»که«صورتدار گزینهترجمه سایر [رد ها]شود.
می زندگی فعیعیشون: گزینهکنند؛ [رد است. مضارع »]۲«و»۱«هایل

گزینۀ-۲۸ ۱پاسخ:
کلید سیعیکلامت زندگی/ شیرین یا تلخ مرّها: أو الحیاة حلو ماند/ نخواهد یبقی: لن گذشت)رب: (خواهد کرد. خواهد عبور :

گزینهیکلیدکلامتبررسی ها:در
به منصوب مضارع فعل ماند؛ نخواهد یبقی: آیندهبه»لن«لن میصورت ترجمه گزینهمنفی [رد »]۴«و»۲«هایشود.

زندگی؛ شیرین یا تلخ مرّها: أو الحیاة مضاف»الحیاة«حلو گزینهاینجا سایر [رد است. ها]الیه
گزینۀ-۲۹ ۳پاسخ:

می نیکی ... دارد دوست را خدا که) (کسی که هر یُحسن: الله یحّب من کلیدی: یُبکلامت الله یُحّبه من دوسـتکند./ را او خـدا کـه هـر ِعُد:
می دور کند.دارد

می نیکی ... دارد دوست را خدا که) (کسی هرکه یُحسن: الله یحّب به»یحسن«و»یحّب«کند؛َمن جملـهباید نـه شوند، ترجمه فعلیه صورت
گزینه سایر [رد ها]اسمیه.

می دور دارد، دوست را او خدا که کسی یُبِعد: الله، یحّبه گزینه.ندکَمن سایر ها][رد
گزینۀ-۳۰ ۴پاسخ:

گزینه سایر رد ها:دالیل
شد.۱گزینۀ پرسیده ُسِئَل: :

چیست؟ دین علم حقیقت شد: پرسیده امام از درست: ترجمۀ
او۲گزینۀ به نیازت إلیه: حاجتک داد/ پاسخ أجاَب: :

عبادت او به نیازت اندازۀ به را خدا داد: پاسخ درست: کن.ترجمۀ
بدی۳گزینۀ الّسیئات: بده)/ (انجام کن عمل اعمل: طاقتت: طاقتک: ها/

بدی جهنم به نسبت طاقتت اندازۀ به و درست: بده.ترجمۀ انجام را ها
گزینۀ-۳۱ ۱پاسخ:

سؤال: عبارت شو«ترجمۀ داخل سپس بگذار در پشت را خودت پس شوی ملحق ما به که بخواهی به».اگر عبارت (ازف«این خـود، راموشـی
مطلوب به رسیدن راه در گزینه»خودگذشتگی) همۀ در مفهوم این که دارد. بهاشاره گزینۀها است.»۱«جز مشهود

گزینۀ-۳۲ ۳پاسخ:
منی گزینهرستگار سایر [رد است. منفی مضارع یُفلِح؛ ال ها]شود:

غد؛ معنای»مستقبل«فردا: گزینه»آینده«به [رد »]۴«و»۲«هایاست.
گزینۀ-۳۳ ۲پاسخ:

از بعد اگر أستطیُع: گزینه»لیت«بتوانم: [رد است. التزامی مضارع فارسی در آن معادل بیاید، مضارع »]۴«و»۱«هایفعل
اوالً: لبـاطنی؛ االثنیِن اللونیِن را: درونم رنگ پـس»ایـن«دو نیامـده فارسـی جملـۀ گزینـۀ»هـذا«در دو ثانیـاً:اضـافی»۴«و»۳«در اسـت.

بهمفعول باید و است فرعیبه اعراب با منصوب گزینه»یاء«صورت [رد گزینۀ]»۴«و»۳«هایبیاید. [رد نیست. نکره ضمن »]۱«در
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مطلب: درک ترجمۀ
(اسطوره« اّمة کّل عند ثقافةاألساطیر من جزء ُامتی) هر نزد فوجـوداُالّمةها هسـتند)، امـت آن فرهنـگ از مـن(جزئی عنـارص و شخصـّیات

شخصـیت وجود (پس العربّی و اإلیرانّی والشعبین الّضـّحاک قّصـة مثـل اإلیرانّیـة األسـاطیر فـی عربـی) و ایرانـی ملـت دو از عنـارصی و هـا
اسطوره (در و... سودابة و الشـعبینکیکاووس بـین الصـلة وجود علی دلیل و...) سودابه و کیکاووس و ضّحاک قصۀ مثل ایرانی (دلیلـیهای .

الثقافّیة العالقة هذه است.) ملت دو میان ارتباط وجود بر اسـالماشتّدت(راهنامیی) ظهـور از بعـد فرهنگـی ارتبـاط (این االسالم ظهور بعد
(به الدین هذا ّرصح ما بعد خاّصة گرفت) اینشدت از بعد برابـخصوص (بـه الشعوب! أفراد جمیع بین بالتساوی کرد) ترصیح دین این ریکه

ملت افراد همۀ هسـتندبین چیزهـایی (هـامن المتحو! و تزول ال اّلتی هی است) آن شبیه آنچه و امور این (و شابهها ما و األمور هذه و ها!)
منی بین از منیکه نابود و ارتباط)روند این دیگر منودهای (از الصلة لهذه اُالخری املظاهر ِمن نتصّوره-شوند!) ما خالف علی بـرخالفو-(-و

می تصّور را آن فارسّی-کنیمآنچه مفردات وجود درةرنیکة) (کـه التجـارة طریـق عـن العربّیـة فـی دخلت است) بسیاری فارسی لغات (وجود
کتـاب ترجمۀ (و ذلک عکس و الزیارة، رحالت و الکتب ترجمة و تجارت) راه از است شده وارد وعربی آن) عکـس و زیـارتی سـفرهای و هـا

عن زبـانأیضًا (کـه خالفته! مرکز و بالطه فی رائجة الفارسّیة الّلغة کانت اّلذی عثامنی) حکومت طریق از همچنین (و العثامنی الحکم طریق
مل الفارسّیة الّلغة اّن بود) رایج خالفتش مرکز و دربار در منیتکنفارسی احساس فارسی (زبان (کـهتشعر اضـمحاللها، تحـاول العربّیة أّن کرد)

میزبا تالش آن نابودی برای عربی مین که است همین برای (پس الطاهرّیین أّن نری فلذلک أّولکند) أّسسـوا قد کانوا اّلذین طاهریان) بینیم
مـن أقـوی بالعربّیـة تعّلقهـم أصـبح بـود) مسـتقل عباسیان از (که العباسّیین عن استقّلت بودند) کرده تأسیس را حکومتی اولین (که حکومة

قویتعّلقه عربی به (وابستگیشان بالفارسّیة! شد.)م فارسی به وابستگیشان از »تر
لغات: برخی ترجمه

فرهنگ۱ ثقافة: می۲) تصور نتصّور: ملت۳کنیم) دو الشعبین: سفرها۴) رحالت: (
ارتباط۵ العالقة: الصلة: رایج۶) رائجة: یافت۷) شدت اشتّدت: دربار۸) کاخ، بالط: (
خاّصة:۹ می۱۰خصوصبه) تالش تحاول: کرد۱۱کند) بیان کرد، ترصیح ّرصح: (

کردن۱۲ نابود اضمحالل: شاب۱۳) استه) شبیه منودها۱۴: املظاهر: (
گزینۀ-۳۴ ۳پاسخ:

منت: براساس
گزینه ها:ترجمۀ

می۱گزینۀ عربی زبان در فقط را آن که دارد وجود عجیبی پدیدۀ لغات: وجود آن و است!فارسیبینیم آن در متعدد
برمی۲گزینۀ طاهریان حکومت تأسیس علت این: به آنگردد گردد!که چیره عربی بر فارسی که خواستند ها
قوی۳گزینۀ فرهنگی ارتباطات منی: بین از دومی برخالف اولی پس است، سیاسی ارتباطات از رود!تر
اسال۴گزینۀ بیان از بعد ملت دو میان رابطۀ ملت: افراد میان برابری به است.م شده ظاهر ها

این (نه یافت شدت اسالم از بعد مخصوصًا فرهنگی ارتباطات منت به توجه با قـویتوضیح: و شـد) ظـاهر اسـت.کـه سیاسـی ارتباطـات از تـر
می بین از سیاسی هیچارتباطات فرهنگی ارتباطات ولی منیروند، بین از روند.گاه

گزینۀ-۳۵ ۳پاسخ:
می نتیجه منت از ...آنچه که است این گیریم

گزینه ها:ترجمۀ
عثامنی۱گزینۀ زمان در ادارات زبان تنها ترکی زبان است.: بوده ها
است.۲گزینۀ بوده دعوا نابودی و بقاء برای فارسی و عربی زبان دو میان :
مرب۳گزینۀ افراد ارادۀ به فقط آن نابودی یا ارتباط ایجاد منی: شود.وط
اسطوره۴گزینۀ دروغ: هامن ملتها فرهنگ که هستند میهایی خراب معموًال را کند.ها

می اشاره این به منت دارد.توضیح: و... سیاست و فرهنگ به بستگی ارتباط، نابودی و ارتباطات که کند
گزینۀ-۳۶ ۱پاسخ:

بر دارد داللت عربی زبان کنار در فارسی زبان ...زندگی
گزینه ها:ترجمۀ

این۱گزینۀ زبان: از را زبانی هیچ نابودی مسلامنان نخواستند.که جهان های
آن.۲گزینۀ بر چیرگی برای عربی زبان ضعف و فارسی زبان قدرت :
رابطه۳گزینۀ هیچ که می: خودش راه در هریک پس نیست، فارسی و عربی میان رود.ای
ع۴گزینۀ زبان اساس که ندارد.: وجود آن بر شدن چیره برای امکانی هیچ پس است، شبیه فارسی زبان به ربی

منی را زبانی هیچ نابودی مسلامنان زبانتوضیح: کنار در و دارد.خواهند وجود عربی زبان دیگر های
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گزینۀ-۳۷ ۱پاسخ:
است! ............... ملت دو میان دوستی ارتباط وجود دالیل از

گزی ها:نهترجمۀ
مشرتک۱گزینۀ فرهنگ و کلامت :
عباسیان۲گزینۀ از طاهریان حکومت استقالل :
اسطوره۳گزینۀ جنگ: تجاری، سفرهای هاها،
دو۴گزینۀ آن لغات و زبان دو قواعد در مشرتک مبانی :

گزینۀ-۳۸ ۴پاسخ:
عبارت:حرکت کامل بَ«گذاری اإلسالم، بَْعَد اشتّدْت العالقُة الّشعوِبهِذه أفراِد َجمیعِ بَْیَن ِبالتَّساوی الدیُن هذا ح َرصَّ »!ْعَدما
اعراب←الدیَن از تبعیت به مرفوع و بیان) (عطف (تابع است.)»هذا«الدیُن (فاعل)

گزینۀ-۳۹ ۴پاسخ:
عبارت:حرکت کامل الّصلِة«گذاری لِهِذه األُخری املظاِهِر العربّیِةمفرداٍتوجوُدِمَن فی َدَخلَْت کثیرٍة »فارسّیٍة

مضاٌف مؤخر مجرورمبتدای و الیه
برای←کثیرٌة دوم (صفت است.)»مفرداٍت«کثیرٍة آمده مجرور آن از تبعیت به که است

گزینۀ-۴۰ ۲پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

متعد۱ٍّگزینۀ معرب←: الفتح←الزم/ علی مبنی
انفعال:۳گزینۀ باب افتعال←من باب من
محال۴ًگزینۀ منصوب و حال محالً←: مرفوع و خرب

گزینۀ-۴۱ ۳پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

ضمیر۱گزینۀ فاعله و فعل فعلیة»هی«: الجملة و ضمیر←املسترت اسمه الناقصة، األفعال من املسترت»هی«فعل
ضمیر۲گزینۀ فاعله ضمیر←رتاملست»هی«: املسترت»هی«اسمه
العلّة۴گزینۀ حرف بحذف مجزوم فعل بالسکون←: مجزوم فعل

گزینۀ-۴۲ ۳پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

مشبهة)۱گزینۀ (صفة مشتق جامد←:
للمنعوت۲گزینۀ بالتبعّیة مجرور و نعت بالتبعّیة←»تلک«: مجرور و بیان عطف
مجرو۴گزینۀ و نعت بالتبعّیة: بالتبعّیة←ر مجرور و بیان عطف

گزینۀ-۴۳ ۴پاسخ:
وزن سه بر آلت آید.می»ِمفعال«و»ِمفَعلة«،»ِمفَعل«اسم

گزینه سایر ِمکَنسة«ها:در ِمقَبض، هستند.»ِمصباح، آلت اسم
آن.»َمکَتَبة«اما مبنای بر نه هست آلت اسم وزن بر نه زیرا نیست، آلت اسم

گزینۀپ-۴۴ ۴اسخ:
یَمت یموَت←لن نیست.)»لن[«لن علّه حرف حذف به نیازی بنابراین است، ناصبه حرف

گزینۀ-۴۵ ۲پاسخ:
گزینه سایر ها:بررسی

واحدا۱ًگزینۀ قصیدة میواحدًةقصیدًة←: قرار معدود از بعد ترتیبی اعداد مانند دو و یک می(اعداد مطابقت معدود با و ند.)کنگیرند
مدعّویَن۳گزینۀ ثالث می←: معدودشان عکس جنس نظر از ده تا سه (اعداد مدعّویَن آیند.)ثالثة
دقائق۴گزینۀ عرشة می←: معدودشان عکس جنس نظر از ده تا سه (اعداد دقائق آیند.)عرش
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گزینۀ-۴۶ ۱پاسخ:
منی ساخته مجهول فعل ناقصه افعال فعاز ساخت برای زیرا صورتیشود، در هست مفعول و فاعل به نیاز مجهول ول اسـم ناقصـه افعـال که

دارند. خرب
پرش مسابقۀ در ما همسایۀ دخرت عبارت: بخواهد-ترجمۀ خدا شد.-اگر خواهد برنده

گزینۀ-۴۷ ۴پاسخ:
از بعد حرف»إّن«هرگاه بیاید»ما«، کافه) منی»إّن«(مای کند.عمل

ینفقو املؤمنیَن ینفقوَن←َنإمّنا املؤمنوَن إمّنا
۴۸-) گزینۀ )۴و۱پاسخ:

میمفعول را بدینفیه داد تشخیص جمله معنای از مفعولتوان از قبل آن ترجمۀ در که اضافهصورت حرف درمی»در«فیه آن معادل که آید
ندارد. وجود عربی جملۀ

گزینه ها:بررسی
أیّام۱گزینۀ رسممفعول←: ترجمه: میفیه؛ زیاد زمستان روزهای در کوه در شود.ا
األیّام۲گزینۀ مفعولمتعّجب←: و رومنه است، طوالنی چه ترجمه: منصوب؛ و ندیدمبه آن در را دوستانم که .زهایی
أألیّاُم۳گزینۀ منی←: کردن فکر بدون مؤمن برای روزها مرفوع؛ و گذرد.فاعل
طوال۴گزینۀ أبداً/ منی؛فیهمفعول←: فراموش زندگی طول در هرگز که است روزهایی موفقیت روزهای شود.ترجمه:

است. شده اعالم درست گزینه دو هر سنجش، سازمان کلید طبق توجه:
گزینۀ-۴۹ ۱پاسخ:

پرنده«حالت»مضطّراً« می»الطائر: نشان دهد.را
گفت: اضطراب با زندانی پرندۀ ترجمه:

گزینه سایر ها:بررسی
تکرّما۲ًگزینۀ لهمفعول←:

به مرا اکنون من صاحب ای بکش،ترجمه: داشنت بزرگ خاطر
مفعول۳گزینۀ قلیالً: مفعول: محّبة: دوم/ لهبه

به دوستی از کمی من به یا (ببخش).ترجمه: بده محبت خاطر
مفعول۴گزینۀ راحًة: له:

کن. رها راحتی برای قفس این از مرا یا ترجمه:
گزینۀ-۵۰ ۳پاسخ:

عبارت:حرکت اعراب و االرجیُمالشیطاُنکاَن«گذاری عاَهَد یالجهوَللناسَکقد سادتِِهتحَتجَعَلأن َهِبمندینارینلیلٍةکلَّو »!الذَّ
صفت کان مفعولمفعولاسم فعل صفت مفعولبه م.فیه مفعولفیه مجرورالیه و جار به

منصوب مضارع

منصوبمفعول←الناسَک و به
تبعیت←الجهوَل به منصوب و صفت
منصوب←یجَعَل مضارع فعل
منصوبمفعول←تحَت و فیه

منصوبفیمفعول←کلَّ و ه
فرعیمفعول←دیناریِن اعراب با منصوب و »یاء«به

سؤال صورت در کنید منصوب«دقت شامل»کلمۀ پس است خواسته فعل«را و می»اسم دو کلمـۀهر سؤال، صورت در بایـد»تحـَت«شود.
واژۀ از می»وساِدتِه«قبل گرفت.قرار

و زندگـي و زندگـيدين دين
3پاسخ: گزينۀ-51

از اينبا توجه به و دريا«كه اين آيه در»ها روزي دادن به انسان«و» سوار شدن در خشكي و اين دو مفهوم هـر دو از افعـال الهـي صحبت كرده
و انجام كارهاست، اشاره به توحيد در ربوبيت دارد. مقصود از توحيد در ربوبيت آن است كـه خداونـد، جهـان را اد و ادار1 جهان اره مسير تدبير

و مي ميكند  نمايد. به سوي مقصدي معين هدايت
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1پاسخ: گزينۀ-52
به قانون و نظام جهان را سامان داده، و پويايي انسان نيست. خداوند با چه زيبايي رابطۀ ميان قدرت اختيار انسان اي كـه گونـه مندي مانع تحرك

و صعود وي به سوي تنها اين نظام سدّ راه او نشود، بلكه زمينه نه ساز عروج هاي كمال گردد. بنابراين قوانين حاكم بر هستي، زمينه قلهساز عروج
 هاي كمال است.و صعود انسان به سوي قله

و قدرت اختيار انسان اشاره دارد، آيۀ آيه و لتبتغوا مـن(اي كه به رابطۀ قوانين حاكم بر هستي اهللا الّذي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره
و لعلّكم تش و مسـخّر انسـان)كرونفضله و دريا در صـورتي رام است. طبق اين آيه، ما در چارچوب قوانين حاكم بر هستي حق انتخاب داريم

و قانون شود كه آدمي ويژگي مي و متناسب با آن ابزارهايي مثل كشتي بسازد. مندي ها  هايش را بشناسد
4پاسخ: گزينۀ-53

مي3آيۀ و كسـاني كـه ما آسمان(فرمايد: سور1 احقاف و مشخص نيافريـديم و سرآمدي معين و آنچه ميان آن دو است را جز به حق و زمين ها
و حكيمانه»حق«واژ1 با توجه به كليد)كافر شدند، از آنچه انذار شدند، روي گردانند. و با توجه بـه كليـدواژ1، هدفمندي اجـل«بودن آفرينش

بيانمندي حاكم بر آسم موقتي بودن قانون» مسمي و زمين، مورد مي ها  گيرد. توجهي كافران قرار
 ها: بررسي ساير گزينه

و اليه المصير(: اين مفهوم، مرتبط با آيۀ:1گزينۀ و األرض بالحقّ ...  است.)خلق السّماوات
و األرض طوعاً(: اين مفهوم، مرتبط با آيۀ:2گزينۀ و له اسلم من في السّماوات  است.)و كرهاً افغير دين اهللا يبغون
آن است. همچنين سرآمد آسمان)و صوّركم فاحسن صوركم(: اين مفهوم، مرتبط با آيۀ:3گزينۀ و زمين بودن، ارتباطي به خلق ها به بهتـرين ها

 صورت ندارد.
2پاسخ: گزينۀ-54

و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقي(با توجه به آيۀ: ان)و من يسلم وجهه الي اهللا مي، و اسـتوار سان در صورتي تواند به ريسمان محكـم
و نيكوكار باشد.  الهي تمسك جويد كه خود را تسليم خدا كند

1پاسخ: گزينۀ-55
مي59با توجه به آيۀ در(فرمايد: سور1 نساء كه و اليـوم اآلخـر، پـس اگـر و الّرسول إن كنتم تؤمنون باهللا فإن تنازعتم في شيء فردّوه الي اهللا

و پيامبر چي و نزاع كرديد، آن را به خدا و روز آخرت ايمان داريد6زي ستيزه در هنگـام6، رجـوع بـه پيـامبر)بازگردانيد، اگر به خدا
و روز معاد است. با توجه به ادامۀ آيه كه مي و سرانجامش نيكوتر«فرمايد: منازعات، نشانۀ ايمان به خدا و احسن تأويالً، اين بهتر است ذلك خير

و سرانجام نيك است.6، ثمر1 رجوع به پيامبر»است  در هنگام منازعات، عاقبت
4پاسخ: گزينۀ-56

و دستاويزي نباشد بعد از آمدن پيـامبران(با توجه به عبارت: ،)لئلّا يكون للنّاس علي اهللا حجّة بعد الّرسل، تا براي مردم در مقابل خداوند، بهانه
و دستاويز با آم مي» اتمام حجت بر انسان«دن پيامبران مفهوم نبودن بهانه  رساند. را

و فكر خود مـي مفهوم دوم اين آيه كه بيشتر از كتاب تواننـد هاي قديم طرح شده، اختياري بودن هدايت است. طبق اين آيه، چون مردم با عقل
و خداوند حجت را بر آن تم دريابند كه سعادت آنان در گرو پيروي هدايت الهي است  ام كرده، اين مفهوم يادآور هدايت اختياري است.ها

3پاسخ: گزينۀ-57
آن«يكي از علل آمدن پيامبران متعدد، و ترويج پيوستۀ است. اين تداوم سبب شد كه تعـاليم الهـي در ميـان مـردم» لزوم استمرار در دعوت

و كساني نتوانند به سادگي آن را از مي و فرهنگ آنان شود  ان جامعۀ بشري بيرون كنند.بماند، جزء آداب
1پاسخ: گزينۀ-58

ال تموت، اي فرزند آدم، من زنده«با توجه به حديث: ال اموت اطعني في ما امرتك اجعلك حيّاً در اي هستم كه نمـي يا بني آدم انا حيّ ميـرم مـرا
به»اي بخشم كه نميري ام اطاعت كن تا تو را زندگي آنچه به تو امر كرده ال تموت«، راه وصول يعني اطاعـت» اطعني في ما امرتك«،»اجعلك حيّاً

 همراه با اخالص، منطبق با دستورهاي الهي است.
3پاسخ: گزينۀ-59

به)و لن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيالً(آيۀ مشهور است، بيانگر حفظ استقالل جامعۀ اسالمي در برابر كفار اسـت» نفي سبيل«كه
مي كه از نتايج  پاسخ درست است.»3«باشد. بنابراين گزينۀ ارزشمند تشكيل حكومت اسالمي

1پاسخ: گزينۀ-60
به7اگر پس از شهادت امام علي مي7جانبه از امام حسن طور همه، مردم و اگر مردم در مقابل نصب يزيد به خالفت اعتراض پيروي نمودند

و زيربار نمي مي اس كردند و گسترده نميرفتند، انحراف از و يارانش، براي جلـوگيري7شد كه الزم باشد امام حسين الم آنقدر عميق و خانواده
 از نابودي اسالم، خود را فدا كنند.

و گسترده از دين اسالم كه منجر به شهادت امام حسين 8جانبه از امامان معصوم شد، آن بود كه مردم همه7بنابراين دليل انحراف عميق

و زير بار حكومت طاغوت رفتند.يپيروي نم  كردند
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3پاسخ: گزينۀ-61
و آماد1 دريافت معرفت الهي بوده بسياري از انسان انـد قرار گرفته8اند، مورد توجه معنوي ائمۀ اطهار هاي بافضيلت كه روح خود را پاك كرده

و معرفت بر قلب و منزلت انسانو انوار حكمت  هاي بافضيلت ناشي از بندگي واقعي آنان در برابر خداست. هاي آنان تابيده است. مقام
2پاسخ: گزينۀ-62

(تـورات)(سور1 انبياء 105با توجه به آيۀ و لقد كتبنا في الّزبور من بعد الذّكر انّ األرض يرثها عبادي الصّالحون، همانا مـا در زبـور پـس از ذكـر
و تورات نقل شده، وراثت زمـين توسـط، وعد1 قرآني كه از كتاب)ندبر نوشتيم كه زمين را بندگان شايستۀ من به ارث مي هاي آسماني مانند زبور

 بندگان صالح خداست.
1پاسخ: گزينۀ-63

(مردمان) استوار سازي.«با توجه به عبارت و پذيرش (حكومت) او را در سراسر زمين خود با رغبت كـه در دعـاي» حتي تسكنه ارضك طوعاً، تا
خ مي7داوند حكومت حضرت مهدي فرج آمده، و پذيرش مردمان در سراسر زمين استوار  سازد. را با رغبت

4پاسخ: گزينۀ-64
مي يكي از پاسخ قـل يحييهـا الّـذي(فرمايـد: هاي قرآن كريم به منكران كه در معاد جسماني شك دارند، اشاره به خلقت اوليۀ انسان است كه

ميانشأها اوّل مرة، بگو همان خدايي  )كند. كه او را نخستين بار آفريد، دوباره زنده

4پاسخ: گزينۀ-65
مي 100و99با توجه به آيات حّتي اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون لعّلي اعمل صالحاً فيما تركت كلّا انّها كلمـة(فرمايد: سور1 مؤمنون كه

(گناهكاران و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون، آنهو قائلها آن) مي گاه كه مرگ يكي از گويند: پروردگارا مرا بازگردانيد باشد كـه عمـل ها فرا رسد،
آن)ام. صالح انجام دهم آنچه را در گذشته ترك كرده و جبران اعمال اين است كـه: پاسخ خداوند به درخواست بازگشت هرگـز! ايـن(ها به دنيا

و پيش روي او برزخ است سخني است كه او مي مي گويد )شود. تا روزي كه برانگيخته

2پاسخ: گزينۀ-66
كه فهميدند خداونـد چگونـه، خردمندان پس از اين)قل سيروا في األرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثمّ اهللا ينشيء النّشأة اآلخرة(با توجه به آيۀ:

 آفرينش را آغاز كرد، آفرينش آخرت را درك خواهند كرد.
2پاسخ: گزينۀ-67

ت و اهللا غفور رحيم(وجه به آيۀ: با و يغفر لكم ذنوبكم ، دوستان خدا از پيـروي از پيـامبر اسـالم)قل إن كنتم تحبّون اهللا فاتّبعوني يحببكم اهللا
مي6  ) مغفرت الهي.2) دوستي خدا،1برند: دو بهره

4پاسخ: گزينۀ-68
و شاورهم في األمر(با توجه به آيۀ: و استغفر لهم آنفاعف عنهم و برايشان فإذا عزمت فتوكّل علي اهللا انّ اهللا يحب المتوكّلين، پس از ها درگذر

و با ايشان در كارها مشورت كن، پس چون تصميم گرفتي، بر خدا توكل كن كه خدا متوكلين را دوست دارد. پـس از توصـيه بـه)آمرزش بخواه
اس6مشورت با مردم براي انجام كارها، به پيامبر اكرم  و توكل بر خدا دستور داده شده است.عزم  توار

4پاسخ: گزينۀ-69
و استدالل سخن بگوييم. دفاع و ارتقا ببخشيم تا بتوانيم با ديگر مسلمانان با معرفت و استدالل، اعتال منطقـي از بايد اعتقادات خود را با دانش

و جدايي نمي اعتقادات نه دل تنها سبب تفرقه ميها را به يكد شود، بلكه  كند. يگر نزديك
1پاسخ: گزينۀ-70

و مبدأ آرامش در خانواده، اوست. و آرامش بيشتر است  توانايي زن نسبت به مرد در ايجاد سكونت
3پاسخ: گزينۀ-71

مي گيرد، به همان ميزان، مسئوليت به ميزاني كه پوشش يك زن از حدود اسالمي فاصله مي ، نتيجـۀ فاصـله گيرند. بنـابراين ها مورد غفلت قرار
 هاي اصلي است. گرفتن پوشش يك زن از حدود اسالمي، غفلت از مسئوليت

و مسئوليت و ثمر1 اين وظيفه خو ها، مانند ساير مسئوليت البته فايده ميدها، ابتدا به و سپس به جامعه  رسد. زن
2پاسخ: گزينۀ-72

 جه داشته باشيم، ديگران در دل ما جاي خدا را نخواهند گرفت.اگر در هنگام گفتن تكبير، به بزرگي خداوند بر همه چيز تو
2پاسخ: گزينۀ-73

فقيه باشد: باتقوا، يك مجتهد عالوه بر تخصص در فقه بايد پنج شرط داشته باشد تا از نظر دين مشروعيت رهبري داشته باشد، يعني بتواند ولي
و عادل، زمان و باكفايت، داراي شجاعت  قدرت روحي.شناس، با تدبير

و رهبري او مورد پذيرش دين است. در غير اين  صورت، پيروي از دستورات وي حرام است. فقيهي كه اين پنج شرط را داشته باشد، حكومت
1پاسخ: گزينۀ-74

و نهي او مفسده و نهي از منكر آن است كه: شخص بداند در امر دهد يا بداند كه از ايـن اي نيست. پس اگر احتمال يكي از شرايط امر به معروف
و نهي به معن و نهي او ضرر جاني يا آبرويي يا مالي قابل توجه دارد، بايد روش ديگري پيش گيرد. بنابراين وجود مفسده در امر اي ضـرر طريق امر

 جاني يا آبرويي يا مالي قابل توجه است.
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3پاسخ: گزينۀ-75
و تقويت جس و ورزش كه براي نشاط، سالمتي ميبازي و روح انجام شود، اگر به قصد آمادگي بيشتر براي انجام وظايف الهـي باشـد، مسـتحبم

و بازي و پاداش اخروي دارد. اگر ورزش بي است و هاي دنياي كنوني ضرورت يابد، فراهم باري بندو هاي ورزشي براي دور شدن افراد جامعه از فساد
 كردن امكانات آن واجب كفايي است.

ييزبان انگليسزبان انگليس
3پاسخ: گزينۀ-76

مي او بعد از بيدار ماندن تا خيلي ديروقت براي تمام كردن پروژ1 مدرسه  كرد. اش، بسيار احساس خستگي
و اين ( توضيح: با توجه به مفهوم جمله بهheكه صفات مفعولي معموالً براي توصيف انسان مي)  درست است. (tired)روند، صفت مفعولي كار

4ۀ پاسخ: گزين-77
[يا نه]. و به خانه رفت تا بفهمد كه آيا امن هستيم  پدر از شنيدن تصادف رانندگي شوكه شده بود

مي whetherتوضيح: حرف ربط  دارد.(به معني آيا، كه آيا) پرسشي غيرمستقيم يا شك در انتخاب بين دو امكان را بيان
1پاسخ: گزينۀ-78

مياي كه براي زيبايي طبي دماوند، ناحيه  كنند، محل جذابي است. عتش شناخته شده است، براي مردمي كه در پايتخت زندگي
(عبارت وصفي) معموالً يكي از دو گزينه توضيح: در جمله مي وار1 وصفي كوتاه شده  تواند درست باشد. هاي زير،

( ing) فعل1 (قسمت سوم فعل) p.p)2 + شكل ساد1 فعل) ingدار
اس با توجه به اين مي (p.p)است، قسمت سوم فعل (know)مفعول فعل عبارت وصفي (area)م قبل از جاي خالي كه .باشد صحيح

به بيشتر بدانيد: در واقع، جمله و تبديل به عبارت وصفي  صورت زير بوده است: وار1 وصفي ساختار مجهول داشته كه قبل از كوتاه شدن
……. .its beauty of naturewhich/ that is known for Damavand, an area  

 وار1 وصفي جمله

…….. . known for its beauty of natureDamavand, an area  
 عبارت وصفي

2پاسخ: گزينۀ-79
مي بچه آن ها در عقب اتوبوس، چنان سروصدايي و از  ها خواست آن را قطع كنند. كردند كه راننده عصباني شد

و قابل شمارش بودن توضيح: با توجه به مفهو و مفرد و با در نظر گرفتن ساختار زير، noiseم جمله مي such a(سروصدا)  باشد. صحيح
+ + that(جمله (صفت) +  an/such a)+ اسم قابل شمارش مفرد

3پاسخ: گزينۀ-80
بهها براي توليد هواپيما بايد انتقال فناوري مربوط را از كشورهاي پيشرفت آن  اشند.تر داشته

 ) ساخت4 ) انتقال، نقل مكان3 ) سوخت2 ) كار1
2پاسخ: گزينۀ-81

 ما در هنگام انتخاب شغل بايد در بين ساير موارد، جنبۀ مالي را در نظر بگيريم.
 ) مقايسه، سنجش4 ) مقدار، ميزان3 ) جنبه، وجه2 ) تنوع، گوناگوني1

1پاسخ: گزينۀ-82
ميبعضي از مردم اعتقاد دارند كه  مان شود. تواند باعث بهبود سالمت اگر ما تالش كنيم احساساتمان را آزادانه ابراز كنيم،

 ) بيان كردن، اعالم كردن4 ) پايين آوردن، پايين آمدن3 ) درگير كردن، مشاركت دادن2 ) بيان كردن، ابراز كردن1
4پاسخ: گزينۀ-83

ميگاهي اوقات قيمت باالتر ضرورتاً به اين معني نيس  خريد، كيفيت بااليي دارد.ت كه خدمتي كه شما
به3 ) بادقت، بااحتياط2 ) معموالً، عموما1ً  ) لزوماً، ضرورتا4ً طور عمومي، در مألعام)

3پاسخ: گزينۀ-84
مي زيست دارند، در واقع همان اي كه بيشترين انطباق را با محيط موجودات زنده بم هايي هستند كه بهتر  انند.توانند زنده

[خورشيد] طلوع كردن1  ) حمايت كردن، پشتيباني كردن2 ) باال آمدن،
 ) به دام انداختن4 ) زنده ماندن، جان سالم به در بردن3

3پاسخ: گزينۀ-85
مي انجام دادن كاري كه در جامعه  انگيز است. كند، هيجان تان واقعاً تفاوتي ايجاد

ر2 ) انجام دادن، اجرا كردن1  ) عمل كردن4 ) درست كردن، مجبور كردن3 سيدن به، شدن) گرفتن،
 make a differenceتوضيح: تفاوتي ايجاد كردن:
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2پاسخ: گزينۀ-86
و تمام پنجره كه خانه را ترك كنيد، مطمئن قبل از اين  اند. ها محكم بسته شده شويد كه در قفل است

به1 به) به4 مشتاقانه، با نگراني)3 ) قاطعانه، محكم2 طور خطرناك طور جدي، به)  طور كارآمد طور مؤثر،
1پاسخ: گزينۀ-87

و از روزنامه [آنجا را] فوراً ترك كنند. او گفت كه مايل نيست در آن زمان به هيچ سؤالي پاسخ دهد  نگاران خواست
 ) منطقي، معقول4 ) عصبي، دلواپس3 ) آگاه، هشيار2 ) مايل، مشتاق1

:Cloze Testرجمۀت
د« مي هنگامي كه تلفن 1990هۀ قبالً در در هاي همراه اولين بار به بازار آمدند، افراد كمي سؤال [يا نـه]. كردند كه آيا خطرات سالمتي وجود دارد

و گروه مي طي يك دهه، داشتن تلفن همراه به شدت گسترش يافته بود هـاي همـراه كردند كه استفاد1 بيش از حد از تلفـن هاي مختلفي اشاره
ب ميخطرناك و [موبايل] در سرتاسر جهـان، هنـوز مـدركي ود [و] با حدود پنج ميليارد كاربرد توانست منجر به خطر فزايند1 سرطان شود. حاال

[موضوع] وجود ندارد. با اين حال، چندين دولت به مردم گفته و دفعات تماس قطعي از اين و اند زمان هاي تلفن همراه خودشان را محـدود كننـد
[حوز1] سالمت اخيراً گفتند كه خطر اند به بچه يادآوري كردهبه والدين  هايشان اجازه ندهند تا از تلفن همراه استفاده كنند، در واقع، متخصصان

[گفته هـا فقـط دو وضـعيت هاي] اريك اشميت، مدير اجرايي گوگل، براي بچه براي افراد جوان موضوع سالمت روحي شده بود، نه جسمي. طبق
مي گزارش ديروز گفت كه افراد جوان آسيب». خواب يا آنالين«وجود دارد:  و از مقابله بـا چـالش پذير، به جهان آنالين معتاد هـاي دنيـاي شوند

»واقعي ناتوان هستند.
2پاسخ: گزينۀ-88

آن1 و2) كه4 ) براي3) (
4پاسخ: گزينۀ-89

 مدرك، سند)4 ) كاركرد، عملكرد3 ) حالت، وضع بدن2 ) حقيقت، واقعيت1
1پاسخ: گزينۀ-90

به (their children)(اجازه دادن به) ابتدا مفعول ”allow“توضيح: بعد از فعل باو سپس فعل دوم ميبهtoصورت مصدر  رود. كار
2پاسخ: گزينۀ-91

بد4 ) جهاني3 ) ذهني، روحي2 ) انساني1  ) وحشتناك، بسيار
4پاسخ: گزينۀ-92

 ها فقط هست.ي بچه) دو وضعيت برا1
 ) تنها دو وضعيتي كه بچه ها دارند.2
 هايي فقط با دو وضعيت ) بچه3
 ها فقط دو وضعيت وجود دارد. ) براي بچه4

) ):1درك مطلب
دِرِن يكي از دوجين دونده2009فوريه سال15در« وَن [رقابت] يوكان قطبي فوق، ديان يلومتري از ميـانك 700اي العاده، مسابقه هايي بود كه در

و تنها هفت سـاعت30كرد. هرگز حتي يك زن هم آن را كامل نكرده بود. با دماهاي تندراي منجمد در ميان زمستان، شركت مي درجۀ زير صفر
[در] هر روز، احتماالً آن دشوارترين مسابقه در جهان است.  نور آفتاب

وَن درن وجود ندارد. دو [كه] يك بازيكن حرفه ازده سال قبلاما همچنين هيچ زني مثل ديان [بود]، تكـه تر، ون درن اي در حـد اي سابق تنيس
برد، جراحي موفق بود، اما او متوجه يك اثر جـانبي كيوي از مغزش را خارج كردند. آن بخشي از درمان صرع بود، يك بيماري كه او از آن رنج مي

 ها بدون توقف بدود. توانست ساعت عجيب شد؛ او مي
[رقابت] قطبي فوق در در آغاز كيلومتر اول، چيزي براي نوشيدن نداشت. 160العاده، بادهاي يخي، منابع آب ون درن را منجمد كردند، بنابراين او

و تكه او با مكيدن ميوه يخ ها و ون درن تا شانه هاي آجيل منجمد هايش در رود زده به مسيرش ادامه داد. در روز يازدهم، يخ زير پاي او شكست
[مسيرش را] ادامه دهد. پوتين »هاي خيس او تا پاهايش يخ زده بودند. افتاد. او توانست بيرون بيايد اما تالش كرد تا

4پاسخ: گزينۀ-93
 هدف اصلي نويسنده چيست؟

 ) توصيف كردن رقابتي جديد1
.كه چرا ون درن مشهور است ) توضيح دادن اين2
 يي براي ورزشكاران) تأكيد كردن بر اهميت شكيبا3
 ) توصيف كردن دستاورد يك ورزشكار زن خاص4

3پاسخ: گزينۀ-94
 اشاره دارد. ”the Yokon Arctic Ultra“به1در پاراگراف ”it“كلمۀ

 ) دويدن4 العاده ) يوكان قطبي فوق3 ) زمستان2 ) تندراي منجمد1
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1پاسخ: گزينۀ-95
مو طبق متن، كدام ؟نيسترد ديان ون درن درست يك از موارد زير در

به1  عنوان بازيكن تنيس بود كه به او كمك كرد تا در دويدن در شرايط دشوار موفق شود. ) مهارت او
 ها بدون توقف بدود. ساعت توانست اي به انداز1 كيوي از مغزش بيرون آورده شود، او نمي كه تكه ) قبل از اين2
بهه) اگرچه او منابع آبش را در مسابق3  دست بياورد. اي كه در آن شركت كرد از دست داد، توانست آبي را كه بدنش نياز داشت، از منابع ديگر
به ) او براي مدتي از زندگي4 دليل مشكل سالمتي در يك بيمارستان ماند كه وقتي پزشكان هر آنچه نياز بود انجام دادند تا آن مشكل را رفع اش

 كنند، از آن خالص شد.
2سخ: گزينۀپا-96

آن متن اشاره مي [رقابت] قطبي فوق كند كه مي هايي كه در  كنند ............... العاده شركت
 ها بدون هرگونه نيازي به توقف بدوند. ) بايد بتوانند ساعت1
 ) بايد از نظر جسمي در شرايط خوبي باشند تا آن را تمام كنند.2
مي3 ه) [آن را] در كمتر از يك  فته تمام كنند.توانند
 ) فقط بايد زن باشند.4

) ):2درك مطلب
مي مايع نميآب« به تواند در سطح ماه باقي بماند. وقتي كه آب در معرض تابش خورشيد قرار سـرعت از طريـق فرآينـدي كـه بـا عنـوان گيرد،

مي نوركافت شناخته مي و در فضا گم اند كه يخ آب ممكن است توسـط پردازي كرده ان نظريه، دانشمند1960شود. با اين حال، از دهۀ شود، محو
هاي غني از اكسيژن ماه با هيدروژن حاصل از بادهاي خورشـيدي توليـد هاي اصابت كرده، حمل شود يا شايد توسط واكنش سنگ سنگ شهاب

[و] عالئمي از آب را باقي بگذارد كه احتماالً مي در هاي آتش توانند در دهانه شود هـاي مـاه بـاقي سايه فرورفتۀ سرد هريكي از قطبفشان دائماً
تا بمانند. الگوهاي كامپيوتري اشاره مي ( 14000كنند كه ممكن است مايل مربع) از سطح ماه در سايۀ دائمـي باشـد. وجـود 5400كيلومتر مربع

بهها بتوانند روزي به زند كه انسان اي از آب بر روي سطح ماه، براي اين مقادير قابل استفاده اي عملي فكر كننـد عنوان برنامه گي كردن بر روي ماه
[روش] جايگزين انتقال آب از زمين، خيلي گران خواهد بود.  فاكتور مهمي است؛

[كـه]، آزمايش راداري پرورش گونه1994هايي از آب بر روي سطح ماه پيدا شده است. در سال هاي طي شده از آن زمان، وجود نشانه در سال هـا
ف بهدر [ماه] اشاره كرد. با اين ضاپيماي كلمنتاين قرار داشت، حال، مشاهدات راداري بعـدي وجود مقادير كوچك منجمدي از آب نزديك به سطح

[رصدخانۀ] آرسيبو اشاره مي به كنند كه ممكن است اين يافته توسط [آب]، سنگ ها هاي آتشفشان باشند، در سال هاي پرتاب شده از دهانه جاي
به سنج نوترون كه در فضاپيماي كاوش طيف، 1998 هـاي متـري سـنگ وجود مقادير متمركز بااليي از هيدروژن در عمق يـك گر ماه قرار داشت،

، نشـان داد كـه15هاي آتشفشاني برگردانده شده به زمين توسط آپولـو هاي گدازه، آناليز تكه2008نزديك به نواحي قطبي، اشاره كرد. در سال 
ا [گدازهز آب در داخل تكهمقادير كمي »هاي] روي ماه وجود دارد. هاي

1پاسخ: گزينۀ-97
 هاي زير تمركز اصلي متن است؟ يك از سؤال كدام

 ) آيا ماه هيچ آبي دارد؟1
 دانيم؟ ) چرا ما به انداز1 كافي دربار1 ماه نمي2
مي3  آيد؟ ) آب روي ماه از كجا
 مناسب است؟) آيا شرايط روي ماه براي حيات بشر4

2پاسخ: گزينۀ-98
(پاراگراف هاي آتش(دهانه ”Shadowed craters“نويسنده به به1فشاني در سايه فرو رفته) مي عنوان محل) . هايي اشاره  كند ...............

آن1 مي ) كه در  تواند توليد شود. ها آب
آن2 مي ) كه در  تواند ذخيره شود. ها آب
به) كه به سبب فقد3  اند. وجود آمده ان حرارت
 ) بدون هيچ بادي4

3پاسخ: گزينۀ-99
. [رصدخانۀ] آرسيبو ...............  طبق متن، مشاهدات

 ها هماهنگ بود. هاي آزمايش راداري پرورش گونه ) با يافته1
بي2 به)  انداز1 كافي جديد نبود. دقت بودند چون كه رادار استفاده شده
د3 [وجود] آب در ماه را رد كرد.) نظر قبلي  ربار1
 اند. اه فقط از سنگ پوشيده شدهمفشان هاي آتش ) نشان دادن دهانه4
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4پاسخ: گزينۀ-100
 هاي زير پاسخ دهد؟ يك از سؤال در متن اطالعات كافي وجود دارد تا به كدام

 ) مراحل فرآيند نوركافت چه چيزهايي هستند؟1
 ها را انجام داد؟ اري پرورش گونه) كدام كشور آزمايش راد2
مي3  كند؟ ) چه چيزي حمل كردن آب از زمين به ماه را خيلي پرهزينه
[يا نه]؟15هايي را كه توسط آپولو ) دانشمندان چه نمونه4  به زمين آورده شدند بررسي كردند تا متوجه شدند كه آيا در ماه، آب وجود دارد

رياضياترياضيات

4پاسخ: گزينۀ- 101
40اند اي شركت نكرده نفر در هيچ برنامه9 9 31( )− و اگر تعداد افرادي كه در هر دو برنامـه شـركت كـرده=

 در نظر بگيريم، داريم:xباشند را
18 21 31 39 31 39 31 8( x) x ( x) x x⇒ − + + − = ⇒ − = ⇒ = − =

3پاسخ: گزينۀ- 102

نكته:
1m

m m
m m

a a( ) , a
b b a

−= = 

2
3 4 3 4 3 4

3
8 25 8 2 5 4 1

0 8 0 2
25 8 10 10 5 52

( ) ( / ) ( / ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− × × = × × = × × 

6 2 4 6

9 4
5 2 1 5

52 5

( )
= × × =

5
82×

92 5

2
5×

5
2 5

2
/= = 

4پاسخ: گزينۀ- 103

2 3 3 2 22 218 2 27 108 0 3 200 3 2 2 3 3 2 0 3 2 10
3 3

A / /= + − + = × + − × + × 

2 3 2 2 3 3 3 2 3 0 3 10 2 2 2 6 3
3

/= × + × − × + × = + 6 3− 3 2 5 2A+ ⇒ =

2 25 2 25 2 50A ( )⇒ = = × =
3پاسخ: گزينۀ- 104

2نكته: 2 2 2(a b) a b ab− = + −
 رسانيم: طرفين رابطۀ داده شده را به توان دو مي

2 2 2 23 3 35 4 5 2 5 16
2 2 2

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

− = ⇒ + − =

2 2
2 2

9 9
25 15 16 25 16 15 31

4 4
x x

x x
⇒ + − = ⇒ + = + =

1پاسخ: گزينۀ- 105
2 2

3 2 3 2

3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2
2

2 2 2 2 2 2

6 3 2 4 4 6 4 2 2
2 2 2 2

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

x x

− − − − − + +
− + =

+ + +

− − + + + + +
= = =

+ +

3 23 2 1
2

( x x )+ +
1(x )+

 حال با تقسيم صورت بر مخرج داريم:

3 2

3 2 2

2

2

3 2 1 1

3 3 3 1

1

1
1

0

x x x
( x x ) x x

x

( x x)

x
(x )

+ + +

− + − +

− +

− − −

+
− +

18 x− 21 x−x
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3
2 2 3 23

3 3 1 3 3
x x , x (x ) x x
x

= + = + 

2
21

x x , x(x ) x x
x
−

= − − + = − −

1 1 1 1
x , (x ) x
x
= + = +

23 1x x= − ⇒حاصل عبارت+

2پاسخ: گزينۀ- 106

با نكته: اگر در يك دسته با، طول دستهRبندي، دامنۀ تغييرات را باو تعداد دستهCها را نمايش دهيم، آنگاه:kها را
RC
k

=

3659 23 36 4
9

RR max min C
k

= − = − = ⇒ = = =

15

23 27 27 31 47 51 51 55 55 59
x

[ , ) ,[ , ) , ,[ , ) ,[ , ) ,[ , ]…������������� ⇒ها : دسته�������

15 120 120 15 105x x x= ⇒ + = ⇒ = − از تعداد داده= 51هاي كمتر
105100 100 87 5

120 120
x /= × = × =% % از درصد داده% ⇒51هاي كمتر

1پاسخ: گزينۀ- 107
و انداز1 زاويۀ مركزي متناسب با فراواني نسبي هر دسته است. نمودار دايره  اي براي متغيرهاي كيفي مناسب است

4پاسخ: گزينۀ- 108

1برابر است با:1x،2x،…،nxهاي داده نكته: ميانگين nx x
x

n
+ +

=
�

، برابر است با:xبا ميانگين1x،2x،…،nxهاي نكته: واريانس داده
2 2 2

1 22 n(x x) (x x) (x x)
n

− + − + + −
σ =

�

مي هاي قبل از آن با تعداد داده ها، مقداري كه تعداد داده سازي داده نكته: پس از مرتب هـاي شود. ميانـۀ داده هاي بعد از آن برابر است، ميانه ناميده
و ميانۀ داده  هاي بعد از ميانه را چارك سوم گويند. قبل از ميانه را چارك اول

 داده داريم، بنابراين: 17
 ميانه=داد1 نهم= 43

34 36 35
2
+

= =
ء داده چهارمء ــم داده پنج

2
+

=1Qداد1 اول8ميانۀ=  چارك اول=

51 52 51 5
2

/+
= =3Qداد1 آخر8ميانۀ =  چارك سوم=

36 39 40 41 43 45 45 47 51, , , , , , , و سوم : داده,  هاي بين چارك اول
36 51 43

9
x + +
= =

�

 راه حل اول:
2 2 2 2 2 2 2 2

2 36 43 39 43 40 43 41 43 43 43 2 45 43 47 43 51 43
9

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + − + − + − + − + −
σ =

2 2 2 2 2 2 2
2 7 4 3 2 0 2 2 4 8 166 18 44

9 9
/+ + + + + × + +

⇒ σ = = �

 راه حل دوم:
اگ مي مي40ها كند، پس از همۀ داده ها كم كنيم، واريانس تغييري نمير عددي از همۀ دادهدانيم و محاسـبه كنيم تا اعداد كوچك واحد كم تر شـده

 تر انجام گيرد: راحت
40 4 1 0 1 3 5 5 7 11ix : , , , , , , , ,− − −

4 1 0 1 3 5 5 7 11 32 5 27 3
9 9 9

( ) ( )x − + − + + + + + + + −
= = = =

2 2 2 2 2 2 2
2 4 3 1 3 0 3 1 3 2 5 3 7 3 11 3

9
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− − + − − + − + − + − + − + −

σ =

2 49 16 9 4 2 4 16 64 166 18 44
9 9

/+ + + + × + +
⇒ σ = = �
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1پاسخ: گزينۀ- 109

نكته:
0
0

x x
x

x x
≥

= 
− <

2 5f (x) x= −

2 2 2 2 2 5 4 2 2 5 2 2 1 2 2 1f ( ) ( )

+

+ = + − = + − = − = −
��	�


1 2 2 1 2 5 2 2 2 5 2 2 3 2 2 3f ( ) ( )

−

+ = + − = + − = − = − +
��	�


2توجه كنيد كه 2 2 1 4 2 8( / ) و با توجه به آن، عالمت عبارات داخل قدرمطلق مي�=/ مي باشد و ها را  در نهايت داريم: توان تعيين كرد

2 2 1 2 2 2f ( ) f ( )+ + + = 1 2 2− − 3 2+ =

2پاسخ: گزينۀ- 110
5از نقطۀdخط 1( , خط مي−( و عمود بر 2گذرد 1y x= و قرينۀ يكديگر مي+  باشد: است، در نتيجه شيب دو خط، عكس

 عمود
12 1 2

2
y x m m −
= + ⇒ = ⇒ =

1 15 1 1 5 1 5
2 2

( , ) d y ( ) (x ) y (x )− ∈ ⇒ − − = − − ⇒ + = − −

0xروش اول: براي محاسبۀ عرض از مبدأ كافي است در معادلۀ خط،  قرار دهيم:=
1 5 30 1 0 5 1 1 5
2 2 2

x y ( ) y y /= ⇒ + = − − ⇒ + = ⇒ =  : عرض از مبدأ=

yصورت روش دوم: معادلۀ خط را به mx h= (عرض از مبدأ) را بيابيم:hنويسيم تا مقدار مي+

عرض از مبــدأ

1 1 5 1 3 31 5 1 1 5
2 2 2 2 2 2

y (x ) y x y x h /

↓

+ = − − ⇒ + = − + ⇒ = − + ⇒ = = 

1پاسخ: گزينۀ- 111
2 2 2 24 6 2 2 4 6 2 4 4 62 0 0 0

2 2 2 2
x x x x(x ) x x (x ) x x x x xx

x x x x
− − − + − − − − + − − +

+ − = ⇒ = ⇒ =
− − − −

 

2 2 1 0 13 9 6 3 3 2 3 1 2
0 0 0

ق  ق 2غ 0 22 2 2
x xx x (x x ) (x )(x )
x xx x x
− = ⇒ =− + − + − −

⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒  − = ⇒ =− − − 
2xتوجه كنيد كه مي مخرج كسر را صفر مي= و در نتيجه معادله تنها داراي يك جواب و غيرقابل قبول است  باشد. كند

2پاسخ: گزينۀ- 112

(نادرستي گزينۀ2xچون دهانۀ سهمي رو به پايين باز شده است بايد ضريب اوالً 0y). به عالوه معادلۀ4منفي باشد داراي ريشۀ مضاعف منفي=
(خط  0yاست  كند.): سهمي را در يك نقطه با طول منفي قطع مي=

2 22 4 2 4 4 2 2 16 16 0y x x ( )( )= − + − ⇒ ∆ = − − − = − 1: گزينۀ=

ق ق غ (داراي ريشۀ مضاعف مثبت است.)
4

1 0
2 2 2

bx
a ( )
− −

⇒ = = = >
−

2 2 4
2 4 2 4 4 2 2 0 1 0

2 2 2
by x x ( ) ( )( ) , x
a ( )
−

= − − − ⇒ ∆ = − − − − = = = = − <
−

2: گزينۀ

ق ق غ 2(ريشۀ حقيقي ندارد.) 22 2 2 4 1 2 4 8 0y x x ( ) ( )( )= − − − ⇒ ∆ = − − − − = − 3: گزينۀ>
 شده باشد. تواند مربوط به نمودار دادهمي2بنابراين تنها تابع گزينۀ

3پاسخ: گزينۀ- 113
مي3هاي زير را براي انتخاب تكرار شده است، پس حالت8چون دو رقم  گيريم: رقم در نظر

مي4و2،3،7رقم را از بين ارقام3نباشد، در نتيجه8رقم انتخابي شامل رقم3حالت اول: و جايگشت  دهيم: انتخاب

4
3 4 6 24

3
!

 
× = × = 

 
 

و جايگشت دهيم:4و2،3،7باشد، در نتيجه بايد دو رقم ديگر از بين ارقام8رقم انتخابي شامل يك رقم3حالت دوم:  انتخاب
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4
3 6 6 36

2
!

 
× = × = 

 
 

و جايگشت4و2،3،7باشد، در نتيجه بايد رقم سوم را از بين ارقام8رقم انتخابي شامل دو رقم3حالت سوم:  تكراري دهيم: انتخاب

4 3 4 3 12
1 2

!
!

 
× = × = 

 
 

و در نهايت طبق اصل جمع داريم:
24 36 12 72= + +  رقمي تعداد كل اعداد سه=

4پاسخ: گزينۀ- 114
1صورت، بهdو قدرنسبت1aنكته: جملۀ عمومي يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول 1na a (n )d= +  باشد. مي−

1اين مسئله يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول 750a 25dو قدرنسبت= و= 2000naاست  باشد، پس: مي=
750 775 2000, , ,⋅ ⋅ ⋅

1
12501 2000 750 1 25 25 1 2000 750 1 50 51
25na a (n )d (n )( ) (n ) n n= + − ⇒ = + − ⇒ − = − ⇒ − = = ⇒ =

مي 2000مزد ثابتاّم، به دست51يعني در هفتۀ  رسد. واحد
3پاسخ: گزينۀ- 115

1صورت نكته: جملۀ عمومي دنبالۀ مثلثي به
2

n(n  باشد. مي+(

7
7 8

8

7 8 28
1 21 3 6 10 28 36 64

8 92 36
2

n

a
n(n ), , , , a a a

a

×
= =+ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ = ⇒ + = + =

× = =


2پاسخ: گزينۀ- 116

cنكته: c c c c c
alog ab log a log b , log log a log b
b

= + = −

mنكته:
n

bb
nlog a log a
m

=

1 032 72 10 1 03 0 52/log x / , y log y / , log z /= = ⇒ = = 
 بنا به قوانين لگاريتم داريم:

1
3 32

3
y xlog log y log x log z log y log x log z
z

= + − = + −

1 13 1 03 2 72 3 0 52 1 03 1 36 1 56 2 39 1 56 0 83
2 2

log y log x log z / ( / ) ( / ) / / / / / /= + − = + − = + − = − =

3پاسخ: گزينۀ- 117
9

9 12 3
12

3 6 10
10 10 10 3 6 10 10 3 6 10

10

I /D log log log( / ) log( / )
I

−
− +

−
×

= = = × = ×
�

210 3600 10 36 100 10 36 10 10 1 56 2 10 3 56 35 6log( ) log( ) (log log ) ( / ) ( / ) /= = × = + = + = = 
2پاسخ: گزينۀ- 118

2 600 600 2x y y x+ = ⇒ = −
2600 2 2 600S xy x( x) x x= = − = − +

600 600
150 300 150 300 45000

2 2 2 4 max
bx y S
a ( )
− − −

= = = = ⇒ = ⇒ = × =
− −

 

آن روش دوم: وقتي مجموع دو عبارت عددي ثابت است، حاصل مي ضرب  گردد كه آن دو عبارت با هم برابر باشند: ها زماني ماكزيمم

3006002 600 2 300 150 300 45000
1502 max

y
x y x y S xy

x
=

+ = ⇒ = = = ⇒ ⇒ = = × = =
1پاسخ: گزينۀ- 119

و8هاي زوج را بيرون بكشيم، كارت با شماره2وقتي كـارت بـاقي مانـده18اي انتخاب يك كارت از ايـن داريم. فضاي نمونه كارت فرد10كارت زوج
 است: 

18
18

1
n(S)

 
= = 
 

 

xx

y
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 كارت زوج است:8و پيشامد مطلوب، انتخاب يك كارت از بين

8
8

1
n(A)

 
= = 
 

 

 بنابراين:
8 4
18 9

n(A)P(A)
n(S)

= = =

4پاسخ: گزينۀ- 120
1P(A)نكته: P(A )′= −

 حالت است:8اي پرتاب سه سكه داراي فضاي نمونه
32 2 2 2 8n(S) = × × = =

A)ظاهر شده باشد، پيشامد متمم»رو«احتمال آن باشد كه حداقل يكAاگر يي ظـاهر نشـود، يعنـي همـۀ»رو«شامل حاالتي است كه هيچ′(
: باشند» پشت«ها سكه

{ } 1 ,پ)پ7 پ , ) 1 1 1
8 8

n(A )A P(A) P(A )
n(S)

′
′ ′= ⇒ = − = − = − =

اقتصاداقتصاد
1پاسخ: گزينۀ- 121

و فردي كه براي ارتقاء سطح زندگي خانواده و توانگري مادي پسنديده است و رسيدن به رفاه مي از نظر اسالم، تالش براي رفع فقر كوشد هماننـد اش
ميكند، شايستۀ تقدير است. عاملي كه هماهن كسي كه در راه خدا جهاد مي و تعادل را در بازار ايجاد  كند قيمت كاال است. گي

4پاسخ: گزينۀ- 122
و سازمان و منطقه هاي اقتصادي بين نكتۀ مهم اين است كه تقريباً تمامي نهادها و ايـن اي مهم دنيا پس از جنگ جهاني دوم تأسيس شده المللي اند

 اي جهان.زمان مقارن است با گسترش سريع روابط اقتصادي بين كشوره
3پاسخ: گزينۀ- 123

2ميليارد ريال 45 30
3
×  : هزينۀ استهالك=

1ميليارد ريال 44 11
4
×  : خدمات ارائه شده=

150ميليارد ريال 45 11 30 176+ + −  : توليد خالص ملي=
150ميليارد ريال 44 11 205+ + ص داخلي: توليد ناخال=

205ميليارد ريال 30 175−  : توليد خالص داخلي=

ميليارد ريال
توليــد خــالص داخلــي 175 5

جمعيــت كــل كشــور35
=  : توليد خالص داخلي سرانه=

4پاسخ: گزينۀ- 124
مي،الملل منافع حاصل از تجارت بين خا توليدكنندگان را تشويق و صدور كاالهاي خود به رج از كشور، سود مناسبي دريافت كند كه با افزايش توليد

 كنند.
2پاسخ: گزينۀ- 125

7500 6500 1000− (الف=  : ارزش افزود1 مرحلۀ دوم
19000 11000 8000−  : ارزش افزود1 مرحلۀ چهارم=

 وده يا روش توليد است.ب) روش سوم براي محاسبۀ توليد كل جامعه كه قسمت الف نيز بر مبناي آن محاسبه شد، روش ارزش افز
ميج) در روش درآمدي كل پولي كه از طرف بنگاه مي ها به سمت خانوارها جريان و در روش هزينـه يابد محاسبه اي كـل پـولي كـه از طـرف شـود

و خدمات از بنگاه (در مقابل خريد كاالها مي ها) به سمت بنگاه خانوارها مي ها روانه  شود. شود محاسبه
و خدمات نهايي حداقل دو روش را بـراي محاسـبه بـهد) اقتصاددان و كـار مـي ان براي جلوگيري از اشتباه در محاسبۀ ارزش كل توليد كاالها گيرنـد

مي جواب  كنند. ها را مقايسه
1پاسخ: گزينۀ- 126

و مواردي كه در رسالهالف) در صورتي كه طلبكار قبل از زمان سررسيد سفته به پول آن نياز پي هاي عمليۀ مراجع عظام تقليـد دا كند، حسب شرايط
و با دريافت مبلغ كمتري، طلب خود را به ديگري انتقال دهد. تواند سفته را پشت ذكر شده است، مي (ظهرنويسي) كند  نويسي

و اوراق قرضه اين است كه در اوراق مشاركت وجوه دريافتي حتم بهاً بايد در طرحب) تفاوت اوراق مشاركت هاي مشخص توليدي، عمراني يا خدماتي
 گيرنده محدوديت خاصي وجود ندارد. كار گرفته شود اما در اوراق قرضه براي وام
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1پاسخ: گزينۀ- 127
2210هزار ميليارد 2140 70− (الف= (تورم) در سال دوم  : افزايش قيمت
2280هزار ميليارد 2000 280− (ب=  : افزايش مقدار توليد در سال سوم

2پاسخ: گزينۀ- 128
و سپرده الف) منظور از ميزان نقدينگي در اقتصاد كشور، مجموع اسكناس و مسكوكات موجود در دست مردم آن ها و غيرديداري ها نـزد هاي ديداري

 بانك ها است.

× مسكوكات =
2 2400 1600
3

2400واحد 1600 2000 6000+ + =

و سپردهب) مجموع ميزان اسكناس و مسكوكاتي كه در دست اشخاص است بخ ها ميشهاي ديداري  گويند. خصوصي را حجم پول
2400واحد 1600 360 4360+ + =

و غيرديداري سپرده-هاي ديداري سپرده-دار هاي مدت سپرده  اندازپس=هاي ديداري
2000واحد 360 460 1180= − −  انداز پس=

3پاسخ: گزينۀ- 129
75تعداد خانوارها 000 000 5 15 000 000, , , ,÷ = ⇒

3515% خانوارها 35 000 000 5 250 000
100

, , , ,× = ⇒

40وات 5 200× =

5وات⇒% خانوارها35جويي ميزان صرفه 250 000 200 1 050 000 000, , , , ,× =

1وات 1 000 000,  گاواتم=,

175جويي شده از انرژي برق صرفههكنند جمعيت جديد استفاده 000 000 15 000 000
5

, , , ,× = 

15تعداد خانوارهاي جديد برخوردار از انرژي برق 000 000 3 000 000
5

, , , ,= ⇒

1050جويي به ميزان توليد برق نيروگاه نسبت ميزان صرفه 1 %20
5250 5

= = ⇒

2پاسخ: گزينۀ- 130
و دادن آزادي عمل بيشتر به بخش خصوصي تالشدر ده هايي را آغـازۀ دوم عمر انقالب اسالمي، دولت با هدف كاهش ابعاد فعاليت خود در اقتصاد

و واگذاري كارخانه و شركت كرد. در اين ايام، سياست كلي دولت تشويق مردم به فعاليت هر چه بيشتر در عرصۀ اقتصاد هـاي دولتـي بـه بخـش ها
ب و پس از آن، تالش براي افزايش سرمايه ود. در سالخصوصي و گذاري بخش خصوصي، جـذب سـرمايه هاي اخير گـذاري خـارجي، افـزايش كـارايي

 قانون اساسي همچنان ادامه يافته است.44هاي اجرايي اصل وري در عرصۀ اقتصاد به ويژه در چارچوب سياست بهره
3پاسخ: گزينۀ- 131

و مبارزه با بيكاري است. براي تحقق اين هدف، دولتالف) يكي از اهداف دو كوشـند شـرايط رونـق ها مـي لت در عرصۀ اقتصاد، ايجاد اشتغال كامل
مي اقتصادي را فراهم آورند. در چنين شرايطي، فعاليت و تمايل توليدكنندگان به اسـتخدام نيـروي كـار جديـد بيشـتر هاي توليدي گسترش يابند

ا مي و رسيدن به اشتغال كامل است. يجاد فرصتشود. اين به معناي  هاي شغلي جديد
ميب) اصل پنجاهم قانون اساسي حفاظت محيط زيست را وظيفه و بر ممنوعيت فعاليت اي عمومي هاي اقتصادي كه تخريب غيرقابـل جبـران داند

و در نتيجه امكان توسعۀ پايدار را از كشور بگيرن  د، تأكيد كرده است.محيط زيست را به همراه داشته باشند
4پاسخ: گزينۀ- 132

و نابرابري بايد سياست به براي مبارزه با فقر و كارآمد ماليـاتي از مهـم هاي مناسب را و مسلماً برقراري يك سيستم مناسب تـرين ابزارهـاي كار گرفت
 مقابله با نابرابري توزيع درآمد است.

3پاسخ: گزينۀ- 133
ميتوسعه عالوه بر افزايش تول گيرد؛ بنابراين براي تعيين آن استفاده از شاخص درآمد سرانه به تنهايي نادرسـت يد كمّي، تغييرات كيفي را نيز در نظر

 رسد. به نظر مي
3پاسخ: گزينۀ- 134

85ميليارد ريال 17
5
 : هزينۀ استهالك ساالنه=

785ميليارد ريال⇒% افزايش قيمت7قيمت جديد كاال با احتساب 5 95 85 5 95 90 95
100

/ / /× = ⇒ + = 

/ميليارد ريال⇒هزينۀ استهالك دو سال آخر / /×÷ = → =290 95 5 18 19 36 38
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3پاسخ: گزينۀ- 135

126ريال 500 000 5 000 000 1 500 000 180 000
100

, , , , , , ,− = × = 

158ريال 750 000 6 500 000 2 250 000 337 500
100

, , , , , , ,− = × = 

189ريال 850 000 8 750 000 1 100 000 198 000
100

, , , , , , ,− = × = 

2215ريال 000 000 9 850 000 5 150 000 1 133 000
100

, , , , , , , ,− = × = 

3029ريال 000 000 15 000 000 14 000 000 4 200 000
100

, , , , , , , ,− = × = 

180ريال 000 3337 500 198 000 1 133 000 4 200 000 6 048 500, , , , , , , , ,= + + + +  ماليات پرداختي ماهانه=
6ريال 048 500 12 72 582 000, , , ,= ×  ماليات پرداختي ساالنه=

29ريال 000 000 6 048 500 22 951 500, , , , , ,= −  خالص درآمد ماهانه=
 اي است.ج) نام نرخ مالياتي مورد محاسبه تصاعدي طبقه

 كند. اي با جزئي افزايش يا كاهش درآمد، ماليات به شدت تغيير نميد) در نرخ مالياتي تصاعدي طبقه

ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي

2پاسخ: گزينۀ-136
و برهان الهام مي و هيجان، بدون اين عنصري در شعر خود بيشتر از منطق كه خود در زندگي به فلسفۀ خاّصي دست پيـدا كـرده گيرد تا از ذوق

و عذرا را كه داستاني يوناني است، به نظم درآورده است.   باشد. او قصّۀ وامق
1پاسخ: گزينۀ-137

 ها: بررسي ساير گزينه
و غزليّات قديم است.2  ) غزليّات سعدي شامل چهار بخش طيّبات، بدايع، خواتيم
و مجموعۀ3 او اكنون با عنوان معارف بهاء ولد در تهران بـه چـاپ رسـيده نانسخ) بهاءالدين ولد، پدر مولوي، به صوفيّه گرايشي خاص داشت

 است.
و به تقليد از نظامي نيست.4  ) اعجاز خسروي كتاب منثور اميرخسرو دهلوي است

3پاسخ: گزينۀ-138
و اين رباعي را بعد از قتـل عـام بختي است كه دور1 پرآشوب حملۀ مغول را به تمامي درك كرد الدين اصفهاني شاعر نگون رباعي سؤال، از كمال

 مردم به دست مغوالن سروده است.
4پاسخ: گزينۀ-139

و از واقع مي اميل زوال پيشواي جنبش ادبي ناتوراليسم است  كند. گرايي علمي به عنوان فرمول كاربرد علم جديد در ادبيّات، دفاع
4پاسخ: گزينۀ-140

 ان مكتب اومانيسم است. عبارت سؤال معّرف رنه دكارت، از پيرو
1پاسخ: گزينۀ-141

و فرهنگ غرب پس از انقالب كبير فرانسه به ايران است.  عصر صبا كه به دور1 بازگشت ادبي مشهور است، دور1 رسوخ تمدّن
1پاسخ: گزينۀ-142

از حاجي و رسوم آن زمـان باباي اصفهاني، اثر جميز موريه، نويسند1 انگليسي، كتابي است كه به قصد انتقاد و برخي از آداب ايرانيان عصر قاجار
 نوشته شده است. 

3پاسخ: گزينۀ-143
 الف) كتاب گلشن صبا به تقليد از بوستان سعدي نوشته شده است.

 به سبك خراساني تمايل دارد.» اشك معشوق«و» پس از يك سال«،»ها شكوفه«ج) دكتر حميدي شيرازي در سرودن سه مجموعۀ
و شاعران معاصر است.)(  مجموعۀ درياي گوهر، حاوي بهترين آثار نويسندگان، مترجمان
1پاسخ: گزينۀ-144

(آخرين شاعر حماسه  سراي اسپانيا لقب فدريكو گارسيا لوركا است.) لويي آراگون از شاعران مشهور فرانسوي است.
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3پاسخ: گزينۀ-145
بن شناس وسيلۀ گروهي روان سوررئاليسم به و آندره برتون هنرمند، براي خروج از و نجات يافتن از دادائيسم، بسيار عالمانه بنياد نهاده شد بست

 در حقيقت ستون فقرات آن است.
2پاسخ: گزينۀ-146

 عيب قافيه: تفاوت در حروف اصلي»/ي«حروف الحاقي:»/س�«و» ارس«حروف اصلي: »/ رسي«و» پارسي«واژگان قافيه:
 ها:ي ساير گزينهبررس

(»/د�«حروف الحاقي:»/ن�«و»ن�«حروف اصلي: »/ كند«و» زندمي«) واژگان قافيه:1 (2قاعده: )3)/ تبصره:

(»/ان«حروف الحاقي:»/ـه�«حروف اصلي: »/ شهان«و» ابلهان«) واژگان قافيه:3 )2قاعده:

(»/ند�«حروف الحاقي:»/د�«و»د�«حروف اصلي: »/ شدند«و» آمدند«) واژگان قافيه:4 (2قاعده: )3)/ تبصره:
4پاسخ: گزينۀ-147

(«�«حروف الحاقي:»/ين«حروف اصلي: »/ كينهبي«و» سينه«واژگان قافيه: »/ درويشان است«رديف: (+بيان حركـت)»هـ» / قاعـده: )/2يِ
) )2تبصره:

 ها: بررسي ساير گزينه
(»/ي«حرف الحاقي:»/ا«حرف اصلي: مصّوت بلند »/ تماشاي«و» آراي چمن«واژگان قافيه: »/ خوشي است«) رديف:1 )1قاعده:
(»/ي«حرف الحاقي:»/و«حرف اصلي: مصّوت بلند »/ جوي«و» پهلوي«واژگان قافيه: »/ خود است«) رديف:2 )1قاعده:
(»/ا«اصلي: مصّوت بلند حرف»/ بينا«و» عقبي«واژگان قافيه: »/ دشمن است«) رديف:3 )1قاعده:

2پاسخ: گزينۀ-148
 تقطع بيت سؤال:

ماستيِگيتِـپخـوِرُگِـدرمايِديزاآ

--
−
↓
∪

∪--∪∪
∪
↓
−

-∪
−
↓
∪

∪
↓
−

-

مارِمَـثَـميخاِگرَتَزاَسـتِـخـويـآ

--∪∪--∪∪--∪∪
∪
↓
−

-

فعولنمفاعيلُمفاعيلُمفعوُل

(مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف)
 نام وزن: هزج مثمّن اخرب مكفوف محذوف

3پاسخ: گزينۀ-149
:3تقطيع گزينۀ

مستسررِماـخَُرزپُمِچشـزان

--∪∪-∪-∪--

وستپيـدِديـدُرم دانخوپر

----∪-∪--
↑

ابدال

فعولنمفاعلنمفعوُل

 ها: بررسي ساير گزينه
:1گزينۀ

فاقآِنقاشِـعالِدِدوبُر

--∪∪-∪-∪--

نبَــدچيـپيـ شستخونفُِزلـدُرا

--∪∪-∪-∪--
فعولنمفاعلنمفعوُل
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:2گزينۀ

نمِچشـكِـمبجَـعَـدرانـ  ماهآ

--∪∪-∪-∪--

مستودشَـچونبراشَـدِخُرنا

--∪∪-∪-∪--
فعولنمفاعلنمفعوُل

:4گزينۀ
حذف همزه

↓

دوكرـتُرسـدُفاجَـمِعزتا

--∪∪-∪-∪--

ـقاشِـعامِهَـتِدسـ  كستبشـشْ°ن

-
∪
↓
−

∪∪-∪-∪--

فعولنمفاعلنمفعوُل

4پاسخ: گزينۀ-150
:4تقطيع گزينۀ

تغيير كميّت مصّوت
 بلند به كوتاه

حذف
همزه

حذف
همزه

ابدال
و بلند بودن حذف همزه

 هجاي پايان مصراع

↓↓↓↓↓
نستسادايَـنامَـبرگريَتيسَخـرزاهِـ

∪-∪-
−
↓
∪

∪--∪-∪---

فَعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

 آمده است.»لنفع«است اما ركن آخر» تن مفاعلن فعلنمفاعلن فعال«ابدال به اين دليل است كه اصل وزن،
 ها: بررسي ساير گزينه

:1گزينۀ

ابدال
و بلند بودن حذف همزه

 هجاي پايان مصراع

↓↓

ننمكُـنَـفتلِـخامُـ  نستمافركِـنمكُـآ

∪-∪-∪∪--∪-∪---
فََعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

:2گزينۀ

ابدال
و بلند بودن حذف همزه

م  صراعهجاي پايان

↓↓
نستدانارعذـدمَنـردخِـشپيــلجهـكِـ

∪-∪-∪∪--∪-∪---
فََعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
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:3گزينۀ

ابدال
و بلند بودن حذف همزه

 هجاي پايان مصراع

↓↓
ريختهيخابِـدلنخوگركِيروبـآَن

∪-∪-∪∪--∪-∪---
فََعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

3پاسخ: گزينۀ-151

 قلب
بلند بودن هجاي

 پايان مصرع

↓↓

تُتِيَـويـهوخِشابِسدرِنَـبرسيكَتِدسـ

-∪∪--∪∪-∪-∪--∪
∪∪

↓
−

مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلن
 ها: بررسي ساير گزينه

:1گزينۀ
حذف همزه

↓
گيرِبايكتمبُـمنتَزرفـِگبردل

--∪---∪---∪-

مستفعلنمستفعلنمستفعلن
:2گزينۀ

حذف همزه

↓
ناتيِـكامَتلَـعَـِنشيـنِــرزيـ

--∪-
∪
↓
−

∪∪--∪-

فاعلنمفتعلنمفتعلن
:4گزينۀ

حذف همزه
بلند بودن هجاي

 پايان مصرع

↓↓
رَِظمنـبِحرسَـتِوقـدلِطشانِـمَزوَشَـبر

-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪
∪
↓
−

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

2پاسخ: گزينۀ-152
:2تقطيع گزينۀ

حذف همزه

↓

بيباتُقِالاخـرِتَـدفـطَزخَـِنحسـاي

--∪∪--∪∪--∪∪--

فعولنمفاعيلُمفاعيلُمفعوُل
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 ها: بررسي ساير گزينه
:1گزينۀ

ابدالحذف همزهحذف همزه

↓↓↓
ييرا مالَـعادِشيـخُرتُتُبَسـشَـهانجَـ

∪-∪-∪∪--∪-∪---
فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

:3گزينۀ
به كار بردن فاعالتن

 به جاي فعالتن

↓
ودشَـنَـلِهْواتُرِداديـبِكِندمانَـكس

-∪--∪∪--∪∪--∪∪-
فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن

:4زينۀگ
ابدالحذف همزه

↓↓
شبهررموَتاهَـرارِسَـبِ

∪∪
∪
↓
−

-∪-∪---

فعلنمفاعلنفعالتن

1پاسخ: گزينۀ-153
و انديشه تأثير نظريه  شناسي مورد توجه قرار گيرد. باعث شد كه ادبيات از ديدگاه علم روان» آدلر«و» يونگ«،»فرويد«هاي كساني مانند ها

2پاسخ: گزينۀ-154
دل-جناس تام: و  / استعاره: مخاطب قرار دادن عشق
 ها: ها در ساير گزينه بررسي آرايه

لب)1 (اضافۀ تشبيهي)/ استعاره: لعل استعاره از  تشبيه: تير مژگان
(شاعر) به شمع لرزان شبانگاه/ كنايه: جان بر سر دست بودن، كنايه از آماده يا در آستانۀ مرگ بودن3  ) تشبيه: من
 / كنايه: جان كندن كنايه از مرگ دشوار7) استعاره: ماه كنعان استعاره از حضرت يوسف4

3اسخ: گزينۀپ-155
و استعاره است.  استعاره: تير استعاره از غمزه/ كمين گشودنِ ابرو تشخيص

ازرُبايي كردن/ سينه سپر كردن در اين كنايه: كمين غمزه گشودن كنايه از ناگاه اقدام به دل و جا كنايه از خود را در معرض تير غمـزه قـرار دادن
 درد عاشقي استقبال كردن

(اضافۀ تشبيهي)تشبيه: كمانِ  ابرو
و كمين  جناس: كمان

3پاسخ: گزينۀ-156
-/ استعار1 مصرّحه:-ايهام:

 ها: ها در ساير گزينه بررسي آرايه
و نشر مشوّش]1 [لفّ (نشر) (لفّ)/ روز، شب و نشر: زلف مشكين حلقه، روي گلگون  ) لفّ

(تشبيه روي به گل)  تشبيه: روي گلگون
(ب«ار واج آرايي: تكر ) واج2 و بيار6»  بار)/ جناس: بيا
از عهده بيرون آمدن/ كنايه: مُهرِ لبِ كسي شدن كنايه از او را وادار-سيالب-بحر=مُهرِ لب گرديدن-درايان هرزه-) اسلوب معادله: خامشي3

 به سكوت كردن
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1پاسخ: گزينۀ-157
(بيت تواز-2از تو دور باد-1دور از تو: »):ج«ايهام  دوري
(بيت  »):هـ«موازنه

امسوختهسرتوهجرانشبِرادلشمع
↓↓↓↓↓↓↓↓

امسوختهپرتوسودايگَِهراجانمرغ
(بيت و »):د«تشخيص و عالم جان را برگرفتن به زلف استعار1 مكنيّـه و صفِ عقل را شكستن و آيين ايمان برگرفتن نسبت دادن كافركيش بودن

ت. تشخيص اس
(بيت و نشر و نشر مرتّب]»):ب«لفّ [لفّ (نشر) و گهر (لفّ)/ لعل و دندان  لب

(بيت (اضافۀ تشبيهي)»): الف«تشبيه (اضافۀ تشبيهي)/ كوي عافيت  لباس صبر
3پاسخ: گزينۀ-158

(بيت  كه شاعر صدهزار زخم زبان خورده است. اين»):ج«اغراق
(بيت جو»):ب«جناس و  بو

و تو به نور »):د«(بيت تشبيه  تشبيه ما به چشم
(بيت بي آتش كسي را نشاندن در اين»): الف«كنايه بي جا كنايه از و قـرار قراري او را به آرامش تبديل كردن/ بر سر آتش نشاندن كنايه از عاشق

 كردن
3پاسخ: گزينۀ-159

ت و توجّه به مسايل بشر امروزي،  حوّل شگرفي را در حوز1 شعر رقم زد. شعر نو، با طرح مطالب نوين
2پاسخ: گزينۀ-160

) و گزينۀ  دوستي ): وطن2مفهوم مشترك ابيات سؤال
 ها: مفهوم ساير گزينه

و متعالي ) تعلّق شاعر به وطني بسيار گسترده1  هاي خاكي تر از سرزمين تر
و آرامش2  ) ترك ناگزير وطن براي حفظ جان
و آسايش ظاهري) توصيه به ترك تعل4ّ  ست. قات دنيوي/ درك لذّت آزادگي، موجب دل كندن از لذّت

1پاسخ: گزينۀ-161
) و كمال حقيقي، در اعمال نيكو است./ نكوهش ثروت1مفهوم گزينۀ و ضرورت توجّه به اعمال نيكو ): توانگري  اندوزي

و ساير گزينه و ضرورت استف مفهوم مشترك بيت سؤال  اده از دارايي در هنگام زندگي ها: نكوهش بخل
2پاسخ: گزينۀ-162

)  ): بوي خوش زلف معشوق2تصوير گزينۀ
و شكنِ زلف معشوق تصوير ساير گزينه  ها: گرفتاري دل عاشق در پيچ

4پاسخ: گزينۀ-163
 ست.ا : حاصل پيروي از راهنما، گمراهي4مفهوم گزينۀ

و ساير گزينه اس مفهوم بيت سؤال  تفاده از راهنما در راه ها: لزوم
3پاسخ: گزينۀ-164

و جان : ستايش زيبايي معشوق/ پاك3مفهوم گزينۀ  فشاني عاشق بازي
بي مفهوم مشترك ساير گزينه و رحمتِ  انداز1 پروردگار ها: اميدواري به عفو

و عاشق، همه نياز است.4مفهوم گزينۀ-165  : معشوق، همه ناز
 ها:و ساير گزينهمفهوم مشترك بين سؤال

و بيان نيست. و قلم) قابل شرح (مانند دفتر  عشق، با ابزار ظاهري

عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
گزینۀ-۱۶۶ ۱پاسخ:

یهد أن یجب کلیدی: کاملرکلامت الّتآي/ ترصخة ال ي
گزینه در کلیدها ها:بررسی

یهد أن حـرفیجب بـه منصـوب مضـارع فعـل کند؛ هدایت باید التصـبـه»أن«ي: مضـارع مـیزورت ترجمـه سـایر.شـودامـی (رد
منیگزینه فریاد ترصخ: ال استها)/ منفی مضارع فعل گزینه.زند؛ )۴و۲های(رد
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گزینۀ-۱۶۷ ۲پاسخ:
الرّقیقة عواطفنا و أحاسیسنا الّذین/ هم الّشعراء کلیدی: کلامت

گزینه در کلیدها ها:بررسی
هامن شاعران الّذین: هم گزینهالّشعراء (رد که هستند ما۳و۱هایها لطیف عواطف و احساسات الرّقیقة: عواطفنا و أحاسیسنا /(

گزینه سایر ها)(رد
گزینۀ-۱۶۸ ۲پاسخ:

املعنویّة سامء یرتفع بیضاء/ کحاممة املؤمن/ قلب کلیدی: کلامت
گزینه (رد مؤمن (قلب) دل املؤمن: مانند۴و۳هایقلب بیضاء: کحاممة (ی))/ همـراه بایـد پـس اسـت، نکـره اوالً سفید؛ کبوتری

ثانیاً بیاید نکره یا معنای»حاممة«وحدت نه»کبوتر«به گزینه»پرنده«است، سایر باال)ها(رد یرتفع: اسـتمـی/ الزم فعـل .رود؛
گزینۀ .)۱(رد

گزینۀ-۱۶۹ ۳پاسخ:
ج (مفعول را رسش رأَسها: است)/ (ماضی انداخت پایین تبکـأطرقت: در/ نزدیـک البـاب: عنـد است)/ مـیمله (جملـۀي: گریسـت

است) حالیه
درست: در،رسشترجمۀ نزدیک حالیرا میکهدر شدت انداختبه پایین .گریست

گزینۀ-۱۷۰ ۴پاسخ:
گزینۀ (رد بحاجة) (نحن نحتاج نحن داریم: اوال۱ًنیاز یصدقوننا؛ من إلی بگویند: راست ما به که کسانی به معنـای»َصَدق«)/ بـه

گفت« ق«و»راست معنای»َصدَّ کرد)«به (تأیید کرد گزینه»باور (رد است۳و۱هایاست مضارع نیز و گزینه.) )/۳و۲های(رد
اوالً یُصّدقوننا؛ کنند: تأیید را معنای»صّدق«ما کـرد)«به (تأیید کرد داریـم»باور نیـاز مضـارع فعـل بـه ثانیـاً سـایر.هسـت. (رد

ها)نهگزی
گزینۀ-۱۷۱ ۴پاسخ:

است نهی فعل تکّن)؛ ال تکونا، (ال تکونوا ال گزینۀ.مباشید: می۲(رد زندگی نظـر)/ از بایـد و اسـت مضـارع فعـل یعیشـون؛ کنند:
فعل با همین»مباشید«صیغه باشد؛ داشته بعدیمطابقت فعل می«طور گزینهگیرندسخت »).۳و۱های(رد

گزینۀ-۱۷۲ ۱پاسخ:
تُْصحرکت و مّراٍت بسبعِ الحدقتاِن ُع تََتَوسَّ الِقطِة عیوِن إلی الّضوُء یَِصُل ِعندما عبارت: کامل األضواَء!گذاری تَعکُس کَِمرآٍة ِبحاِن

چشم به نور که زمانی میترجمه: گربه میهای بزرگ برابر هفت چشم مردمک دو آینهرسد، مانند و میشوند راای نورها که شوند
می کند!منعکس

گزینه سایر رد ها:دالیل
َع۲ تََتوسَّ ناصبه←) حرف هیچ و است مرفوع مضارع (فعل ُع است.)تتوسَّ نیامده آن رس بر ای
األضواِء۳ (مفعول←) منصوب)األضواَء و به
َمّراِت۴ دا←) نه منرصف، غیر نه یعنی ندارد وجود تنوین نپذیرفنت برای (دلیلی است.)»ال«رایَمّراٍت مضاف نه و
گزینۀ-۱۷۳ ۲پاسخ:

نَْححرکت َقبلَُه، ما حکِم ِمن اإلستثناِء أدواِت بعَد ما إخراُج ُهَو اإلستثناُء عبارت: کامل وگذاری ِمنهّن، واحدًة إّال الّتلمیذاُت نََجَحِت و:
املُْخ ی ِمنه!یُسمَّ املُستثنی منه املُخَرُج و املُستثنی َرُج

دانشترجمه: مانند: است. آن قبل ما حکم از استثنا ادوات بعِد ما آوردن بیرون هامن بهاستثنا شدند موفق آنانآموزان از یکی جز
آن آنو و مستثنی شده، خارج مستثنیچه شده خارج آن از که میچه نامیده شود.منه

گزینه سایر رد ها:دالیل
واحدٌة۱ منصو←) و تام (مستثنی ب)واحدًة
املُخرج۳ِ معنای←) (به شده«املُخَرج آورده است.)»بیرون مفعول اسم و مشتق
ُحکٍم۴ منی←) تنوین (مضاف قبلِِهُحکِم (مفعول←گیرد.)/ است.)قبلَُه منصوب و فیه
گزینۀ-۱۷۴ ۱پاسخ:

دارند! ما ملت گردن بر بزرگی حق قهرمانان، این عبارت: ترجمۀ
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گ سایر رد ها:ینهزدالیل
تقدیرًا۲ مجرور هؤالء: است.)←) مبنی (اسم محًال مجرور
بالّتبعّیة۳ مجرور و نعت عظیم: (زیرا←) بالّتبعّیة مرفوع و است.)»حقٌّ«نعت مؤّخر مبتدای
بالّتبعّیة۴ مرفوع و عطف اإلبطال: بالّتبعّیة←) مجرور و نعت
گزینۀ-۱۷۵ ۲پاسخ:

رض هامنا عبارت: بهاملثلبترجمۀ زیادهها از دوری بهخاطر میگویی برده آنکار پس بیـانشوند، روشن شکلی به را موضوعات ها
کنند!می

گزینه سایر رد ها:دالیل
منصوب۱ و نسبة متییز احرتازًا: منصوبمفعول←) و له
افتعال۳ باب تستخدم: استفعال←) باب
مبن۴ تبّین: للمجهول) لمبن←ّي لمعلومّي
گزینۀ-۱۷۶ ۴پاسخ:

الّدنیائّیة الّدنیوّیة←األمور األمور
به اسم که مواردی می»الف«در نسبت،ختم ساخت هنگام به به»الف«شود شود.می»واو«تبدیل

گزینۀ-۱۷۷ ۱پاسخ:
می ساخته مجرد ثالثی از تفضیل شکلاسم این به بسازیم مزید ثالثی از بخواهیم اگر و (أکـرث)«←شودمیشود مصـدر+أشـّد

إنتشارًا←أنترش»مزید أشّد
گزینۀ-۱۷۸ ۴پاسخ:

مسترت فعل»هو«ضمیر موصول»دعا«در اسم به که است صله گردد.برمی»من«عائد
منی ناامید بخواند، را او که کسی و شود!ترجمه:

گزینه سایر ها:بررسی
ضمیر۱ صل←»أبغضه«در»ـُه«) یافت!عائد نخواهد نجات داشتند، بغض او به نسبت پیامربان که کسی هرگز ترجمه: ه؛
ضمیر۲ منی←»هداه«در»ه«) گمراه کرد، هدایت پروردگارش را او که کسی و ترجمه: صله؛ شود!عائد
ضمیر۳ منی←»کفاه«در»ه«) فقیر است، بس را او خداوند که کسی هرگز و ترجمه: صله؛ گردد!عائد
گزینۀ-۱۷۹ ۳پاسخ:

خربُبَیْی ذاُت: مبتدا/ ت:
است! سبزرنگی پربار درختچۀ دارای ما کوچک خانۀ ترجمه:

گزینه سایر ها:بررسی
مؤّخر۱ مبتدای : شابٌّ مقدم/ خرب هناک: (

ندارد! ناامیدی هیچ که دارد وجود کوشا جوانی ترجمه:
مؤّخ۲ مبتدای عرش: إثنا مقدم/ خرب لدینا: ر)

داریم! آب آشامیدن فواید دربارۀ خرب دوازده
مؤّخر۴ مبتدای : مصبُّ مقدم/ خرب عند: (

رودخانه هر ریزشگاه دریا است!ایترجمه: جاری شهرها در که است
گزینۀ-۱۸۰ ۴پاسخ:

گزینه این و»الی«در است است.»الی«نفی غیرعامل نفی
به پس نشوی گمراه که بخواهی اگر منونهترجمه: بگرد!دنبال الگو های

گزینه سایر ها:بررسی
ریشه۱ که درختانی برای نیست طوفان از ترسی هیچ ترجمه: نصب؛ عامل و جنس نفی ال: است!) ثابت زمین در شان
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سختی۲ ترجمه: جزم؛ عامل و مضارع نهی ال: سختی) پس است بس را تو روزانه نکن!های اضافه آن به را فردا های
می۳ موفق کار ابتدای در اگر ندارد، معنایی هیچ کار و سعی ترجمه: نصب؛ عامل و جنس نفی ال: شدیم!)
گزینۀ-۱۸۱ ۲پاسخ:

اسلوب»إمّنا« گزینۀ»حرص«از در فقط اما گزینه۲است سایر با متفاوتی فعـلشکل آن از بعـد کـه چـرا دارد. آمـده»ُیعـَرُف«هـا
گزینه سایر در اما ازهااست، است.»إمّنا«پس گرفته قرار اسم ،

گزینۀ-۱۸۲ ۲پاسخ:
اسم»ما« رس بر گزینه این دارد.»أقرب«در وجود تعجب اسلوب ترجمه، به توجه با و است آمده

آن به پس است، نزدیک خداوند به نیک کارهای چقدر باش!ترجمه: پایبند ها
گزینه سایر ها:بررسی

۱» فعل»ما) رس نکردند!»ّلأذ«بر خوار مرا بد دوستان جز دنیا این در کسی ترجمه: است؛ نافیه و است آمده
۳» فعل»ما) رس رشکت»أتعب«بر این ترجمه: است؛ نافیه و است نکردند!آمده خسته علمی مسابقات برای را خودشان کنندگان
۴» فعل»ما) رس دانـش»إنتهز«بر این ترجمه: است؛ نافیه و است فرصـتآمده درسآمـوز مطالعـۀ بـرای را مدرسـههـا ایـشهـای

نشمرد! غنیمت
گزینۀ-۱۸۳ ۱پاسخ:

اسم و ندارد وجود متییز جمله این ازدر بعد نقـشبـه»أکـرث«های ایـن مضـافترتیـب آیـاِت: دارنـد؛ را سـورِة:هـا مجـرور/ و الیـه
مضافمضاف الحمِد: مجرور/ و مجرورالیه و الیه

م هامنا کردم!ترجمه: عمل حمد سورۀ آیات بیشرت به اکنون تا ن
گزینه سایر ها:بررسی

است.)۲ آمده عدد از بعد (زیرا متییز تلمیذًا: (
دانش دوازده رفتند!ترجمه: علمی سفر به ما کالس از آموز

۳» الّشا) به»يمن که است ازمتییزی و است آمده مجرور و جار نشان»کوبًا«صورت یککه میپگر ابهام رفع است کند.یامنه
نوشیدم! چای فنجان یک بازگشتم خسته کارم از که زمانی ترجمه:

فعل۴ از بعد (زیرا متییز رسورًا: است.)»إزداد«) آمده
کنم! صحبت عربی زبان به توانستم که زمانی شد پر شادی از قلبم ترجمه:

گزینۀ-۱۸۴ ۴پاسخ:
تش ادات : کـ مشّبه/ مشّبهالّزهور: الجواهر: بهبیه/

شکوفه کن، نگاه پنجره پشت از برگترجمه: در گرانها جواهراتی مانند درختان نازک هستند!های بها
گزینه سایر ها:بررسی

مشبه۱ سندس: مشبه/ أوراق: به)
شکوفه برگترجمه: حریر روی بر که سفیدی میهای سبز درختان کجاست؟های شود،

ادا۲ کأّن: مشّبه) فراش: مشّبه/ (غصون): ها تشبیه/ بهت
شاخه شکوفهترجمه: که است بسرتی گویی روزها این در درختان میهای آن روی بر خوابند!ها

ندارد.۳ وجود تشبیه گزینه این در (
شکوفه این آنترجمه: رنگ انعکاس و آبها بر را دارم!ها دوست درختان، زیر صاف های

گزی-۱۸۵ ۲نۀپاسخ:
اسلوب هیچ»تأکید«و»حرص«دو گزینه این در هستند. معانی علم اسلوباز از ندارد.یک وجود معانی علم های

منی بزرگواری به نشود، سوار خطر مرکب بر که کسی رسد!ترجمه:
گزینه سایر ها:بررسی

۱» است»إمّنا) پربار دریایی مانند تنها علم ترجمه: است؛ حرص اسلوب !از
۳» اسلوب»بالحلم) توهین!»تقدیم«از و عجله با نه کن ریاست بردباری با تنها پس ترجمه: است؛ حرص و
۴» الّطعام) اسلوب»علی می»تقدیم«از پرواز غذا روی بر مگس همچنین و ترجمه: است؛ تأکید کند!و
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 تاريـختاريـخ
4پاسخ: گزينۀ-186

و بقاياي شهرهاي آن در تپهرود از جملۀ مراكز تمدن هاي هليل كناره دري شرق ايران بوده كه آثار كيلـومتري جيرفـت يافـت شـده30هاي واقع
 است.

1پاسخ: گزينۀ-187
 پس از جنگ نهروان تصميم گرفت بار ديگر براي رويارويي با امويان مهيا شود.7امام علي

3پاسخ: گزينۀ-188
ب و يونان در گرفت.در دور1 داريوش يكم هخامنشي جنگ ماراتن  ين سپاهيان ايران

2پاسخ: گزينۀ-189
مي حكومت ايلخاني يا ايلخانان به سلسله و در زمـان اي اطالق شود كه پس از اعزام هالكوخان به ايران تشكيل شد. هالكـو نـو1 چنگيـز بـود

 فرمانروايي برادرش منگوقاآن به ايران اعزام شد.
3پاسخ: گزينۀ-190

ميبا تجزيۀ قلم و هم وارث امپراتوري روم باستان .دانست رو شارلماني در اروپا، امپراتوري مقدس روم خود را هم پرچمدار مسيحيت
2پاسخ: گزينۀ-191

و شكوه گذشتۀ امپراتوري اصالحاتي انجام دادن كه از آن جمله مي و احياي قدرت توان به افزايش دولتمردان عثماني براي حل مشكالت داخلي
و گسترش آزادي وق اجتماعي اقليتحق و مذهبي، توسعۀ عدالت اجتماعي و اجتماعي اشاره كرد. هاي قومي  هاي فردي

3پاسخ: گزينۀ-192
و بخش و اعمال زور، افغانستان و بلوچستان كشور استعمارگر انگليس پس از تسلط كامل بر هند، در غرب اين كشور، با نيرنگ هايي از سيستان

و نفوذ خود درآورد.را از ايرا  و تحت سلطه ن جدا كرد
4پاسخ: گزينۀ-193

 طلبانۀ خود را طراحي كردند. ها سياست توسعه حسين بود، روس سلطان در دوران حكومت پطر كبير در روسيه كه مقارن با فرمانروايي شاه
2پاسخ: گزينۀ-194

و خستگي آيت و استعمار بود.ناپذيري بود كه آرز اهللا مدرس، روحاني مبارز  ويش نجات ايران از چنگال استبداد
1پاسخ: گزينۀ-195

ها ريختند. رژيم پهلوي كه با وجود تظـاهر بـه به خيابان 1356دي19در روزنامۀ اطالعات، روز(ره)مردم قم در اعتراض به توهين به امام خميني
م و فضاي باز سياسي، تاب تحمل صداي معترضان را نداشت، و مجروح كرد.آزادي و عد1 زيادي را شهيد  ردم را به رگبار گلوله بست

1پاسخ: گزينۀ-196
و كوشش خستگي مي مورخ تالش و فكر كردن همراه به سازد تا نتيجه ناپذير خود را با انديشيدن و تفكر كار اي مطلوب دست آورد. بدون انديشه

و بي  فايده خواهد بود. مورخ بيهوده
4ۀ پاسخ: گزين-197

و اسناد تاريخي دانسته شناسي در مطالعۀ گذشتۀ انسان را همانند كتاب هاي باستان نظران نقش يافته برخي صاحب  اند. ها
2پاسخ: گزينۀ-198

 اي سوگ سياوش در نقاط مختلف ايران در دست است. اخبار بسياري از برگزاري نمايش اسطوره
3پاسخ: گزينۀ-199

بهدر تاريخ ايران، از و متنوع خصوص پس از مشروطه، نگارش حسب حال رايج دوران معاصر به تر طوري كه بخش مهمي از ميراث فرهنگي تر شد؛
و اجتماعي فراواني را دربرمي شود؛ زيرا اين ما را شامل مي  گيرند. گونه آثار، حقايق تاريخي، اخالقي

2پاسخ: گزينۀ-200
و خالصه نشده باشد. اگر سند، رونوشت يا به اصطالح قديم،  سواد است، بايد از روي اصل نوشته شده

جغرافياجغرافيا
1پاسخ: گزينۀ-201

آب1هاي شهري ايران عبارتند از: گاه گيري سكونت عوامل مؤثر در شكل و عامل دفاعي ) راه4) عرض جغرافيايي3) ناهمواري2)  هاي ارتباطي
4پاسخ: گزينۀ-202

و مقررات براي صاحبان صنايع سـعي كـرده براي مقابله با مش كالت ناشي از آلودگي رود راين در سطح ملي، هر يك از كشورها با تصويب قوانين
 است تا تخليۀ مواد مضر را به رود راين كاهش دهد.
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2پاسخ: گزينۀ-203
 اصفهان←هاي جنوبي درياي خزر/ بازار قيصريه كرانه←درياچۀ ولشت

4پاسخ: گزينۀ-204
 * ميزان تبخير بالقوه بيشتر از تبخير واقعي است.

 مقدار آب موجود در سيار1 زمين، همواره ثابت بوده است.
 * توجه:

 اند. هاي موجود در كر1 زمين، همواره در حال تغيير شكل آب
2پاسخ: گزينۀ-205

ا ميز پديدهكارشناسان توسعه معتقدند بسياري و گستر1 وسيعي دارند. گذارند، جهاني هايي كه در امر توسعه تأثير  اند
1پاسخ: گزينۀ-206

در از بهترين انواع خاك نواحي معتدل مي و پريري و در جنوب روسيه، ناحيۀ پامپا در آرژانتين توان از چرنوزيوم نام برد كه هوموس فراوان دارد
 شود. آمريكاي شمالي ديده مي

2پاسخ: گزينۀ-207
 دهد كه از نوع اشكال كاوشي است. شكل داده شده پديد1 ياردانگ را نشان مي

4پاسخ: گزينۀ-208
آن فقيرترين كشورها آن از هايي هستند كه شمار جمعيت كشاورز در و نپال بـيش درصـد75ها بيشتر است؛ مثالً در كشورهايي مثل بنگالدش

مي جمعيت در زمينۀ  كنند. كشاورزي فعاليت
3پاسخ: گزينۀ-209

و روستاها نيز در نظر گرفته شود. ريزي در برنامه و نواحي اطراف آن  هاي شهري، بايد وابستگي متقابل شهر
2پاسخ: گزينۀ-210

 اوپك←اكو/ ونزوئال←آ.سه.آن/ پاكستان←برونئي
4پاسخ: گزينۀ-211

چ (چرخه) مانند صـورت شود بلكه ماده يا انرژي موجود در آن بـه رخۀ آب، سيستمي است كه ماده يا انرژي جديد به آن وارد نميسيستم بسته
مي پايان  شود. ناپذير تكرار

1پاسخ: گزينۀ-212
و ابعاد ها از منطقۀ مورد نظر با دوربين نقشه برداري زميني، براي گردآوري داده در نقشه (تئودوليت)، موقعيت به پديدهبرداري طـور مسـتقيم ها را

مي در روي زمين اندازه  كنند. گيري
4پاسخ: گزينۀ-213

مي مشخصه  توان با استفاده از بازتاب طبيعي از آن تعيين كرد. هاي يك شيء يا پديده را
3پاسخ: گزينۀ-214

و نرم اي از سخت مجموعه (GIS)سيستم اطالعات جغرافيايي و اي است كه امكان جمـع افزارهاي رايانه افزارها آوري، ذخيـره، پـردازش، تجزيـه
و نمايش داده  هاي مكاني را براي كاربران فراهم آورد. تحليل

3پاسخ: گزينۀ-215
و به هم خوردن تعـادل منطقـه ها، سبب افزايش نابرابري ريزي توجهي به بعد مكاني در برنامه بي و اقتصادي هـا اي انـواع فعاليـت هاي اجتماعي
 شود.يم

علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
2پاسخ: گزينۀ-216

و غيرالهي←عالم طبيعت و الهامات الهي و عمل آدمـي←منبع شناخت حسي/ وحي روش شـناخت←منبع شناخت شهودي/ نحو1 رفتار
و احساس   روش شناخت حسي←شهودي/ مشاهده

3پاسخ: گزينۀ-217
و نظري، دانش اجتماعي را شبيه علوم طبيعي نميمتفكران مسلمان با شناخت تفاوت موضوع علم عمل و بـه همـين دليـل، دانـشي دانستند

و تجربي بسنده نمي شناسي پوزيتيويستي نيست. جامعه اجتماعي آنان از نوع جامعه كند بلكه سطوح ديگري شناسي انتقادي به شناخت حسي
و عرف اجتماعي بشر حضور دار  و عقالنيت را كه در فرهنگ مياز معرفت هـاي شناسد؛ به همين دليـل داوري د، براي شناخت علمي به رسميت

مي ارزشي را نيز با آن  داند. كه معياري تجربي ندارند، جزء علوم اجتماعي
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1پاسخ: گزينۀ-218
به تفاوت شـود امـا واقـع مـيهايي است كه در درون يك جهان واحـد باشد، از نوع تفاوت» هاي سطحي جهان اجتماعي اليه«هايي كه مربوط
به هايي كه مربوط به اليه تفاوت و آن«هاي عميق جهان اجتماعي باشد و محوري هايي است كه يـك جهـان بازگردد، جزء تفاوت»ها عناصر ثابت

به كند. تفاوت اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگر تبديل مي و اعتقـادات اصـلي بـازمي، آرمـان»هاي كالن ارزش«هايي كه د، از نـوع گـرد هـا
 هاي اجتماعي مختلف است. هاي ميان جهان تفاوت

2پاسخ: گزينۀ-219
مي شناسي را براي داوري عقل عملي نه تنها مشكالت جامعه و فعاليت تدبيري حل و انساني كند بلكه راز تفاوت پديده هاي ارزشي هاي اجتماعي

مي را با پديده حس هاي طبيعي نيز در گشايد. مشكل و از جملـه شـناخت جهـان اين است كه راهگرايان هاي ديگري را كه براي شـناخت عـالم
 دهند. اجتماعي وجود دارد، مورد غفلت يا انكار قرار مي

4پاسخ: گزينۀ-220
و به همين دليل، عناصـر سـاز هاي نخستين رويارويي با فرهنگ جهان اسالم در سده گار بـا آن هاي ديگر، با حفظ اصول خود، به تعامل پرداخت

و در صورت نياز به بازسازي آن عناصر نيز اقدام كرد. اصول را از ديگر فرهنگ  ها اخذ كرد
3پاسخ: گزينۀ-221

و تمدن واحد چالش و غرب/ از بين رفتن بازار مصرف←هاي درون يك فرهنگ بحران اقتصادي/ انتقال مشكالت حـادّ درونـي←چالش شرق
و پيرامون←مرزهاي خود كشورهاي غربي به بيرون از  رابطۀ مركز

3پاسخ: گزينۀ-222
هاي معنوي هاي چپ در كشورهاي اروپايي/ بازخواني هويت خود در فرهنگ ظهور جريان←زده در كشورهاي اسالمي گيري نسل دوم غرب شكل

 ظهور ليبراليسم←ش جوامع غربي ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي/ پيدايش اولين چال←از نگاه فرهنگ غربي 
4پاسخ: گزينۀ-223

و شهود در شناخت علمي در دور1 رنسانس و تجربي←ناديده گرفتن جايگاه وحي دوام نيـاوردن←بسنده نمودن به شناخت استداللي عقلي
و تجربي به عنوان تنها راه شناخت علمي در قر  و جايگزين شدن شناخت حسي و بيستم شناخت استداللي عقلي مخدوش شـدن←ن نوزدهم

آن شكل←ها در نيمۀ دوم قرن بيستم استقالل معرفت تجربي از ديگر معرفت و مبـاني رقيـب گيري پرسش از مباني غيرتجربـي علـم مـدرن
و پرسش از اليه(پرسش از بنيان (افول روشنگري←)هاي عميق اين فرهنگ هاي هويتي فرهنگ غرب و ترديد در روشنگري و شكلانكار گيري)

 مدرن هاي پست جريان
1پاسخ: گزينۀ-224

و نگاه نظريه فرهنگ و تمدني خود را از زبان و مرعوب جوامع غربي شده بودند، چالش فرهنگي پـردازان غربـي هايي كه در دور1 استعمار، مقهور
و راه تفسير مي و سياست كردند مي حل آن را در پيوستن به جوامعي كه در مركز اقتصاد  ديدند. دنياي غرب واقع شده بودند

4پاسخ: گزينۀ-225
و آگاهي مشترك آدميان ليبراليسم/ شكل←مباح دانستن همۀ امور در قياس با خواست انسان كه←گيري با فرهنگ جهان اجتماعي/ اموري

 واجبات نظاميه←براي بقاي اصل زندگي اجتماعي الزم است 
1پاسخ: گزينۀ-226

ب)← الف) ج)←حذف ساختارهاي اجتماعي پيشين/  استبداد استعماري در كشورهاي اسالمي←كشورهاي زير نفوذ بلوك شرق/
2پاسخ: گزينۀ-227

و تعهد/ سَُبعيت←كنش اجتماعي/ رشادت فراوان←داوطلبانه ارزش←كنش عقالنـي معطـوف بـه هـدف/ جاودانـه شـدن←مسئوليت
 اجتماعي

گز-228 4ينۀ پاسخ:

اي در سطح هاي منطقه تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت/ آشكار شدن آثار بحران←علت تزلزل هويت فرهنگي جوامع غيرغربي

و جغرافيايي/ ممانعت جامعه←علت جهاني  و هنجـار كاهش اهميت مرزهاي سياسي هـايي نسـبت بـه پديـدهشناسي از داوري ارزشي

و تجربي به علوم اجتماعي←علت اجتماعي   رويكرد صرفاً حسي
3پاسخ: گزينۀ-229

 هاي نادرست: بررسي عبارت
و شناخت عمومي وجود دارد.:شناخت وحياني انبياء- و در فرهنگ  ناظر به مسائلي است كه براي بشر در زندگي اين جهان
 داري تنها با يك حركت انقالبي قابل حل بود. هاي ساختار اجتماعي نظام سرمايه از نظر ماركس، چالش-

2پاسخ: گزينۀ-230
 محدود نشدن علوم اجتماعي به معناي تجربي آن←هاي مختلف امكان داوري دربار1 حق يا باطل بودن فرهنگ

 بخش هاي آزادي انقالب←ي غربي عمل كردن در جهت از بين بردن سلطۀ سياسي كشورها
ها گوناگوني تاريخي فرهنگ←هاي انساني ايجاد امكان سازگاري با شرايط مختلف جغرافيايي از طريق فعاليت
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1پاسخ: گزينۀ-231

و نگراني و خـالق در گـز←معلــولهاي اجتماعي اضطراب ينش عناصـر فرهنگـي ديگـر تعارضات فرهنگي/ از دست دادن حالـت فعـال
←معلــولهاي ديني وجوي سنت برخورد استعماري غرب با ديگر جوامع/ فعال شدن برخي از نخبگان جهان غرب در جست←معلــول

 رويگرداني از سكوالريسم
2پاسخ: گزينۀ-232

و←هـاي بـزرگ در گذشـتۀ تـاريخ المللي/ تشكيل امپراطوري معاهدات بين←مركزي تسهيل انتقال ثروت از كشورهاي پيراموني به سـلطه
و معيشتي هاي زيست استكبار/ بروز بحران و طبيعي آدميان←محيطي، اقتصادي  ناتواني يك فرهنگ در سازماندهي نيازهاي جسماني

3پاسخ: گزينۀ-233
ه اخوان و طبيعت در زندگي اجتمـاعي انسـان پرداختنـد. از مهـمالصفا، گروهي از دانشمندان قرن چهارم تـرين جري بودند كه به تأثير جغرافيا

و نيـروي كـار و صنعت نياز به بازارهاي مصرف  عوامل وقوع دو جنگ جهاني، رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق استعماري بود؛ زيرا سرمايه
و به بيان هيتلر، نياز به فضاي تنفسي جديد ميارزان پردازد را متافيزيـك يـا فلسـفه بـه داشت. از ديد ارسطو، علمي كه به قوانين عام هستي

 نامند. معناي خاص مي
2پاسخ: گزينۀ-234

و فعال/ تقسيم جامعـۀ←فرهنگ اساطيري/ برخورد با جهان پيرامون خود مانند موجود زنده←مخالفت با همۀ مراتب عقالنيت فرهنگ سالم
و پيرامون جهاني به بخش و سلطه/ منع فعاليت←هاي مركز  فرهنگ سكوالر←هايي كه هويت ديني افراد را آشكار كند فرهنگ امپراطوري

3پاسخ: گزينۀ-235
و هانتينگتون و ماركس←كنت و ارسطو←علت وقوع جنگ بين كشورهاي غربي/ ريكاردو  اَشكال حكومت←ديدگاه اقتصادي/ فارابي

و منط و منطفلسفه ققفلسفه
1پاسخ: گزينۀ-236

و دروني آن محسوب نمي مفاهيمي كه صفت يك مفهوم ديگر قرار مي و حقيقت آن مفهوم نيستند  شوند، عرضي نام دارند. گيرند اما جزء ذات
4پاسخ: گزينۀ-237

و كلماتي استفاده مي توانيم كلماتين باشد. به هيچ وجه نميكنيم كه براي مخاطب روش يكي از قواعد تعريف اين است كه در تعريف از مفاهيم
آن را به (معرَّف) مبهم كار ببريم كه از پذير تر باشد. پس تعريف يك مجهول با استفاده از مفاهيم ناشناخته، امكان چه قصد تعريفش را داريم

 معناست. نيست؛ بنابراين بررسي ساير شرايط چنين تعريفي بي
2پاسخ: گزينۀ-238

ن جنس ه جنس دارد نه فصل.االجناس
3پاسخ: گزينۀ-239

 ها: بررسي گزينه
و كامل اشيا اقدام كنيم.1  ) الزمۀ آشنايي با قواعد تعريف اين نيست كه از اين به بعد حتماً به تعريف دقيق
 ) الزمۀ درست بودن تعريف اين نيست كه حتماً همۀ مفاهيم دروني را دربرگيرد.2
به3 ا ) انسان ميطور طبيعي  كند.ز همۀ اقسام تعريف استفاده
و مالك4 مي ) هر چهار نوع تعريف از ضوابط  كنند. هاي تعريف پيروي

1پاسخ: گزينۀ-240
مي جاي اين گاهي در ساختن قضيه به (حكم) خبر قطعي دهيم، از شرط استفاده در گونه قضايا را شرطي مـي كنيم؛ اين كه از چيزي نامنـد. پـس

 حكم، مشروط است.قضاياي شرطي، 
3پاسخ: گزينۀ-241

ج الف نيست«قضيۀ را كه قضيه» هيچ به كنيم تا قضيهمي» نقيض«اي كاذب است ج است.←نقيـــضدست آيد اي قطعاً صادق بعضي الف

ب است«با توجه به قضيۀ  بهمي» هر الف ب بگذاريم دست آورديم توانيم در قضيۀ نقيضي كه در سطر باال ←در نتيجـــه، به جاي الف،

ب است. ج  بعضي
1پاسخ: گزينۀ-242

به سازماندهي استدالل به اين صورت است كه دانش مي صورت قانون هاي پذيرفته شد1 قبلي به مندي تركيب دست آيد. بـه شوند تا دانش جديد
ميهاي قبلي عبارت ديگر، در هر استداللي از دانسته  برند. بهره
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 ها: بررسي ساير گزينه
 توان با استدالل پاسخ گفت. ) هر سؤالي را نمي2
به3 به ) استدالل تابع قوانيني است كه مي طور طبيعي، ذهن آدمي آن را  برد. كار
 ) گاهي مقدمات استدالل نياز به اثبات با استدالل ندارند؛ مانند بديهيات.4
2پاسخ: گزينۀ-243

(است، نيست) مقدمات است. عامل و كيفيت (همه، هر، هيچ، بعضي)  تمايز يك ضرب از ضرب ديگر، كميت
1پاسخ: گزينۀ-244

به در عكس نقيض، محمول را به و خود موضوع را مي جاي موضوع  دهيم. جاي محمول قرار داده نسبت را تغيير

ــضهر فلزي هادي است ــس نقي (عايق) فلز نيست.هيچ غيرها←عك  دي
4پاسخ: گزينۀ-245

 لمّي←(علت)وضعيت مادربا توجه به(معلول)نقص عضو نوزادپي بردن به
و كتاب اخروي  لمّي←(علت)عدل خداوندبا توجه به(معلول)اثبات حساب

3پاسخ: گزينۀ-246
 گيرند. در مغالطۀ رفع مقدم، از رفع مقدم، رفع تالي را نتيجه مي

مي هر ــدمداند كس ديپلم انساني دارد، آرايه ــع مق ءمغالطه رف
←(مـثالً ديـپلم رياضـي دارد) آرايـه(رفـع مقـدم)هر كس ديپلم انسـاني نـدارد

(رفع تالي)داند. نمي

2پاسخ: گزينۀ-247
و شناسي، در حقيقت جامعه را چيزي غير از مجموع افراد نمي پيروان مكتب اصالت فرد در جامعه و براي جامعه جـداي از افـراد، حيثيـت دانند

 وجود مستقلي قائل نيستند.
2پاسخ: گزينۀ-248

مي گذار فلسفه دانسته سقراط را بنيان و نشان داد كه وان با روشي درست انديشيدت اند؛ زيرا او بود كه توانايي عقل انسان را به خود او شناساند
و به حقيقت دست يافت.

گز-249 4ينۀ پاسخ:
و ثابت هرگز به و حقيقت به معناي دانشي پايدار و موقتي است كه دست نمي به عقيد1 پروتاگوراس، همه چيز نسبي انسان«آيد. شعار او اين بود

و؛ يعني چون همگان نمي»معيار همه چيز است توانند در هيچ اصل مشتركي به نام حقيقت به وحدت نظر برسند، پس حقيقت جنبۀ خصوصـي
و تخيل كند، براي او حقيقت است.شخ و هر كس هر چه بپندارد  صي دارد

4پاسخ: گزينۀ-250
 ها: بررسي گزينه

و تئتتوس مراجعه كنيد.و در گفت» يادآوري«) به بحث1  گوي سقراط
مي2 ت به وحدت نظر برسند.توانند در هيچ اصل مشتركي به نام حقيق گفت: همگان نمي ) اين گزينه نقض عقيد1 پروتاگوراس است كه
مي ) پروتاگوراس عقيده داشت كه شناسايي همان ادراك حسي است؛ نتيجه3 شود اين است كه انسان از هيچ فرد اي كه از عقيد1 او برداشت

 دانايي كمتر نيست. اين گزينه نقض اين عقيد1 اوست.
كه4 ا«) اين گزينه با اين عقيد1 پروتاگوراس و موقتي و عقيد1 پروتاگوراس را نقض نمي»ستهمه چيز نسبي  كند. متناسب است

3پاسخ: گزينۀ-251
و.../ علت صوري: شكل گياه  علت فاعلي: باغبان/ علت غايي: رشد گياه/ علت مادي: آب، كود

 هاي چهارگانه نيست. بنابراين نور خورشيد جزء علت
3پاسخ: گزينۀ-252

 سينا را به قلمرو جديدي هدايت نمود. در قرن ششم هجري شيخ اشراق فلسفۀ ابن
4پاسخ: گزينۀ-253

و ماهيت«به اهميت اصل مي» مغايرت وجود  بريم. در بحث حكما دربار1 مالك نيازمندي معلول به علت بيشتر پي
1پاسخ: گزينۀ-254

ب مينوعي رابطه وجود دارد كه نه بعد از وجود دو طرف رابطه، بلكه درست در خود وجود آن دو تـر اي از روابط ديگر عميق شود؛ چنين رابطه رقرار
و به آن  مي» رابطۀ عليت«است  شود. گفته

3پاسخ: گزينۀ-255
و مي  خواهد در مجاورت همنوعان خويش زندگي كند. طبق نظر فارابي، آدمي برحسب فطرت خود، به اجتماع گرايش دارد
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2پاسخ: گزينۀ-256
و غايت خلقت جهان سازگار باشد.سينا روش مطلو به نظر ابن و مناسب براي تحقق در عالم طبيعت آن است كه با هدف ب

3پاسخ: گزينۀ-257
به مي» نور«سهروردي از واقعيت اشيا آن تعبير و ضعف نورانيت و تفاوت موجودات را در شدت مي كند  داند. ها

1پاسخ: گزينۀ-258
و قبح را مربوط به زندگي ان ميحكما حسن و جهان هستي با اين معيارها قضاوت نمي سان و دربار1 خداوند  كنند. دانند

2پاسخ: گزينۀ-259
 ها: بررسي گزينه

بي1 و  نياز مطلق است. ) فقط خداوند است كه غناي ذاتي دارد
آن2 و ضعف مرتبۀ وجودي  هاست. ) اختالف موجودات در شدت
در3 و احتياج در وجود، ريشه و فقدان دارد. ) وابستگي  نقص

1پاسخ: گزينۀ-260
و تأثر ميان دو حادثه گواهي داده مي  شود. در رابطۀ عليت به تأثير

شناسيشناسيروانروان
1پاسخ: گزينۀ-261

(افسردگي اختالالت خلقي به دو نوع اختالل خلقي تك و اختالل خلقي دوقطبي (افسردگي) مي-قطبي  شود. شيدايي) تقسيم
1نۀ پاسخ: گزي-262

مي روان (ترس از ارتفاع: اختالل اضطرابي هراس). شناسان باليني در حوز1 اختالالت رواني به افراد كمك  كنند
3پاسخ: گزينۀ-263

آن» شناختي روان«  شناسي مربوط باشد. چه به روان يعني هر
4پاسخ: گزينۀ-264

بي براساس نظريۀ اريكسون، بحران اولين مرحله يعني تولد تا يك  اعتمادي است. سالگي، بحران اعتماد در برابر
2پاسخ: گزينۀ-265

مي در هراس اجتماعي فرد مبتال ترس شديد از مسخره شدن يا شرمنده شدن در وضعيت ترسند هاي اجتماعي دارد. مبتاليان به اين نوع هراس،
ي و اجتماعات خـودداري مـيا از شركت در مهمانيمرتكب خطا شوند؛ به همين دليل از صحبت كردن يا سخنراني كردن در جمع در ها و كننـد

بي انزواي اجتماعي به سر مي بي برند كه اين امر منجر به و مي كفايتي  شود. لياقتي آنان در انجام كارها
4پاسخ: گزينۀ-266

مي گونه حادثه هر ميسالي افتد، فرآيند رشد را در زندگي بزرگ اي كه در دوران كودكي اتفاق  دهد. تحت تأثير قرار
(رد گزينۀ4-5سنين )2سالگي شروع خوبي براي آموزش زبان دوم است.
مي12اگرچه (رد گزينۀ توان با قطعيت گفت در كدام دوره بنيادي كند، ولي نمي سال اول زندگي نقش مهمي در زندگي فرد ايفا )2تر است.

هممراحل زندگي هر فرد اگرچه از يكديگر جدا هست و (رد گزينۀ ند ولي با هم پيوستگي )3پوشي دارند.
2پاسخ: گزينۀ-267

پس رويكرد زيست←سندروم تطابق عمومي  رويكرد رفتاري←خوراند زيستي شناختي/
2پاسخ: گزينۀ-268

به تجربهاست كه مبتني بر يك نقشۀ ژنتيكي است. يادگيري فرآيندي است كه براساس زيستيرسش به معناي آمادگي وجود(رفتاري، شناختي)
مي مي و رفتار فرد ايجاد و تغييراتي نسبتاً دائمي در احساس، تفكر  كند. آيد

4پاسخ: گزينۀ-269
هم هر قدر دو تكليف به هم شبيه هـاي مستلزم شنيدن صـحبت» با دوست خود حرف زدن«زمان آن دو تكليف دشوارتر است. تر باشند، انجام

 هاي معلم دارد. نيز نياز به شنيدن حرف» هاي معلم يادداشت برداشتن گفتهاز«دوست است. 
1پاسخ: گزينۀ-270

هاي بسياري از رشد شـبيه بـه يكـديگر ها در جنبه كه ما انسان رسش به معناي آمادگي زيستي است كه مبتني بر يك نقشۀ ژنتيكي است. اين
و طبيعي رشد ما قرار داده است. يات مشتركي را در برنامۀ زيستدهند1 اين نكته است كه وراثت، خصوص هستيم، نشان  شناختي

2پاسخ: گزينۀ-271
 كند. به نظر پياژه، كودك در اثر تجربه، ساختارهاي شناختي ساد1 خود را به ساختارهاي شناختي پيچيده تبديل مي
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3پاسخ: گزينۀ-272
و باع و مير را افزايش داده ميبرخي رفتارها كه مرگ و ... شـوند. شوند، عوامل ريسك رفتاري ناميده مـيث افزايش ضريب ابتال به بيماري، صدمه

(جدول صفحۀ اولين يا مهم )118ترين عامل ريسك رفتاري، سطوح باالي فشار رواني است.
1پاسخ: گزينۀ-273

ي اند كه جنبه امروزه متخصصان به اين نتيجه رسيده و ابعاد مختلف رشد از ميها و تغييرات در يك جنبه از رشد به تغييـرات كديگر تأثير پذيرند
كل در جنبه مي هاي ديگر رشد بستگي دارد كه اين مطلب مربوط به  باشد. گرا بودن رشد

3پاسخ: گزينۀ-274
مي مرحلۀ زيگوت دو هفتۀ اول پس از انعقاد نطفه است كه كوتاه (مرحل ترين مرحلۀ قبل از تولد محسوب ۀ روياني: هفتۀ سـوم تـا هشـتم، شود.

 مرحلۀ جنيني: هفتۀ هشتم تا تولد)
2پاسخ: گزينۀ-275

و اولين ويژگي فرد سالم تسلط داشتن بر هيجان و كنتـرل شخصـي در تعريف سالمت رواني سازگاري فرد با محيط اهميت زيادي دارد هاي خود
(جدول صفحۀ  )121است.

4پاسخ: گزينۀ-276
به سندروم انطباق  ) مرحلۀ فرسودگي3) مرحلۀ مقاومت2) مرحلۀ هشدار1ترتيب سه مرحله دارد: عمومي

2پاسخ: گزينۀ-277
و ناخوشايند است. در حالي در واقع،اضطراب و بيمي كلي، مبهم مي» ترس«كه ترس  باشد. نسبت به يك شيئ يا موضوع مشخص

3پاسخ: گزينۀ-278
ميبندي مربوط به حافظ تقسيم اي است. انواع ترين مرحلۀ حافظه در آن حافظۀ رويه كند كه پايينۀ تولوينگ، چهار نوع حافظۀ بلندمدت را بيان

و مهارت يادگيري مي هاي شرطي و حركتي در زمر1 اطالعات مربوط به اين نوع حافظه به حساب  آيند. هاي ادراكي
4پاسخ: گزينۀ-279

و حوادث خاص با يكديگر در حال تعامل» تولوينگ«ه توسطشد اطالعات چهار نوع حافظۀ بيان و از يكـديگر خصوصاً دو نوع حافظۀ معنايي اند
 كنند. حمايت مي

1پاسخ: گزينۀ-280
هاي حسي به تصحيح خطاهاي احتمالي در محـيط بپـردازيم، ايـن گونه كه اين امكان وجود دارد كه با توجه به محدوديت در ادراك حسي همان

و نادرستي از محيط داشته باشيم.دن نيز وجود دار امكا   كه در برخي موارد، ادراك غلط


