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در این گزینه شاعر در یک تشبیه گسترده، زلف - 8  
تو  با زلف چو چوگان  را به چوگان تشبیه کرده است: من  معشوق 

گویی نمی زنم.
در مصراع دوم نیز یک اضافءه تشبیهی )تشبیه فشرده( به کار رفته 

است: گوِی دل.
بررسی سایر گزینه ها:

 تشبیه فشرده ندارد )دو تشبیه گسترده در بیت دیده می شود(.
 تشبیه فشرده ندارد )یک تشبیه گسترده در بیت دیده می شود(.

 تشبیه گسترده ندارد )آتش مهر تشبیه فشرده است(.

سپید - 9 و  نورانی  صورت  خورشید   استعاره:   
معشوق/ شب  زلف سیاه معشوق/ چشمءه نوش  لب و دهاِن 
یار )البّته در بیت تشخیص هم به کار رفته و بر این اساس 4 استعاره 
در بیت موجود است(./ تشخیص: آِب آتش )= آبروی آتش(/ تلمیح: 

به داستان خضر و چشمءه حیات/ تضاد: آب و آتش
)این بیت دقیقاً بیتی است که در کتاب جامع خیلی سبز، تست 1444 

طرح شده و همین آرایه های  در آن توضیح داده شده است!(

برای مجاز ذکر شده  فارسی 1  مطابق توضیح و مثالی که در کتاب 
نیز  این دیدگاه،   از  و  است  نوعی مجاز  )مصّرحه(  استعاره  است، 
می تواند صحیح باشد! حتماً حواستان هست که می توان بین آب )آبرو( 

) جناس تام در نظر گرفت! )H O2 و آب

»ایهام« در گزینه های  و  نادرست است.

پریشان - 10 خواهی،  اگر  »جمعّیت  گزینه،  این  در   
باش« پارادوکس آشکاری وجود دارد و »طّره« مجاز از زلف است.

بررسی سایر گزینه ها:
 حسن تعلیل: ندارد./ جناس: پیمانه و پیمان

 تلمیح: ندارد )برخی امکان دارد آمدن »رستخیز« را تلمیح بدانند(./ 
ایهام: »حالت« در دو معنی »وضع« و »ذوق و سرمستی« قابل قبول است.

 جناس: چمن و سمن/ حس آمیزی: ندارد.

11 -
الف( تشبیه: وصل )مثل( هجران است، هجر )مثل( وصل است.

ب(  تلمیح: بیت اشاره به داستان آب حیات و زندگی جاوید دارد.
ج( حس آمیزی: نگاه تلخ

د( اسلوب معادله: مصراع دوم مثالی برای مصراع اّول است و مصراع ها 
استقالل نحوی و معنایی دارند.

)داخل انسانی 98، فارسی 1 ـ درس های 2، 16 و 17(- 1   
واژه هایی که نادرست معنی شده اند به همراه معنی درست آن ها:

اسـتماع: شـنیدن، گوش دادن/ مألـوف: خـو گرفته / عتـابکـردن: 
سرزنش کردن، خشم گرفتن بر کسی

 واژءه رایزن در چاپ سال 1397 وارد کتاب درسی شده است و 
نمی بایست مورد سؤال واقع می شد.

)داخل انسانی 98، فارسی 2 ـ درس های 7، 9 و 12(- 2  

  )داخل انسانی 98، فارسی 3 ـ درس های ستایش، 2 و 16(- 3
بررسی سایر گزینه ها:

و  آوردن  دست  به  برای  مقصدی  سوی  به  حرکت  پوییدن:   
جست وجوی چیزی، تالش، رفتن

 ِدرهم: مسکوک نقره، که در گذشته به عنوان پول رواج داشته و 
ارزش آن کسری از دینار بوده است. 

 دینار: واحد پول، سکءه طال که در گذشته رواج داشته است.

)داخل انسانی 98، فارسی 3 ـ درس 1(- 4   
مناسب  گماشته شده(«  مقامی  و  شغل  )به  »منصوب  گزینه  این  در 
به  زیرا  است،  داده شده(« صحیح  )نسبت  و »منسوب  نیست  عبارت 
نقض عهد )پیمان شکنی( نسبت داده می شوند و منسوب می شوند نه 

این که نصب و منصوب شوند.

)داخل انسانی 98، فارسی 3 ـ درس 2(- 5   
در این گزینه، خواستی خطای امالیی دارد و با توّجه به معنی این 
بیت، خاستی به معنی »بلند می شد و به پا می خاست« صحیح است:

شیری خشمگین و با چنگال های تیز بود که بر اثر جنگیدنش، قیامت 
»به پا می خاست«.

)داخل انسانی 98، فارسی 2 ـ درس 14(- 6   
آن  صحیح  صورت  و  است  نادرست  نزاع«  و  »هرب  گزینه  این  در 

»حرب )جنگ( و نزاع« است.

)داخل انسانی 98، فارسی 2 ـ درس های 5، 11 و 16(- 7   
»هم صدا با حلق اسماعیل« اثر سّید حسن حسینی، »سه دیدار« اثر 

نادر ابراهیمی و »روزها« اثر اسالمی ندوشن
وارد کتاب درسی شده  اسماعیل« در چاپ 97  با حلق   »همصدا 
است و نمی بایست از آن سؤال می آمد. هر چند با دو اثر دیگر می توان 

به جواب رسید.
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)داخل انسانی 98، فارسی 3 ـ درس 8(- 12   
وابستءه وابسته در این گزینه از نوع »صفِت مضاٌف الیه« است و در سایر 

گزینه ها از نوع »مضاٌف الیِه مضاٌف الیه«.
 دیوانءه قلمرو صحراِی وحشت  هر دو مورد مضاٌف الیِه مضاٌف الیه

 گوشءه آن بام  صفِت مضاٌف الیه
 سلسلءه زلِف تو/ حلقءه زنّار تو  هر دو مورد مضاٌف الیِه مضاٌف الیه

 میانءه دِل ما  مضاٌف الیِه مضاٌف الیه

)داخل انسانی 98، فارسی 2 ـ درس های 8، 9، 11، 15، - 13   
فارسی 3 ـ درس 12(

واژه هایی که هم آوا دارند:
 صواب )درست،  مصلحت(  ثواب )پاداش، اَجر(
 سمن )نوعی درخت گل(  ثمن )قیمت و بها(

 اسیر )در بند و گرفتار(  عصیر )شیره و چکیده(

)داخل انسانی 98، فارسی 1 ـ درس 5، فارسی 2 ـ - 14   
درس های 3 و 9 و فارسی 3 ـ درس 7(

)ب(: یک مسند در بیت وجود دارد:
[یک دوست] بس [است].

مسند
د( در بیت، یک صفت مبهم به چشم می خورد: »هر« در ترکیب »هر روز« 

صفت مبهم است.
بررسی سایر گزینه ها:

الف( »واو« در مصراع دوم، ربط است، زیرا »بس« در این بیت، جمله 
است و در واقع »واو« بین دو جمله آمده است.

ج( در این بیت دو نقش تبعی به کار رفته:
1( نامهربان و مهربان  مهربان: معطوف 2( خود  بدل از ما

  )داخل انسانی 98، فارسی 2ـ  درس 12، فارسی 3ـ  درس 7(- 15
و  »درست کردن  معنی  به  و      ، گزینه های  در  ساختن 
اّما در  به معنی »نواختن و مورد لطف  به وجود آوردن« است، 

قراردادن« است:
  بدسگاالن را بسوز و نیک خواهان را نوازش کن.

)داخل انسانی 98، فارسی 3 ـ درس 7(- 16   
 من )نهاد( رویش )مفعول( را عیان )مسند( نمی بینم.

طّراح سؤال، فعل »نمی بینم« را در معنی »نمی پندارم« گرفته است! در حالی 
که »نمی بینم« در این بیت، در معنی ظاهری خود، یعنی »رؤیت کردن« 

است و نیازمند مسند نیست و »عیان« در حقیقت نقش قیدی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
 دامن دوست )مفعول( را به دست آر/ از دشمن )متّمم( بگسل/ 

مرِد یزدان )مسند( شو/ از اهرمنان )متّمم( فارغ )قید( بگذر.
 دیدءه جان بین )نهاد( برای دیدن روی تو )متّمم(، باید )بایسته و الزم 

است(/ این )نهاد( کجا )قید( مرتبءه چشم جهان بین من )مسند( است.
  آن چه )نهاد( در دل تو )متّمم( بود، بر زبان من )متّمم( بود.

)داخل انسانی 98، فارسی 3 ـ درس های 7 و 8(- 17   
بررسی مفهوم ابیات:

الف( مذّمتنفسپرستی)نکوهشبرتریدادنهواوهوسبرعقل(
ب( تالش:هیچسودیبدونرنجحاصلنمیشود.

بیت  این  در  خویشتنداری:  به توصیه و خشم و تندی نکوهش ج( 
خطای تایپی وجود دارد، »باخرد« در اصل »بی خرد« است و فردوسی 
انسان ارزشمند دارای هنر و گوهر و دانش را که گرفتار خشم و تندی 
باشد  زده  زنگ  بگذارد همانند شمشیری که  پا  زیر  را  و خرد  شود 

می داند و مفهوم این بیت توصیهبهترکتندیوخشم است.
د( اغتنامفرصت: اگر انسان هنگام تالش و کار سستی کند، دیگر این 

فرصت را به دست نخواهد آورد.

)داخل انسانی 98، فارسی 1 ـ درس 2(- 18   
بهدست آسان غم،شادی برخالف  که  است  این  از  در  سخن 
شادی  بودن دستنیافتنی و سخت بر  بیت  این  در  پس  نمیآید؛ 
تأکید شده است. در سایر گزینه ها سخن از ناپایداریغموشادی و 

ناپایداریوگذرعمر است.

)داخل انسانی 98، فارسی 1 ـ درس 18(- 19   
و کرم از  بیت سؤال سخن  همانند  و     ، گزینه های  در 
جودوبخشندگیوتوصیهبهآن است، ولی در  محور کالم عفوو

بخشودنوچشمپوشیازگناهان است.

)داخل انسانی 98، فارسی 2، درس 1(- 20   
برای تالش به توصیه اصلی  مفهوم  سؤال،  بیت  همانند  در  
کسبروزی است و شاعر می گوید: بدون حرکت و تالش روزی 
را  مطلب  این  دائم خود]  [با حرکت  آسیاب  و  نمی آید  به دست 

به خوبی بیان می کند.
مفهوم سایر ابیات:

جز من به میکند احسان دیگران به )روزگار( آسیا این اگر  
ناراحتیچیزینمیدهد.

 تالشبرایروزیرساندنبهدیگرانمایءهروشناییدلاست.
سختی به روزی دهد./ روزی تا میفرساید را مغزها روزگار  

حاصلمیشود.

)داخل انسانی 98، فارسی 2 ـ درس 17(- 21   
در  مفهوم اصلی ناپایداریعمرانسان است، اّما در سایر گزینه ها 
همانند شعر سؤال سخن از بهفکرزمانحالبودن و افسوسنخوردن
برگذشتهوآینده)اغتنامفرصت( است. در بیت   می گوید: دیروز 
رفته است و فردا نیامده است،  همین لحظه را حساب کن. در  
شاعر معتقد است: اگر در رنج باشی و یا در راحتی، چیزی که از آِن 
توست همان روزی است که در آن هستی. در  شاعر می گوید: 
گلستانی که امروز بار گل داده است اگر تو فردا )مجاز از زمان آینده( 

بخواهی گل بچینی فایده ای ندارد )امروز را دریاب(.

)داخل انسانی 98، فارسی 3 ـ درس 13(- 22   
به سرزمین  از وادی غربت  در  شاعر می گوید: جاذبءه وطن مرا 
خود آورد. بنابراین این بیت همانند صورت سؤال در ستایش وطن و 

وطن دوستی است.
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مفهوم سایر گزینه ها:
 عشقدردلویرانمنزلدارد)همانطورکهگنجدرویرانهاست(.
 منظورازوطن،مصروعراقوشامنیست)وطنحقیقیماانسانها

عالمملکوتاستنهدنیایخاکیوماّدی(.
 اگرچهحدیِث»حّبوطنازایماناست«سخنیصحیحومسلّم
است،ولیدرستنیستکهدراینباب،افراطکنیمودرسختیو

خواریجانبدهیم.

)داخل انسانی 98، فارسی 3 ـ درس 14(- 23   
در  سخن از برتریحسنیاربردیگرپدیدهها است؛ اّما در سایر 
نه عاشق که  است  این  اصلی  مفهوم  سؤال،  بیت  همانند  گزینه ها 

میتواندبهوصالبرسدونهتواندوریازمعشوقرادارد.

)داخل انسانی 98، فارسی 3 ـ درس 14(- 24   
اسرار  به  اندک  عّده ای  رسیدن  و  همه  نیست شدن  )الف(  بیت  در 
نشانگر وادیمعرفت است. بیت )ب( با اوصاف وادیعشق که مانند 
آتش سرتاپای عاشق را می سوزاند تناسب دارد. بیت )ج( متناسب با 
وادیحیرت است و در بیت )د( بینیازیواستغنایعاشقازهردو

عالمموجود است.

)داخل انسانی 98، فارسی 3 ـ درس 16(- 25   
،  و  مفهوم ازماستکهبرماست مشترک  در گزینه های 
است و در هر سه بیت شاعرخودرامسبّببالوگرفتاریخودمیداند. 
در   اّما صحبت از این است که هرکههّمتومناعتطبعواالیی

داشتهباشد،ازروزگاربیشتربالمیبیند.
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)داخل هنر 97، عربی 3 ـ درس 1 ـ صفحءه 6(- 26   

ـ  آن چه  »ما«:  ـ  انسان  »المرء«:  ـ  می بیند  »ینظر«:  کلیدی:  کلمات
»قّدمت«: پیش فرستاده است ـ »یداه«: دستانش ـ »یا لیتني کنُت 

تُراباً«: کاش خاک بودم
خطاهای سایر گزینه ها:

 با دستانش فرستاده )»با« اضافی است.(ـ  باشم )ترجمءه صحیحی 
برای »ُکنُت« نیست( 

 نتیجه )اضافی است.( ـ به وسیلءه )اضافی است.( 
هم چنین  نیست.  »المرء«  برای  صحیحی  )ترجمءه  شخصی    هر 
»المرء« معرفه است نه نکره.( ـ نتیجءه )اضافی است.( ـ خاک می شدم 

)»کنُت« به معنای »بودم« است نه »می شدم«.( 
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)داخل زبان 97، ترکیبی عربی 1 و 2 ـ درس 3(- 27  
آمنوا«: کسانی که  »اّلذین  ـ  است.  داده  کلماتکلیدی: »وعد«: وعده 
ایمان آورده اند. ـ »عملوا الّصالحات«: عمل صالح انجام داده اند. ـ »لهم«: 

برای آنان می باشد. ـ »مغفرٌة«: مغفرتی ـ »أجر عظیم«: اجری عظیم
خطاهای سایر گزینه ها:

بیاورد  ایمان  ـ  نیست.(  »اّلذین«  برای  )معادل دقیقی   هر کس 
)»آمنوا« ماضی است نه مضارع.( ـ انجام بدهد )»عملوا« ماضی است 
اجر عظیم  ـ  نه معرفه.(  نکره است  ـ مغفرت )»مغفرة«  نه مضارع.( 

)»أجر عظیم« نکره است نه معرفه.(
( ـ اعمالی نیکو  ( ـ ایمان بیاورد )مانند   هر کس )مانند 

) )»الصالحات« معرفه است نه نکره.( ـ انجام دهد )مانند 
( ـ کار نیک )»الصالحات« جمع است   ایمان بیاورند )مانند 
( ـ آمرزش )»مغفرة« نکره است نه  نه مفرد.( ـ انجام دهد )مانند 

معرفه.( ـ پاداش بزرگ )»أجر عظیم« نکره است نه معرفه.(

)داخل هنر 97، ترکیبی عربی 1 و 3(- 28   
کلماتکلیدی: »ال شّک«: بی شک ـ »اّلذین ال یحاولوَن«: کسانی که 
تالش نمی کنند ـ »الحیاة«: زندگی ـ »ال یحّبون إاّل الّلذة و الراحة«: 
فقط لذت و راحتی را دوست دارند ـ »ال یرکبوَن«: سوار نمی شوند ـ 

»قافلة التقّدم اإلنسانّي«: قافلءه پیشرفت انسانی
خطاهای سایر گزینه ها:

به  )»الحیاة«  دنیا  ـ  نه معرفه.(  نکره است  نیست )»شّك«    شک 
»اّلذین«  برای  دقیقی  )معادل  که  آن هایی  است.(  »زندگی«  معنی 
نیست(ـ  تالش نکرده اند )»ال یحاولوَن« مضارع است نه ماضی.(ـ  طالب اند 
)ترجمءه صحیحی برای »یحبّون« نیست.( ـ انسان ها )اوالً »اإلنسانّي« به 
معنای »انسان ها« نیست، ثانیاً صفِت »التقّدم« است و باید به شکل 
صفت معنا شود نه مضاف إلیه.( ـ مسافرت نمی کنند )ترجمءه درستی 

برای »ال یرکبون« نیست.(
 بی تالش هستند )معادل دقیقی برای »ال یحاولوَن« نیست.(ـ  نمی خواهند 

) )ترجمءه صحیحی برای »ال یحبّون« نیست( »ال یرکبوَن« )مانند 
ـ  دنیا«(  »این  نه  است  »زندگی«  معنای  به  )»الحیاة«  دنیا    این 
بشریّت )»اإلنسانّي« صفِت »التقّدم« است و باید به شکل صفت معنا 

) شود نه مضاف إلیه.( ـ مسافرت نمی کنند )مانند 

)خارج 97، ترکیبی عربی 1 و 3(- 29   
کلماتکلیدی: »ال لون«: هیچ رنگی نیست ـ »عمق أکثر من مائتي 
األلوان  »کّل  ـ  زیرا  »ألّن«:  ـ  متر  دویست  از  بیشتر  عمقی  متر«: 

تختفي«: همءه رنگ ها پنهان می شوند ـ »هناك«: آن جا
خطاهای سایر گزینه ها:

  حدود )ترجمءه صحیحی برای »أکثر« نیست.( ـ همان جا )ترجمءه 
دقیقی برای »هناك« نیست.( 

  عمق )»عمق« نکره است نه معرفه.( ـ پنهان می کند )»تختفي« 
این  ندارد، هم چنین در  و مفعول  است  »پنهان می شود«  معنای  به 

گزینه »هناك« به عنوان فاعل ترجمه شده است که صحیح نیست.(
ترجمءه  است؛  نیامده  جنس«  نفی  »الی  )ترجمءه  نیست    رنگی 
درست آن »هیچ رنگی نیست« می باشد.( همءه رنگ هایی که )»کّل 
األلوان« معرفه است نه نکره.( ـ وجود دارند )اضافی است.( ـ مخفی 

شده اند )»تختفي« مضارع است نه ماضی.( ـ »هناك« به معنای »آن 
جا« در ترجمه لحاظ نشده است.

)داخل زبان 97، ترکیبی عربی 1 و 2(- 30   
ـ  دیوارند  مانند  »کالجدار«:  ـ  »المشاکل«: مشکالت  کلماتکلیدی: 
األمر«:  »نهایة  ـ  بشماری  را  آن   که  تَعّده«:  »أن  ـ  می توانی  »تقدر«: 
پایان کار ـ »تستطیع«: می توانی ـ »أن تصعده«: از آن باال بروی ـ 

»حّتی تصل«: تا برسی ـ »الفرج«: گشایش
خطاهای سایر گزینه ها:

  کار خود )ضمیری معادل »خود« در »نهایة األمر« وجود ندارد.( ـ 
راه نجاتی )»الفرج« معرفه است نه نکره.(

  دیواری )»الجدار« معرفه است نه نکره.( ـ ولی )معادل صحیحی 
برای »و« نیست.( ـ خود را باال ببری )فعل »تصعد« از مصدر »صعود« 
معرفه  )»الفرج«  ـ فرجی  »باالبردن«(  نه  است  »باال رفتن«  معنای  به 

است نه نکره.( 
( ـ آن ها )ضمیر »ه« در »تعّده« به »الجدار«    دیواری )مانند 
بر می گردد، بنابراین باید »آن« معنا شود نه »آن ها«. در واقع در این 
گزینه، کلمءه »المشاکل« مرجع ضمیر »ه« در نظر گرفته شده است 
باید  و  است  انسان  غیر  جمع  »المشاکل«  چون  است  نادرست  که 
خویش  کار  ـ  می شد.(  استفاده  »ـها«  مؤّنث  مفرد  از ضمیر  برایش 

( ـ حّتی )ترجمه نشده است.( )مانند 

اما  نکنیم،  ترجمه  را در جمله  های معمولی  »إّن«  ندارد که  اشکالی 
ترجمءه آن در آیات قرآن الزامی است.

)خارج 97، ترکیبی عربی 1، 2 و 3(- 31   
کلماتکلیدی: »إذا تکتبون«: هرگاه بنویسیدـ  »أهدافکم«: هدف هایتان ـ 
»ورقة«: ورقه ایـ  »تحصلون«: به دست می آوریدـ  »تطلبون«: می خواهید ـ 

»بسرعة عجیبة«: با سرعتی عجیب
خطاهای سایر گزینه ها:

  کاغذ )»ورقة« نکره است نه معرفه.( ـ متعّجبانه )»عجیبة« صفِت 
»سرعة« است نه حال!( 

( ـ خواستید )»تطلبون« مضارع است نه ماضی.( ـ    کاغذ )مانند 
خواهید رسید )»تحصلون« مضارع است نه مستقبل )همان آینده(.( 

ـ  معرفه(  و  جمع  نه  است  نکره  و  مفرد  )»ورقة«  کاغذ  اوراق   
( ـ سرعت تعجب آور )»سرعة عجیبة« نکره  »خواسته اید« )مانند 

است نه معرفه.( 

)داخل هنر 97، ترکیبی عربی 1، 2 و3(- 32   
نه  است  معلوم  فعل  یک  )»تهّدده«  می شود  تهدید  گزینه:  این  خطای 
مجهول، هم چنین ضمیر »ه« مفعول آن است و باید »او را« ترجمه شود.(

هرگاه ضمایر متصل »ـه، ـهما، ـهم و ...« به یک فعل متصل شوند، 
می توانیم دو نتیجءه مهم بگیریم: 

 آن ضمیر، »مفعول« است و در نتیجه آن فعل، »متعّدی )مفعول پذیر(« 
است.

 آن فعل »معلوم« است نه »مجهول«.
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)تألیفی، ترکیبی عربی 1(- 33   
خطای این گزینه: گالیه کردم )»أشکو« به معنای »گالیه می کنم« یک 
فعل مضارع است نه ماضی. باید بدانیم که فعل ماضی در صیغءه للمتکلّم 

وحده )اول شخص مفرد( به شناسءه )ضمیر( »ُت« ختم می شود.(

»لـ« در »ألشکو« برای تأکید به کار رفته و البته تأثیری بر حّل این 
سؤال ندارد!

)داخل زبان 97(- 34   
و  کشته  را  او  نادانی اش  که  عالمی  بسا  »چه  سؤال:  عبارت ترجمءه

دانشش به او سود نرسانده است.«
مفهومعبارتسؤال: »کارآمد نبودن علم به تنهایی«

این مفهوم تنها در  و در عبارت »چون عمل در تو نیست نادانی« 
دیده می شود.

)تألیفی، عربی 3 ـ درس 1 ـ صفحءه 3(- 35   
جشن:  از  ـ  رجوعهم«  »بعد  بازگشتشان:  از  پس  کلیدی:  کلمات
»من االحتفال« ـ بت های خود: »أصنامهم« ـ شکسته: »مکّسرة« ـ اما: 
»لکّنهم« ـ این کار: »هذا العمل« ـ نفهمیدند: »ما فهموا، لم یفهموا« 

خطاهای سایر گزینه ها:
  »حین« )به معنای »هنگام« است نه »پس از«( ـ الرجوع )باید 
به صورت »رجوعهم« بیاید تا با »بازگشتشان« مطابقت داشته باشد.( ـ 
»شاهد« )به »الناس« برمی گردد و باید با آن مطابقت کند، بنابراین 
عبارت  در  »شکسته«  )کلمءه  »المکّسرة«  ـ  است.(  »شاهدوا« صحیح 
دارد،  را  حال  نقش  عربی  جملءه  در  و  صفت  نه  است  قید  فارسی 
بنابراین نباید »ال« بگیرد.( ـ »ألنّهم« )به معنای »زیرا« است نه »اما«( 
 »عندما« )معادل صحیحی برای »پس از« نیست.(ـ  »رجع« )کلمءه 
»بازگشت« در عبارت سؤال، مصدر است، بنابراین اسم است نه فعل(ـ  
»احتفالهم« )ضمیری در کلمءه »جشن« به کار نرفته است( ـ »ما فهم« 
)به »الناس« برمی گردد و باید با آن مطابقت کند، بنابراین »ما فهموا« 
صحیح است.( ـ »عمله« )اوالً در عبارت »این کار« ضمیر وجود ندارد، 
ثانیاً »این« در جملءه عربی آورده نشده و باید از »هذا« استفاده شود.(

 »أصناماً« )ضمیر در »بت های خود« در جملءه عربی آورده نشده 
) است.( ـ »لعّل« )به معنای »شاید« است نه »اما«.( ـ »عمله« )مانند 

ترجمءه متن:
موارد  و  عوامل  برابر  در  در حالی که  است،  زیباترین جامدات  از  »طال 
اثرگذار آب و هوایی مقاومت می کند و تغییر نمی کند. و طال فقط با آتش 
ذوب می شود و مردم قبل از این که وارد بازار بشود و همچون وسیله ای 

اساسی در تجارت گردد، از آن برای زینت و آرایش استفاده می کردند.
این ماده در زمین های شنی نزدیک به سطح زمین موجود است و 
با آب شسته  برای خالص کردنش و خارج کردن اضافات از آن، شن 
می شود، پس همءه ذرات شن همراه آب می روند، در حالی  که ذرات 

طال ثابت باقی می مانند، زیرا آن ها از ذرات شن سنگین تر هستند.
روش دیگری ]هم[ برای استخراج طال وجود دارد و آن، این است که 
طال در ماده ای که جیوه نامیده می شود، ذوب می گردد، پس به این 

شکل شن از آن جدا می شود، بعد از آن تحت حرارت شدید قرار داده 
می شود، سپس جیوه به بخار تبدیل می شود و طال به طور خالص 

باقی می ماند!«
)داخل هنر 97(- 36   

ترجمه و بررسی گزینه ها:
  طال و آتش دو دوست هستند که خالِص آن )طال( را فقط با آن 

)آتش( به دست می آوریم. 
آن  از  استفاده  به  شروع  شناخت،  را  طال  انسان  هنگامی که    از 
کرد هم برای زینت هم برای تجارت. )نه اول برای تزیین بوده و بعد 

برای تجارت(
  طال از خالص ترین عناصر معدنی است و آمیخته به مواد دیگر 
نبوده. )نه این طور نیست. دو پاراگراف برای روش های خالص کردن 

طال بیان شده، پس خالص نیست.(
  از زمان قدیم، انسان زمین را حفر می کرده تا در اعماق آن طال 

به  دست آورد. )چنین چیزی در متن بیان نشده است.(

)داخل هنر 97(- 37   
ترجمه و بررسی گزینه ها:

  رنگ طال هنگامی  که با تغییرات مختلفی مواجه می شود تغییر 
نمی کند. )با توجه به خط اول متن، صحیح است.(

  فقط یک راه برای به دست آوردن طالی خالص وجود دارد. )دو 
روش در متن گفته شده، پس نادرست است.(

   ذرات طال ضعیف تر از ذرات شن و سنگ نیست. )بله در متن 
اشاره شده که سنگین تر هستند.(

  به دست آوردن طال در معدنش برای انسان خیلی سخت نیست. 

)داخل هنر 97(- 38   
ترجمءهعبارتسؤال: »از صفات طال این است که ...............«

ترجمه و بررسی گزینه ها:
  به بخار تبدیل نمی شود. 

  از آتش تأثیر نمی پذیرد و آن  را تحمل می کند.
با شن همراه هستند  است. )خیر،  با جیوه موجود    در طبیعت 

نه جیوه!(
  عوامل بیرونی روی آن اثر نمی گذارند.

)داخل هنر 97(- 39   
ترجمءهعبارتسؤال: »برای به دست آوردن طالی خالص ...............«

ترجمه و بررسی گزینه ها:
  آن را با شن می آمیزیم، سپس آن را می شوییم. )ما آن ها را با 

شن مخلوط نمی کنیم، خودشان با هم آمیخته هستند.(
  طالی غیرخالص را با آب می شوییم. )درست است، چون طالی 

ناخالص را می شوییم تا شن ها جدا شوند.(
  آن را با جیوه می شوییم، سپس زیر حرارت قرار می دهیم. )در 
با  را  آن  این که  نه  با جیوه مخلوط می کنیم  را  آن  متن گفته شده 

جیوه می شوییم.(
  زمین را حفر می کنیم و طالی خالص به دست می آوریم. 
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)ترکیبی، عربی 1(- 40  
خطاهای سایر گزینه ها:

ُر« از باب »تفّعل« است نه »تفعیل«، بنابراین   ماضیه: غّیر )»یتغیَّ
َر« می باشد.( ـ متعدٍّ )الزم است.( ماضی آن »تََغیَّ

 من باب »تفعیل« و مصدره »تغییر« )»یتغّیر« از باب »تفّعل« است 
ر« است.( ـ مفعوله »الذهب« )این  نه »تفعیل«، بنابراین مصدر آن »تََغیُّ

کلمه مبتدا است و »یتغّیر« مفعول ندارد.(
کنید  دّقت  دارد.  قرار  »للغائب«  در صیغءه  فعل  )این  للمخاطب   
حروفه  ـ  است!(  غایب  شود،  شروع  »یـ«  با  که  مضارعی  هر فعل 
این کلمه »غ ي ر«  األصلیة: ت غ ر )واضح است که حروف اصلی 
است.( ـ فاعله »الذهب« )»الذهب« مبتدا است و فاعل این فعل ضمیر 

»هو« مستتر است.(

)ترکیبی، عربی 1(- 41  
خطاهای سایر گزینه ها:

 للغائبة )»للغائب« است.( ـ مزید ثالثي و مصدره »تغّسل« )این 
فعل ثالثی مجّرد است و مصدر آن »ُغسل« می باشد.( ـ الزم )متعّدی 
مجهول  فعل  به حرکت گذاری  توّجه  )با   ... فاعله  و  معلوم  ـ  است.( 

است و فاعل ندارد.(
 حروفه األصلیة: ت غ ل )واضح است که حروف اصلی این فعل »غ 
س ل« می باشد.(ـ  مع فاعله ... )این فعل مجهول است و فاعل ندارد.(

)  مزید ثالثي من باب »إفعال« )مانند 

)ترکیبی، عربی 1 و 2 ـ درس های 1 و 3(- 42  
خطاهای سایر گزینه ها:

)این کلمه مفرد است نه جمع.( ـ علم  أو تکسیر  جمع مکّسر   
)»أجمل« اسم علم نیست.(

 مؤّنث )مذّکر است.( ـ اسم فاعل )اسم تفضیل است.( ـ مضاف 
 إلیه )مجرور به حرف جّر است.(

 معّرف بأل )این کلمه »ال« ندارد، بنابراین معّرف بأل نیست.( ـ 
) مبني )معرب است.( ـ مضاف  إلیه )مانند 

)تألیفی، ترکیبی عربی 1 و 2(- 43   

یا  الکلمات«  »قراءة  یا  الکلمات«  »تشکیل  عنوان  با  که  سؤاالتی  در 
نحوءه  و  کلمات  حرکت  به  باید  می شوند  طراحی  الحرکات«  »ضبط 

عالمت گذاری آن ها دقت کنید.

شکل  به  باید  و  است  نادرست  َر«  »تََفکَّ عبارت،  ترجمءه به  توجه  با 
نون  بنابراین  است،  سالم  مذّکر  جمع  نیز  »َسبعین«  باشد.  ر«  »تََفکُّ
انتهای آن باید فتحه داشته باشد و به شکل »َسبعیَن« صحیح است.

ترجمءهعبارت: یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

)تألیفی، ترکیبی عربی 1، 2 و 3(- 44   
ترجمءه گزینه ها:

  روزنامه نگاران همان کسانی هستند که فکرهای جالبی دربارءه 
پیشرفت تمدن های قدیمی دارند. 

برای  آن  از  استفاده  که  است  بدن  اعضای  از  عضوی    دست، 

بازیکنان در فوتبال به جز دروازه بان، غیرمجاز است. )صحیح است.(
جاری  دریاها  سمت  به  که  هستند  نهرهایی  همان    چشمه ها 

هستند و کشتی ها می توانند در آن حرکت کنند. 
  دماسنج وسیله ای است برای ایجاد حرارت در مکان های مختلف 
و در آزمایشگاه ها، بسیار استفاده می شود. )برای اندازه گیری حرارت 

است نه ایجاد حرارت.(

)تألیفی، عربی 1 ـ درس 2 ـ صفحءه 14 ـ اعداد(- 45   
خطاهای سایر گزینه ها:

  »الثمانین و المئة« )جا به جا نوشته شده است. در اعداد ۳رقمی، 
ابتدا باید صدگان به کار رود.(

»واو«  نباید  و  است  معنای 11  به  )»أحد عشر«  و عشر«    »أحد 
داشته باشد!(

  »السّتة و عشر« )برای بیان ساعت از اعداد ترتیبی استفاده می کنیم 
نه اصلی. هم چنین در این جا نیازی به »واو« نیست و اضافی است.(

)تألیفی، عربی 1 ـ درس 6 ـ صفحءه 75(- 46    
سؤال از ما فعل مجهول می خواهد.

 ) ـُ َي« فعل های ماضی هستند و با ضّمه )ـ در  »ُأکرِمت« و »ُسمِّ
شروع شده اند، بنابراین مجهول هستند.

هرگاه ضمایر متصل »ـه، ـهما، ـهم و ...« به یک فعل متصل شوند، 
می توانیم دو نتیجءه مهم بگیریم: 

»متعّدی  فعل،  آن  نتیجه  در  و  است  »مفعول«  ضمیر،   آن 
)مفعول پذیر(« است.

 آن فعل »معلوم« است نه »مجهول«.
بررسی سایر گزینه ها:

مضارع  در  اصلی  دومین حرف  همان  یا  الفعل  )عین  م«    »سُأقدِّ
( داشته باشد. پس این فعل، معلوم است  ـَ مجهول حتماً باید فتحه )ـ
البته ضمیر  به معنا و  )با توجه  نه مجهول( ـ »خلقني« و »رزقني« 
مفعولی »ي« می توان گفت که هر دو فعل، معلوم هستند نه مجهول(

( شروع نشده پس معلوم است نه مجهول(ـ   ـُ َب« )با ضّمه )ـ  »تََجنَّ
یُبعده )طبق نکتءه آموزشی باال، این فعل نیز معلوم است نه مجهول(

( شروع نشده پس معلوم است نه مجهول( ـ  ـُ   »اِستطاعت« )با ضّمه )ـ
»ترسله« )طبق نکتءه آموزشی باال، این فعل نیز معلوم است نه مجهول(

 روش دیگر برای حل این سؤال، ترجمءه گزینه ها است.

)تألیفی، عربی 2 ـ درس 3 ـ صفحءه 22(- 47   
اسامی َعلَم گزینه ها:

 »الّلهّم«، »محّمد« و »محّمد« )۳تا(
  »الحسن« و »الحسین« )2تا(

  »الُعّقاد« )اسم شخص( و »أسوان« )نام استان( )2تا(
 »آدم« )یه دونه(

»الشیطان« اسم علم نیست!

بنابراین  صحیح است.
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)تألیفی، عربی 3 ـ درس 5(- 48  
قَْومِ« در اصل »یا قومي« بوده که »یاء« متکّلم وحدءه آن حذف  »یا 

شده است.
بررسی سایر گزینه ها:

 »أیُّتها« و »األغنیاء« از نظر جنس با هم مطابقت ندارند. )شکل 
صحیح: یا أیّها األغنیاء(

 با توّجه به »ال«دار بودن »العالِم« باید قبل از آن »أیّها« بیاید. 
)شکل صحیح: یا أیّها العالُِم(

 »تلمیذات«، الف و الم ندارد، پس نباید قبل از آن »أیّها« بیاید، 
ضمن این که »أیّها« از نظر جنس با »تلمیذات« مطابقت ندارد. )شکل 

صحیح: یا تلمیذاُت(

)داخل زبان 97، عربی 3 ـ درس 2 ـ صفحءه 20(- 49    
در این گزینه، »فرحین« حال است.

خوشحالی  با  درس،  اتمام  از  پس  روز  هر  »کودکان  عبارت:  ترجمءه
بازی می کنند.«

بررسی سایر گزینه ها:
  با توجه به معنای عبارت، در این گزینه حال وجود ندارد.

ترجمءهعبارت: »حقیقتاً در کارهایم تالش خواهم کرد و در نتیجه اش 
به پروردگارم توّکل می کنم.«

  در این گزینه، »ابتساماً« مصدر فعل »ابتسم« است پس مفعول 
مطلق است نه حال.

  در این گزینه، »حساباً« مصدر فعل »یحاسب« است پس مفعول 
مطلق است نه حال.

)تألیفی، عربی 3 ـ درس 3 ـ صفحءه 36 ـ قواعد(- 50   
»إاّل« در »اسلوب حصر« به معنای »فقط« به کار می رود، بنابراین سؤال 
باید بدانیم که »اسلوب حصر« دو  از ما »اسلوب حصر« را می خواهد. 
و 2( مستثنی منه در  باشد  »إاّل« منفی  از  قبل  دارد: 1( جملءه  شرط 

جمله نیامده باشد.
، هم جملءه قبل از »إاّل«، منفی است و هم مستثنی منه محذوف  در 

است و اسلوب حصر داریم. 
بررسی سایر گزینه ها:

  جملءه قبل از »إاّل«، مثبت است، پس خبری از »اسلوب حصر« نیست!
  جملءه قبل از »إاّل«، مثبت است، پس خبری از »اسلوب حصر« نیست!

 جملءه قبل از »إاّل«، منفی است، اما »الشعراء« به عنوان مستثنی منه 
در جمله حاضر است، پس خبری از »اسلوب حصر« نیست!
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)تألیفی، دین و زندگی 1 ـ درس 10 ـ صفحه های 20 و 21(- 51   
برای پاسخ گویی به این سؤال به دو موضوع توجه کنید:

صورت  به  ماست«  پیش  هم  نود  آمد  صد  که  »چون  مصرع   )1
ضرب المثل در جایی که یک چیز، جامع و دربردارندءه چیزهای دیگر 
است، استفاده می شود و این در مورد اهداف نیز وجود دارد و برخی 

هدف های زندگی دربردارندءه هدف های دیگر هستند.
و  انسان«  استعدادهای  »متنوع بودن  ویژگی  دو  به  توجه  با   )2
دو  این  به  بتواند  بهتر  که  است  جامع  هدفی  او«،  »بی نهایت طلبی 

ویژگی پاسخ دهد.
نتیجه: ارضای بی نهایت طلبی انسان با انتخاب هدفی جامع که با توجه 

به مفهوم شعر، دربرگیرندءه اهداف دیگر باشد امکان پذیر است.
در مورد قسمت دوم نیز شعر »ای عقل تو به باشی در دانش و در 
بینش؟/ یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟« به جامع ترین 
و برترین هدف که »خداوند« است اشاره می کند و می گوید خداوند 
که خالق و هستی بخِش همه چیز، از جمله عقل و هوش انسان است 

از همءه اهداف برتر است.

)داخل انسانی 97 با تغییر، دین و زندگی 1 ـ درس 2 ـ  - 52   
صفحه های 30 و 31 و دین و زندگی 3 ـ درس 6 ـ صفحءه 71(

و  پاک  پیشوایان  و  پیامبران  خداوند  بزرگ،  سرمایه های  بر  عالوه 
دلسوزی را همراه با کتاب راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما 
نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند. این موضوع همان 
فینا  جاهدوا  اّلذیَن  »و  آیءه  در  که  است  انسان«  از  خداوند  »حمایت 
ُهم ُسبُلنا: و کسانی که در راه ما جهاد [و تالش] کنند حتماً  لنهدینَّ
آنان را به راه های خود هدایت می کنیم.« نیز به آن اشاره شده است.

در بخش دوم سؤال، از »قوءه انتخاب بهترین راه« صحبت شده است، 
پس در مورد سرمایه ای درونی است:

و  فَالَهَمها فجورها  ما سّواها  و  نفِس  »و  آیءه  آیءه ذکرشده،  دو  بین  از 

تقواها؛ سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید، آن گاه بدکاری و 
تقوایش را به او الهام کرد.« به یک سرمایءه درونی، یعنی »شناخت خیر 
و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن« اشاره 
می کند که خداوند در وجود ما قرار داده تا به خیر و نیکی رو آوریم 

و از گناه و زشتی بپرهیزیم و در واقع »بهترین راه را انتخاب کنیم.«

وقتی صحبت از »انتخاب« می شود قطعاً سرمایءه »اختیار« و آیءه »اّنا 
اّما کفوراً« به ذهنتان می رسد که کامالً  و  اّما شاکراً  هدیناه الّسبیل 
صحیح می باشد، اما در بین آیه های مطرح شده در قسمت دوم چنین 
آیه ای وجود ندارد. پس منظور طراح آیءه دیگری است. )پس چشم ها 

را باید شست، جور دیگر باید دید!!(

بررسی سایر گزینه ها:
بیل اِّما شاکراً و اِّما کفوراً: ما راه را به او نشان دادیم  آیءه »اّنا هدیناُه السَّ
یا سپاس گزار خواهد بود و یا ناسپاس« بیانگر »اراده و اختیار« انسان 
در انتخاب راه است و به سرمایءه »اختیار« اشاره می کند که در قسمت 

) اول سؤال به آن اشاره ای نشده است. )رد گزینه های  و 
آیءه »فاعبدوه هذا صراٌط مستقیم: پس او را بندگی کنید [که] این راه 
راست [و درست] است«. به پرستش خداوند و توحید عملی به عنوان 
راه درست زندگی اشاره می کند و به »قوه« یا »قدرت« خاصی اشاره 

) ندارد. )رد گزینه های  و 

)داخل تجربی 97 با تغییر، دین و زندگی 3 ـ درس 3 ـ - 53   
صفحه های 34 و 35(

از  زدن  باز  سر  یعنی  بودن،  طاغوت  منافع  و  رضایت  پی کسب  در 
فرامین الهی و این به معنای شرک عملی یا عبادی است. )نه شرک 
( و چون بحث از »افراد جامعه« است،  ربوبی!( رد گزینه های   و 

پس بُعد اجتماعی توحید عملی مطرح است.
در میان دو آیه، آیءه »یا ایّها اّلذین آمنوا ال تّتخذوا عدّوی و عدّوکم 
ای   :... الحّق  بِما جاَءُکم من  قد کفروا  َو  بالموّدة  الیهم  تُلقون  اولیاء 
ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست  کسانی که 
به  آنان  آنان مهربانی کنید. حال آن که  با  [به گونه ای که]  نگیرید، 
هشداری   ،»... ورزیده اند  کفر  است،  آمده  شما  برای  که  حّقی  دین 
است به جامعءه توحیدی که حکومت کسانی را که خداوند به آن ها 
حق حکومت کردن را نداده است، نپذیرند و با آنان که با خداوند و 

مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نکنند.
شرک  )عبادی(  عملی  بُعد  با  ارتباط  در  که  »طاغوت«  کلیدواژءه  به 

است، توجه کنید.

هست  کسی  مردم  از  حرٍف:  علی  الّلٰه  یعبد  من  الّناس  مَِن  »َو  آیءه 
که خدا را بر یک جانب و کناره ای [تنها به زبان و هنگام وسعت و 
آسودگی] عبادت و بندگی می کند ...« به شرک عملی در بُعد فردی 

اشاره می کند. 

)داخل تجربی 97 با تغییر، دین و زندگی 3ـ  درس 2ـ  صفحءه 20(- 54  
توحید در ربوبیت بدان معنا نیست که موجودات، به  خصوص انسان، 
قدرت تدبیر ندارند؛ باغبانی که زحمت می کشد و به پرورش درختان 
اقدام می کند، رشد این درختان نتیجءه تدبیر اوست؛ بلکه توحید در 
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ربوبیت بدین معناست که این باغبان و تدبیرش همه از آِن خدا و 
تحت تدبیر اویند. )یعنی تدبیر باغبان در طول تدبیر خداوند متعال 
...: بگو:  َو هُو ربُّ کلِّ شیٍء  َربّاً  اَبغی  ه  الّلٰ غیر  اَ  قرار دارد.( آیءه »ُقل 
آیا جز خدا پروردگاری را بطلبم، در حالی که او پروردگار همه چیز 
است؟ ...« به توحید در ربوبیت اشاره دارد. کلیدواژءه »رّب« به راحتی 

گویای این مطلب است.
آیءه »ما لهم من دونه من ولّی و ال یشرك فی حکمه احداً: آن ها هیچ 
را  فرمانروایِی خویش کسی  او در  و  ندارند  او  [سرپرستی] جز  ولی 
شریک نمی سازد.« بیانگر توحید در والیت است و ارتباطی با صورت 

) سؤال ندارد. )رد گزینه های  و 

)داخل انسانی 97،  دین و زندگی 3ـ  درس 6ـ  صفحه های 71 و 78(- 55  
آیءه شریفءه »و ال یَحسبّن اّلذیَن َکفروا اَنّما نُملی لهم خیٌر اِلنفسهم إنّما 
نُملی لَُهم لیزدادوا إثماً: آنان که کافر شدند، تصور نکنند که به آن ها مهلت 
می دهیم، به نفع آن هاست، فقط [به این خاطر] به آنان مهلت می دهیم 
تا بر گناهان خود بیفزایند و برای آن ها عذابی خوارکننده است.« به سنت 

»امالء و استدراج« اشاره دارد. به کلیدواژءه »نُملی« دقت کنید.
براساس این سنت، اگر کسانی چنان در گناه و باطل پیش روند که 
از کار خود خرسند باشند و با حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداوند 
به آن ها فرصتی می دهد و بر امکانات و نعمت های آنان می افزاید و 
آن ها این فرصت ها و نعمت ها را وسیلءه غوطه ورشدن در گناهان قرار 
می دهند، به طوری که اگر در ابتدا اندک امیدی وجود داشت که نور 
حق در دلشان بتابد، به  تدریج چنین امیدی بر باد رفته و به شقاوت 

ابدی گرفتار می شوند.

)داخل انسانی 97، دین و زندگی 2 ـ درس 7 ـ صفحءه 86(- 56   
امام  دوازدهمین  مورد  در  جابر،  حدیث  بیان  ضمن  در  پیامبر ④ 

)حضرت مهدی ⒌( نیز صحبت می کنند:
»ای جابر، آنان جانشینان من و امامان بعد از من اند. نخستین آنان 
علی  بن ابی طالب است و سپس به ترتیب ... حسن بن علی و پس از 
ایشان فرزندش می باشد که هم نام و هم کنیءه من است. اوست که از 
نظر مردم پنهان می شود و غیبت او طوالنی می گردد تا آن جا که فقط 

افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیدءه او باقی می مانند.«

اطیعوا  و  ه  الّلٰ اطیعوا  آمنوا  الّذین  ایّها  »یا  شد:  نازل  پیامبر ④  بر  اولی االمر  آیءه  وقتی 
ه انصاری  الّرسول و اولی  االمر منکم ...«، یکی از یاران پیامبر به اسم جابر بن عبدالّلٰ

اومد پیش پیامبر و از ایشون پرسید که چه طوری »اولی االمر« را بشناسیم؟ 
بعد از اون پیامبر طیِ حدیثی همءه دوازده امام رو به عنوان »اولی االمر« معرفی کردن 

که این حدیث معروف شد به حدیث جابر.
یه مورد دیگه این که پیامبر ④ وقتی این حدیث رو می گفتن، وقتی به اسم امام 
رو  ایشون  پیری  موقع  که  گفتن  جابر  به  رسیدن  بن  علی«  »محمد  یعنی  باقر ⒔ ، 

می بینه و خواستن که سالمشون رو به امام باقر ⒔ برسونه.

)داخل انسانی 97، دین و زندگی 2 ـ درس 5 ـ صفحءه 56(- 57   
برای پاسخ گویی به سؤال باید به کل آیه تسلط داشته باشید و بدانید 

چه مواردی در آن مطرح شده است:
انُفسهم یتلوا  مِن  بََعَث مِنهم رسوالً  المؤمنیَن إذ  َعلَی  ه  الّلٰ »لََقد َمنَّ 

علیهم آیاته و یزّکیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة: خداوند بر مؤمنان 
مّنت نهاد که در میانشان رسولی برانگیخت از خودشان که آیات او را 
بر آن ها بخواند و آن ها را پاک کند و به آن ها کتاب و حکمت بیاموزد.«

  )داخل ریاضی 97، دین و زندگی 2 ـ درس 17 ـ صفحءه 209(- 58
با دانستن ترجمءه آیه به راحتی می توان به این سؤال پاسخ داد:

لتسکنوا إلیها و جََعل  اَن َخلَق لَُکم مِن انفسکم ازواجاً  »َو مِن آیاتِِه 
بینکم موّدًة و رحمًة اِّن فی ذلك آلیاٍت لِقوم یتفّکرون: و از نشانه های 
با  تا  آفرید  برای شما  [نوع] خودتان  از  خدا آن است که همسرانی 
آن ها آرامش یابید و میان شما »دوستی« و »رحمت« قرار داد. همانا 

که در این مورد، نشانه هایی است برای کسانی که تفکر می کنند.«
عبارت »مِن انفسکم ازواجاً: همسرانی از [نوع] خودتان«، بیانگر نگاه 

اسالم به زن و مرد و برابری منزلت زن و مرد است.
تشکیل  هدف  به  یابید«،  آرامش  آن ها  با  تا  الیها:  »لِتسکنوا  عبارت 

خانواده و نتیجءه ازدواج، یعنی رسیدن به آرامش اشاره می کند.

)داخل انسانی 97، دین و زندگی 1 ـ درس 13 ـ صفحءه 151(- 59   
دیدگاه انسان عفیف در آراستگی:

ـ زیبایی ظاهری خود را وسیلءه  خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار 
نمی دهد و اجازه نمی دهد که به شخصیت انسانی او اهانت شود.

ـ او حیا می کند که برخی افراد به خاطر امور سطحی و کوچک، زبان 
به تحسین و تمجید او بگشایند.

ـ او در وجود خود، استعداد و ارزش های برتر و واالتری می یابد که 
می تواند تحسین و احترام واقعی دیگران را برانگیزد. )گزینءه صحیح(

را  خود  اما  نیست،  گریزان  جامعه  و  همساالن  نزد  مقبولیت  از  ـ 
باارزش تر از آن می داند که بخواهد این مقبولیت را از راه جلب توجه 
ظاهر به  دست آورد و خود را در حّد ابزاری برای هوسرانی دیگران 

پایین آورد.

)تألیفی، دین و زندگی 1 ـ درس 3 ـ صفحءه 40(- 60   
قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد بر پایءه پذیرش »مِن« ثابت، 

بنا شده اند.

حاال ببینیم این »َمِن« ثابت چی بود:
در بخش دالیل و نشانه های وجود بُعد روحانی، یکی از دلیل ها »ثبات 

خود« بود که براساس آن گفتیم: 
ـ هر کس درک روشنی از »خود« دارد و در اثبات وجود چیزی که 

از آن تعبیر به »من« می کند، به هیچ گونه استداللی احتیاج ندارد. 
می بود،  اگر  چون  نبود،  جسم  به  وابسته  »من«  یا  شخصیت  این  ـ 
باید در دوران عمر بارها عوض شده و به شخص دیگری تبدیل شده 

باشیم. )که نشدیم!(
ـ قوانین و مقررات جامعه هم بر مبنای پذیرش همین »من« ثابت بود 
و به همین خاطر، مثالً اگر شخصی بیست سال پیش جنایتی کرده 

باشد، االن می توانند او را مجازات کنند و ...
ـ این »من« ثابت، ناشی از ثبات اندام ها هم نبود، چون اگر می بود، با از 
دست  دادن عضوی از بدن، باید از هویت و »من« افراد هم کم می شد!
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)تألیفی، دین و زندگی 3 ـ درس 1 ـ صفحءه 10(- 61   
در پاسخ به سؤال »چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟« باید 
گفت: نیازهای دائمی موجودات لطف و فیض دائمی را طلب می کند، 
او هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده هاست. چنین 
نیست که خداوند، عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد، 
بلکه همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند؛ بنابراین او همواره و هر 
لحظه دست اندرکار امری است؛ زیرا: »یسأله َمن فی  الّسماوات و االرض: 

آن چه در آسمان ها و زمین هستند، پیوسته از او درخواست می کند.«
بررسی سایر گزینه ها:

از  نیازمند هستید.«  به خداوند  ه: شما  الّلٰ الی  الفقراء  »انتم  آیءه   
فقر و نیازمندی موجودات نسبت به خداوند صحبت می کند که عّلت 

درخواست دائمی آن ها از خداوند است.
 آیءه »و الّلٰه هو الغنّی الحمید: و خداست که [تنها] بی نیاِز ستوده 

است« بیانگر بی نیازی و غنای خداوند است.
ه نور الّسماوات و االرض: خداوند نور آسمان ها و زمین   آیءه »الّلٰ
است.« به نوربودن خداوند و این که تمام موجودات، وجود خود را از او 

می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند، اشاره دارد.

)تألیفی، دین و زندگی 2 ـ درس 6 ـ صفحءه 72(- 62   
عبادت  فقط  که  را  کسانی  و  می آمد  بدش  بیکاری  از  پیامبر ④، 
می کردند و کار نمی کردند، مذّمت می کرد. این رفتار پیامبر ④ در 
راستای »مبارزه با فقر و محرومیت« در جامعه بود و ایشان در همین 
زمینه به یاران خود می فرمود: »به من ایمان نیاورده است کسی که 

شب را با شکم سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد.«
بررسی سایر گزینه ها:

 به »تالش برای برقراری عدالت و برابری« پیامبر ④ اشاره می کند.
 بیانگر »محبت و مدارای پیامبر ④ با مردم« است. 

 بیانگر »سخت کوشی و دلسوزی پیامبر ④ در هدایت مردم« است.

)داخل تجربی 97، دین و زندگی 2 ـ درس 3 ـ صفحءه 30(- 63   
دین اسالم ویژگی هایی دارد که می تواند پاسخ گوی نیازهای بشر در 
دوره های مختلف باشد. یکی از این ویژگی ها وجود دو دسته قوانین 

ثابت و متغیر، متناسب با نیازهای ثابت و متغیر بشر است.
انسان در زندگی فردی و اجتماعی، دو دسته نیاز دارد؛ نیازهای ثابت 
بشر وجود  برای  نیازها همواره  این   ... و  عدالت  امنیت،  به  نیاز  همانند 
داشته و  از بین نمی رود و اسالم نیز برای هر کدام از آن ها قوانین ثابت 

و مشخصی دارد.
نیازهای  همین  درون  از  که  هستند  متغیر  نیازهای  دیگر،  دستءه 
ثابت پدید می آیند، مانند »چگونگی تأمین امنیت«. معارف اسالمی 
به گونه ای است که متخصصان دین می توانند از درون آن با توجه 
به نیازهای جدید به وجود آمده، قوانین مورد نیاز جامعه را استخراج 

کنند و در اختیار مردم قرار دهند.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های  و  از دیگر موارد مربوط به »پویایی و روزآمدبودن 
دین اسالم« است.

 از عوامل ختم نبّوت است.

  )تألیفی، دین و زندگی 1ـ  قدم در راهـ  صفحءه 99 و درس 9ـ  صفحءه 103(- 64
توشءه مسافر  بهترین  کاظم ⒔ می فرماید: »خدایا! می دانم که  امام 
کوی تو عزم و اراده ای است که با آن خواستار تو شده باشد.«، پس با 
توجه به سخن ایشان، بهترین توشءه مسافر کوی خداوند، عزم و اراده 
است و نتیجءه برخورداری از آن آسان تر رسیدن به هدف است. )هر 

قدر عزم قوی تر باشد، رسیدن به هدف آسان تر است.(

)تألیفی، دین و زندگی 1 ـ درس 6 ـ صفحءه 69 و درس 8 ـ صفحءه 92(- 65   
مطابق آیات 99 و 100 سورءه مؤمنون: »حتی اذا جاء اَحدهم الموت 
قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحاً فیما ترکت کاّل اّنها کلمٌة هَُو قائلها 
و من َورائهم برزخ: آن گاه که مرگ یکی از آن ها فرارسد، می گوید: 
پروردگارا! مرا بازگردانید، باشد که عمل صالح انجام دهم آن چه را در 
گذشته ترک کرده ام؛ هرگز! این سخنی است که او می گوید و پیش 

روی آن ها برزخ و فاصله ای است.«
پاسخ  به  مربوط  می گوید.«  او  که  است  سخنی  این  »هرگز  عبارت 

خداوند در عالم برزخ است.
در قیامت نیز گناهکاران همین درخواست را از خداوند دارند و این 
بار پاسخ خداوند این است که آیا در دنیا به اندازءه کافی به شما عمر 

ندادیم تا هر کس می خواست به راه راست آید؟

نیز  می گیرید«  پیش  را  گذشته  راه  همان  بازگردید،  دنیا  به  »اگر 
پاسخ خداوند در عالم قیامت است و »آیا پیامبران دالیل روشن برای 
شما نیاوردند؟« سخن فرشتگان است خطاب به گنهکارانی که برای 

گرفتن تخفیف از خداوند، نزد ایشان رفتند.

)داخل ریاضی 97، دین و زندگی 1 ـ درس 11 ـ صفحءه 127(- 66   
اگر کسی بخواهد قلبش را خانءه  خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی 
را از آن بیرون کند؛ یعنی کلمءه »ال اله ااّل الّلٰه« را در همءه  ابعادش در 
زندگی پیاده کند، زیرا این کلمه مرّکب از یک »نه« و  یک »آری« 
به  و »آری«  )امور شیطانی(  به هر چه غیرخدایی است  »نه«  است، 

خدای یگانه. )خانءه  خدا شدن قلب(

ـ - 67  5 درس  ـ   1 زندگی  و  دین  تغییر،  با   97 ریاضی  )داخل   
 صفحه های 57 و 59(

ُکم الی یوم القیامة ال ریب  با توجه به آیءه »الّلٰه ال اِله ااّل هو لَِیجَمَعنَّ
فیه َو من اَصدُق من الّلٰه حدیثاً: خداوند کسی است که هیچ خدایی 
جز او نیست، او قطعاً شما را در روز قیامت جمع می کند که شکی 
در [وقوع] آن نیست و چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است؟« 
...« که  صادق القول بودن )راستگوبودن( گویندءه عبارت »لَیجمعّنکم 

خداوند است، بر حقیقت آن تأکید و تأیید است.
ُعزیر نبی که به چشم خود زنده شدن االغ را دید، گفت: »می دانم که 

خدا بر هر کاری تواناست.«

همون طور که می دونید قرآن  کریم دالیل و شواهدی میاره تا »ممکن و شدنی بودن« 
معاد رو بیان کنه.

دالیلی که تویِ کتاب برای امکان معاد مطرح شده اینا هستن:
 اشاره به پیدایش نخستین انسان )آیءه »و برای ما مثالی زد، در 

حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود ...«( 
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 اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان )داستان ُعزیر نبی ⒔( و 
همین طور آیءه »نه تنها استخوان های آن ها را به حالت اول درمی آوریم، 

بلکه سرانگشتان آن ها را ...«(
 اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت )آیءه »خداست که بادها 

را می فرستد تا ابر را برانگیزند و ...«

)تألیفی،  دین و زندگی 2 ـ درس 15 ـ صفحءه 184(- 68   
ه َو ال تُِطع الکافریَن و المنافقین:  با توجه به آیءه »یا ایّها الّنبی اتَِّق الّلٰ
از  از کافران و منافقان اطاعت مکن«  از خدا پروا کن و  پیامبر،  ای 
خطاب خداوند به پیامبرش، می توان این مسئولیت ها را برای پیامبر 

و رهبر جامعءه اسالمی بیان کرد:
1( پروای از خداوند )تقواپیشگی(  حفظ نفس از گناهان

2( اطاعت نکردن از کافران و منافقان  تالش برای اجرای احکام 
و دستورات الهی در جامعه )عدم پیروی از کفار و منافقان )طاغوت(، 

دستور صریح دین است که باید در جامعه اجرا شود.(

  )داخل ریاضی 97، دین و زندگی 2 ـ درس 12 ـ صفحءه 158(- 69
پیامبران الهی برای تحقق وعدءه الهِی پیروزی حق بر باطل در آیندءه 
بشری  جامعءه  که  روزی  می گویند:  الهی سخن  طرح  یک  از  تاریخ، 
آمادءه پذیرش حق خواهد شد، یک رهبر و ولّی تعیین شده از جانب 
خداوند ظهور می کند و حکومتی عادالنه در جهان تشکیل می دهد. 
این همان ظهور حضرت مهدی ⒌ است که اکنون از نظرها پنهان 
هستند و غیبت ایشان آن قدر ادامه پیدا می کند که نه تنها مسلمانان، 
بهره مندی  و  ظهور  درک  شایستگی  )بشریت(  انسانی  جامعءه  بلکه 

کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.

)داخل تجربی 97، دین و زندگی 2 ـ درس 11 ـ صفحءه 140(- 70   
تجدید  به  دعا،  طریق  از  معارف  گسترش  کنار  در  سجاد ⒔  امام 
تشیع(،   سازمان  بنای  )تجدید  پرداخت  شیعیان  نهضت  حیات 
بار  و  کرد  تربیت  عمیق  بینش  دارای  و  معتقد  فداکار،  انسان هایی 
همین  سبب  به  نمود.  برقرار  ارتباط  بیت  اهل  عالقه مندان  با  دیگر 
اقدامات، بار دیگر تشیع به عنوان یک جریان بزرگ فکری و سیاسی 

در جامعه حضور فعال پیدا کرد.
بررسی سایر گزینه ها:

از  بزرگ  علمی  مدرسءه  یک  پایه گذاری   ، و  گزینه های   در 
اقدامات امام باقر ⒔ می باشد. 

، تربیت هزاران شاگرد در سایءه  مبارزات علنی   در گزینه های   و 
علیه بنی امیه در جامعه نیز از جمله اقدامات امام صادق ⒔ است.

یه ارتباطی بین فعالیت های امام سجاد و امام باقر ⒔ وجود داره که مهمه بدونید:
در اثر فعالیت های امام سجاد ⒔ و قوت گرفتن مجدد شیعیان و ضعف 
باقر ⒔  امام  دوران  در  اصیل  اسالم  معرفی  زمان  بنی امیه،  تدریجی 

فرارسید و ایشان یک نهضت علمی و فرهنگی بزرگ را آغاز کرد.

)تألیفی، دین و زندگی 1 ـ درس 4 ـ صفحءه 48(- 71   
از  انسانی پس  پایان زندگی است و هر  از نظر منکران معاد، مرگ 
مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و حیات او پایان 
می یابد و رهسپار نیستی می گردد. به همین دلیل می گویند: »قالوا 

ما هی ااّل حیاتُنا الّدنیا: [کافران] گفتند: زندگی و حیاتی، جز همین 
زندگی و حیات دنیایی ما نیست.«

در حالی که قرآن  کریم بر وجود دنیایی حقیقی به نام »آخرت« تأکید 
می کند و می فرماید: »اِّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون: و 

سرای آخرت، زندگی حقیقی است اگر می دانستند.«
بررسی سایر گزینه ها:

برایشان هیچ  یحزنون: پس  و ال هم  علیهم  »فال خوف  عبارت   
ترسی نیست و اندوهگین نمی شوند«، از آثار و پیامدهای اعتقاد به 

معاد است، اما اشارءه مستقیمی به سرای آخرت ندارد.
 عبارت »ما لهم بذلك من علم ان هم ااّل یظّنون: البته این سخن را 
از روی علم نمی گویند، بلکه فقط ظن و خیال آنان است.«، بیانگر این 
موضوع است که منکران معاد حتی به سخنی که می زنند نیز علم ندارند.
  عبارت »و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب: این زندگی دنیا، 
جز سرگرمی و بازی نیست«، در توصیف دنیاست و بر کم  ارزش بودن 

آن تأکید می کند.

  )داخل ریاضی 97 با تغییر، دین و زندگی 2ـ  درس 2ـ  صفحءه 22(- 72
انبیا و  در هنگام دعوت، خود را ادامه دهندءه راه همءه  اکرم ④  پیامبر 
تمام کنندءه کار آنان معرفی کرد و از یهودیان و مسیحیان خواست تا به 
ایشان ایمان آورند. )و به وعدءه تورات و انجیل در مورد آمدن ایشان ایمان 
بیاورند.( اما با وجود آن که وعدءه آمدن ایشان )پیامبر اسالم( در تورات و 
انجیل داده شده بود، برخی از بزرگان یهودی و مسیحی، رسالت پیامبر 

رحمت را انکار کردند و حتی به مبارزه علیه ایشان برخاستند.

)تألیفی، دین و زندگی 3 ـ درس 4 ـ صفحءه 49(- 73   
پاسخ را باید در آیءه 33 سورءه یوسف که از زبان حضرت یوسف است، یافت:

جن اَحَبُّ الّی مّما یدعوننی الیه و ااّل تَصرِف عّنی کیدهُنَّ  »قال َربِّ السِّ
اَصُب اِلَیهنَّ و اَکن من الجاهلین: )یوسف( گفت: پروردگارا، زندان برای 
من از آن چه مرا به سوی آن می خوانند، محبوب تر است و اگر حیلءه آن ها 
را از من بازنگردانی، به سوی آن ها تمایل می کنم و از جاهالن می گردم.«

با توجه به این آیه، عبارت »ااّل تصرف عّنی ...« بیانگر پناه بردن حضرت 
یوسف ⒔ به خداوند است.

»قالت  می فرماید:  زلیخا  زبان  از  یوسف  سورءه   32 آیءه  در  خداوند 
لَئِن  َو  فَاستَعصم  نَفِسه  َعن  راودته  لقد  َو  فیه  ُلمُتّننی  اّلذی  فذلکنُّ 
لَم یَفَعل ما آُمُره لَُیَسَجَننَّ َو لیکونا مِن الّصاغرین: )زلیخا به زنانی که 
دست خود را بریده بودند( گفت: این همان کسی است که مرا دربارءه 
او مالمت می کردید و البته من از او طلب مراوده کردم، پس او پاکی 
ورزید و اگر آن چه را به او دستور می دهم، انجام ندهد، حتماً زندانی 

خواهد شد و از خوارشدگان خواهد بود.«
: »لیسجّنن و لیکونّن من الّصاغرین« و  »لقد  پس عبارت های 
: »فذلکّن اّلذی لُمُتّننی«، همگی از  راودته َعن نفسه فاستعصم« و 
زبان زلیخاست و ارتباطی به پناه بردن حضرت یوسف به خداوند ندارد. 

  )داخل انسانی 97، دین و زندگی 3 ـ درس 11 ـ صفحءه 139(- 74
خداوند در این آیه از پیامبر اکرم ④ می خواهد که نه تنها خودش، 
به  اسالمی  تمدن  و  توحیدی  جامعءه  برقراری  برای  را  جامعه  بلکه 
من  َو  امِرت  َکما  »فَاستقم  کند:  دعوت  راه  در  استقامت  و  پایداری 
پایداری کن، همان طور  بِما تعملوَن بصیٌر:  اِّنه  َمَعك و ال تطَغوا  تاب 
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که فرمان یافته ای و هم چنین آنان که با تو به خدا روی آورده اند و 
سرکشی و طغیان نکنید که او بدان چه می کنید، بیناست.«

عبارت »فاستقم کما امرت«، خطاب به خود پیامبر ④ است.

)داخل ریاضی 97، دین و زندگی 3 ـ درس 10 ـ صفحه های - 75   
129 و 130 ـ درس 13 ـ صفحءه 165(

عبارت »جََعل بینُکم موّدًة و رحمًة: میان شما »دوستی« و »رحمت« 
قرار داد.« از آیءه 21 سورءه  روم به تشکیل خانواده و ایجاد موّدت و 
انتخاب  که  پس جمله ای  می گوید،  مرد سخن  و  زن  میان  دوستی 

می کنیم باید در ارتباط با حوزءه خانواده باشد.
خانواده، کانون رشد فضیلت ها و پاکی ها و محل تربیت نسل های خاّلق، 
بنیان سبب رشد فضایل اخالقی  این  باهمت است: تحکیم  توانمند و 
در جامعه، کاهش فساد و جرم و حضور انسان های بافضیلت و کارآمد 
گسترش  تباهی  و  فساد  شود،  سست  خانواده  بنیان  اگر  و  می گردد 
مانع  که  خانواده  بنیان  از  حراست  و  »مواظبت  جملءه  پس  می یابد. 
گسترش بسیاری از مشکالت اخالقی و فرهنگی می شود.« صحیح است.
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)داخل زبان 96، زبان 2، درس 2، صفحءه 65(- 76   
تمام  باختند،  آلمان  به  را  فوتبال  بازی  گذشته  سال  در  وقتی  از 

بازی های دیگر را به آسانی پیروز شده اند.
since وقتی داللت بر مبدأ زمان برای حال کامل داشته باشد، بعد از 

آن گذشتۀ ساده استفاده می شود.

)تألیفی، زبان 3، درس 2، صفحءه 57(- 77   
این پژوهش هم چنین از دانشجویانی که در جلسات کارگاه شرکت  
کردند، درخواست کرد تا میزان تأثیر جلسات بر سطح استرسشان 

را نمره دهی کنند.
 relative یک  نیازمند  که  آمده  اسم  از  بعد   adjective clause
pronoun )در این جا who( و یک فعل است؛ پس تنها با  تکمیل 
در  دوباره  را  توصیف  مورد  اسم  که  است  این  مشکل   می شود. 

شکل ضمیر )they( تکرار کرده است.

)تألیفی، زبان 1، درس 4، صفحءه 111(- 78   
هر سال پدرم تمام اعضای خانواده را صدا می زند تا بحث کنیم برای 

تعطیالت باید به کجا برویم.
حرف اضافه در عبارت فعلی go on vacation همیشه on است.

)تألیفی، زبان 3، درس 2، صفحءه 60(- 79   
اگر پلیس ها می دانستند دزد کجا مخفی شده است، در اسرع وقت 

او را می گرفتند.
و سـاده  گـذشتۀ  با   if clause آن  در  که  است  دوم  نوع   شـرطی 

main clause با would می آید.

)داخل هنر 96 با تغییر، زبان 3، درس 3، صفحءه 75(- 80   
سن واقعی اش ۴5 بود، نه ۴۰ که آن را در فرمش گفته بود.

 متنوع  اساسی؛ ابتدایی  هدفمند

)داخل هنر 96، زبان 3، درس 1، صفحءه 32(- 81   
اما آن را جدی نگرفتند،  باشگاه سؤالی مطرح کرد،  از اعضای  یکی 
چون همه اتفاق  نظر داشتند که کامالً به موضوع بحث نامربوط است.

 مطمئناً  مناسب  لزوماً

)داخل زبان 96 با تغییر، زبان 3، درس 1، صفحءه 19(- 82   
اگر قلبتان مشتاق باشد، هزار راه می سازد، اما اگر نباشد، هزار بهانه می سازد.

 عمیق  فعال  فوری، سریع

)خارج 96 با تغییر، زبان 2، درس 2، صفحءه 64(- 83   
یا باید ساعات کاریش معقول باشد، یا سالمتش به خطر خواهد افتاد.

 فعال  کلی، همگی  راحت

)تألیفی، زبان 2، درس 1، صفحءه 25(- 84   
اجازه  حال،  این  با  بود.  خواهد  آزاد  وقتم  کی  نیستم  مطمئن  االن 

بدهید زمان خاص )مشخص( را برای دیدار معین کنیم.
 آشنا  اجتماعی  مسئول

)داخل هنر 96 با تغییر، زبان 3، درس 2، صفحءه 67(- 85   
تو واقعاً اشتباه فاحشی انجام داده ای. اصرار دارم اقدامی فوری کنی 

تا اوضاع درست شود.
 عمیق  کامل  غیررسمی

)خارج 96 با تغییر، زبان 3، درس 2، صفحءه 67(- 86   
متأسفانه ما اکنون در جامعه ای زندگی می کنیم که موفقیت را عمدتاً 

با در نظر داشتن دارایی های مادی مان می سنجد.
 فاجعه بار  به  لحاظ فیزیکی

 بادقت

)خارج 96، زبان 2، درس 2، صفحءه 53(- 87   
دختر جوان در حال سبک  و سنگین  کردن امکان یافتن کار در یک 

شرکت خارجی با حقوق مناسب است.
 پیشنهاد دادن  مقایسه کردن  آماده کردن

کلوز تست
شما  کنید.  فکر  می کنید  استفاده  خانه تان  در  که  برقی  تمام  به 
و  ماکروفر  المپ،  کامپیوتر،  لباسشویی،  ماشین  تلویزیون،  احتماالً 
می کنند.  کار  برق  با  چیزها  این  تمام  دارید.  دیگر  چیزهای  خیلی 
سوختن  )همچون  شیمیایی  مواد  احتراق  گرمای  از  می تواند  برق 
زغال سنگ( یا حرکت باد و آب تولید شود. برق حاصل از احتراق مواد 
شیمیایی یک منبع تجدیدناپذیر است، یعنی دیر یا زود سوختی که 
برق را تولید می کند تمام خواهد شد. انرژی هسته ای اورانیم را به 
عنوان سوخت استفاده می کند. اورانیم یک منبع زیست محیطی است 
که نسبت به سوخت های فسیلی همچون زغال سنگ و گاز طبیعی، 
مقدار خیلی بیشتری از آن در دنیا داریم. هم چنین انرژی هسته ای 

خیلی بیشتر از انرژی سنتی سوخت فسیلی پایدار می ماند.
)تألیفی، زبان 2، درس 1، صفحءه 27(- 88   

 به تدریج  به  خصوص  دائماً

)تألیفی، زبان 3، درس 3، صفحءه 86(- 89   
 باید تولید کند.  مجبور است تولید شود.

 بهتر است تولید کند.

)تألیفی، زبان 2، درس 2، صفحءه 54(- 90   
 پژوهش  درک  اختراع

)تألیفی، زبان 2، درس 2، صفحءه 59(- 91   
 اصلی  طبیعی  انرژی
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)تألیفی، زبان 1، درس 1، صفحءه 20(- 92   
 تولید کردن  شامل شدن  احاطه کردن

متن اول
بیماری قلبی عامل اصلی مرگ در جوامع غربی است. این عامل باعث 
میان  در  از مرگ ها  نیمی  از  بیش  و  آمریکا  در  از مرگ ها  یک سوم 
آمریکا  در  بیستم  قرن  اوایل  در  قلبی  بیماری  است.  میانسال  افراد 
البته از سال  نادر بود، اما از آن زمان رشد زیادی داشته که  نسبتاً 
یک  را معموالً  قلبی  بیماری  است.  افت کمی داشته  بعد  به   196۰
بیماری  زندگی مدرن می دانند که عادات و استرس جوامع صنعتی 
به آن دامن می زنند. شواهد این ایده از این مطلب به دست می آید 
نرخ  و  دارند  قلبی  بیماری  کمی در  نسبتاً  نرخ  که جوامع غیرغربی 
بیماری قلبی در میان مهاجران به آمریکا همچون ژاپنی آمریکایی ها و 
چینی آمریکایی ها نسبت به کسانی که در کشور زادگاهشان می مانند، 
باالتر است. این موضوع نشان می دهد که چیزی در محیط زندگی 

غربی باعث گسترش این بیماری می شود.
در  پالک  نام  به  چربی  مادءه  تشکیل  خاطر  به  معموالً  قلبی  بیماری 
دیواره های سرخرگ های کرونری است که رگ هایی است که خون را به 
قلب می رسانند. اگر سرخرگ ها بیش از اندازه باریک یا مسدود شوند، 
ماهیچۀ  بافت  از  قسمتی  )مرگ  قلبی  حملۀ  دچار  است  ممکن  فرد 
قلب( شود. در میان عوامل زیادی که مشخص شده با خطر حملۀ قلبی 
بیماری  سابقۀ  هایپرتنشن(،  )یا  فشار خون  به  می توان  دارند،  ارتباط 
قلبی در میان بستگان نزدیک )که نشان از تمایل ژنتیکی احتمالی به 
زیاد و سطح  این بیماری است(، استعمال دخانیات، اضافه وزن نسبتاً 
)داخل هنر 96( باالی مادءه چرب به نام کلسترول در خون اشاره کرد. 

براساس متن، بیماری قلبی در چه زمانی شروع - 93  
به افزایش کرد؟ »پس از آغاز قرن بیستم«

 چند سال قبل از 196۰
 وقتی مردم شروع به ترک وطنشان  کردند.

 وقتی تعداد افراد میانسال افزایش یافت.
منظور نویسنده از this idea در پاراگراف 1 چیست؟- 94  

»این  است که افزایش بیماری قلبی محصول زندگی مدرن است.«
 این که بیماری قلبی عامل اصلی مرگ در آمریکاست.

 این که غیر آمریکایی ها نرخ پایین تری از بیماری قلبی دارند.
 این که صنعتی سازی یک جامعه بسیار استرس زا است.

کدام  یک از موارد زیر در مورد »نسبت به کسانی - 95  
که در وطنشان می مانند« )پاراگراف 1( صحیح است؟ آن ها افرادی 

هستند که در کشورهای غیرغربی کشورشان را ترک نمی کنند.
 احتمال بیماری قلبی آن ها بیشتر است، چون سبک زندگی سالمی ندارند.

به  که  هستند  چینی آمریکایی هایی  و  ژاپنی آمریکایی ها  آن ها   
وطنشان برمی گردند.

سابقۀ  ظاهراً  که  هستند  غیرغربی  کشورهای  از  افرادی  آن ها   
خانوادگی در بیماری قلبی دارند.

کدام  یک از موارد زیر در متن تعریف نشده است؟- 96  
بستگان نزدیک )پاراگراف 2(

 پالک )پاراگراف 2(
 سرخرگ های کرونری )پاراگراف 2(

 حملۀ قلبی )پاراگراف 2(

متن دوم
پروتئین نقش بسیار مهمی در سالمت، زیبایی و برنامۀ ضدپیری ایفا 
می کند. پروتئین مادءه اصلی حیات است. در واقع، واژءه پروتئین از کلمۀ 

یونان باستان به معنای »از اهمیت نخست« می آید.
بدن نمی تواند بدون آن رشد یا عمل کند. پروتئین پس از هضم، به صورت 
آمینواسیدها تجزیه می شود، که سپس این آمینواسیدها را سلول ها برای 
ترمیم خود استفاده می کنند. از آن جایی که بدن انسان فقط می تواند 11 
تا از 2۰ آمینواسید که برای حیات ضروری است را تولید می کند، 9تای 

دیگر را باید از طریق دریافت پروتئین رژیمی مهیا کرد.
می شود.  سریع  پیری  حالت  وارد  ما  بدن  کافی،  پروتئین  بدون 
که  پادتن هایی  و  پوست  غضروف ها،  استخوان ها،  اندام ها،  عضالت، 
در برابر بیماری از ما محافظت می کنند، همگی از پروتئین ساخته 
شده اند. حتی آنزیم هایی که در واکنش های شیمیایی مهم بدن ـ از 
اگر  پروتئین ساخته شده اند.  از  دارند،  نقش  ـ  تا سلول سازی  هضم 
سلول هایتان دسترسی کامل به تمام آمینواسیدهای ضروری نداشته 

باشند، ترمیم سلولی ناتمام و هم چنین کندتر خواهد شد.
الزم به ذکر است که توجه کنیم پروتئین نمی تواند در بدن ذخیره 
شود، بنابراین برای سالمت و ترمیم سلولی بهینه، باید منبع خوبی از 
)خارج 96( پروتئین باکیفیت در هر وعدءه غذایی مصرف کنیم. 

این متن عمدتاً کدام ابعاد پروتئین را مورد بحث - 97  
قرار می دهد؟ »چه کاری می کند.«

 از چه چیز تشکیل شده است.
 چگونه تولید می شود.
 کجا قابل  یافتن است.

واژءه - 98 ریشۀ  مورد  در  زیر  گزینه های  از  کدام  یک   
»پروتئین« صحیح است؟ »واژۀ اصلی که پروتئین از آن ریشه می گیرد، به 
معنای چیزی است که با اهمیت پروتئین برای بدن انسان مطابقت می کند.«
 با واژه هایی به معنای سالمت، زیبایی و ضدپیری مرتبط است.

 از واژه ای در زبان انگلیسی می آید که معنایی مشابه با واژه ای 
یونانی به معنای »از اهمیت نخست« است.

نقش  کشف  از  پس  که  برمی گردد  یونانی  زبان  در  واژه ای  به   
پروتئین ها در مراقبت از سالمت، ابداع شد.

مورد - 99 در  زیر  موارد  از  کدام  یک  متن،  براساس   
پروتئین صحیح نیست؟ »منبع تمام آمینواسیدهایی که بدن انسان برای 
عملکرد درست به آن ها نیاز دارد، پروتئینی است که مصرف می کنیم.«

 منبع آمینواسیدهایی است که سلول های انسان برای ترمیم به 
آن ها نیاز دارند.

بیماری ها  برابر  در  خود  از  محافظت  برای  انسان  بدن  آن چه   
استفاده می کند، از پروتئین ساخته شده است.

 سلول های ما برای ترمیم خود نیازمند تعدادی آمینواسید هستند 
که بعضی از آن ها از طریق مصرف پروتئین رژیمی فراهم می شوند.

فرایند - 100 در  آنزیم ها  که  فهمید  متن  از  می توان   
سلول سازی نقش دارند.

 برای تولید پروتئین در بدن مورد نیاز هستند.
 دسترسی به آمینواسیدها را برای سلول های ما ممکن می سازند.
 محصول تعدادی از فرایندهای شیمیایی ضروری در بدن انسان هستند.
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)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 1 ـ فصل 1 ـ درس 3 ـ - 101   
صفحه های 33 تا 35(

مخرج کسر اول را به کمک اتحاد مزدوج تجزیه می کنیم:
2

4

1

2

1

22 2

a
a b a b a b-

+
+

-
-

 

=
- +

+
+

-
-

2

2 2

1

2

1

2

a
a b a b a b a b( )( )

 

) است، پس: )( )a b a b- +2 2 مخرج مشترک این سه کسر، عبارت

2

2 2

1 2

2 2

1 2

2 2

a
a b a b

a b
a b a b

a b
a b a b( )( )

( )
( )( )

( )
( )( )- +

+ -
+ -

- +
- +

 

=
- +

+ -
+ -

- +
- +

2
2 2

2
2 2

2
2 2

a
a b a b

a b
a b a b

a b
a b a b( )( ) ( )( ) ( )( )

 

= + - - -
- +

= -
- +

2 2 2

2 2

2 4

2 2

a a b a b
a b a b

a b
a b a b( )( ) ( )( )

 

2 فاکتور می گیریم و کسر را ساده می کنیم: در صورت از
2 2

2 2
2
2

( )
( ) ( )

a b
a b a b a b

-

- +
=

+
 

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 1 ـ فصل 1 ـ درس 3 ـ - 102   
صفحه های 33 تا 35(

x جواب معادله است، پس جای تمام xها، عدد1 را قرار می دهیم: =1
4

2 1

4

2 2

1

a x
a
x

a
x a

a ax
-

+
+

= ¾ ®¾¾
-

+ ==  

Þ
-

= - Þ
-

=4

2 2

4

2 2a
a a

a
a  

طرفین وسطین می کنیم:

a a a a a a( ) ( )- = Þ - = Þ - - =2 2 4 2 8 2 8 0
2 2  

به کمک اتحاد جمله مشترک، عبارت آخر را تجزیه می کنیم:

( )( )a a
a
a

- + = Þ
=
= -

ì
í
î

4 2 0
4

2
 

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 1 ـ فصل 2 ـ درس 1 ـ - 103   
صفحءه 46(

از یک  بیش  را در  نمودار  پیدا شود که  yها  اگر خطی موازی محور 
نقطه قطع کند، آن نمودار نشان دهندءه یک تابع نیست. چنین خطی 
در نمودار  ،  و  وجود دارد، ولی در نمودار  وجود ندارد.

  Þ تابع نیست   

  Þ تابع نیست   

  Þ تابع نیست   

  

قطع  را  نمودار  نقطه،  یک  در  عمودی حداکثر  تمام خط های  چون 
می کنند، تابع است.

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 1 ـ فصل 2 ـ درس 4 ـ - 104   
صفحه های 66 تا 70(

با داشتن تابع درآمد و تابع هزینه، تابع سود را می نویسیم:
j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ= -  

Þ = - + - +P x x x x( ) ( ) ( )1

3
28 16 55

2  

Þ = - + - -P x x x x( ) 1

3
28 16 55

2  

Þ = - + -P x x x( ) 1

3
12 55

2  

P را حساب کنیم. x x x( ) = - + -1

3
12 55

2 االن باید ماکزیمم تابع
: xS ابتدا

x b
aS = - = -

-
= = =

2

12

2
1

3

12

1

2

3

36

2
18

( )
 

)P را حساب کنیم: )18 کافی است

P( ) ( ) ( )18
1

3
18 12 18 55 108 216 55 53

2= - + - = - + - =  

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 1 ـ فصل 3 ـ درس 3 ـ - 105   
صفحه های 89 تا 98(

داده ها را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم:
7 8 9 10 10 11 12 14 15 17 18 18, , , , , , , , , , ,  
تعداد داده ها 12تا است، پس میانگین دادءه ششم و هفتم میانه است:

Q
2

11 12

2
11 5= + = /  
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میانءه نیمءه اول و نیمءه دوم داده ها به ترتیب چارک اول و چارک سوم 
داده ها هستند. آن ها را حساب می کنیم:

7 8 9 10 10 11 12 14 15 17 18 18, , , , , , , , , , ,
¯ ¯ ¯

Ï»H â¾µÃº ³»j â¾µ� ��� ��� ÃÃº� ���� ����

Q Q Q1 2 39 5 11 5 16= = =/ /

 

Q را می نویسیم:
3

16= Q و
1

9 5= / داده های بین
10 10 11 12 14 15, , , , ,  

¸Ã«ºIÃ¶
Ì¼µ\¶
jHk÷U= = =72

6
12 اول میانگین را حساب می کنیم: 
حاال انحراف معیار را به دست می آوریم:

 s2
2 2 2 2

10 12 10 12 11 12 12 12

6
= - + - + - + -( ) ( ) ( ) ( )  

+ - + -( ) ( )14 12 15 12

6

2 2

 

Þ = + + + + + = =s2 4 4 1 0 4 9

6

22

6

11

3
3 67 /  

Þ =s 3 67 1 9/ /  
2، پس نزدیک ترین مقدار به 1 4 41

2/ /= 1 و 9 3 61
2/ /= چون

1 است. 9/ 3 برابر 67/

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 2 ـ فصل 2 ـ درس 2 ـ - 106   
صفحه های 40 تا 44(

 با رد گزینه هم می رسیم به جواب: می دانیم 
روبه رو  صورت  به   y x= | تابع| نمودار 

است: 
2 واحد به راست و سپس2 واحد به پایین بیاوریم، به  اگر نمودار باال را
نمودار داده شده در صورت سؤال می رسیم، پس ضابطءه آن به صورت 

ÃÄIQ¸زیر است: ¾M keH»

SwHn ¾M keH»

2

2

2 2y x= - -
¯


| |

 
)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 2 ـ فصل 2 ـ درس 2 ـ - 107   

صفحه های 37 تا 39(
1- را قرار می دهیم:

2
3 و یک بار

2
، عدد x یک بار جای

f x x x f( ) [ ] [ ] ( ) [ ] [ ]= + - Þ = + -2
3

2
2
3

2

3

2
 

= + - = + - =
-

2 1 5 1 5 2 2 0

1 2

[ / ] [ / ] ( )� ���  

f x x x f( ) [ ] [ ] ( ) [ ] [ ( )]= + - Þ - = - + - -
2

1

2
2

1

2

1

2
 

= - + = - + = -
-

2 0 5 0 5 2 0 2

1 0

[ / ] [ / ]��� �  

f f( ) ( )- + = - + = -1

2

3

2
2 0 2 پس: 

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 2 ـ فصل 2 ـ درس 3 ـ - 108   
صفحه های 49 تا 53(

g را حساب می کنیم: f´ اول دامنءه تابع
D D Dg f g f´ = = = { , , , } { , , , } { , , }3 2 6 1 1 2 4 3 1 2 3  

x حساب می کنیم: = 3 x و = 2  ، x g را در1= f´ حاال مقدار
( )( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( )
( )( )

g f g f
g f g f
g f

´ = ´ = ´ =
´ = ´ = ´ =
´

1 1 1 8 2 16

2 2 2 3 4 12

3 == ´ = ´ =

ü

ý
ï

þ
ï

Þ =
g f( ) ( )

{ , , }
3 3 2 3 6

16 12 6joM  

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 3 ـ فصل 1 ـ درس 1 ـ - 109   
صفحه های 2 تا 8(

به پرکردن می کنیم که محدودیت بیشتری دارد.  از خانه ای شروع 
چون قرار است عدد فرد باشد، پس محدودیت فقط برای رقم یکان 

است )یکان باید فرد باشد(.
در این جا ترتیب پرشدن خانه ها به صورت مقابل است: یکان، ده هزارگان، 

هزارگان، صدگان، دهگان
2 حالت دارد: 7 باید در یکان باشد، پس یکان یکی از ارقام1 و

·I¬nHqÀ ½j ·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä´ ´ ´ ´ 2  

5 عدد باقی مانده یکی را در ده هزارگان قرار می دهیم: حاال از
5 2

·I¬nHqÀ ½j ·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä´ ´ ´ ´  

2حالت  3 حالت و رقم دهگان 4 حالت، رقم صدگان رقم هزارگان
دارد:

5 4 3 2 2
240·I¬nHqÀ ½j ·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä´ ´ ´ ´ =  

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 3 ـ فصل 1 ـ درس 2 ـ - 110   
صفحه های 14 تا 21(

فضای نمونه ای پرتاب دو تاس را حساب می کنیم:

n S( ) = ´ =6 6
36Ï»H tIU ³»jtIU  

پیشامد  به جای  یعنی  را می نویسیم،  حاال متمم پیشامد گفته شده 
10 باشد«، پیشامد »مجموع دو عدد  »مجموع دو عدد روشده کم تر از

روشده بزرگ تر یا مساوی10 باشد« را حساب می کنیم:
¢ =A {( , ),( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )4 6 5 5 6 4 5 6 6 5

10 11k{IM Ì¼µ\¶ k{IM
� ��� ����

ÌÌ¼µ\¶ Ì¼µ\¶
k{IM

� �� �� �, ( , ) }6 6

12

 

Þ ¢ =n A( ) 6  
10 است برابر با پس تعداد حاالتی که جمع دو عدد روشده کم تر از

36 یعنی30 می باشد. 6-
در نتیجه احتمال وقوع این پیشامد برابر است با:

p A n A
n S

( ) ( )
( )

= = =30

36

5

6
 

  )خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 3ـ  فصل 2ـ  درس 1ـ  صفحءه 56(- 111
، »هر جمله  a a an n n+ += +

2 1
 در دنبالءه فیبوناتچی با رابطءه بازگشتی

و  a1 1= با داشتن قبلی اش«، حاال  با مجموع دو جملءه  است  برابر 
، پله پله به جملءه یازدهم می رسیم: a2 2=

1 2 3 5 8 13 21 34

1 1 2

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

11

+ + + +

¯



¯



¯



¯



¯

+ +

, , , , , , , , , ,
a

33 5 8 13 21 34 55+ + +
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)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 3 ـ فصل 2 ـ درس 2 ـ - 112   
صفحه های 69 و 70(

صورت  به  باشد   150 آن ها بزرگ ترین  که   3 بر بخش پذیر  اعداد 
150روبه رو هستند: 147 144

3 3

, , ,

- -

  

اول جملءه   ، d = اختالف مشترک3- با  حسابی  دنبالءه  یک  با  ما  پس 
n طرفیم. = 35 a و تعداد جملءه

1
150=

S n a n dn = + -
2
2 1

1
( ( ) ) مجموعشان را پیدا می کنیم: 

Þ = + - - = -S
35

35

2
2 150 35 1 3

35

2
300 102( ( ) ( )( )) ( )

= ´ = ´ =35

2
198 35 99 3465  

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 3 ـ فصل 3 ـ درس 1 ـ - 113   
صفحه های 76 تا 85(

با برابر  اُم  n جملءه و   r = 1

2
نسبت مشترک و   a

1
224= اول جملءه 

n را پیدا می کنیم: an است. به کمک جملءه عمومی دنبالءه هندسی، = 7

a a rn
n n n= Þ = ´ Þ =- - -

1

1 1 1
7 224

1

2

7

224

1

2
( ) ( )  

Þ = Þ =- -1

32

1

2

1

2

1

2

1 5 1( ) ( ) ( )n n  

Þ = - Þ =5 1 6n n  
اول جملءه  با  هندسی  دنبالءه  یک  اول  جملءه   6 مجموع باید  پس 

r را حساب کنیم: = 1

2
a و نسبت مشترک

1
224=

S
a r

rn

n
=

-
-

1 1
1
( )  

Þ =
-

-
=

-
=

´
S
6

6
224 1

1

2

1
1

2

224 1
1

64

1

2

224
63

64

1

2

( ( ) ) ( )
 

= ´ ´ = ´ = ´ =224 63 2

64

224 63

32
7 63 441

1

32

7

1

 

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 3 ـ فصل 3 ـ درس2 ـ - 114   
صفحه های 91 تا 93(

16 2 2
3 43

4

3= = 2 تبدیل می کنیم:   پایه ها را به

( ) ( )/ / / /1

4
4 2 2 2

0 5 0 5 2 0 5 2 0 5 1- ´= = = =  

حاال سه عدد را در هم ضرب می کنیم. چون پایه ها برابر شد، کافی 
است توان ها را با هم جمع کنیم:

2 16
1

4
2 2 2 2 2 4

1

3 3 0 5

1

3

4

3 1

1

3

4

3
1

2
- - - - + +

´ ´ = ´ ´ = = =( ) / ( )

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 1 ـ فصل 3 ـ درس 1 ـ - 115   
صفحه های 79 و 80(

به  نمونه  یک  از  آماره ها  داریم:  دهم  درسی  کتاب   93 صفحءه  در 
نمونءه دیگر تغییر می کنند؛ این در حالی است که پارامترهای جامعه 

همیشه ثابت اند.

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 2 ـ فصل 1 ـ درس 1 ـ - 116   
صفحه های 4 تا 11(

برای گزاره های هر چهار گزینه، جدول ارزش گذاری می نویسیم. هر 
سمت  گزارءه  و  چپ  سمت  گزارءه  به  مربوط  نهایی  ستون  که  کدام 

راست یکسان نشود جواب است.
**

هم ارزی
برقرار
است.

 kºHï·Iv§Ä ·¼Tw 2¾ ®¾¾¾¾¾

 p ( )Ù Úp q p qÚqp

دددد
دندد
نددن
نننن

**

هم ارزی 
برقرار 
است.

 ·¼Tw
kºHï·Iv§Ä

2¾ ®¾¾¾

 p ( )Ú Ùp q p qÙqp

دددد
دنند
ندنن
نننن

**

هم ارزی 
برقرار 
نیست.

 ·¼Tw
k¹TvÃº ·Iv§Ä

2¾ ®¾¾¾¾

 p qÞ  p qÚ  pqp

ددندد
دننند
ندددن
ننددد

**

هم ارزی 
برقرار 
است.

 ·¼Tw
kºHï·Iv§Ä

2¾ ®¾¾¾

 p qÞ  p qÚ  pqp

ددندد
دنننن
ندددد
ننددد

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 2 ـ فصل 2 ـ درس 1 ـ - 117   
صفحه های 30 تا 33(

اگر زوج  مرتبی روی نیمساز ناحیءه اول و سوم باشد، مؤلفءه اول و دوم 
آن با هم برابر است. در هر سه زوج  مرتب داده شده، مؤلفءه اول و دوم 

را برابر قرار می دهیم:
( , )n n n n n n2 2 2

3 4 3 4 3 4 0- Þ - = Þ - - =  

 Þ - + = Þ
=
= -

ì
í
î

( )( )n n
n
n

4 1 0
4

1
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( , )20 20 20 0
2 2 2n n n n n n+ Þ + = Þ + - =  

 ( )( )n n
n
n

+ - = Þ
= -
=

ì
í
î

5 4 0
5

4
 

n است. = 4 اشتراک جواب های دو معادلءه باال،

( , )1 1 4 1
4m n m n mn+ Þ + = ¾ ®¾¾ + ==  

 Þ = -m 3  

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 2 ـ فصل 3 ـ درس 1 ـ - 118   
صفحه های 60 و 61(

جدول زیر اطالعات سؤال را نشان می دهد:

کاالی 1کاالی 2کاالی 3

قیمت اولیه350075002000

قیمت ثانویه5000100003000

میزان مصرف۸010060

شاخص بهای این سه کاال را حساب می کنیم:

 60 3000 100 10000 80 5000

60 2000 100 7500 80 3500
100

´ + ´ + ´
´ + ´ + ´

´  

 jHkøH pH oÿÅ IU
´Ã¹¨ïÂ¶ ýme

3 60 3 100 10 80 5

60 2 10 75 8
¾ ®¾¾¾¾ ´ + ´ + ´

´ + ´ + ´ 335
100´  

 = + +
+ +

´ = ´ =180 1000 400

120 750 280
100

1580

1150
100

15800

115
137 4 /

 137 4 100 37 4/ /- = درصد تورم برابر است با: 

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 2 ـ فصل 3 ـ درس 2 ـ - 119   
صفحه های 66 تا 68(

در   x =11 و  x میانگین10= دقیقاً   ، x =10 5/ چون اول:  راه 
 ِy میانگیِن x =10 5/  جدول است، پس yِ متناظر با درون یابی در

x است: =11 x و مربوط به10=

10 5/

131211109x

120250190150100y

 150 190

2

340

2
170

+ = =

10 بین ساعت های 10 و 11 قرار دارد. با استفاده  5/ راه دوم: ساعت
)B معادلءه خط را می نویسیم: , )11 190 )A و , )10 150 از دو نقطءه

m
y y
x x
B A

B A
=

-
-

= -
-

=190 150

11 10
40  

y y m x x y xA A- = - Þ - = -( ) ( )150 40 10  

x y=¾ ®¾¾¾ - = -10 5

0 5

150 40 10 5 10
/

/

( / )
��� ��

 
Þ - = Þ =y y150 20 170  

)خارج انسانی 98، ریاضی و آمار 3 ـ فصل 1 ـ درس 2 ـ - 120   
صفحه های 14 تا 21(

اول تعداد اعضای فضای نمونه ای را حساب می کنیم.
می خواهیم از 12 سیب )۸ سالم و 4 لکه دار(،  3 سیب انتخاب کنیم:

 n S( ) !
! !

!
!

=
æ

è
ç

ö

ø
÷ = = ´ ´ ´

´
=

12

3

12

9 3

12 11 10 9

9 6
220

2

1

 

 حاال تعداد اعضای پیشامد مطلوبمان )2 سیب سالم و 1 سیب لکه دار( 
را حساب می کنیم:

 

k¹{IM ´²Iw KÃw 2

k{IM nHjï¾§²

n A( ) =
æ

è
ç

ö

ø
÷ ´
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)داخل انسانی 98، بخش 5 ـ صفحءه 121(- 121   
 تحریم مالی  مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی، بانک ها و بیمه 

الف( غلط است  حذف گزینه های  و 

)داخل انسانی 98، بخش 1 ـ صفحءه 29(- 122   
 P Q

SµÃ¤ jHk÷U
´ در این سؤال ابتدا درآمد را محاسبه می کنیم: 

سپس هزینه ها را محاسبه می کنیم.
دقت کنید عملکرد سالیانه است، پس مواردی که ماهیانه است را 
اجاره بهای ماهیانه´12  12 ماه می کنیم.  ضرب در
¬ دقت کنید12 کارگر در کارگاه داریم. ´12 حقوق کارگران  

 ¡¼£e oÿº ½I¶ ´ ´12 12  
هزینه ها:

 ÏIÄn  ¾ºIÃÀI¶10000000, , اجاره بها:
 ® ´ =12 10000000 120000000, , , ,  ¾º¯Iw  

 700000, حقوق ماهیانءه  هر نفر
 ® ´ =12 700000 8 400000, , , oÿº oÀ â¾ºIÃ²Iw ¡¼£e  
 8 400000 12 100 800000, , , ,´ = ·Ho¬nI¨  â¾º¯Iw  ¡¼£e  
 178 000000, , ¾Ã²»H  jH¼¶  
25

100
100 800000 25 200000´ =, , , , ¥ °¿TwH  â¾¹ÄqÀ  

 Þ ÞIÀï¾¹ÄqÀ  Íµ] 424 000000, ,  
 400 900000 360 000000´ =, , , درآمد: 
هزینه < درآمد  

 360 000000 424 000000 64 000000, , , , , ,- = زیان   
چون درآمد کم تر از هزینه است، پس زیان داریم.

 حذف گزینه های  و  
حال هزینه که بیشتر است را از درآمد کسر می کنیم و به پاسخ صحیح 

می رسیم. به طور کل 3 حالت اتفاق می افتد: هزینه > درآمد  سود
هزینه < درآمد  زیان در این سؤال هزینه ها بیشتر از درآمد است. 
هزینه = درآمد  رسیدن به نقطءه سربه سر  

)داخل انسانی 98، بخش 1(- 123   
انواع  یا شرکت ها،  افراد، خانواده ها  الف( سطوح خرد چهارگانه  
)صفحءه 40( مؤسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی، خیریه ها و ... 

حذف  به علت کاربرد کلمءه کالن
ب( از آن جا که ارزش کاالهای واسطه ای در درون کاالهای نهایی است 
در محاسبءه تولید کل جامعه باید از محاسبءه ارزش کاالهای واسطه ای 
)صفحءه 45( صرف نظر، و فقط کاالهای نهالی را محاسبه کنیم. 

ج( کاشت سبزیجات در منزل برای مصرف خانگی  از بازار عبور 
نمی کند  پول در مقابل آن دریافت نمی شود  در محاسبءه تولید 
)صفحءه 41( کل محاسبه نمیشود   صحیح است. 

)داخل انسانی 98، بخش 1 ـ صفحه های 42 تا 48(- 124   
1

4
44000000000 11000000000´ =, , , , , , ارزش خدمات ارائه شده  

با  داده،  را  پوشاک   + غذایی مواد   + ماشین آالت ارزش  کل  جمع 
خدمات ارائه شده جمع می کنیم.

150000000000 11000000000 161000000000, , , , , , , , ,+ =  
1۶1 میلیارد تومان  این عدد هم در تولید ملی هم داخلی محاسبه می گردد.

 2
3

45 000000000 30000000000´ =, , , , , , هزینءه استهالک  

- تولید ناخالص ملی = تولید خالص ملی  هزینءه استهالک  الف(  

-استهالک
تولید مردم کشور 

+مقیم خارج
کل ارزش 

تولید خالص ملی=تولیدات

 
+

150000000000

45 000000000

11000000000

206 00000000

, , ,
, , ,
, , ,

, , , 00

®
®
®

RHkÃ²¼U  ®¨
.kºnHj  S¶I¤H  ZnIi  nj  ¾¨  Â¶jo¶  kÃ²¼U
½kk{ï¾GHnH  RI¶ki
Â±¶  }²IiIº  kÃ²¼U®

 

161000000000راه سریع تر:

45 000000000

206 000000000

, , ,
, , ,
, , ,

 

 206 000000000 30000000000 176 000000000, , , , , , , , ,- =  
 حذف گزینه های  و 

ب(
 }²Ii kÃ²¼U

¾ºHow Â±iHj
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U

n¼z¨ SÃ÷µ]
Â±iHj }²I

= =
iiIº kÃ²¼U ¥ °¿TwH

n¼z¨  SÃ÷µ]
-

ارزش تولید ج(
+خارجیان مقیم

ارزش کل 
تولید ناخالص داخلی=تولیدات

161000000000

44000000000

205000000000

, , ,
, , ,
, , ,

 یا

150000000000

44000000000

11000000000

205000000000

, , ,
, , ,
, , ,

, , ,

®®
®
®

n¼z¨ ´Ã£¶ ·IÃ]nIi kÃ²¼U
½k{¾GHnH RI¶ki
Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U

 حذف گزینه های  و 
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 با حل کردن بخش الف( و ج( به جواب می رسیم و نیازی به ادامه 
نیست، اما این جا به طور کامل پاسخ می دهیم.

 205 000000000 30000000000, , , , , ,-  
=175 000000000, , , تولید خالص داخلی  

 175 000000000
35 000000

5000
, , ,

, ,
= حذف گزینه های  و    

 17۵ میلیارد تقسیم بر 3۵ میلیون می شود ۵۰۰۰ ، اما در گزینءه 
درست به اشتباه ۵ آمده است.

)داخل انسانی 98، بخش 1 ـ صفحءه 24(- 125   
،  و  الف( تولید لوازم تحریر  صنعت  حذف گزینه های 

ب( صید ماهی در دریاها و رودخانه ها  برداشت محصول آماده در 
طبیعت  حیازت  حذف 

ج( فعالیت فرهنگی و هنری  محصوالت نرم یا خدمات  حذف 
احیا   مخصوص   حوضچه های  در  آبزیان  تکثیر  و  تولید  د( 

حذف گزینه های  و 

)داخل انسانی 98، بخش 1 ـ صفحه های 42 تا 46(- 126   
باید تولید ناخالص ملی را منهای سهم تولید مردم کشور که در خارج 
اقامت دارند، کنیم. در این صورت خالص جمع کل ارزش تولیدات 

به دست می آید.
تولید مردم کشور که در 

تولید ناخالص ملی=ارزش کل تولیدات+خارج اقامت دارند

تولید مردم کشور که در 
ارزش کل تولیدات=تولید ناخالص ملی-خارج اقامت دارند

= ارزش کل تولیدات - =255 15 240  
حال تولید ناخالص داخلی را منهای ارزش کل تولیدات می کنیم تا 

سهم تولید خارجیان مقیم کشور به دست آید.
تولید ناخالص داخلی=ارزش کل تولیدات+تولید خارجیان مقیم

 250 240 10- =  
  )داخل انسانی 98، بخش 1 ـ صفحه های 32 تا 36(- 127

حذف گزینه های  و       
B  قیمت باالتر میزان تقاضا کم تر  نقطءه

C  قیمت پایین تر میزان یا تعداد تقاضا بیشتر  نقطءه
Q معکوس است با علم به این موضوع  P و در منحنی تقاضا رابطءه

حذف گزینه های  و 

)داخل انسانی 98، بخش 1 ـ صفحه های 43 و 44(- 128   

= میزان هزینءه استهالک =
R¯Aï¸Ã{I¶  xpnH

kÃÿ¶  oµø
300000000

25

, , الف( 

 = ®12 000000, , حذف گزینه های  و   
ب( برای محاسبءه درآمد خالص باید هزینءه استهالک را از کل درآمد 

کم کنیم.
 ¾ºIÃ²Iw  }²Ii  k¶Anj ¾ºIÃ²Iw  ¥°¿TwH  â¾¹ÄqÀ- = 68 000000, ,  

حذف گزینه های  و 

)داخل انسانی 98، بخش 1 ـ صفحه های 9 و 44(- 129   
ب( شیب منحنی عرضه  درجءه حساسیت تولیدکننده نسبت به قیمت 

را نشان می دهد.  حذف گزینه های  و 
هر چه شیب منحنی عرضه بیشتر باشد، یعنی تولیدکننده نتوانسته با افزایش 

قیمت، تولید خود را افزایش دهد، پس کشش قیمتی عرضه پایین است.

)داخل انسانی 98، بخش 1 ـ صفحه های 44 تا 46(- 130   
در این نوع سؤاالت اول به مواردی پاسخ دهید که زمان کم تری می برد.
ب( معنا و مفهوم سرانه  سهم متوسط هر فرد جامعه از میزان 

درآمد و تولید آن جامعه  حذف گزینه های  و 

 حذف گزینه های  و 
1

7

  þÄjn ¾ÄI¶ow  RI¶ki  SµÃ¤
 þÄjn I¿Mï½nI]H

¬
¬

ì
í
î

ج( 

 با پاسخ به همین دو مورد به جواب صحیح می رسیم.
الف( درآمد ملی 

 درآمد حقوق بگیران
 1
3
493 000000000 393 000000000( , , , , , , )+  

 = 295 333 333 333 295 000000000, , , , , ,  
 درآمد صاحبان مشاغل آزاد

 2
5
493000000000 447000000000 376000000000( , , , , , , ) , , ,+ =  

 2
3
447 000000000 298 000000000( , , , ) , , ,= دستمزدها  

 493 000000000, , , درآمد صاحبان سرمایه  
 295 000000000, , , درآمد حقوق بگیران  
 376 000000000, , , درآمد صاحبان مشاغل آزاد  
 447 000000000, , , سود شرکت ها و مؤسسات  
 298 000000000, , , دستمزدها  
 393 000000000, , , درآمد صاحبان امالک و مستغالت  

 
 2 302000000000, , , , حذف گزینه های  و   درآمد ملی 

د( درآمد سرانه
 

Â±¶  k¶Anj 
n¼z¨  SÃ÷µ] 

2302

45
5115= حذف گزینه های  و    

)داخل انسانی 98، بخش 5 ـ صفحءه 140(- 131   
،  و  حذف  با توجه به قسمت ب( سؤال سریعاً گزینه های 

می شود. قسمت الف(  هم صحیح ترین پاسخ است.

)داخل انسانی 98، بخش 2 ـ صفحه های 60 و 65(- 132   

 2
5

2000 800´ = حذف گزینه های  و   الف( 

+سپردءه غیردیداری=شبه پولب(
ارزش پولی موجودی

حساب های قرض الحسنه
820 1280 2100+ = حذف گزینه های  و    

 ÁnHkÄjoÃü  â½joPw nHjïRk¶ pHkºHïuQ
820 230 590

= +  

1000 = دیداری + غیردیداری 180 820- ®
ÁnHkÄj ÁnHkÄjoÃü

 
 820 230 590- = پس انداز   

+
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 با پاسخ به همین دو مورد به جواب صحیح می رسیم.
ج( حجم کل نقدینگی

 1280 800 2000 1000

¾¹vd²HïÆo¤ RI¨¼§v¶
Ì¼µ\¶

IÀïtI¹§wH
ÁnHkÄj ÁI

+ + +

ÀÀï½joPw
ÁnHkÄjoÃü  »

= 5080  
 حذف گزینه های  و 

)داخل انسانی 98(- 133   
الف( دانشمندان علوم اقتصادی هم موضوعات اقتصادی را با روش های 
)بخش 1 ـ صفحءه 14( علمی مورد مطالعه قرار می دهند. 

،  و  47  حذف گزینه های  ب( مطابق اصل
)بخش 5 ـ صفحءه 131(  

  )داخل انسانی 98، بخش 3 ـ صفحه های 86 تا 89(- 134
الف( / ب( هر چه نسبت ها )شاخص توزیع درآمد( بیشتر باشد، توزیع 

درآمد در آن جامعه، مناسب تر است.

= نسبت 2۰ درصد باال به 2۰ درصد پایین +
+

= =21 18

3 5

30

8
3 75/

= نسبت 1۰ درصد باال به 4۰ درصد پایین
+ + +

= =21

3 5 7 9

21

24
0 87/

مالحظه می شود شاخص دوم توزیع درآمد را مناسب تر و شاخص اول 
توزیع درآمد را نامناسب تر نشان می دهد.

ج( با محاسبءه نسبت دهک دهم به دهک اول وضعیت توزیع درآمد 
مشخص می گردد.  حذف گزینه های  و 

)داخل انسانی 98، بخش 1 ـ صفحءه 21(- 135   
از جمله ویژگی های کاالی سرمایه ای می توان به این موارد اشاره کرد:

1( در فرایند تولید، خدمات آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.
2( در طول زمان بادوام هستند و تولیدکننده به وسیلءه آن ها ارزش 

افزوده ایجاد می کند.
3( کاالی سرمایه ای، شامل ابزار تولید و تجهیزاتی است که به وسیلءه 

بنگاه های تولیدی به کار گرفته می شود.

مجوز تأسیس بانک ها فقط توسط بانک مرکزی صادر می شود.
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ـ صفحه های 43، 48 و 61(- 136 ـ درس های 6، 7 و 9    )تألیفی، علوم و فنون ادبی 1 
آن  نثر  و  یافته  نگارش  سامانی  دورءه  در  که  است  کتابی  »التفهیم« 
ساده است. از جمله ویژگی های نثر این دوره می توان به ایجاز، تکرار 

فعل و کوتاهی جمالت اشاره کرد.

  )تألیفی، علوم و فنون ادبی 1ـ  درس های 6 و 8ـ  صفحه های 43 تا 54(- 137
جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی از شاعران معروف قرن ششم است و 

نویسنده به  شمار نمی رود.

ـ صفحه های 12 و 86(- 138 ـ درس های 1 و 10    )تألیفی، علوم و فنون ادبی 2 

  )تألیفی، علوم و فنون ادبی 2ـ  درس 10ـ  صفحه های 85 و 86(- 139
کتاب های بدایع الوقایع و مجالس المؤمنین، هر دو دارای نثری ساده هستند.

بررسی نوع نثر در سایر گزینه ها:
 حبیب السیر: نثر بینابین ـ محبوب القلوب: نثر مصنوع
 شرفنامءه بدلیسی: نثر ساده ـ عباس نامه: نثر مصنوع

 هفت اقلیم: نثر ساده ـ احسن التواریخ: نثر بینابین

  )تألیفی، علوم و فنون ادبی 2ـ  درس 7ـ  صفحه های 61 تا 63(- 140
گزینه  این  است.  دهم  قرن  فرعی  سبک های  جمله  از  وقوع  سبک 
دربارءه سبک عراقی صادق است. سبک عراقی در نیمءه دوم قرن دهم 
این دوره تشخیص داده بودند که  به اوج خود رسیده بود. شاعران 
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این سبک از واقعیت دور شده و کامالً جنبءه ذهنی و تخّیلی یافته 
است و با ادامءه پایبندی به سنن ادبی نابود می شود. پس باید به سوی 
حقیقت گویی و واقع گویی بازگشت. برای این کار نیازمند پرداختن 
به مسائل اجتماعی و انتقادهای سیاسی بود و قالب غزل با توجه به 
نقش و سابقءه کاربردش، اجازءه جوالن بیشتر در این میدان را نمی داد.

)تألیفی، علوم و فنون ادبی 3 ـ درس 1 ـ صفحءه 18(- 141   
در دورءه بیداری، شعرای آزادی خواه و گروهی از روشنفکران به نقد 
افرادی  بود؛  همراه  دولت  مخالفت  با  که  پرداختند  موجود  شرایط 
آخوندزاده،  فتحعلی  میرزا  شمال،   نسیم  بهار،  ملک الشعرای  مثل 
در  بودند.  دسته  آن  از  کرمانی  آقاخان  میرزا  و  طالبوف  عبدالرحیم 

نتیجه فصل جدیدی در ادبیات فارسی پدید آمد.
او  آثار  و  است  دوره  این  رمان نویسان  از  بدیع  حسن خان  میرزا 

عبارت اند از: »شمس الدین قمر« و »داستان باستان«

  )تألیفی، علوم و فنون ادبی 3ـ  درس 7ـ  صفحه های 74 تا 79(- 142
محمدعلی جمال زاده: تلخ و شیرین ـ راه آب نامه/ جالل آل احمد: 
ـ  در کوچءه  دید و بازدید ـ زیارت/ قیصر امین پور: طوفان در پرانتز 

آفتاب/ احمد محمود: زمین سوخته ـ مدار صفر درجه

)تألیفی، علوم و فنون ادبی 3 ـ درس 1 ـ صفحه های17 تا 19(- 143   
میرزا  طغرا«/  و  »شمس  رمان  نویسندءه  خسروی:  میرزا  محمدباقر 
حبیب اصفهانی: مترجم کتاب »سرگذشت حاجی بابای اصفهانی«/ 
میرزا آقا تبریزی: نمایش نامه نویس دورءه مشروطه/ میرزا یوسف خان 

اعتصامی: صاحب مجلءه »بهار«

)زبان 97، ترکیبی علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3(- 144   
بررسی گزینه ها:

 تشبیه ندارد.

 تشبیه ندارد.
 استعاره ندارد.

 ماه استعاره از یار و معشوق است.ـ  شکرخنده تشبیه درون واژه ای 
واقع شاعر می گوید  اول تشبیه مرجح داریم. در  است و در مصراع 
وقتی آن ماه )معشوق( بخندد، شکر خود را مسخره می کند؛ در واقع 

خندءه او از شکر هم شیرین تر است.

)زبان 97، ترکیبی علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3(- 145   
جناس تام: مهر: 1( محبت 2( خورشید )استعاره از یار(

با  تناسب  است. در صورت  به معنی محبت  اول  مهر  تناسب:  ایهام 
کلمءه )فروغ و خورشید( معنی خورشید تداعی می شود.

اسلوب معادله: مصراع اول مفهوم و مصراع دوم مثال است.
استعاره: مهر دوم استعاره از معشوق است.

)خارج انسانی 97، ترکیبی علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3(- 146   
1( موی میان  اضافءه تشبیهی، وجه شبه آن باریکی، شاعر می گوید 

میان )کمر( به اندازه ای باریک هست که گویا اصالً وجود ندارد.
باریکی  ز  وجه شبه  )کمر(   میان  بودن  عدم  هم  و  وجود   هم 

)در عین حال که وجود دارد آن قدر باریک است که گویی نیست.(
2( دو زلف همچو افعی )مار( ضحاک است، وجه شبه  پیچیدگی

۳( چهره مانند جام جم است، وجه شبه  روشنی

)خارج انسانی 97، ترکیبی علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3(- 147   
 اغراق  این که خال یار، چنان دل شاعر را سوزانده که آتش 
این گونه سپند را نمی سوزاند، اغراق دارد، اما این گزینه جناس تام 

ندارد. )سپند در هر دو مصراع به یک معنی است که تکرار است.(
بررسی سایر گزینه ها:

 لّف و نشر  شب و روز، خورشید و مه  لّف و نشر مشّوش
                                              لّف )1(  لّف )2(    نشر)2(        نشر)1(

تشخیص  نازیدن فلک
 استعاره  سبو استعاره از وجود و هستی/ تشبیه  سنگ 

مالمت )اضافءه تشبیهی(
 جناس  نوش و نیش/ تضاد  نوش و نیش

)خارج انسانی 97، علوم و فنون ادبی 3ـ  درس 9ـ  صفحه های 88 تا 91(- 148  
به جز   مابقی گزینه ها قابلیت ایهام یا ایهام تناسب شدن را دارند.

نوا
1( نغمه و سرود

عّشاق،  با  معنا  این  در  که  موسیقی  دستگاه های  از  یکی   )2
اصفهان و عراق تناسب دارد.

اصفهان
1( شهر اصفهان

2( از گوشه ها و نواهای موسیقی ایرانی در ارتباط با نغمه 
و نوا و اصفهان و ...

1( عاشقانعّشاق
2( از گوشه های موسیقی ایرانی در ارتباط با نغمه و نوا و ...

عراق
1( والیت عراق )در قدیم والیت عراق عرب و عراق عجم 

داشتیم که شهر اصفهان از بالد عراق عجم بوده است.(
2( از گوشه های موسیقی ایرانی است.

)خارج انسانی 97، ترکیبی علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3(- 149   

رد گزینه با 
پارادوکس

ب( سوددانستن زیان پارادوکس است  گزینه های 
  و  باقی می مانند.

د( ندارد   حذف می شود.
پارادوکس  شود  روشن  خاموشی  از  چراغ  این که  ه( 

است   باقی می ماند.

رد گزینه با 
تضاد

ج( شب و روز  گزینه های  و  باقی می مانند.
د( ندارد    حذف می شود.

رد گزینه
با ایهام

الف( ندارد   حذف می شود.

1( بی قراره( بی تاب
2( بدون روشنایی و گرما )خاموش(

: بررسی سایر آرایه های 
د( مجاز  بیت »د« جام مجاز از شراب

الف( استعاره  ناخن تدبیر اضافءه استعاری ضعیفی است.

)خارج انسانی 97، ترکیبی علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3(- 150   

رد گزینه با 
حسن تعلیل

د( ندارد  گزینه های  و  حذف می شوند.
ه( دلیل این که قیامت بر پا نمی شود انتظار قامت رعنای 

معشوق است. گزینه های  و  باقی می مانند.
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رد گزینه 
با ایهام

ب( ندارد   حذف می شود.

از دوری و جدایی یارد( دور از یار
از روی یار دور باشد. )عبارت دعایی(

ج( استعاره  قند استعاره از سخن شیرین
الف( تشبیه  بار فراق اضافءه تشبیهی است.

ب( مجاز  سیر مجاز از قانع و راضی

)تألیفی، ترکیبی علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3(- 151   
 تناسب  قبله، محراب، سجده

تشبیه  محراب ابرو اضافءه تشبیهی است.

ایهام تناسب  سهو
خطا و اشتباه )معنی اصلی(

در صورت تناسب با کلمات )سجده و محراب( 
معنی فقهی سجدءه سهو تداعی می شود.

  )خارج انسانی 97، علوم و فنون ادبی 1ـ  درس 12ـ  صفحءه 79(- 152
 کلمات قافیه: )انس و خرس( کلمءه »انس« نیاز به حروف »نس« 
دارد، در حالی که کلمءه »خرس« به »رس« نیاز دارد و این دو کلمه 

در صامت اختالف دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

 کلمات قافیه )جوان، بدان(، حروف اصلی )ان(
 کلمات قافیه )چنان و آسمان(، حروف اصلی )ان(

 کلمات قافیه )بهل و بحل(، حروف اصلی )ل(

  )خارج انسانی 97 با تغییر، علوم و فنون ادبی 1ـ  درس 12ـ  صفحءه 79(- 153
: )قلب و ضرب( کلمءه »قلب« نیاز به »لب« دارد و  کلمات قافیه 

کلمءه »ضرب« به »رب« نیاز دارد که در صامت با هم اختالف دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

 کلمات قافیه )واقف و موقف(، حروف اصلی )ف(
 کلمات قافیه )به و فربه(، حروف اصلی )ه(

 کلمات قافیه )دانشمند و پند(، حروف اصلی )ند(

  )تألیفی، علوم و فنون ادبی 3ـ  درس 11ـ  صفحه های 104 تا 111(- 154
بررسی ابیات:

الف( فعولن فعولن فعولن فعل  متقارب مثمن محذوف
ب( مفاعیلن مفاعیلن فعولن  هزج مسدس محذوف

ج( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاِعُل مستفعلن فََعل 
 نام این وزن در کتاب درسی نیست.

د( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  هزج مثمن سالم

)تألیفی، علوم و فنون ادبی 3ـ  درس 2ـ  صفحه های 21 تا 27(- 155  
: تقطیعهجاییووزنبیت

بود«H·َرِددیَمزَلِدِنخوِکددیُچن

ــ
UU

ـ
UUU

ــ
UU

ـ
 ـ

نابعنُچِکاشمزَتَبشر«H·َرددامی

ــ
UU

ــ
UU

ــ
UU

ـ
 ـ

فعولنمفاعیلمفاعیلمفعول

این بیت به دو گونه قابلیت تقسیم بندی دارد: 
 مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن )ناهمسان(

 مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف )همسان(
بررسی وزن سایر گزینه ها:

مستفعلن  فعولن  مستفعلن  یا  فاعالتن  مفعول  فاعالتن  مفعول   
فعولن )هر دو نوع همسان دولختی( 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع )همسان(
 مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاعُل مستفعلن فََعل 

)هر دو ناهمسان(

  )تألیفی، علوم و فنون ادبی 2ـ  درس 11ـ  صفحه های 90 تا 96(- 156
: تقطیع هجایی و وزن بیت

چشممزَتَرحسِبآدریبابِکبس
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فعمفتعلنفاعالتمفتعلن
بررسی سایر گزینه ها:

 فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن
 مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن یا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن

 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

  )خارج انسانی 97، علوم و فنون ادبی 3 ـ درس های 5 و 8 ـ - 157
صفحه های 48 تا 56 و 83 تا 87(

تقطیع هجایی:
ابدالکوتاه به بلند

یدآمیِنبربناِیمِِرزوِبَردِخ
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بلند به کوتاه

)خارج انسانی 97، علوم و فنون ادبی 3 ـ درس 2 ـ - 158   
صفحه های 21 تا 28(

تقطیع هجایی و وزن بیت:
یتروِب¤I·شعاِیِددیای
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)تألیفی، علوم و فنون ادبی 3 ـ درس 10 ـ صفحءه 100(- 159   
مواردی  به  می توان  اسالمی  انقالب  عصر  شعر  فکری  مضامین  از 
همچون پرداختن مضامین اسالمی به ویژه فرهنگ عاشورایی، تجلی 
روح حماسه و عرفان، روی آوردن به مفاهیم انتزاعی و فرهنگ دفاع 

مقدس اشاره کرد.

)تألیفی، علوم و فنون ادبی 3 ـ درس های 4، 7 و 8 ـ - 160   
صفحه های 47، 72، 81 و 88(

فقط کلمءه کرور غلط است؛ به معنی پانصدهزار.

  )خارج انسانی 97 با تغییر، علوم و فنون ادبی 3ـ  درس 12ـ  صفحءه 117(- 161
مفهوم مشترک عنوان سؤال و سه گزینءه مرتبط: ناخوشی و ناپسندی هایی 

که از جانب دوست رسد نیکوست.
 جدایی و دوری از یار باعث فراموشی نمی شود.

)خارج انسانی 97، ترکیبی علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3(- 162   
د( محبت پایدار  در ازل عهد بسته است و تا ابد ادامه دارد.

ج( کمال مطلوب  هر چه از خدا خواستم به آن رسیدم.
ب( فاش شدن راز  اگر همدم مرغان صبح خوان نبودم رازم فاش نمی شد.

و  دادم  دل  من  می گوید  معشوق  به  معشوق   بی توجهی  الف( 
گرفتار تو شدم، اما تو هیچ توجهی نکردی.

ه( عالج واقعه قبل از وقوع  وقتی گرگ را اسیر کردی بالفاصله 
بکش؛ زیرا بعد گوسفندانت را می درد.

)تألیفی، علوم و فنون ادبی 2 ـ درس 7 ـ صفحءه 60(- 163   
: روی خوش نشان دادن معشوق پس از جفانمودن  مضمون فکری 
است و شاعر آرزوی وفاداری همیشگی او را دارد، اما محتوای سایر 

گزینه ها دوری و روی گرداندن از معشوق است.

)تألیفی، علوم و فنون ادبی 3 ـ درس 4 ـ صفحءه 44(- 164   
 مفهوم آزادی اجتماعی ـ سیاسی است، اما در سایر گزینه ها به 

آزادی و بی تعلقی اشاره دارد.

)تألیفی، علوم و فنون ادبی 2 ـ درس 8 ـ صفحءه 72(- 165   
: امید فداشدن و جان سپاری در راه معشوق مفهوم بیت سؤال و 

بررسی سایر گزینه ها:
 امید وصال عاشق را به هیجان درمی آورد.

 ساقی مرا نجات بده که از غم ُمردم.
 عشق شورآفرین و مدهوش کننده است.
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)تألیفی، عربی 1 ـ درس 12(- 166   
) لمیذات«: آن دانش آموزان )رد گزینه های  و  »أولئك التِّ

می کنند  احساس  که  شهروندانی  مانند   :»... بـ  یَشعرَن   »کمواطناٍت 
) )رد گزینه های  و 

به صورت  نباید  را  + اسم »ال« دار«  اشاره  توّجه کنید که »اسم   
مبتدا و خبر ترجمه کرد.

)داخل انسانی 97 با تغییر، ترکیبی(- 167  
ملة«: مانند مورچه باش )رد سایر گزینه ها( »ُکْن کالنَّ

»عندما تجعل«: هنگامی که قرار می دهی )رد سایر گزینه ها(
) »یدك«: دستت )رد گزینه های  و 

)تألیفی، عربی 3 ـ درس4(- 168   
) »قد یظلم اإلنسان«: گاهی انسان ستم می کند )رد گزینه های  و 
»تـؤّدي إلـی اختالل التـوازن«: منجـر بـه اختالل تـوازن می شـود 

) )رد گزینه های  و 

)داخل انسانی 97 با تغییر، ترکیبی(- 169   
) »یستیقظ«: )برای فاعل جمع( بیدار می شوند )رد گزینه های  و 

) »أن یوصلوا«: که برسانند )رد گزینه های  و 
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) »المجتمع« )ضمیر ندارد.(: جامعه )رد 
) »بأیدیهم المقتدرة«: با دستان قدرتمند خود )رد گزینه های  و 

)تألیفی، ترکیبی(- 170   
ُر« )فعل مضارع از مصدر »تَطویر«، برای فاعل جمع(: بهینه می سازند  »یُطَوِّ
( ـ »أدواتَُهم  ( ـ »الُمنتِجون« )اسم فاعل(: تولیدکنندگان )رد  )رد 
َة« )ترکیب وصفی اضافی(: ابزارهای برقی شان را )رد گزینه های  الَکهربائیَّ
( ـ »تَطویراً حَدیثاً« )مفعول مطلق نوعی(: به شکلی جدید، به    و 
(ـ  »یَُؤّدي إلی« )جملءه وصفیه(: به ...  طور جدید )رد گزینه های  و 
( ـ »اقتصاِد الَمصانِِع«:  منجر می شود، می انجامد )رد گزینه های  و 
( ـ »استهالك«: مصرف  صرفه جویی کارخانه ها )رد گزینه های  و 

( ـ »الطاقة«: انرژی، نیرو )رد 

)داخل انسانی 97، ترکیبی(- 171   
بررسی سایر گزینه ها:

 »شجرٌة واحدٌة«: یک درخت ـ »إذا«: هرگاه، اگر ـ »َسَقطَت« )فعل 
شرط(: بیفتد

 »تنمو غابٌة کبیرٌة«: جنگلی بزرگ رشد می کند
ُتهم إلی سقوطك أکثر«: دقت آن ها به افتادنت بیشتر است ـ   »ِدقَّ

راقِْب: مراقب باش

)تألیفی، ترکیبی(- 172   
»فََیدَخلوَن الّساحََة«: پس وارد میدان می شوند ـ »ُمَتعاِونیَن« )حال(: 
با همیاری یکدیگر ـ »لَِکي یَـملَؤوا«: تا پُر کنند ـ »فراغاً« )نکره(: یک 

جای خالی را
بررسی سایر گزینه ها:

»یک  ترجمه شده:  معرفه  به صورت  اما  است،  نکره  »مجتمٌع«   
جامعه ...«

بلکه یک  نیست،  اشاره  برای  اسمی  نَشاطاٌت« یک گروه   »هذه 
جمله )مبتدا + خبر( است: »این ها فعالیت هایی است ...«

 »لَم تَهَتّم« )لم + مضارع( معادل با ماضی منفِی ساده یا نقلی 
است: »اهتمام نورزیده است«

)تألیفی، عربی 1 ـ درس 2(- 173   
معدود  ؛  و  گزینه های   )رد  َصفحاٍت«  »َسبَع  صفحه:  هفت 
برای اعداد سه تا ده به صورت جمع و مجرور می آید.( ـ درس نهم: 
از  بعد  ترتیبی  اعداد  ؛  و  گزینه های   )رد  الّتاسِع«  رِس  »الدَّ
معدود می آیند.( ـ دو روز: »یَوَمیِن اثَنیِن، یَوَمیِن« )رد گزینه های  
؛ اعداد 1 و 2 بعد از معدود می آیند؛ هم چنین دّقت کنید که  و 

اسم مثّنی، مثل »یَوَمیِن« خودش به تنهایی بر عدد 2 داللت دارد.(

)تألیفی، عربی 3 ـ درس 1(- 174   
ترجمه: »مردم از نظر پدران یکسان هستند!«

  ، این مفهوم که »انسان ها اصلی یکسان دارند.« در گزینه های 
و  وجود دارد، اما در  به آن اشاره نشده است.

ترجمءه سایر گزینه ها:
 همانا ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم.

 عرب بر عجم هیچ برتری ای ندارد، و نه عجم بر عرب!

)داخل انسانی 97، ترکیبی(- 175   
»إن تَحْبِْب قوَمَك یُِحّبوَك و إن تََتواَضْع لَُهْم یَرفَعوَك و إن تَبُسْط لَُهم 

َوجَهَك یَحَْترموَك.« در  »تََتواَضْع« صحیح است.

)تألیفی، ترکیبی(- 176  
بررسی سایر گزینه ها:

 فعل أمر  فعٌل ماٍض ـ للمخاطبیَن  للغائبیَن
 اسم المفعول  مصدر من باب ُمفاَعلَة

 مضاف إلیه و مجرور  صفة و مجرور بالتبعّیة

)داخل انسانی 97 با تغییر(- 177   
خطاهای سایر گزینه ها:

 فاعل و مرفوع  اسم للفعل الناقص »کان« و مرفوع
 مزید ثالثي  مجّرد ثالثي

 مصدره: سفر  مصدره: ُمسافََرة

)تألیفی، ترکیبی(- 178   
با توّجه به حرکت حرف  المفعول؛  الفاعل  اسم  َسة«: اسم  »ُمَؤسَّ
سة« اسم فاعل  دوم از حروف اصلی )عین الفعل( که فتحه است، »مؤسَّ

از باب »تفعیل« )تأسیس( است.

)تألیفی، ترکیبی(- 179   
»جغد« پرنده ای است که تنه های درختان را نوک می زند تا النه ای در 
آن ها بسازد. )این توضیح برای »نَّقار الَخَشب: دارکوب« مناسب است.(

ترجمءه سایر گزینه ها:
 »جام« ظرفی است که در آن آب یا چای نوشیده می شود.

 »بانمک« کسی است که از شکل و کالم و رفتار او خوشت می آید.
 »دستبند« زیوری از طال یا نقره در دست زن است.

)داخل انسانی 97 با تغییر، عربی 1 ـ درس 5(- 180   
بررسی گزینه ها:

 »من« در این گزینه »فاعل« برای »أخبََر« است.
 »من« در این گزینه »فاعل« برای »یََتَسلَُّق« است.

 »من« در این گزینه »فاعل« برای »ال یَحَترُِم« است.
 »من« در این گزینه »مفعول« برای »یَعرُف« است.

)تألیفی، عربی 1 ـ درس های 3 و 4(- 181   
سایر  است.  »استفعال«  باب  از  »اِْستِْرجاع«  مصدرش  »نَْسَتْرِجُع« 

فعل های مزید در گزینه های دیگر از باب »افتعال« هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

 »یَلْتَفُِت«: مصدر آن »التفات« از باب »افتعال« است.
 »نَْسَتِمُع« مصدر آن »استماع« از باب »افتعال« است.

 »َسنَْشتَغُِل« فعل مستقبل، مصدر آن »اشتغال« از باب »افتعال« است.

)داخل انسانی 97، عربی 2 ـ درس 5(- 182   
بررسی سایر گزینه ها:

 »َعیٌن« نکره و جملءه »تُسقی منها ...« بعد از آن آمده است.
 »مکاٌن« نکره و جملءه »ُکنُت أذهُب إلَیه مشتاقاً ...« بعد از آن آمده است.
 »صخرٌة« نکره و جملءه »نقِدُر أن نتسلَّقها ...« بعد از آن آمده است.



280

)تألیفی، عربی 2 ـ درس 6(- 183   
می تواند  ماضی(  شرط  )فعل  »َعِمَل«  است.  شرط  ادوات  از  »َمْن« 
شرط(  )جواب  »جزی«  و  شود  ترجمه  التزامی«  »مضارع  صورت  به 

می تواند به صورت »مضارع اخباری« ترجمه شود. 
ترجمه: »هر کس عمل صالحی انجام دهد، خداوند به او پاداش خیر می دهد.«

بررسی سایر گزینه ها:
 »أَنَْزَل: نازل کرد«: فعل ماضی

یَظْلُِموَن: ستم  »کانوا  ـ  منفی  ماضی  نکردند«:  ظَلَُموا: ظلم  »ما   
می کردند«: ماضی استمراری

 »ما قََسَم: قسمت نکرد«: ماضی منفی

)تألیفی، عربی 1 ـ درس های 5 و 6(- 184   
در این جمله »هذه« مفعول برای »ال تَْقَربا« و یک اسم مبنی است.

بررسی سایر گزینه ها:
ُق« و معرب  »قوَل« مفعول برای »ال یَُصدِّ

 »باَب« مفعول برای »أغلََق« و معرب
 »الناَس« مفعول برای »نََفَع« و معرب

)داخل انسانی 97، عربی 3 ـ درس 3(- 185   
در  »أحد« مستثنی منه است که قبل از »إاّل« ذکر شده است.



217

)داخل انسانی 96 با تغییر، تاریخ 1 ـ درس 8 ـ صفحءه 77(- 186   
حکومت ایالم، سرانجام پس از قرن ها سلطنت، بر اثر یورش ویرانگر 

آشوریان در قرن 7ق.م. دچار انحطاط و فروپاشی شد.

)داخل انسانی 96، تاریخ 1 ـ درس 10 ـ صفحه های 93 و 96(- 187   
اشکانیان و رومیان بارها بر سرِ تسلط بر ارمنستان و مرزهای سوریه، 
با هم جنگیدند. رقابت، اختالف و دشمنی میان روم و ایران در دوران 
ساسانیان نیز هم چنان ادامه داشت. دو کشور بر سرِ تسلط بر برخی 
با یکدیگر اختالف  سرزمین های سرحّدی به ویژه منطقءه ارمنستان، 

و درگیری داشتند.

)داخل انسانی 96 با تغییر، تاریخ 1 ـ درس 2 ـ صفحءه 15(- 188   
در دورءه ساسانیان، گاه شماری اوستایی که گاه شماری دینی زرتشتیان 
محسوب می شد، در ایران رایج گردید. در این گاه شماری، سال به 12 
ماه خورشیدی 30 روزه تقسیم می شد. سپس پنج روز اضافی را به نام 

»اندرگاه« به آخرِ ماه دوازدهم می افزودند.

)تألیفی، تاریخ 1 ـ درس 11 ـ صفحءه 102(- 189   
از  ادارءه برخی  اداره می شد و  حکومت اشکانی به شکل غیرمتمرکز 
پادشاهان  اختیار  در  موروثی  به صورت  مناطق کشور  و  سرزمین ها 
کوچک و حاکمان محلی بود که تا حدودی در ادارءه قلمرو خویش 
استقالل داشتند. آنان دارای سپاهی بودند و حتی به نام خود سکه 
برای  محلی،  حاکمان  و  پادشاهان  از  گروه  این  می کردند.  ضرب 
بر  اشکانی، عالوه  به حکومت  وفاداری خویش  و  اطاعت  نشان دادن 
باج و خراج ساالنه، به هنگام جنگ، سپاه خود را در اختیار  پرداخت 

اشکانیان قرار می دادند.
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)تألیفی، تاریخ 1 ـ درس 4 ـ صفحءه 39(- 190   
مصریان باستان خدایان زیادی را می پرستیدند. حداقل نام چندین 
هزار خدا در نوشته های مصری شناسایی شده است. البته مردم مصر، 
می پنداشتند.  سومری  خدایان  از  دوستانه تر  و  مهربان تر  را  خدایانشان 
شاید به این سبب که زندگی در اطراف نیل آسان تر و مطبوع تر از 

زندگی در کناره های دجله و فرات بود.

)داخل انسانی 96 با تغییر، تاریخ 2 ـ درس 6 ـ صفحءه 57(- 191   
معاویه با تعیین ولیعهد برای خود، نخستین گام را در جهت موروثی کردن 

خالفت برداشت.

)تألیفی، تاریخ 2 ـ درس 9 ـ صفحءه 90(- 192   
سلسله های طاهریان و سامانیان، ریشه در خاندان های کهن دهقانِی 

منطقءه خراسان و ماوراءالنهر داشتند.

)داخل انسانی 96 با تغییر، تاریخ 2 ـ درس 15 ـ صفحءه 167(- 193   
پس از آن که صالح الدین ایوبی، سردار ُکرِد مسلمان، بیت المقدس را 
از اشغال صلیبیان آزاد کرد )583 ق/ 1187م(، پادشاهان، فئودال ها 
راه  به  را  پاپ چندین جنگ دیگر  تشویق  به  اروپایی  و شوالیه های 

انداختند، اما توفیقی نصیب آنان نشد.

)داخل انسانی 96 با تغییر، تاریخ 2 ـ درس 10 ـ صفحءه 103(- 194   
خواجه نظام الملک توسی وزیر قدرتمند دورءه سلجوقیان بود.

)داخل انسانی 96 با تغییر، تاریخ 3 ـ درس 8 ـ صفحءه 102(- 195   
در فاصلءه دو جنگ جهانی، نظامیان هدایت سیاست داخلی و خارجی 
توسعه طلبی  سوی  و  سمت  به  را  آن  و  گرفتند  اختیار  در  را  ژاپن 
چین  از جمله  به کشورهای همسایه  دادند. هم چنین،  نظامی سوق 

لشکرکشی کردند.

)داخل انسانی 96، تاریخ 3 ـ درس 6 ـ صفحءه 84(- 196   
آمریکا،  رئیس جمهوری  ویلسون،  ورسای،  مذاکرات صلح  در جریان 
از  امنیت جهانی و جلوگیری  و  تأمین صلح  برای  پیشنهاد کرد که 
به  شود.  تأسیس  ملل«  »جامعءه  عنوان  با  بین المللی  نهادی  جنگ، 
این ترتیب، جامعءه ملل با عضویت بیش از 40 کشور در شهر ژنو در 

سوئیس تشکیل شد.

)داخل انسانی 96 با تغییر، تاریخ 3 ـ درس 2 ـ صفحءه 17(- 197   
روس ها با مشاهدءه توان نظامی نادر و جنگجویانش، پیش از برخورد 

نظامی، نیروهای خود را از ایران بیرون بردند.

)داخل انسانی 96 با تغییر، تاریخ 3 ـ درس 5 ـ صفحءه 70(- 198   
شیخ فضل  اهللا نوری در اواسط سال 1286ش پیوندش را با )طباطبایی 
و بهبهانی(، دو مجتهد مشروطه خواه پایتخت، گسست و کمر همت به 
مخالفت با مشروطه خواهان بست. او اصول و مبانی مشروطه را مغایر و 
ناسازگار با اسالم شمرد و خواستار برپایی مشروطءه مشروعه شد. وی 
ادعا می کرد که انقالب مشروطه از مواضع اصیل و اولیءه خود منحرف 
شده است و برخی افراد مخالف با اسالم، در پوشش مشروطه خواهی 

قصد دارند مبانی و ارزش های اسالمی را تضعیف و نابود کنند.

)داخل انسانی 96 با تغییر، تاریخ 3 ـ درس 10 ـ صفحءه 127(- 199   
با وجود محدودیت های امنیتی، امام خمینی ⒍ طی نطقی در عصر 
عاشورا در قم، شخص شاه را مخاطب قرار دادند و از تسلط آمریکا و 

اسرائیل بر حکومت پهلوی پرده برداشتند.

)تألیفی، تاریخ 3 ـ درس 3 ـ صفحءه 44(- 200   
انگلیسی ها با قرارداد گلداسمیت، مناطقی از سیستان و بلوچستان را نیز از 
ایران جدا و ضمیمءه خاک هندوستان کردند که خود بر آن فرمان می راندند.
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)تألیفی، جغرافیای ایران ـ درس 1 ـ صفحءه 3(- 201  
»تأثیر  به  و سایر گزینه ها که  است  علم هواشناسی  فقط  در حیطۀ 
حوزءه  در  دارند،  اشاره  انسان«  زندگی  و  مکان  بر  طبیعی  ویژگی های 

»آب وهواشناسی« یا سایر شاخه های جغرافیا قرار دارند.

)تألیفی، جغرافیای ایران ـ درس 5 ـ صفحءه 43(- 202  
عبارت دوم: کویر، بخشی از بیابان است؛ نه این که بیابان بخشی از 

کویر باشد.
نه  است،  واقعی  بیابان  کویر،  دشت  از  بزرگی  بخش  سوم:  عبارت 

نیمه بیابانی.

  )تألیفی، جغرافیای ایرانـ  درس 6ـ  صفحه های 53 و 54(- 203
پرورش  و  مراکز مهم صید  از  یکی  دریای عمان(،  )نه  فارس  خلیج 

مروارید است.

)تألیفی، جغرافیای ایران ـ درس 9 ـ صفحءه 80(- 204  
روستاهای متمرکز تحت تأثیر پدیده های اطراف خود شکل می گیرند؛ 

در روستای پراکنده، خانه ها با فاصله از هم قرار دارند.

)تألیفی، جغرافیای ایران ـ درس 10 ـ صفحءه 93(- 205  
بیشترین شاغالن بخش معدن در استان های یزد، کرمان و اصفهان 

مشغول به کار هستند. 

)تألیفی، جغرافیای 2 ـ درس 4 ـ صفحه های 45 و 46(- 206  
در برخی نواحی کوهستانی  که سنگ ها قابلیت حل شدن در آب را 
داشته باشند، مانند سنگ های آهکی یا گچی و نظایر آن، آب های 
از طریق درزها و شکاف ها و حل کردن  به زیر زمین  نفوذ  با  جاری 
و  طبیعی  غارهای  چون  فرسایشی  پدیده های  خود،  در  سنگ ها 
چشمه های آهکی پدید می آورند که به آن ها اشکال کارستی گفته 

می شود؛ مانند غار علی صدر در همدان و غار کتله خور در زنجان.

)خارج انسانی 96 با تغییر، جغرافیای 2 ـ درس 4 ـ صفحءه 51(- 207  
چون عدد روی منحنی های میزان به سمت خارج در حال افزایش 
است.  تپه  و  برجستگی  نوع  از  موردنظر  ناهمواری  بنابراین  است، 
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هم چنین با توجه به تعداد منحنی هاِی میزاِن قرارگرفته در حد فاصِل 
دو منحنی میزاِن 13۰۰ متر و 1۴۰۰ متر، فاصلۀ منحنی های میزان، 
2۰ متر است. به همین دلیل، نقطۀ M روی منحنی میزان 138۰ 

متر واقع شده است. 

)تألیفی، جغرافیای 2 ـ درس 9 ـ صفحه های 121 تا 124(- 208  
در موضوع اختالف روسیه و اوکراین بر سر شبه جزیرءه کریمه، فضای 
جغرافیایی بر تصمیم گیری حکومت ها تأثیر داشته است، اما در موارد 
مذکور در سایر گزینه ها، فضای جغرافیایی از تصمیم گیری حکومت ها 

تأثیر پذیرفته است.

)تألیفی، جغرافیای 2 ـ درس 10 ـ صفحءه 131(- 209  
فعالیت نظامی، کشتیرانی، ماهیگیری و ایجاد تأسیسات و تحقیقات 
بدون اخالل در دریانوردی بین المللی: آب های آزاد/ قرارداشتن در 
مالکیت کشور ساحلی: آب های داخلی و دریای سرزمینی/ حق عبور 

و مرور بدون ضرر: دریای سرزمینی 

)تألیفی، جغرافیای 2 ـ درس 11 ـ صفحءه 150(- 210  
بررسی گزینه های نادرست:

 شیلی کشوری طویل است در حالی که در شکل فشرده، قابلیت 
دفاعی زیاد است؛  کشوری که کشور دیگر را احاطه کند، محیطی 
از  دارند،  فشرده  شکل  که  کشورهایی  محاطی(؛   )نه  دارد  نام 

قابلیت دسترسی خوبی به تمام نقاط کشور برخوردارند.

)تألیفی، جغرافیای 3 ـ درس 1 ـ صفحه های 2 و 3(- 211  
مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه: مقر = مکان = جایگاه/ سرآغاز 
مطالعه و شناخت یک سکونتگاه: مقر )مکان یا جایگاه( و موقعیت/ 
اولیه/  هستۀ  می یابد:  گسترش  نقطه  آن  از  سکونتگاه  که  محلی 

جایگاه سکونتگاه در سطح ناحیه: موقعیت 

)تألیفی، جغرافیای 3 ـ درس 3 ـ صفحه های 57 و 58(- 212  
بررسی سایر گزینه ها:

 ، ، ترانس ـ آالسکا و در  ، نیاز به مراقبت زیاد دارد، در  در 
آبادان درست است. 

)تألیفی، جغرافیای 3 ـ درس 4 ـ صفحءه 68(- 213  
نمایشگاه ها  قطار هوایی که بیشتر در مناطق گردشگری و محوطۀ 
و پارک ها کاربرد دارد و هزینۀ احداث آن زیاد است، »مونوریل« نام 
دارد که تعداد زیادی از مسافران شهری را جابه جا می کند، ترافیک 

ندارد و آلودگی کمی ایجاد می کند. 

)تألیفی، جغرافیای 3 ـ درس 5 ـ صفحءه 89(- 214  
بررسی سایر گزینه ها:

، در اغلب ایام سال خشک  ، زمین های پست و هموار، در  در 
، در دورءه خشک سال، درست است.  است و در 

  )خارج انسانی 96 با تغییر، جغرافیای 3ـ  درس 6ـ  صفحه های 111 و 112(- 215
بررسی عبارات نادرست:

ج( امواج فروسرخ )مادون قرمز و فرابنفش(، مرئی نیستند؛ د( همۀ 
بازتاب ها از پدیده های گوناگون در طول موج نورهای مرئی قرار ندارد. 
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)تألیفی، جامعه شناسی 1 ـ درس 2 ـ صفحءه 12(- 216   
کنش های  طریق  از  آن که  از  بعد  اجتماعی  هنجارهای  و  ارزش ها 
اجتماعی )1( تحقق پیدا کردند )2(، پدیده های جامعه پذیری و کنترل 
اجتماعی را ضروری می سازند )3( تا از طریق تعلیم و تربیت، تشویق و 
تنبیه، ارزش ها و هنجارها را به افراد منتقل کنند )4(. افراد با عمل کردن 
براساس ارزش ها و هنجارها )5(، به آن ها )ارزش ها و هنجارهای اجتماعی( 

تداوم می بخشند )6(.

)تألیفی، جامعه شناسی 1 ـ درس 3 ـ صفحه های 16 و 17(- 217   
عضویت اعضا در بدن موجود زنده و نظم آن ها، تکوینی )طبیعی( است، 
اعتباری  آن،  اعضای  میان  نظم  و  اجتماعی  جهان  در  عضویت  ولی 
)قراردادی( است؛ یعنی با اراده و آگاهی انسان ها تعریف می شود و با 

قرارداد آن ها به وجود می آید.

)داخل انسانی 95 با تغییر، جامعه شناسی 1 ـ درس 5 ـ - 218   
صفحه های 33 و 34(

اجتماعی و عناصر  به الیه های عمیق جهان  تفاوت هایی که مربوط 
جهان  به  اجتماعی  جهان  یک  تبدیل   K]¼¶¬ ¾¾¾ باشد محوری 

اجتماعی دیگر می شود.
باشد  اجتماعی  جهان  سطحی  الیه های  به  مربوط  که  تفاوت هایی 
¬Ì¼º  pH تفاوت هایی است که درون یک جهان واحد رخ می دهد. ¾¾¾
تفاوت هایی که به ارزش های کالن، آرمان ها و اعتقادات اصلی بازگردد 

¬Ì¼º  pH تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف است. ¾¾¾

  )تألیفی، جامعه شناسی 3ـ  درس های 9 و 10ـ  صفحه های 102 و 114( - 219
عبارت اول در مورد عقل در معنای عام، درست است، ولی عبارت 

دوم مربوط به عقل در معنای خاص است.

)داخل انسانی 95 با تغییر،  جامعه شناسی 1 ـ درس 12 ـ صفحءه 88(- 220   
جهان اسالم در رویارویی با جهان های اجتماعی دیگر، با حفظ هویت 
فرهنگی خود به تعامل با آن ها پرداخت و اصول خود را تعدیل نکرد.

)داخل انسانی 95، جامعه شناسی 2  ـ درس های 9، 10 و 11 ـ - 221   
صفحه های 79، 87 و 90(

¬Ì¼º  pH چالش هایی است که درون  ¾¾¾ چالش بلوک شرق و غرب
یک فرهنگ و تمدن واحد پدید می آید.

¬¶M  ó¼Mo¾ بحران اقتصادی ¾¾¾¾ از بین رفتن بازار فروش
کاهش  شدت  به  مصرف کنندگان  خرید  قدرت  اقتصادی،  بحران  در 

می یابد و تولیدکنندگان بازار فروش خود را از دست می دهند.

انتقال مشکالت حاد درونی کشورهای غربی به بیرون از مرزهای خود 
¬¶M  ó¼Mo¾ رابطءه مرکز و پیرامون ¾¾¾¾

براساس دیدگاه کسانی که اصطالح مرکز و پیرامون را به کار می برند، 
جوامع غربی چالش های درونی خود را از طریق استثمار کشورهای 
غیرغربی حل می کنند و مشکالت حاد درونی را به بیرون از مرزهای 

خود انتقال می دهند.

  )داخل انسانی 95 با تغییر،  جامعه شناسی 2 ـ درس های 8، - 222
9 و 13 ـ صفحه های 69، 76 و 110(

 Ï¼±÷¶¬ ¾¾¾ شکل گیری نسل دوم غرب گرایان در کشورهای اسالمی
ظهور جریان های چپ در کشورهای اروپایی

شکل گیری جریان های چپ در کشورهای اروپایی به نوبءه خود بر ذهن 
و اندیشءه غرب گرایان کشورهای اسالمی تأثیر گذاشت و بدین   ترتیب، 

نسل دومی از غرب گرایان در کشورهای اسالمی پدید آمد.
غربی فرهنگ  نگاه  از  معنوی  فرهنگ های  در  بازخوانی هویت خود 

¬¶÷±¼Ï ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی ¾¾¾
ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی، عمیق ترین تأثیر را 
در توزیع جهانی فرهنگ غربی دارد؛ زیرا این علوم موجب می شود 
تا فرهنگ های دینی هویت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازنگری و 

ارزیابی کنند.
¬¶÷±¼Ï لیبرالیسم ¾¾¾ پیدایش اولین چالش جوامع غربی )فقر و غنا(

لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادی و خصوصاً آزادی اقتصادی، راه استثمار 
نادیده گرفته بود. بدین  باز کرده و عدالت را  را برای صاحبان ثروت 
ترتیب، نخستین چالش و تضاد که چالش فقر و غنا است، در کشورهای 

غربی شکل گرفت.

)تألیفی، جامعه شناسی 1ـ  درس 4ـ  صفحءه 28 و جامعه شناسی 2ـ  - 223  
درس 4 ـ صفحءه 31 و جامعه شناسی 3 ـ درس 8 ـ صفحءه 84(

جهان  سلطءه  و  قدرت  سایءه  در  این که  دلیل  به  استعماری  استبداد 
غرب عمل می کرد، در جهت گسترش نیازهای اقتصادی و فرهنگی 

غرب چاره ای، جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت.
از عقاید، ارزش ها، هنجارها و نمادهایی  نهاد اجتماعی، مجموعه ای 
است که برای رفع نیازهای معّینی از افراد و جهان اجتماعی اختصاص 

پیدا می کند.
انجام  خشن  و  سخت  یک سویه،  صورت  به  همیشه  همانندسازی 
از  می توانند   ... و  نژادی  قومی،  تمایزات  و  تفاوت ها  بلکه  نمی شود، 
همانندسازی  دیگچءه  را  آن  جامعه شناسان  از  برخی  که  دیگری  راه 
از گروه های درگیر  تعداد کثیری  ناپدید شوند که در آن  می نامند، 

قومی و نژادی در ارتباط با هم یک فرهنگ مختلط می سازند.

)تألیفی، جامعه شناسی 2  ـ درس 15 ـ صفحءه 125(- 224   
دولتمردان و روشنفکران جهان اسالم قبل از انقالب اسالمی ایران، 
اغلب مسائل و مشکالت جوامع خود و جهان اسالم را با یکی از دو 

رویکرد زیر می دیدند: 
اثر  در  که  بود  مشکالتی  نوع  از  اسالم  جهان  مسائل  اول:  رویکرد 

عقب ماندگی تاریخی از جوامع غربی پیش آمده بود.
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رویکرد دوم: مسائل جهان اسالم از نوع مشکالتی بود که لیبرالیسم غربی به 
وجود آورده بود. کسانی که این رویکرد را داشتند، از موضع اندیشه های 

مارکسیستی و سوسیالیستی به مبارزه با غرب سیاسی می پرداختند.

)داخل انسانی 95، جامعه شناسی 1 ـ درس 3 ـ صفحءه 17 و - 225   
جامعه شناسی 2  ـ درس های 6 و 14 ـ صفحه های 53 و 114(

 لیبرالیسم
ßþÄo÷U

¬ ¾¾¾ مباح دانستن همءه امور در قیاس با خواست انسان
شکل گیری براساس آگاهی مشترک و عمومی آدمیان  جهان اجتماعی

آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد، آگاهی 
فردی و خصوصی نیست، بلکه نوعی آگاهی مشترک و عمومی است.

 ßþÄo÷U
¬ ¾¾¾ اموری که برای بقای اصل زندگی اجتماعی الزم است

واجبات نظامیه

)داخل انسانی 95، جامعه شناسی 2 ـ درس های 13 و 15 ـ - 226   
صفحه های 109، 110 و 125(

به قدرت خود  اتکا  با  الف( حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان 
بردن  بین  از  جهت  در  بود،  استعمار  جهانی  قدرت  به  وابسته  که 
مظاهر دینی و اسالمی و حذف ساختارهای اجتماعی پیشین و ایجاد 

ساختارهای اجتماعی جدید اقدام کردند.
ب( کشورهایی که زیر نفوذ بلوک شرق بودند، جبهءه پایداری و مقاومت 

را تشکیل می دادند. )در مواجهه با مسئلءه فلسطین(
اسالمی،  کشورهای  در  غرب گرا  منورالفکران  حکومت  رهاورد  ج( 

استبداد استعماری است.

)داخل انسانی 95 با تغییر، جامعه شناسی 1 ـ درس های 2 و 6 ـ - 227   
صفحه های 9، 12 و 44 و جامعه شناسی 2 ـ درس 2 ـ صفحه های 15 و 16(

به  دفاع مقدس  در جریان  به جبهه ها  از جوانان  عده ای  اعزام شدن 
¬HoÄp آن ها با توجه به دیگر  ¾¾ صورت داوطلبانه: کنش اجتماعی

هم وطنان و برای دفاع از آنان اقدام به انجام این کار کرده اند.
 HoÄp¬ ¾¾ رشادت فراوان به خرج دادن این جوانان: مسئولیت و تعهد
در  آن ها  نقش  بیانگر  و  آن ها  مقاومت  قدرت  بر  ناظر  مذکور  کنش 
گسترش  زمینءه  و  می باشد  خویش  کشور  و  خود  سرنوشت  تعیین 

عقاید و ارزش های ایشان را فراهم می آورد.
قبال  در  )وحشی گری(  سبعیتی  هیچ  از  دشمن  چشم پوشی نکردن 
آدمیان   HoÄp¬ ¾¾ دنیا به  ایران: کنش حسابگرانءه معطوف  فرزندان 
)در این  جا دشمن( برای رسیدن به اهداف دنیوی خود از علوم تجربی 
)سالح های پیشرفته که به مثابءه ابزاری برای وحشی گری در دست 

دشمن قرار گرفته بود( استفاده می کنند.
¬HoÄp مورد توجه  ¾¾ جاودانه شدن ایثار ایشان در تاریخ: ارزش اجتماعی
و پذیرش همگان بوده و افراد جامعه نسبت به آن گرایش و تمایل دارند.

)داخل انسانی 95 با تغییر، جامعه شناسی 2  ـ درس های 8 و 11 ـ - 228   
صفحه های 69 و 91 و جامعه شناسی 3 ـ درس 4 ـ صفحءه 41(

قدرت  تجمع   Ï¼±÷¶¬ ¾¾¾ غیرغربی جوامع  فرهنگی  هویت  تزلزل 
رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی

 Ï¼±÷¶¬ ¾¾¾ جهانی سطح  در  منطقه ای  بحران های  آثار  آشکارشدن 
کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی و شکل گیری اقتصاد جهانی

¬¶÷±¼Ï تأکید بیش از  ¾¾¾ حذف ارزش و اخالق از زندگی اجتماعی
اندازءه رویکرد تبیینی بر نظم اجتماعی 

)داخل انسانی 95 با تغییر، جامعه شناسی 1 ـ درس 13 ـ صفحءه 96 و - 229  
جامعه شناسی 2ـ  درس 9ـ  صفحءه 77 و جامعه شناسی 3ـ  درس های 6 و 8ـ  صفحه های 59 و 89(

عبارت دوم نادرست است؛ زیرا قدرت نرم به شکل پنهان )نه آشکار( 
اعمال می شود.

عبارت سوم نادرست است؛ زیرا چالش های جامعءه سرمایه داری )نه 
کمونیستی( از نظر مارکس تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل بود.

)تألیفی، جامعه شناسی 1 ـ درس 7 ـ صفحءه 51 و جامعه شناسی 2 ـ - 230   
درس 14 ـ صفحءه 119 و جامعه شناسی 3 ـ درس 8 ـ صفحءه 87(

امکان داوری علوم اجتماعی دربارءه حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های 
¬¶M  ó»oz¾ محدودنشدن علوم اجتماعی به معنای  ¾¾¾¾ جهان اجتماعی

تجربی آن
غربی  کشورهای  سیاسی  سلطءه  بردن  بین  از  جهت  در  عمل کردن 

¬«Â¬sÄ انقالب های آزادی بخش ¾¾¾
 ³»j  â½o¿a¬ ¾¾¾¾ به رسمیت شناختن گروه های به حاشیه رانده شده

سیاست هویت 

)داخل انسانی 95 با تغییر، جامعه شناسی 1 ـ درس های 10 و 12 ـ - 231  
صفحه های 79 و 89 و جامعه شناسی 2 ـ درس 12 ـ صفحءه 99(

¬k¶IÃQ تعارض فرهنگی ¾¾¾ اضطراب و نگرانی های اجتماعی
از دست رفتن حالت فعال و خالق جامعه در گزینش عناصر فرهنگی 

¬k¶IÃQ خودباختگی فرهنگی ¾¾¾ دیگری
فعال شدن برخی از نخبگان جهان غرب در جست وجوی سنت های 

¬k¶IÃQ گریز و رویگردانی از سکوالریسم ¾¾¾ قدسی و  دینی

)داخل انسانی 95 با تغییر، جامعه شناسی 2 ـ درس های 3، - 232  
10 و 15 ـ صفحه های 20، 87 و 126(

 pH  Â{Iº¬ ¾¾¾ تسهیل انتقال ثروت از کشورهای پیرامونی به مرکزی
معاهدات بین المللی و سرمایه گذاری های مشترک

جوامع غربی با سرمایه گذاری های مشترک و معاهدات بین المللی، انتقال 
ثروت را از کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز تسهیل می کنند.

¬pH  Â{Iº فرهنگ  ¾¾¾ تاریخ بزرگ در گذشتءه  امپراتوری های  تشکیل 
سلطه و استکبار 

¬pH  Â{Iº قرارداد کمپ دیوید ¾¾¾ تضعیف موقعیت گروه های فلسطینی
دولت مصر که مظهر ناسیونالیسم عربی بود، بعد از مرگ جمال عبدالناصر، 
در قرارداد کمپ دیوید، اسرائیل را به رسمیت شناخت و این مسئله موقعیت 
گروه های فلسطینی را تضعیف کرد. )قرارداد کمپ دیوید  به رسمیت 

شناخته شدن اسرائیل  تضعیف موقعیت گروه های فلسطینی(.

  )تألیفی، جامعه شناسی 3 ـ  درس های 5 و 8ـ  صفحه های 50 و 89(- 233
از درون رویکرد تفسیری، جریانی شکل می گیرد که راه رهایی انسان 
معتقد  و  می کند  علم جست وجو  بیرون  در  که  علم،  درون  از  نه  را 
است خوِد علم با »درست و غلط دانستن« و »خوب و بد کردن امور« 

سلطه گری می کند.
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جامعه شناسی انتقادی به دنبال مالک هایی برای داوری علمی دربارءه 
ارزش ها و هنجارها است و نمی خواهد به این وضعیت تن دهد که 

داوری ارزش ها، بیرون از دایرءه علم صورت گیرد.
رویکرد تفسیری قائل به تفسیر پدیده های اجتماعی است و معتقد 
و  هستند  فرهنگی  و  اجتماعی  تولیداتی  دانش ها،  همءه  که  است 

فرهنگ های گوناگون، تفسیرهای مختلفی از زندگی دارند.

)تألیفی، جامعه شناسی 3 ـ درس 9 ـ صفحه های 97، 98 و 100(- 234   
فارابی علم اجتماعی خود را علم مدنی و ابن خلدون علم اجتماعی 

خود را علم عمران نامیده است.
¬â¾\ÃTº انحراف عملی از مدینءه فاضله ¾¾¾ مدینءه فاسقه
¬â¾\ÃTº انحراف نظری از مدینءه  فاضله ¾¾¾ مدینءه ضاله

)داخل انسانی 95 با تغییر، جامعه شناسی 2 ـ درس های 9 و 10 ـ - 235  
صفحه های 75، 77، 82 و 84 و جامعه شناسی 3 ـ درس 6 ـ صفحه های 61 و 62(

¬â¾¹Ã¶p  nj عّلت وقوع جنگ بین  ¾¾¾¾ اختالف نظر کنت و هانتینگتون
کشورهای غربی

اگوست کنت، جامعه شناس فرانسوی، معتقد بود فاتحان در گذشتءه 
علم  رشد  با  ولی  می افزودند،  خود  ثروت  بر  جنگی  غنایم  با  تاریخ 
از طریق غلبه بر طبیعت به  دست می آید؛  تجربی و صنعت، ثروت 
به همین دلیل، بعد از انقالب صنعتی، جنگ از قاموس بشری رخت 
برمی بندد. از دیدگاه او، جنگ در فرهنگ و جامعءه جدید غربی، امری 

ذاتی نیست، بلکه امری عارضی و تحمیلی است.
نظریءه جنگ تمدن های هانتینگتون، نظریه ای بود که عملیات نظامی 
غیرغربی  کشورهای  مقاومت های  با  مقابله  در  را  غربی  قدرت های 
توجیه می کرد. از نگاه او در این مرحله، منشأ اصلی درگیری ها در 

جهان، عامل فرهنگی است.
ریکاردو یک اقتصاددان و نظریه پرداز لیبرال بود، اما مارکس در نیمءه 
آرمانی  پرداخت. جامعءه  اقتصادی  لیبرالیسم  نقد  به  نوزدهم  دوم قرن 
مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری عبور می کرد، 
مالکیت خصوصی را از بین می برد )نقطءه مقابل نظر ریکاردو( و صورتی 
اقتصادی  دیدگاه  بنابراین  می کرد؛  پیدا  کمونیستی  و  سوسیالیستی 
ریکاردو و مارکس کامالً از یکدیگر متفاوت است و در نقطءه مقابل هم 
قرار می گیرند، در حالی که ریکاردو به مالکیت خصوصی قائل است، 

نظام اجتماعی موردنظر مارکس مالکیت خصوصی را از بین می برد.
دو  از  ارسطو  حکومت،  اشکال  و  سیاسی  نظام  دسته بندی های  در 
مالک: 1( تعداد افراد تأثیرگذار و تصمیم گیر و 2( روش تصمیم گیری 
استفاده می کند و از شش نوع حکومت نام می برد، اما فارابی اشکال 

حکومت را براساس دین مداری یا دنیامداری نیز ترسیم می کند.
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)تألیفی، منطق ـ درس 1 ـ صفحءه 7(- 236   
این  مورد  دو  هر  و  می شوند  محسوب  تصدیق  و  تصور  علم،  اقسام 

گزینه تصدیق هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

 مورد اول تصدیق و مورد دوم یک تصور است.
 مورد اول تصور و مورد دوم جملءه انشایی است.
 مورد اول تصور و مورد دوم جملءه انشایی است.

)تألیفی، منطق ـ درس 2 ـ صفحه های 14 تا 16(- 237   
بار ارزشی منفی وقتی به وجود می آید که بخواهیم یک پیامی را با 
کلماتی بیان کنیم که به آن پیام جنبءه منفی می دهد. توجه کنید 
که این جمله خود ضمناً دارای یک پیام منفی است و کلمه ای در آن 

استفاده نشده که بخواهد یک بار ارزشی منفی به آن بیفزاید.
بررسی سایر گزینه ها:

 »خودکفا« دارای بار ارزشی مثبت است.
 به کار بردن لفظ »مردن« را برای یک پیامبر دارای بار ارزشی 

منفی است.
 هیچ لفظی دارای بار ارزشی مثبت یا منفی نیست.

  )تألیفی، منطق ـ درس های 3 و 4 ـ صفحه های 23 تا  25، 37 و 38(- 238
تعریفی که نه جامع باشد و نه مانع ممکن است با مفهوم مورد تعریف 
از  باشد؛ مانند تعریف دایره به شکل سه ضلعی.  تباین داشته  رابطءه 
و خصوص  عموم  رابطءه  تعریف  مورد  مفهوم  با  است  ممکن  طرفی، 
سخنگو.  حیوان  به  انسان  تعریف  مانند  باشد؛  داشته  هم  من وجه 
مفاهیم مذکور در  با یکدیگر رابطءه عموم و خصوص مطلق دارند، 

بنابراین گزینءه صحیح همین گزینه است.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های  و  رابطءه تباین دارند.
 رابطءه عموم و خصوص من وجه دارند.

)تألیفی، منطق ـ درس 4 ـ صفحءه 32(- 239   
به معنای  لغوی است، چراکه در آن  تعریف  این گزینه یک  تعریف 

لغوی یک مفهوم اشاره شده است.
بررسی سایر گزینه ها:

 تعریف تحلیلی از نوع تعریف به مفاهیم عام و خاص است.
گزینه های  و  تعریف تحلیلی از نوع تعریف به سلسله اوصاف 

و ویژگی ها هستند.

)تألیفی، منطق ـ درس 6 ـ صفحه های 62 و 63(- 240   
وقتی می گوییم »قضیءه جزئی«، بدین معنا است که با قضیه ای با سور 
قضیه  قطعاً  که  می دهد  نشان  سور  داشتن  و  هستیم  مواجه  جزئی 
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شخصیه نیست، بلکه قضیءه محصوره است و موضوع آن کلی است 
( یک قضیءه محصوره ممکن است موجبه یا سالبه باشد. )رد  )رد 

) گزینه های  و 

  )خارج انسانی 95 با تغییر، منطق ـ درس 7 ـ صفحه های 69 و 70(- 241
از  نیستند« و قضیءه »هیچ یک  دانا  بین قضیءه »بعضی دوستان من 
این دو  دارد، چراکه  تداخل وجود  رابطءه  نیستند«  دانا  دوستان من 

قضیه از نظر کیفیت یکسان و از نظر کمّیت متفاوت هستند.

)تألیفی، منطق ـ درس 8 ـ صفحه های 81 تا 83(- 242   
بررسی سایر گزینه ها:

 محمول در نتیجه دارای عالمت مثبت و در مقدمءه دوم دارای 
عالمت منفی است.

 این قیاس از نظر محتوا مشکل دارد؛ زیرا هر جسمی سه بُعد دارد.
 حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی دارد.

)خارج انسانی 95 با تغییر، منطق ـ درس 9 ـ صفحءه 95(- 243   
مقّدم،  وضع  ماه،  نورانی بودن  یعنی  تالی،  وضع  از  استدالل  این  در 
یعنی ستاره بودن ماه نتیجه گیری شده که چنین مغالطه ای مغالطءه 

وضع تالی نامیده می شود.
مغالطءه وضع تالی زمانی صورت می گیرد که از بودن تالی )وضع تالی( 

به بودن مقّدم )وضع مقّدم( برسیم.

)تألیفی، منطق ـ درس 10 ـ صفحءه 108(- 244   
اگر در بیان استدالل خود ابتدا دالیل منطقی را بیان کرده و سپس 
از عوامل روانی در جهت اقناع شنوندگان استفاده کنیم، دچار مغالطءه 

روانی نشده ایم.
بررسی سایر گزینه ها:

 مغالطءه مسموم کردن چاه دارد.
 مغالطءه بزرگ نمایی دارد.
 مغالطءه بزرگ نمایی دارد.

  )تألیفی، فلسفءه یازدهمـ  درس های 1 و 2ـ  صفحه های 8، 13 و 14(- 245
فلسفه در هر موضوعی به دنبال پرسش خاصی است، یعنی همان 
بنابراین فلسفه  امور؛  نهایی ترین پرسش ها دربارءه چیستی و چرایی 

بدین معنا همه چیز را در بر می گیرد.
بررسی سایر گزینه ها:

 خود فلسفه است که به بنیادی ترین مسئله های هر موضوعی می پردازد.
 توجه فلسفه به بنیادی ترین مسئله ها آن را از تمامی دیگر علوم 

متمایز می کند.
علمی  هر  بنیادی  مسائل  به  مضاف  فلسفه های  فیلسوفان   

می پردازند و نه هر مسئله ای.

)تألیفی، فلسفءه یازدهم ـ درس 4 ـ صفحه های 29 و 30(- 246   
بررسی سایر گزینه ها: 

 حیرت فلسفی مرحله ای پس از مرحلءه برخورد با مسئله است.
چنین  و  برسد  جواب  به  همواره  فیلسوفی  هر  که  نیست  قرار   

مسئله ای هم نشان از ضعف در اندیشه ورزی ندارد.
 ایجاد حیرت تنها یکی از مالک های فلسفی بودن یک مسئله است.

)تألیفی، فلسفءه یازدهم ـ درس 6 ـ صفحءه 41(- 247   
یکی از انواع معرفت، معرفت حسی است؛ بنابراین فراحسی بودن از 

ویژگی های اصل معرفت تلقی نمی شود.
بررسی سایر گزینه ها:

 شناخت ما از جهان امری است که به تدریج حاصل می شود.
 علی رغم گستردگی شناخت و فهم ما از جهان و خود شناخت ما 

در مجموع محدود است.
 گاهی متوجه می شویم که بعضی از چیزهایی که فکر می کردیم 

آن ها را می دانیم درست نبوده و در موردشان دچار خطا شده ایم.

  )خارج انسانی 95 با تغییر، فلسفءه یازدهمـ  درس 8ـ  صفحءه 53(- 248
بود هر  اما معتقد  را زیر سؤال نمی برد،  پروتاگوراس وجود حقیقت 
چه که هر انسانی با حواس خود در می یابد تنها برای خود آن یک 
حقیقت محسوب می شود؛ بنابراین حقیقت ثابت یا مطابق واقع وجود 
متفاوت  یکدیگر  به  نسبت  از یک چیز  افراد  احساس  ندارد، چراکه 

) ،  و  است )رد گزینه های 

)تألیفی، فلسفءه یازدهم ـ درس 9 ـ صفحه های 66 و 67(- 249   
به  انسان   که  معتقدند  مالصدرا  مانند  اگزیستانسیالیست،  فالسفءه 

دست خود و عمل و زندگی خود ماهیت خود را رقم می زند.
بررسی سایر گزینه ها:

 تنها در حکمت متعالیه بیان شده است.
 نزد فالسفءه اگزیستانسیالیست و حکمت متعالیه انسان از جمله 

مخلوقاتی است که ماهیت معین ندارد.
 تنها در حکمت متعالیه بیان شده است.

)تألیفی، فلسفءه یازدهم ـ درس 10 ـ صفحءه 73(- 250   
پیدا  معنا  سعادت  با  ارتباط  در  افالطون  دیدگاه  در  اخالقی  فعل 
یا  از یک فضیلت  اعم  باشید که فعل اخالقی  می کند. توجه داشته 
فضیلت  یک  باشد  حقیقی  سعادت  در جهت  آن چه  و  است  رذیلت 

) است و نه یک فعل اخالقی. )رد 

)تألیفی، فلسفءه دوازدهم ـ درس 2 ـ صفحه های 11 و 12(- 251   
هر واجب الوجود بالغیری ذاتاً یک ممکن الوجود بوده است که میان 
عرصءه  به  پا  نهایتاً  و  شده  برقرار  ضروری  رابطءه  ماهیتش  و  وجود 

هستی گذاشته است.
بررسی سایر گزینه ها:

 واجب الوجود بالغیر ضرورت ذاتی ندارد.
 این تعریف به واجب الوجود بالغیر اشاره نمی کند.

نتیجه  در  و  است  بوده  ممکن الوجود  ذاتاً  بالغیر  واجب الوجود   
امکان وجود داشته است.

  )خارج انسانی 95 با تغییر، فلسفءه دوازدهمـ  درس 3ـ  صفحءه 18(- 252
از نظر فالسفءه مسلمان هر چند توالی حوادث ربطی به رابطءه علّیت 
توالی های  از  بعضی  بین  در  رابطه  این  که  گفت  می توان  اما  ندارد، 

خاص مشاهده می شود که در نتیجه همان رابطءه علّیت بوده است.
بررسی سایر گزینه ها:

 اصل علّیت ساخته و پرداختءه ذهن نیست.
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 علّیت وضع نشده است، بلکه رابطه ای عینی است.
 این عبارت نظر عمدءه تجربه گرایان است.

  )تألیفی، فلسفءه دوازدهمـ  درس 4ـ  صفحه های 26، 27 و 29(- 253
اتفاق در این عبارت به معنای وقوع یافتن اتفاق پیش بینی نشده است 

که با اصل علّیت هم بی ارتباط نیست.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های  و  در این گزینه ها اصل وجوب بخشی علت انکار 
شده و اتفاق به معنی اول پذیرفته شده است.

 در این گزینه اصل علیت انکار شده و اتفاق به معنی اول پذیرفته 
شده است.

)تألیفی، فلسفءه دوازدهم ـ درس 5 ـ صفحءه 35(- 254   
دکارت در استدالل خود بیان می کند که من به عنوان یک موجود 
نمی تواند  تصور  این  دارم.  نامتناهی  حقیقتی  از  تصوری  متناهی 
از  تصور  این  بنابراین  متناهی ام.  موجودی  من  زیرا  باشد،  خودم  از 

وجودی نامتناهی است )وجود نامتناهی یا همان خدا وجود دارد(.

)تألیفی، فلسفءه دوازدهم ـ درس 6 ـ صفحه های 41 و 42(- 255   
اگر سلسله علل تا بی نهایت ادامه پیدا کند، هیچ گاه علت ها و معلول های 
ابتدا   ) پیِش روی ما وجود پیدا نمی کنند. )رد گزینه های  و 
)  داشتن سلسله علل بی نهایت خود متناقض و غیر ممکن است. )رد 

)تألیفی، فلسفءه دوازدهم ـ درس 7 ـ صفحءه 54(- 256   
تا  یازدهم  قرن های  در  خصوص  به  کلیسا،  حاکمیت  دوم  دورءه  در 
سیزدهم، فیلسوفان و حکمای مسیحی تحت تأثیر مطالعءه کتاب های 
تبیین  و  عقل  به  مسلمان،  فیلسوفان  سایر  و  رشد  ابن  و  سینا  ابن 
عقالنی مسائل دینی روی آوردند، اما از آن جا که این توجه با مبانی 
اولیءه کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت، منجر به حاکمیت عقل در 
مقابل دین شد؛ به تدریج در دورءه رنسانس عقل جای دین را گرفت 

و دین را در گوشه ای از زندگی انسان ها به حاشیه راند.

)تألیفی، فلسفءه دوازدهم ـ درس 8 ـ صفحه های 61 و 62(- 257   
در نظر فالسفءه مسلمان، پذیرش و دفاع از یک اعتقاد تنها به کمک 

استدالل عقلی حاصل می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

 این تعارض ظاهری ناشی از توانمندی عقلی محدود و متفاوت 
انسان ها است.

 در نزد این فالسفه، عقل هم نقش ابزاری و هم نقش منبعی در دین دارد.
 ایمانی که پشتوانءه عقلی نداشته باشد، ارزش چندانی ندارد، نه 

آن که به طورکلی فاقد ارزش باشد.

)تألیفی، فلسفءه دوازدهم ـ درس 9 ـ صفحءه 72(- 258   
تسلط به علوم زمانه از شرایط زعیم مدینءه فاضله در نظر فارابی نیست؛ 
اما رئیس مدینءه فاضله باید روحی بزرگ و سرشتی عالی داشته باشد 
( که بتواند  ( و به عالی ترین درجات تعقل رسیده باشد )رد  )رد 

) احکام و شرایع را دریافت کند. )رد 

  )خارج انسانی 95 با تغییر، فلسفءه دوازدهمـ  درس 10ـ  صفحءه 80(- 259
مشرق جهان در نظر سهروردی نور محض یا محل فرشتگان مقرب 

است، بنابراین در آن هیچ تاریکی یا نقصی وجود ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

 در مشرق جهان هیچ ظلمتی وجود ندارد.
به حساب  تفاوت  وجوه  از  نیز  مورد  دو  این  و   گزینه های  

می آیند، اما وجه اصلی تفاوت با مغرب جهان را بیان نمی  کنند.

)خارج انسانی 95 با تغییر، فلسفءه دوازدهم ـ درس های 2 و 11 ـ - 260   
صفحه های 13، 86 و 87(

از آن جا که هر وجودی با تعّینی خاص در خارج هست، از این تعّین 
گوناگون  ماهیات  بنابراین  می آید؛  دست  به  ماهیتش  مفهوم  خاص 

انعکاسی از همان تعّین خاص یا مرتبءه وجودی یک چیز هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

 طبق نظر مالصدرا نقص موجودات به وجود آن ها باز می گردد.
بر  بی نیازی  و  ذاتی  غنای  از  که  موجودی  مالصدرا  نظر  طبق   

خوردار باشد غنی بالذات است.
 مالصدرا تفاوت بین موجودات را انکار نمی کند و آن را با توجه 

به اصل تشکیک وجود تبیین می نماید.
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)تألیفی، فصل 1 ـ صفحءه 19(- 261   
به  یافته های  است.  »تکرارپذیری«  علمی،  روش  ویژگی های  از  یکی 
هر  بلکه  نیست،  شخصی  و  خصوصی  علمی،  روش  از  آمده  دست 
فردی، در صورت رعایت ضوابط علمی، می تواند یافته های دیگران را 
تکرار کند، اما این سؤال مطرح است که »آیا همءه علوم به یک میزان 

دارای یافته های تکرارپذیر هستند؟«
در برخی موارد، روان شناسان نمی توانند به راحتی همانند فیزیک دانان 
عمل کنند. به دلیل رعایتمسائلاخالقیونیزپیچیدگیپژوهشهای
مربوطبهانسان، روش علمی همواره با محدودیت هایی مواجه است. 
شاید به همین دلیل است که استفاده از روش علمی تاکنون نتوانسته 

است به همءه پرسش های بشر امروز پاسخ دهد.
) مطالعه ای علمی به حساب می آید که تکرارپذیر باشد. )رد 

)تألیفی، فصل 8 ـ صفحءه 192(- 262   
روزمرءه  زندگی  در  افراد  که  شناختی و  رفتاری  الگوهای  به مجموعه 
خود از آن ها استفاده می کنند، سبک زندگی می گویند نه الگوهای 

) رفتاری و اجتماعی )

)تألیفی، فصل 1 ـ صفحه های 27 تا 29(- 263   
انواع مصاحبه ها، با توجه به موقعیتمصاحبه شکل می گیرند.

)تألیفی، فصل 2 ـ صفحءه 45(- 264   
بررسی گزینه ها:

 عواملی همچون سن مادر، کیفیت تغذیه، فشار روانی، آلودگی 
با خالق  ارتباط معنوی  ویژه  به  آرامش  محیط، حالت های هیجانی، 
هستی و استفاده از داروها بر چگونگی رشد قبل از تولد تأثیر دارد. 
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 رشد انسان از زمان تشکیل نطفه شروع می شود. 
 از طریق همین کروموزوم ها و ژن های روی آن ها است که صفات 

به ارث برده می شوند.
 وقتی اسپرم پدر، تخمک مادر را بارور می کند، نطفه تشکیل می شود. 
تخمک بارورشدءه طبیعی دارای 46 کروموزوم است. )23 کروموزوم از 

مادر و 23 کروموزوم از پدر(

)تألیفی، فصل 2 ـ صفحءه 54(- 265   
برجسته ترین تغییرات مربوط به جنس در نوجوانی را می توان به دو 

دسته تقسیم کرد: 
که  تأثیر می گذارند  تولیدمثل  توانایی  بر  مستقیماً  که  تغییراتی   )1

آن ها را »ویژگی های جنسی اولیه« می نامند.
2( تغییراتی که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند و آن ها »ویژگی های 

ثانویه« نامیده می شوند، مثل رویش موی صورت در پسران.

)تألیفی، فصل 3 ـ صفحءه 73(- 266   
محیط ما پر از محرک های مختلف است. فرایند انتخاب یک محرک 
از بین محرک های حسی مختلف را توجه می نامند. توجه با تمرکز 
متفاوت است. اگر توجه مداوم و پایدار باشد در آن صورت با تمرکز 
مواجه هستیم، اما اغلب به دلیل ارتباط نزدیک میان دو مفهوم توجه 

و تمرکز، همءه افراد قادر به تفکیک آن دو نیستند.

)تألیفی، فصل 4 ـ صفحه های 96 و 97(- 267   
بررسی گزینه ها:

رویدادی  و  معنایی  نوع  دو  به  اطالعات  نوع به  توجه  با   حافظه 
تقسیم می شود. 

 حافظءه معنایی مربوط به دانش عمومی است و حافظءه رویدادی 
دربرگیرندءه تجربه های مشخصی که مربوط به زمان و مکان خاصی 

هستند می شود.
 یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطالعات از حافظءه کوتاه مدت 

به بلندمدت، بازگویی و تمرین است.
 با توجه به مراحل حافظه: حافظه به 3 نوع حسی، کوتاه مدت و 

بلندمدت تقسیم می شود.

)داخل انسانی 94 با تغییر، فصل 1 ـ صفحءه 18 و فصل 3 ـ - 268   
صفحه های 81 و 82(

در برآورد طول دو خط A و B خطای ادراکی مولر ـ الیر رخ می دهد 
 A با یکدیگر برابر است، طول خط B و A و در حالی که طول دو خط
کوتاه تر به نظر می آید. در این تصویر، زاویءه شاخک ها، طول شاخک ها 
 ، و نیز طول دو خط کامالً یکسان و ثابت است )رد گزینه های 
( و تنها چیزی که در دو خط متغیر و متفاوت است، جهت   و 

شاخک ها است که اتفاقاً باعث خطای ادراکی می شود.

)داخل انسانی 94، فصل 3 ـ صفحه های 69 و 70(- 269   
احساس به معنای تحریک اندام حسی است. )رد گزینه های  و 
( اما ادراک فرایندی  است که از طریق آن، محرک های مورد توجه 
را بازشناسی و به آن ها معنا می بخشیم. به عبارت دیگر، زمانی که 
یک محرک، اندام حسی ما را تحریک می کند، ما احساس می کنیم، 

در صورتی که به آن توجه کنیم و به آن معنا ببخشیم، ادراک صورت 
) گرفته است. )رد 

)تألیفی، فصل 5 ـ صفحه های 118 و 119(- 270   
از نوع  با آن مواجه هستیم، عمدتاً  انسانی  مسئله هایی که در علوم 
»بد تعریف شده« هستند؛ در حالی که مسئله های علوم دیگر این گونه 
نیستند؛ چرا که در مسئله های علوم انسانی ضمانتی برای دسترسی 

به هدف وجود ندارد. 

)تألیفی، فصل 5 ـ صفحءه 121(- 271   
تجربءه گذشته بر توانایی ما در حل مسئله تأثیر می گذارد. کسی که 
روش های حل مسئله را می داند، در موقعیت های جدید از آن ها برای 
حل مسئله استفاده می کند. تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله 

را انتقال می گویند. 
نوع نگاه به مسئله، باعث می شود تا فرد در حافظءه خود اطالعات مرتبط 
با آن نگاه خاص را به خاطر آورد. اقدامات احتمالی فرد برای حل مسئله، 

) تحت الشعاع آن نگاه خاص خواهد بود. )رد گزینه های  و 
 به اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص، »اثر 

نهفتگی« می گویند.

)تألیفی، فصل 5 ـ صفحه های 125، 126 و 127(- 272   
هر چند استفاده از روش های تحلیلی برای مسئله، از قواعد مشخصی 
تبعیت می کند و ما را در دستیابی به نتیجه کمک می کند، اما در 
برخی  زمانی،  محدودیت  دلیل  به  است.  زمان بر  موارد  از  بسیاری 

تمایل دارند از روش های اکتشافی حل مسئله استفاده کنند.
مسئلءه برج هانوی نیز از طریق روش کاهش تفاوت وضعیت موجود 
با وضعیت مطلوب قابل حل است. در این روش در هرگونه موقعیت 
مسئله، با دو حالِت وجود مسئله )وضعیت موجود( و حالت دسترسی 
به راه حل )وضعیت مطلوب( مواجه هستیم. در این روش حل کنندءه 

مسئله، تالش می کند فاصله این دو وضعیت را کاهش دهد. 

)تألیفی، فصل 6 ـ صفحءه 139(- 273   
اولویت  با آن مواجه است، هر چند دارای دو  تصمیمی که پدر مینا 

است، اما یکی از تصمیم گیری های مهم و پیچیدءه زندگی است.

)داخل انسانی 94 با تغییر، فصل 3 ـ صفحءه 75(- 274   
تحت  معّینی،  محرک  که شناخت  می افتد  اتفاق  زمانی  آماده سازی 
تأثیر ارائءه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار گیرد. مثال 

ذکرشده در سؤال نیز حاکی از این موضوع است.

)تألیفی، فصل 6 ـ صفحءه 143(- 275   
در سبک تصمیم گیری تکانشی، فرد به صورت ناگهانی و باعجله و 
سبک  این گونه  نوجوانان  میان  در  می گیرد.  تصمیم  محاسبه  بدون 
تصمیم گیری، زیاد دیده می شود که بالفاصله با پشیمانی همراه است. 

بررسی سایر گزینه ها:
 در سبک تصمیم گیری احساسی، مالک تصمیم گیری، عواطف و 

هیجانات زودگذر است. 
 در سبک تصمیم گیری منطقی، زیربنای تصمیم گیری اندیشیدن است.
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 در سبک تصمیم گیری وابسته، فرد به جای فکرکردن، از دیگران 
کورکورانه اطاعت و گاهاً تقلید می کند.

)تألیفی، فصل 7 ـ صفحءه 163(- 276   
دو نوع انگیزش وجود دارد: انگیزش درونی و انگیزش بیرونی

گزینه های  و  در انگیزش بیرونی، عامل خارجی فرد را به انجام دادن 
کاری خاص برمی انگیزد، مثل دریافت دستمزد بیشتر و یا گرفتن نمرءه بهتر.

 در انگیزش درونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز 
با  و  است  جالب  برایش  دارد،  عالقه  کار  آن  به  زیرا  می دهد،  انجام 
نیازهای فطری او مطابقت دارد، مانند نظافت اتاق برای لذت بردن از 

مطالعه در فضایی تمیز.
به طور کلی ماندگاری رفتار ناشی از انگیزش درونی به مراتب بیشتر 

از انگیزش بیرونی است.

)تألیفی، فصل 7 ـ صفحءه 169(- 277   
یکی از عوامل بروز رفتار در افراد این است که رفتارمان با باور هماهنگ 
ناهماهنگی  آن  به  که  شود  فکری  ناهماهنگی  دچار  فرد  و  نباشد 

شناختی می گویند.
وقتی شخص دارای دو شناخت همزمان و متناقض باشد، می گویند او 

دارای ناهماهنگی شناختی است.

)داخل انسانی 94 با تغییر، فصل 4 ـ صفحه های 95 و 96(- 278   
ما نمی توانیم بیش از چند اطالعات را برای مدت کوتاهی ذخیره کنیم. 

مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات در حافظءه کوتاه مدت، محوشدن مواد 
با  یا جایگزینی مواد اطالعاتی  به دلیل گذشت زمان  اطالعاتی حافظه 

موارد جدید است. 
یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطالعات از حافظءه کوتاه مدت به 

بلندمدت، بازگویی و تمرین است.
بررسی سایر گزینه ها:

 حداکثر لغت قابل یادآوری )گنجایش اندوزش( حافظءه کوتاه مدت
7 است.  2±

 اگر اطالعات مورد توجه قرار گیرند، از حافظءه حسی حذف می شوند.
 با صورت سؤال مرتبط نیست.

)تألیفی، فصل 4 ـ صفحءه 108(- 279   
منظور از تمایزبخشی، برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ 
مایع  از  جامد  مفهوم  تعریف  مثال  طرح  با  است  معنایی  و  ظاهری 

متمایز می شود.

)داخل انسانی 94، فصل 6 ـ صفحه های 151 و 152(- 280   
نامطلوب  گزینه  دو  هر  موقعیت  این  در  هستند.  نوع  سه  تعارض ها 
این  آن هاست.  از  یکی  انتخاب  به  فرد مجبور  و  است  ناخواستنی  و 

تعارض از نوع اجتنابـاجتناب است.
در تعارض گرایش ـ گرایش فرد بین دو امر خواستنی باید انتخاب 
کند  و در تعارض گرایش ـ اجتناب نیز فرد با تعارض بین دو امر 

خواستنی و ناخواستنی مواجه است. 
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