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سا9سارررسر95 یرسارس

)تغییر جزئی( فارسی )2( - درس های 2، 12 و 15   )1(

معنیدرستواژهها: ج ( آوری: بی گمان، بی تردید، به طور قطع

د( ضیعت: زمین زراعتی، )به معنی »کشت و کار« نیست.(  
)تغییر جزئی( ترکیبی فارسی )1(، فارسی )2( و فارسی )3(   )2(

معنیدرستواژهها: بِّر و بّر )بِربِر(: بادّقت، خیره خیره / تَرگ: کاله خود

بررسى سایر گزینه ها   
1( َدها: زیرکی و هوشمندی 

3( هر دو واژه، درست معنی شده اند. 
4( دهش: بخشش )دهشت: حیرت( 

)تغییر کلی( فارسی )1( - درس های 8 و 14 / فارسی )3( - درس 9   )3(

معنیدرستواژهها: 

ِسرگین: فضلۀ چهارپایان، مانند اسب و خر
ُمکاری: کسی که اسب و شتر و االغ کرایه می دهد یا کرایه می کند.  

)زبان 89( فارسی )1( - درس 16   )2(

امالیدرستواژهها: غالب: چیره، غلبه کننده )قالب: شکل، هیئت، ابزاری که 

جسمی شکل پذیر را در آن قرار می  دهند.( / صالح: نیکو شدن، بهبود یافتن 
کار )ِسالح: جنگ افزار( 

)تغییر کلی( ترکیبی فارسی )1(، فارسی )2( و فارسی )3(   )1(

امالیدرستواژهها: منسوب: نسبت داده شده / صواب: درست، پسندیده، 

مصلحت / صور: شاخ و جز آن، که در آن دمند تا آواز برآید؛ بوق / عمارت: 
کردن، آباد کردن، آبادانی، ساختمان / گذاردن: اجازه دادن  بنا

)زبان 89( فارسی )3( - درس 5   )4(

یا سواری می دهد، چارپا  بار می کشد  که  امالیدرستواژه: ستور: جانوری 

)سطور: جمِع سطر( 
)تغییر کلی( ترکیبی فارسی )1(، فارسی )2( و فارسی )3(   )4(

نامپدیدآورندگانآثار:

ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد 
اسرارنامه: عطّار

دری به خانۀ خورشید: سلمان هراتی 
في حقیقة العشق: شهاب الّدین سهروردی

)انسانی 95( ترکیبی فارسی )1(، فارسی )2( و فارسی )3(   )1(

تلمیح: اشاره به داستان زندگی حضرت یوسف)ع( / جناس: ـــ

۱  

۲  

۳  

۴  

۵  

۶  

۷  

۸  

بررسى سایر گزینه ها   
2( استعاره: نسبت دادن تراوش کردن به اسرار / سینۀ دریا )اضافۀ استعاری(

کنایه: پرده پوشی کردن کنایه از رازداری
3( واج آرایی: تکرار صامت »ر« و »س« )5 بار( و صامت »ق / غ« در مصراع 

اّول )3 بار(
استعاره: سرو استعاره از یار

4( ایهام: حلقه: 1- انجمن، گروه 2- شکل دایره وار 3- کوبۀ در / بگرفت: 1- تیره 
شد 2- اخذ کرد / ]به[ در: 1- بیرون 2- در خانه

تشبیه: خّط عذار )موی چهرۀ یار( به حلقه
توضیح عبارات ایهام داِر بیت: بگرفت ماه از او: 1- ماه از ]زیبایِی[ او )عذار یار( 
را  ماه  یار([  بر چهرۀ  روییده  یار )موی  ماه گرفتگی شد. 2- ]خّط عذاِر  دچار 
)آشکاری و زیبایِی چهرۀ معشوق را( از او گرفت. / به در نیست راه از او: 1- راه 

بُرون رفتی از آن وجود ندارد. 2- راهی به دِر خانه ندارد. 
)انسانی 95( فارسی )1( - درس های 1 و 5   )3(

بررسیآرایههادربیتها: 
استعارۀ مصّرحه )بیت »د«(: کمند استعاره از زلف یار

مجاز )بیت »ج«(: مه و پروین: مجاز از ستارگان و اجرام آسمانی
موازنه )بیت »ب«(: 

خالصنمی یابداوقیدصید

به هوشنمی آیداوجاممست

لّف و نشر )بیت »هـ«(: زلف )لّف 1(، دهان )لّف 2( / قّصه ای مطّول )نشر 1(، 
حکایتی نهانی )نشر 2(

استعاره  با ذکر مشّبه )بیت »الف«(: جان بخشی به باد صبا 
)انسانی 95( فارسی )1( - درس های 1، 5، 6، 7 و 14   )4(

آرایههایگزینۀ)4(: 
تشبیه: خود به تیر

کنایه: چشم داشتن کنایه از انتظار کشیدن / خم شدن قامت کنایه از تحّمل 
رنج بسیار و ُمداوم

استعاره: آغوش کمان )اضافۀ استعاری(
جناس: اقامت، قامت )ناقص( 

)تغییر کلی( ترکیبی فارسی )1(، فارسی )2( و فارسی )3(   )3(

استعاره: بهار زندگی )به یک تعبیر، بهار استعاره از جوانی  است.( / جان بخشی 
به بهار زندگی / نسبت دادن چکیدن به آتش / کنایه: دامن کشیدن / آتش 
تکرار  حروف:  نغمۀ   / موسی)ع(  حضرت  داستان  به  اشاره  تلمیح:   / چکیدن 

صامت های »ن« و »د« / تشبیه: خود به نخل طور / جناس ناقص: بار، بهار

۹  

۱۰  

۱۱  

ی 95 داخل کشور سراسر
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)داخل 95( ریاضی و آمار )1( - فصل 1 - درس 3   )1(
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را صفر می کند و غیرقابل  قبول است، در  x مخرج کسر  = 2 توجه کنید که
نتیجه، معادله تنها دارای یک جواب قابل قبول می باشد.

)تغییر کلی( ریاضی و آمار )1( - فصل 1 - درس های 1 و 2   )2(

برای آنکه نمودار تابع و محور  xها فقط در یک نقطه مشترک باشند باید یکی 
از دو حالت زیر رخ دهد:

باشد: ∆ گر این تابع درجه دوم باشد بایستی0= حالتر9ول: ا
a m b m c m= − = − =1 3 1

4
, ,  

∆ = − = − − − =b ac m m m2 24 3 4 1 1
4

0( ) ( )( )  

⇒ − + − + = ⇒ − + =m m m m m2 26 9 0 5 9 0  

⇒ − = − ⇒ =5 9 9
5

m m  

صفر باشد: x2 گر این تابع درجه اول باشد و ضریب حالتر5وم: ا
m m− = ⇒ =1 0 1  

که در اینصورت معادلۀ فوق به معادلۀ درجه اول تبدیل شده و باز هم دارای 
یک ریشه است و مجموع مقادیر ممکن برای m برابر است با:

9
5

1 14
5

+ =  

)داخل 95( ریاضی و آمار )1( - فصل 2 - درس 4   )2(

بررسى  گزینه ها 

x2 منفی باشد ]نادرستی  اوالً چون دهانۀ سهمی رو به پایین است، باید ضریب
f دارای ریشۀ مضاعف منفی است )خط x( ) =0 گزینۀ )4([. هم چنین معادلۀ

y سهمی را در یک نقطه با طول منفی قطع می کند.(: =0

y :گزینۀ )1( x x= − + − ⇒ = − − − = − =2 4 2 4 4 2 2 16 16 02 2∆ ( )( )  

⇒ = − = −
− = >x b

a2
4

2 2
1 0

( )
)دارای ریشۀ مضاعف مثبت است.( غ ق ق  

y :گزینۀ )2( x x= − − − ⇒ = − − − − = − =2 4 2 4 4 2 2 16 16 02 2∆ ( ) ( )( )  

⇒ = − = − = − <x b
a2

4
2 2

1 0
( )

  

y :گزینۀ )3( x x= − − − ⇒ = − − − − = −2 22 2 2 4 1 2 4 8∆ ( ) ( )( )  
= − <4 0 )ریشه ندارد.( غ ق ق   

بنابراین تنها تابع گزینۀ )2( می تواند مربوط به نمودار داده شده باشد.

۱۰۱  

۱۰۲  

۱۰۳  

)داخل 95( ریاضی و آمار )1( - فصل 2 - درس 4   )2(

سوشر9ول: طول مستطیل را y و عرض آن را x می گیریم، در نتیجه داریم:
2 600 600 2x y y x+ = ⇒ = −  
S xy x x x x= = − = − +( )600 2 2 6002  

x b
a

= − = −
− = −

− =
2

600
2 2

600
4

150
( )

 

⇒ = ⇒ = × =y S300 150 300 45000max  
سوشر5وم: وقتی مجموع دو عبارت، عددی ثابت است، حاصل ضرب آن ها زمانی 

کزیمم می گردد که آن دو عبارت با هم برابر باشند: ما

2 600 2 600
2

300
300

150
x y x y

y

x
+ = ⇒ = = = ⇒

=
=





 

⇒ = = × =S xymax 150 300 45000  
)تغییر کلی( ریاضی و آمار )1( - فصل 3 - درس های 2 و 3   )3(

»ُمد« داده ای است که بیش ترین فراوانی را دارد. بنابراین در داده های داده شده، 
 19 18 17 14 12, , , , ُمد برابر 13 است. با حذف ُمد، یعنی حذف عدد 13، داده های
19 است،  18 17 14 12

5
16+ + + + = باقی می مانند که میانگین آن ها برابر با

پس برای محاسبۀ انحراف معیار داریم:

σ2
2 2 2 2 219 16 18 16 17 16 14 16 12 16

5
= − + − + − + − + −( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

= + + + + = ⇒ = =9 4 1 4 16
5

34
5

34
5

6 8 2 6σ / /�  

)تغییر کلی( ریاضی و آمار )2( - فصل 1 - درس 1   )4(

بررسى  گزینه ها 

1)
~ ( )p q q p q p q q∨ ∨ ⇒∼

· j · j ·  

2)
~ ~ ~ (~ )p q p p q p q⇔ ⇔

· j j j ·  

3)
~ ~ (~ )p q q q p q p q∨ ∨ ∧

· j · · ·  

4)
( )p q p q q p q∨ ⇒ ∨

· j j j   

)تغییر کلی( ریاضی و آمار )2( - فصل 2 - درس های 1 و 2   )4(

f(x) داریم:  ( )= sign x در تابع

 f x
x
x
x

f f( ) sign(x) ( ) ( ) ( )= =
>
=

− <






⇒ − = − ⇒ − = − = −

1 0
0 0
1 0

3 1 2 3 2 1 2  

 g g(x) [ x] ( ) [ ( )] [ ]= ⇒ − = − = −2 1 3 2 1 3 2 2 3  

''''''''
3 1 7
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۱۰۴  

۱۰۵  

۱۰۶  

۱۰۷  
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)تغییر کلی( اقتصاد - بخش 1  - فصل 2   )2(

روش حل سؤال با فرض منطقی بودن اعداد به این ترتیب است که مجموع 
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را از درآمد کم می کنیم و عدد حاصل بیانگر 

سود یا زیان مندرج در اظهارنامه است.

چون خود تولیدکننده صاحب بنگاه است، پس هزینۀ اجاره از بین هزینه های 
مستقیم حذف و به عنوان هزینۀ فرصت )هزینۀ غیرمستقیم( انتخاب می شود.

ابتدا هزینه هایی که باید به صورت سالیانه منظور شوند را محاسبه می کنیم:
اجارۀ سالیانه = × =400000 12 4 800000, , , )هزینۀ فرصت( تومان  
حقوق 4 نفر کارمند به صورت سالیانه = × ×200000 4 12, ( ) ( )oÿº ½I¶  

= 9 600000, , تومان  
ک سالیانه هزینۀ استهال = × =20

100
9 600000 1920000, , , , تومان  

هزینۀ کل تولید به صورت سالیانه )مجموع هزینه های مستقیم و غیر مستقیم( =  
4 800000 9 6, , ,

(SÅoÎ â¾¹ÄqÀ) ½nI]H

´Ã£Tv¶oÃü â¾¹ÄqÀ

� �� ��
� �� ��

+ 000000 1920000 4 450000, , , , ,
¡¼£e ¥°¿TwH á¾¹ÄqÀ ¾Ã²»H

��� �� ��� ��+ +
  jH¼¶

´Ã£Tv¶ ÁIÀï¾¹ÄqÀ

��� ��
� ������ ������

=20770000, , تومان  

درآمد سالیانه )ب = × =750 300000 225 000000( ) , ( ) , ,jHk÷U SµÃ¤  تومان
سود ویژه )سود اقتصادی( )الف = −225 000000 20 770000, , , ,  
= 204 230000, , تومان  

)تغییر کلی( اقتصاد - بخش 4  - فصل 2   )4(

با استفاده از اطالعات موجود دربارۀ فرد A نرخ مالیاتی را به دست آورده و چون 
نرخ ثابت است، از همان برای فرد B هم استفاده کرده و مسئله را حل می کنیم.

A ماندۀ خالص ماهانۀ فرد = کل درآمد ماهانه مالیات ماهانه−  
⇒ = −14 844 000 16 500000, , , , x  
A مالیات ماهانۀ فرد = =x 1 656 000, , تومان   
= درآمد مشمول مالیات معافیت مالیاتی− کل درآمد ماهانه  
A مالیات ماهانۀ فرد = درآمد مشمول مالیات   نرخ ثابت×

⇒ = −1 656 000 16 500000 2 700000
13 800000

, , ( , , , , )
, ,

Ï¼µz¶ k¶Anj
� ������ ����� ×x  

⇒ = = = =x x1 656 000
13 800000

12
100

12, ,
, ,

% نرخ ثابت  

B مالیات ماهانۀ فرد = − × =( , , , , )4 800000 2 700000 12
100

2
RIÃ²I¶ Ï¼µz¶ k¶Anj

� ����� ����� 552000,  تومان

مالیات ساالنۀ فرد B )الف = × =252000 12 3 024 000, ( ) , ,½I¶ تومان  
ماندۀ خالص ماهانۀ فرد B )ب = − =4 800000 252000 4 54, , , ,

¾ºIÀI¶ k¶Anj ¾ºIÀI¶ RIÃ²I¶
� �� �� ��� �� 88 000,  تومان

ج( در این نظام مالیاتی، تغییری در وضعیت افراد قبل و بعد از پرداخت مالیات 
کردن  کم  که  مالیات  اخذ  از  را  دولت  هدف  نمی تواند  یعنی  نمی شود،  ایجاد 

فاصلۀ دهک های درآمدی است، محقق کند.

۱۳۰  

۱۳۱  

)تغییر کلی( اقتصاد - بخش 3  - فصل 1   )2(

با توجه به جدول مندرج در کتاب درسی پاسخ گزینۀ )2( است. توجه کنید 
تمام اعداد مربوط به این مبحث باید حفظ شوند.

)داخل 96( اقتصاد - بخش 2  - فصل 1   )1(

کند،  را حفظ  ارزش خود  زمان  نتوانسته در طول  پول  واحد  الف( چون یک 
بنابراین قدرت خرید پول دستخوش تغییر شده  است.

ب( پول در مقابل سطح عمومی قیمت ها ارزش خود را حفظ نمی کند؛ هر چه 
سطح عمومی قیمت ها باالتر رود، ارزش پول کم تر می شود.

است؛ هرچه  وابسته  قیمت ها  عمومی  به سطح  جامعه  پول  قدرت خرید  ج( 
قیمت ها باالتر رود، قدرت خرید پول جامعه کاهش می یابد.

د( قدرت خرید پول با سطح عمومی قیمت ها رابطۀ معکوس )غیر مستقیم( دارد.
پول  زیاد  جامعه، حجم  در  پول  خرید  قدرت  کاهش  مهم  دالیل  از  یکی  ه ( 

نسبت به تولید جامعه است.
مواجه  جامعه  در  تورم  مسئلۀ  با  ما  پول،  خرید  قدرت  کاهش  نتیجۀ  در  و( 

خواهیم شد.
)داخل 96( اقتصاد - بخش 3  - فصل 2   )4(

سهم دهک چهارم = + = + =Ï»H ¦Àj ´¿w 1 5 7 1 5 8 5/ / / درصد  
سهم دهک پنجم = + = + =³»j ¦Àj ´¿w 2 7 5 2 9 5/ / درصد  
سهم دهک ششم = − = − =´¿º ¦Àj ´¿w 3 12 5 3 9 5/ / درصد  
سهم دهک هفتم = − = − =´Àj ¦Àj ´¿w 6 5 16 5 6 5 10/ / / درصد  

)تغییر کلی( اقتصاد - بخش 2  - فصل 1   )3(

مسکوکات = × =1
5

350 واحد70  
= نقدینگی )الف سپرده های دیداری و غیردیداری+ مسکوکات+ اسکناس  
= + + =2 200 70 1 500 3 770, , , واحد  
= سپرده های پس انداز )ب سپرده های مدت دار− سپرده های غیر دیداری  
سپرده های پس انداز = − =1150 480 670 واحد  

سپرده های دیداری همان حساب های جاری مردم است.

= حجم شبه پول )براساس نظر طراح که منطبق با واقعیت است( )ج  
سپرده های غیر دیداری  
= حجم شبه پول  سپرده های دیداری− مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری
شبه پول = − =1500 350 1150  

)داخل 96( ترکیبی علوم و فنون )1(، علوم و فنون )2( و علوم و فنون )3(   )4(

بررسیآرایههادرابیات:

مجاز )بیت »د«(: سر مجاز از قصد و اندیشه
اسلوب معادله )بیت »ج«(: رای روشن / بزرگان کهن سال = صاف گشتن آب ها / 

ایّام خزان 

۱۳۲  

۱۳۳  

۱۳۴  

۱۳۵  

۱۳۶  
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)انسانی 97( خارج از متن کتاب درسی   )1(

]گزینۀ[ نامناسب را برای مفهوم متن مشخص کن:
ترجمۀ  گزينه ها

1( و پادشاهی آسمان ها و زمین از آِن خداست.
2( پس پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم.

3( بنگر که چگونه برای تو مثال هایی زدند.
4( همانا در آن نشانه )ای( است برای قومی که می اندیشند.

در  زیرا  ندارد؛  متن  مفهوم  به  ارتباطی   )1( گزینۀ  گزینه ها،  بین  در  توضیح: 
این آیه اشاره به مالکیت خداوند به آسمان ها و زمین شده است، اما متن به 
اندیشیدن )فالّتفّکر حولَها( همان طور که گزینۀ )3( و )4( نیز مؤید آن است و 

بی هدف نبودن دنیا )لم یخلق من دون هدف( به مانند گزینۀ )2( اشاره دارد.
]گزینۀ[درسترادرتجزیهوترکیبمشخصکن)42-40(:

)تغییر کلی( عربی )1( - ترکیبی   )2(

بررسى سایر گزینه ها  

1( معلوم  مجهول )با توجه به معنای فعل و نیز ضّمه داشتن حرف مضارع 
»یُـ« به »مجهول بودن فعل« پی می بریم.( 

3( الزم  متعدٍّ )فعلی که مجهول است، حتماً باید متعّدی باشد یا به گونه ای 
متعّدی شود.( / معلوم  مجهول / فاعل  نائب فاعل )فعل مجهول به 

جای فاعل، نائب فاعل دارد.(
4( معلوم  مجهول / فاعل  نائب فاعل 

)تغییر جزئی( عربی )1( - ترکیبی   )3(

بررسى سایر گزینه ها 

1( مزید ثالثي من باب إفعال  مجّرد ثالثي )فعل »یُخلق« - با توجه به 
معنایش- مضارع مجهول از »یَخلُق« می باشد که ثالثي مجّرد است نه مزید.( / 
فاعله »هو« مستتر )فعل »یُخلَق« مجهول است،  نائب  »العالم«   فاعله 
بارزی  یا ضمیر  فاعل« دارد و چون اسم ظاهر  فاعل، »نائب  به جای  بنابراین 

ندارد، به ناچار ضمیر مستتر نائب فاعلش می باشد.(
2( مزید ثالثي  مجّرد ثالثي

4( مبني  معرب )همۀ افعال مضارع به جز دو صیغۀ جمع مؤنث، معرب 
هستند.( / فاعل  نائب فاعل 

)تغییر کلی( ترکیبی عربی )1(، عربی )2( و عربی )3(   )3(

بررسى سایر گزینه ها 

1( حال و منصوب  صفة و مجرور )»ُصَور مختلفة« یک ترکیب وصفی و 
نکره است و »مختلفة« صفت برای »ُصَور« می باشد که جمع غیر انسان است.(

2( اسم مفعول  اسم فاعل )با توجه به حرکت عین الفعل »ُمختلِفة« که 
کسره است این اسم نمی تواند اسم مفعول باشد، بلکه اسم فاعل است.(

4( صفة و منصوب  صفة و مجرور )موصوفش مجرور به حرف جّر است، 
صفتش هم به تبعیت از آن مجرور می باشد.(

۳۹  

۴۰  

۴۱  

۴۲  

]گزینۀ[مناسبرابرایپاسخبهسؤاالتزیرمشخصکن)50-43(:
)تغییر کلی( ترکیبی عربی )1(، عربی )2( و عربی )3(   )2(

]گزینۀ[ نادرست را در حرکت گذاری حروف مشخص کن:
 / است.(  )نون جمع مذکر سالم همیشه مفتوح  الُمساِفریَن  الُمساِفریِن  

یُسافَروَن  یُساِفروَن )»یُساِفُر« فعل مضارع از باب »إفعال« است.(
ترجمۀ  گزينه ها

1( رئیسان )مدیران( شرکت های ساختمانی به خرید دینامیت روی آوردند. 
2( سواران، گروهی از مسافران هستند که با چهارپایان مسافرت می کنند.

3( همراهانمان در سفر به تأسیسات عمومی رفتند.
4( قرص های آرام بخشی را از داروخانه تحویل گرفتم. 

)تغییر کلی( عربی )1( - درس 2   )2(

]گزینۀ[ نادرست را مشخص کن:
ترجمۀ  گزينه ها

1( ترازو: ابزاری است که با آن وزن هر چیزی شناخته )دانسته( می شود.
2( شصت: از اعداد ُعقود است و آن میاِن هفتاد و نود است.

3( آبمیوه گیری: ابزار یا وسیله ای است که با آن عصارۀ انواع میوه ها گرفته می شود.
4( َکر: کسی که هرگز صدایی را نمی شنود.

)تغییر کلی( ترکیبی عربی )1(، عربی )2( و عربی )3(   )1(

آنچه را که بر آینده داللت نمی کند، مشخص کن: 

و  مضارع  فعل  به همراه  سوَف«  یا  »َسـ  به صورت  آینده  یا  مستقبل  فعل 
منفی آن به صورت »لَْن« به همراه فعل مضارع می آید.

»لم تبطل« معادل ماضی منفی است )لم + مضارع = ماضی ساده یا نقلی منفی(.
ترجمۀعبارت: کارهای نیکت را با تباه کردن حقوق مردم باطل نکردی.

بررسى سایر گزینه ها

2( سأرسُل: فعل مضارع مستقبل 
ترجمه: برای خرید کتاب، او را به بازار خواهم فرستاد.

3( سوف یَْستَغِْفُر: فعل مضارع مستقبل 
ترجمه: یعقوب به پسرانش گفت: همانا او برای آنان درخواست آمرزش خواهد کرد.

4( لن ننسحب: فعل مضارع مستقبل منفی
ترجمه: آن ها می دانند که ما از مرزهایمان عقب نشینی نخواهیم کرد. 
)تغییر جزئی( عربی )1( - درس 7   )2(

فعل مجهول را مشخص کن: 
»لم یُْسَمْع« فعل مضارع و مجهول است. مضارعی که حرف مضارعۀ آن ضمه 

ـَ« بگیرد، مجهول است. « بگیرد و دومین حرف اصلی آن فتحه » ـُ «
ترجمۀعبارت: شنیده نشده است که کسی بدون سختی به آرزو رسیده باشد.

بررسى سایر گزینه ها

ُم: فعل مضارع معلوم از باب »تفعیل« است. 1( نَُکرِّ
ترجمه: کسانی را باید گرامی بداریم که به فضیلت های اخالقی آراسته می شوند.

۴۳  

۴۴  

۴۵  

۴۶  
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)تغییر کلی( علوم و فنون )1( - درس 8   )2(

تقطیعبیتسؤال:

ندما نَـردایـپاِکدیمونِـِینابَـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪--

تیجسـبـَِکدزُخـتیبسـبِـِبراَمـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪--

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

تقطیعگزینۀ)2(:

یمیا نَـعما َسـدرِکبِهالنِدِدمیـَرِنَمـ

∪∪
↓
−

∪-∪∪--∪-∪-∪∪--

شمدوِببَـَدرِبیمراَدیپاِبگرِک

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪--

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

بررسى سایر گزینه ها

)1

راکسویَشـرهِکخاگراَِکزیبِـنانچـ

∪-∪-∪∪--∪-∪---

سدِرنَـماِرذاُگـرهـیَزریِطخاِرباُغـ

∪-∪-∪−
↓
∪

--∪-∪-∪∪-

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

)3

بسُمَزورمیُتِقعشـمعَطمخاِنَمـَن

∪∪∪
↓
−

-∪∪--∪∪--∪∪-

هسترییا بسـُتِلخیـدرِتخـسومنُچِک

∪∪--∪∪--∪∪---∪ −

فعلنفعالتنفعالتنفعالتن

)4

رامانِسـآیمانِـَمـیترو ِبتافـراَگـِد

∪∪-∪-∪-∪∪--∪-∪--

لیالِهـچنِشـبِـریسامـشرِزمرقَـِک

∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪--

فاعالتنفعالُتفاعالتنفعالُت

۱۴۹  

عمـــــر

منــــــدبنــــــد

حذف همزه

رنــــــد

حذف همزه

ابدال

حذف همزه

ابدال

کســــت

)تغییر کلی( علوم و فنون )1( - درس 8   )1(

تقطیعصورتکاملشدۀبیتهایسوال:

اوِیپادرنمَکـافـتارمبَـمیجان او ِتدسـاز 

--∪---∪---∪---∪-

رمبَـمیجاناوِتدسـازمنِکریداپنـنَـُتتا

-∪
↓
−

∪---∪---∪---∪-

دلِرگانِـآنبانریـَگـدزوررابَـسرتا

--∪---∪---∪-−
↓
∪

-∪-

رمبَـمیبانریـَگـدرسراوِددابیـازِظلحـهر

--∪---∪---∪---∪-
مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

)تغییر کلی( علوم و فنون )3( - درس 8   )2(

یدمانَـنانچـظَرنَـِبَرمیامِچشـُوهاژُِمـ

∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪--
ییتاَخـِیهوداَرَچـتانلسـبُـسنـِنیاِمـِک

∪∪-∪-∪--∪∪-−
↓
∪

∪
↓
−

∪--

فاعالتنفعالُتفاعالتنفعالُت

)تغییر کلی( علوم و فنون )3( - درس 11   )2(

یانروبخوبانیُکـمییعضاِکدمینـگو

-∪---∪---∪---∪--

ردذاُگـمییعضارددانَـریظومنـِکوان

−∪---∪---∪---∪--
فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

وزنگزینۀ)2(: رمل مثّمن سالم
بررسى سایر گزینه ها

1( فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن
3( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

4( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن
)تغییر کلی( علوم و فنون )3( - درس 1   )2(

گزینۀ )2( یادآور کتاب »داستان باستان« از میرزا حسن خان بدیع است.
بررسى سایر گزینه ها

1( این گزینه، یادآور کتاب »چشم هایش« از بزرگ علوی است.
3( این گزینه، یادآور روزنامه »صور اسرافیل« با مدیریّت میرزا جهانگیر خان 

صور اسرافیل است.
4( این گزینه، یادآور کتاب »امثال و حکم« از عاّلمه دهخداست.

)تغییر کلی( علوم و فنون )3( - درس 7   )2(

»گسترش تعلیم و تربیت« و »رواج علوم و فنون جدید« از درون مایه های رایج 
در ادبّیات دورۀ بیداری اند.

۱۵۰  

سنــــگ

۱۵۱  

۱۵۲  

عمـــــر

عمـــــر

۱۵۳  

۱۵۴  
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)داخل 98( ترکیبی عربی )1( و عربی )2(   )3(

]گزینۀ[ نادرست را مشخص کن:
»المستعرة« با توجه به معنای آن، صفت »أشّعة« است نه صفت »الّشمس«.

ترجمۀدرست: سرهایمان زیر اشعۀ سوزان خورشید می سوزد.
)تغییر جزئی( عربی )2( - درس 5   )4(

]گزینۀ[ نادرست را مشخص کن:
»إنقاذ« مصدر باب »إفعال« است و باید به صورت متعّدی )نجات دادن( ترجمه 
شود. »إنسان کهذا اإلنسان« به معنی »انسانی، مانند این انسان است«. ضمناً 
در  برتر  به صورت صفت  باید  و  است  تفضیل  اسم  »أفعل«  وزن  بر  »أصعب« 

فارسی ترجمه شود.
ترجمۀدرست: و نجات دادن انسانی، مانند این انسان، بسیار سخت تر است.

)داخل 98( عربی )1( - درس 8   )1(

]گزینۀ[ درست را مشخص کن:
کلماتکلیدی: فرهنگ بسیار کوچکی است / تعداد اندکی از علوم را

مقایسۀکلماتکلیدیدرسایرگزینهها:

ا ]رد سایر گزینه ها[ فرهنگ بسیار کوچکی است: معجٌم صغیٌر جدًّ
تعداد اندکی از علوم را: قلیاًل ِمن العلوم ]رد سایر گزینه ها[

مفهوم دانشنامه در این سؤال به درستی بیان نشده است، زیرا »دانشنامه« 
بر می گیرد.  در  را  علوم  از  بسیاری  تعداد  که  است  بزرگی  بسیار  فرهنگ 

)= فرهنگ جامع(

)داخل 98( ترکیبی عربی )2( و عربی )3(   )2(

را فقط  نعمت ها  مقابل مشخص کن: »ارزش  برای مفهوم  را  ]گزینۀ[ مناسب 
کسی که به مصیبت دچار شده است، می داند.«

مفهوم عبارت این است که قدر و ارزش نعمت را کسی می داند که از آن محروم 
شده باشد.

فقط  که  است  موردنظر، مشخص  عبارت  مفهوم  و  گزینه ها  به معنای  توجه  با 
گزینۀ )2( با عبارت سؤال هم مفهوم است.

بیابان ها  در  که  سوارانی  دربارۀ  )آب انبارها(  آب  انبارهای  از  عبارت:  ترجمۀ
]تشنه و[ سرگردانند بپرس.
ترجمۀ  سايرگزينه ها

1( به خدا سوگند که ما عشقی بدون سرزنش ندیده ایم.
3( چقدر زندگی ام را تلخ می کنی، در حالی که تو حمل کنندۀ عسل هستی.

4( گاهی چشمۀ زندگی در تاریکی ها جست وجو می شود.
]گزینۀ[درسترادرتجزیهوترکیبمشخصکن)177-175(:

)داخل 98( عربی )3( - درس 5   )2(

ترجمۀعبارت: پروردگارا! من و فرزندانم را برپادارندۀ نماز قرار بده. پروردگارا! 
دعایم را بپذیر.

۱۷۱  

۱۷۲  

۱۷۳  

۱۷۴  

۱۷۵  

بررسى سایر گزینه ها 

اصل  در  )»دعاِء«  نیست.  َعلَم  نوع  از  معرفه  »دعاء«  )علم(   معرفة   )1
»دعائي« بوده است که مضاف الیه »ي« از انتهای این واژه حذف شده است و 
به جای آن »ـِـ« ذکر شده است. باید توجه کرد که »ُدعاِء« مفعول فعل »تقبَّل« 
و منصوب است و »ـِـ« جایگزین یاء محذوف می باشد.( / فاعل لفعل »تقّبل« 
و مرفوع  مفعول لفعل »تقّبل« و منصوب )با توجه به مفهوم عبارت و 
این که فاعل فعل »تََقبَّْل: بپذیر«، همواره ضمیر مستتر »أنت« است، »دعاء« 

نمی تواند فاعل باشد، بلکه مفعول است.(
ْل« فعل امر از  ل )»تََقبَّْل« بر وزن »تََفعَّ 3( من باب تفعیل  من باب تفعُّ

صیغۀ للمخاطب باب »تفّعل« است.(
4( مزید ثالثّي )من باب إفعال(  مجّرد ثالثّي )»اِجَعْل« فعل امر از صیغۀ 

»للمخاطب« از ریشۀ »جََعَل« است و حرف زائدی ندارد.(
)داخل 98( عربی )2( - درس 1   )3(

ترجمۀعبارت: بهترین برادران )دوستان( شما کسی است که عیب هایتان را 
به شما هدیه کند.

بررسى سایر گزینه ها

»أَخ«  مکّسر  »إْخَوة« جمع  و  )»إْخوان«  تکسیر  مذّکر  جمع  مثّنی   )1
هستند؛ ولی »أََخواِن« و »أََخَویِن« مثّنای »أَخ« هستند.(

فعل  نمی تواند  پس  است،  فعل  این  مفعول  )»ُعیوَب«  متعدٍّ  الزم    )2
»الزم« باشد.(

4( مؤنّث  مذّکر )»َعیب« هیچ عالمت تأنیثی ندارد و از نظر معنایی و 
کاربرد هم مؤنث به شمار نمی رود.(

)تغییر جزئی( عربی )3( - درس 4   )4(

ترجمۀعبارت: به من ]خبر[ رسید که مردی از مردان بصره، تو را به مهمانی ای 
فراخواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی.

بررسى سایر گزینه ها

المذّکر  )للمفرد  للمخاطب  المخاطب(   المؤنّث  )للمفرد  للمخاطبة   )1
المخاطب( )با توجه به ضمیر »َت« متوجه می شویم که فعل مربوط به صیغۀ 

للمخاطب است.( / متعدٍّ  الزم
2( مفرد مؤنّث  جمع تکسیر )»ِفتیة« جمع مکّسر »فَتٰی« است.( / خبر 

لحرف »أّن« المشّبه بالفعل  خبر »أّن« فعل ماضی »َدعا ...« است.
3( اسم مفعول  این واژه اسم مفعول نیست. )نه بر وزن »مفعول« است و 

نه با »ُمـ« شروع شده است.(

هرگاه چند اسم پی درپی به یک دیگر اضافه شوند در صورتی که آخرین 
اسم معرفه باشد، اسم های ما قبل آن نیز، همه معرفه خواهند بود؛ مانند: 

»فتیِة أهِل البصرِة«

۱۷۶  

۱۷۷  
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دوست  که  کسانی  »بی گمان،   : ... اآلخَرِة  و  نیا  الدُّ فی  اَلیٌم  َعذاٌب  لَُهم  آَمنوا 
دارند کارهای بسیار زشت در میان مؤمنان شایع شود، در دنیا و آخرت عذابی 

ک در دنیا و آخرت را وعده داده است. ک دارند.« به آن ها عذابی دردنا دردنا
)انسانی 99( دین و زندگی )3( - درس های 4 و 5   )2(

احساس   -2 تصمیم  و  تفکر   -1 از:  عبارتند  انسان  در  اختیار  وجود  شواهد 
رضایت یا پشیمانی 3- مسئولیت پذیری

از حکمت 2-  به درجاتی  از: 1- دستیابی  عبارتند  میوه های درخت اخالص 
نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان 3- دریافت پاداش های وصف نشدنی

)انسانی 99( دین و زندگی )3( - درس 6   )1(

ُهم ُسبُلَنا به سنت امداد خاص یا توفیق  آیۀ ！و الَّذیَن جاهَدوا فینا لَنَهدیَنَّ
الهی اشاره دارد که روحیۀ حق پذیری در کسب آن نقش تعیین کننده ای دارد.

دلیلنادرستیسایرگزینهها:

2 و 3( بیانگر سنت امداد عام الهی است، نه امداد خاص.
4( بیانگر سنت سبقت رحمت بر غضب الهی است.

)انسانی 99( دین و زندگی )1( - درس 12 / دین و زندگی )2( - درس 5   )3(

گر انسان در نمازش صادقانه از خداوند ！ِإهِدنَا الِصراَط المستَِقیَم را بخواهد،  ا
از راه های انحرافی و گمراهی رها می شود، گمراهی و ضاللت در انتهای آیۀ ！اَلَم 
تََر اِلَی الَّذیَن یَزُعموَن اَنَُّهم آَمنوا بِما اُنزَِل اِلَیَك َو ما اُنزَِل ِمن قَبلَِك یُریدوَن اَن 
یطاُن اَن یُِضلَُّهم َضالاًل  َکموا اِلَی الطّاغوِت َو قَد اُِمروا اَن یَکُفروا بِِه َو یُریُد الشَّ یَتَحا

بَعیًدا ذکر گردیده است.
)انسانی 99( دین و زندگی )2( - درس 2   )1(

یکی از ویژگی های فطری مشترک در انسان ها، این است که هر انسانی به دنبال 
زیبایی ها، خوبی ها و کماالت نامحدود است. یکی از دستورات برنامۀ دین واحد 
اسالم در عرصۀ ایمان )نه عمل(، ایمان آوردن به فرستادگان الهی و راهنمایان 
دین است. طبق حدیث پیامبران)ص(: »ال ضرر و ال ضرار فی االسالم«:  »اسالم 
با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است«، یکی از قوانین تنظیم کنندۀ اسالم 
که موجب پویایی و روزآمد بودن دین اسالم و در نتیجه ختم نبوت می شود، 

قاعدۀ الضرر است.
)انسانی 99( دین و زندگی )2( - درس 7   )3(

طبق آیۀ تطهیر در مورد افراد خاصی از اهل بیت پیامبر)ص( است که به ارادۀ 
کی برای آنان صورت پذیرفت: ！اِنَّما  کی کامل از هرگونه پلیدی و ناپا الهی، پا
َرُکم تَطهیًرا : »همانا خدا  یُطَِهّ َو  البَیِت  اَهَل  جَس  الرِّ لُِیذِهَب َعنُکُم  یُریُد اهلُل 
ک  کی را و شما را کامالً پا اراده کرده که دور گرداند از شما اهل بیت پلیدی و ناپا

و طاهر قرار دهد.«
بررسیگزینههاینادرست:

1 و 2( برداشتی از آیۀ تبلیغ )ابالغ( در »غدیر خم« است. 
زیرا  است؛  آمده  نادرست  می باشید.«  ایشان  تطهیرکنندۀ  »شما  عبارت   )4

خداوند تطهیرکنندۀ اهل بیت عصمت و طهارت)ع( است.

۶۷  

۶۸  

۶۹  

۷۰  

۷۱  

)انسانی 99( دین و زندگی )2( - درس 17   )2(

مقدس ترین نهاد و بنای اجتماعی نزد خداوند، تشکیل خانواده است. مهم ترین 
 برنامه ها در تشکیل خانواده عبارتند از: 1- شناخت ویژگی های روحی زن و مرد

کدامنی قبل از ازدواج 3- شناخت اهداف ازدواج 4- شناخت  2- حفظ عفاف و پا
معیارهای همسر شایسته

راه شناخت همسر شایسته، تحقیق است که نباید آن را با معاشرت هایی که منشأ 
آن هوس های زودگذر است، اشتباه کرد. نمونه ای از راه های صحیح شناخت همسر 

عبارت اند از: معاشرت خانواده های دو طرف با یکدیگر و شناخت دوستان همسر.
)انسانی 99( دین و زندگی )3( - درس 4   )3(

یطاَن اِنَُّه لَُکم َعُدوٌّ ُمبیٌن  طبق آیۀ ！اَلَم اَعَهد اِلَیُکم یا بَنی آَدَم اَن ال تَعبُُدوا الشَّ
َو اَِن اعبُدونی هذا ِصراٌط ُمستَقیٌم : »ای فرزند آدم! آیا با شما عهد نبستم که 
شیطان را نپرستید؛ زیرا او دشمن آشکاری برای شماست و مرا بپرستید که 
این راه راست و درست است.«، پیمان فطری خداوند با انسان این بوده است 
که فقط خدای یگانه را بپرستید و از شیطان اطاعت نکنید و امر خداوند به 
این امور، نشان از ملزم بودن همۀ فرزندان آدم به اجرای مفاّد این پیمان است.

بررسیگزینههاینادرست:
1 و 2( شیطان، دشمن آشکار است، نه پنهان.

4( اینکه انسان همیشه بهترین راه را انتخاب می کند، نادرست آمده است، زیرا 
انسان همیشه بهترین راه را انتخاب نمی کند.

)انسانی 99( دین و زندگی )3( - درس 8   )4(

امام موسی بن جعفر)ع( )امام کاظم)ع(( آنگاه که به خدمتگزار بشر بن حارث 
گر بنده می بود، بندگی می کرد و حرمت صاحب خود را نگه می داشت.«  فرمود: »ا
و این سخن به گوش بشر رسید، هم چون تیری بر قلب او اثر کرد و قلب او را 

تکان داد. بنابراین توبه کرد و به پیمان خویش وفادار ماند.
دلیلنادرستیگزینههای)2(و)3(: بشر بن حارث مسلمان بود که این سخن 

در او اثر گذاشت.
)انسانی 99( دین و زندگی )2( - درس 17   )2(

از آیۀ شریفۀ ！َو ِمن آیاتِِه اَن َخلََق لَُکم ِمن اَنُفِسُکم اَزواجًا لِتَسُکنوا اِلَیها َو جََعل بَینَُکم 
روَن :  »و از نشانه های خدا آن است  ًة َو َرحَمةً اِنَّ فی َذلَِك آَلیاٍت لَِقومٍ یَتََفکَّ َمَودَّ
که همسرانی از ]نوع[ خودتان برای شما آفرید تا با آن ها آرامش یابید و میان شما 
»دوستی« و »رحمت« قرار داد. همانا در این مورد، نشانه هایی است برای کسانی که 
تفکر می کنند.« درمی یابیم که یکی از اهداف ازدواج: »لِتَسُکُنوا إلَیَها«، انس و آرامش 

روانی با همسر است که مودت و رحمت میان زوجین، الزمۀ ایجاد آن است.
بررسى سایر گزینه ها

1( در این آیه، به دوستی و رحمت که عامل پیوند و ارتباط میان زن و مرد است 
اشاره می کند، نه همۀ افراد جامعه.

3( در این مفهوم به دوستی و رحمت میان زن و مرد اشاره نشده است و عبارت 
قسمت دوم که در آن اندیشه کنید تا خدا را بهتر بشناسید در آیه ذکر نشده است.
4( همسر خوب، مایۀ آرامش روحی و روانی است، نه جسمی و این مفهوم که انسان 
بدون همسر، موجودی ناقص است، نادرست است و در آیۀ موردنظر، آورده نشده است.

۷۲  

۷۳  

۷۴  

۷۵  
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)داخل 99( تاریخ )1( - درس 16   )4(

ویژگی شاخص هنر و معماری دورۀ هخامنشی، درباری بودن آن بود. به این 
معنی که شکوه شاهانه و تشریفات و تجمالت درباری را به نمایش می گذاشت. 
در واقع، بخش عمدۀ آثار هنری شاخص و ساختمان های مجلل به خواست 

شاهان و درباریان و برای زندگی تجمالتی و تشریفاتی آنان به وجود آمد.
تأثیر  نیز  خود  تابع  ملت های  و  اقوام  هنری  دستاوردهای  از  هخامنشیان 
پذیرفته اند. اما نکتۀ انحرافی تست در گزینۀ )1( آوردن نام »چین« است، زیرا 

ایران از زمان اشکانیان با چین ارتباط گرفت.
)داخل 99( تاریخ )2( - درس 2   )4(

مکانی  و  زمانی  فاصلۀ  تعیین  روایت کننده،  نقد  در  مورخان  کارهای  از  یکی 
بین راوی و خبر است تا معلوم شود، روایت کننده خود مستقیماً شاهد وقوع 
رویدادی بوده و یا خبر آن را از دیگران نقل کرده است. ارزش و اعتبار خبری 
که  از خبری  مراتب  به  بوده  رویداد  به طور مستقیم شاهد آن  راوی خود،  که 

روایت کننده، آن را از دیگران نقل کرده بیشتر است.
)داخل 99( تاریخ )2( - درس 7   )1(

از زمان امام صادق )ع( حرکتی در جامعۀ اسالمی با عنوان جریان وکالت آغاز 
شد و در دوران امامان بعدی به اوج خود رسید. وکالی ائمه، کسانی بودند که 
امور  به عنوان مرجع  آنان  اجازۀ  با  و  بودند  اهل بیت آموزش دیده  در مکتب 
دینی مردم در شهرهای مختلف ایفای نقش می کردند. جریان وکالت در دوران 

غیبت نیز تا مدتی ادامه یافت و در پی آن مرجعیت شیعی شکل گرفت.
)داخل 99( تاریخ )2( - درس 10   )2(

شهرها در دوران سلجوقی مانند دوران پیش از آن، از سه بخش کهندژ )ارگ(، 
شهرستان )شارستان( و شهر بیرونی )ربض( تشکیل می شد، با این تفاوت که 
شهر بیرونی در دورۀ سلجوقی بیش از ادوار پیشین گسترش یافت. این اتفاق 
تحول،  این  با  داد. همراه  افزایش جمعیت شهرها رخ  و  تجارت  به دلیل رشد 
عناصر شهر اسالمی، مانند مسجد و بازار، به شهر بیرونی منتقل شدند و در 

کنار هم قرار گرفتند.
)داخل 99( تاریخ )2( - درس 15   )3(

اربابان )فئودال ها( به عهدۀ میلیون ها  در قرون وسطا، کار بر روی زمین های 
از سرف ها،  گروهی  به آن ها سرف می گفتند.  که  بود  به زمین  وابسته  کشاورز 
از  کشاورزان آزادی بودند که به علت بدهکاری سرف شدند. همچنین عده ای 
گذار  کشاورزان به خاطر ناامنی و هرج و مرج، زمین خود را به فرد نیرومندی وا
کردند و در عوض از حمایت او برخوردار شدند. سرف ها در پایین ترین مرتبۀ 
اجتماعی نظام فئودالی قرار داشتند. سرف اجازه نداشت که ملک ارباب خود 
را ترک کند، اما در عین حال مانند برده نیز نبود که قابل خرید و فروش باشد.

)داخل 99( تاریخ )2( - درس 13   )1(

قندهار در زمان شاه صفی صفوی توسط گورکانیان هند از ایران جدا شد، اما 
در زمان جانشین او شاه عباس دوم باز پس گرفته شد.

۱۹۰  

۱۹۱  

۱۹۲  

۱۹۳  

۱۹۴  

۱۹۵  

)داخل 99( تاریخ )3( - درس 2   )3(

جامعۀ فرانسه در آستانۀ انقالب دارای سه طبقۀ اجتماعی مشخص بود:
1- طبقۀ ممتاز شامل اشراف و زمین داران بزرگ که عالوه بر داشتن امتیازات 

بسیار، از پرداخت مالیات معاف بودند. 
2- طبقۀ متوسط که اغلب تحصیل کرده بودند و مشاغلی همچون وکالت، نویسندگی، 
برایشان  این که طبقۀ ممتاز  از  و تجارت داشتند. آن ها  روزنامه نگاری  طبابت، 

امتیازی قائل نبود، به شدت ناراضی بودند.
3- طبقۀ فقیر جامعه که در این زمان جمعیت بسیار زیادی بودند و بار اصلی 

مالیات ها و خدمات نظامی بر دوش آنان بود.
)داخل 99( تاریخ )3( - درس 1   )4(

از  یکی  قاجار،  عصر  مشهور  مورخان  از  اعتمادالسلطنه،  محمدحسن خان 
چهره های برجستۀ فرهنگی این دوره بود که به ریاست دارالترجمۀ همایونی 

برگزیده شد.
)داخل 99( تاریخ )3( - درس 4   )1(

از  استفاده  با  ثروتمندان  و  دربار  به سفارش  قاجار  عصر  معماران  از  بسیاری 
برخی از عناصر معماری فرنگی و تلفیق آن با معماری ایرانی، سبکی از معماری 
را به وجود آوردند که در آن عناصر و ویژگی های معماری ایرانی و اروپایی ترکیب 
شده بود. این بناها که به بناهای »کارت پستالی« معروف شد، بیشتر به تقلید 

از بناهای اروپایی ساخته می شدند.
)تغییر کلی( تاریخ )3( - درس 5    )2(

اساس نهضت مشروطه بر مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی و تالش 
برای برقراری عدالت در کشور قرار داشت.

)داخل 99( تاریخ )3( - درس 8   )4(

اشغال کشور مسلمان فلسطین و تأسیس رژیم غاصب اسرائیل یکی از مسائل 
مهم منطقۀ خاورمیانه و جهان اسالم در دورۀ معاصر است.

)داخل 99( جغرافیا )1( - درس 2   )1(

براساس کتاب درسی فرضیه ها از عبارت »به نظر می رسد« و »عامل« استفاده 
می کنند، پس گزینۀ )1( باید درست باشد، اما طراح ما را متوجه گزینۀ )2( هم 
کرده )وقوع سیل در فصل بهار و تأیید بر زمان(. توجه داشته باشید که کلید 

سنجش گزینۀ )1( را جواب می داند.
)داخل 99( جغرافیا )1( - درس 1    )2(

دید ترکیبی یعنی مطالعۀ همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن 
در یک مکان، احداث موج شکن در نواحی ساحل بندر انزلی یکی از روش های 
جنس  از  سازه ای  موج شکن  زیرا  است،  طبیعی  محیط  از  بهینه  بهره برداری 
سیمان، سنگ و یا بتون آرمه است و برای حفظ تأسیسات ساحلی از خطر 

امواج و مقابله با تأثیر آن ها ساخته می شود.

۱۹۶  

۱۹۷  

۱۹۸  

۱۹۹  

۲۰۰  

۲۰۱  

۲۰۲  
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)انسانی 1400( انگلیسی )3( - درس 1   )4(

کثر تا یک سال دیگر به شکل  سارا امیدوار است که زندگی حرفه ای اش حدا
که  ماسکی  هیچ  بدون  19؛  کوئید  به  مبتال  بیمار  هیچ  بدون  برگردد؛  عادی 
ارتباط با مشتری هایی که ممکن است گیج شوند یا گوششان سنگین باشند 

را دشوار کند.
4( سخت 3( ضعیف  2( فقیر  1( تنبل  

)انسانی 1400( انگلیسی )1( - درس 1   )2(

با آتش نشان ها تماس گرفته شده است که آتش سوزی در مرکز شهر را خاموش کنند.
4( منتشر کردن  3( اتاق گرفتن  2( خاموش کردن  1( رشد کردن 

)انسانی 1400( انگلیسی )3( - درس 3   )3(

سامانتا: او هر روز به من می گوید که مرا دوست دارد، اما هیچ کاری برای روز 
تولد من انجام نداد، و هنوز نمی خواهد که والدینم را ببیند.

کلر: دقت کن، به عمل کار برآید به سخندانی نیست.
1( هر سری عقلی دارد.

2( از دل برود هر آنکه از دیده برفت.
3( به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

4( کبوتر با کبوتر باز با باز

کسانی  دارند  دارند. وجود  دادن  پیامک  با  رابطه  در  نظرات خاصی  مردم 
متنفر،  افراد  میان  در  متنفرند.  آن  از  که  کسانی  و  هستند،  عاشقش  که 
بعضی نظرشان را با واژه های تند بیان کرده اند. یکی از روزنامه نگاران گفت: 
»پیام دهندگان همان کاری را با زبان انجام می دهند که چنگیزخان برای 
نشانه گذاری مان،  آن ها  داد«  انجام  پیش  سال   800 همسایگانش  نابودی 
جمالت مان و واژگان مان را نابود می کنند و بایستی جلوی آن ها گرفته شود. 
این اولین بار نیست که افرادی می گویند فناوری برای زبان بد است. در 
قرن پانزدهم، بعضی از علما مخالف اختراع دستگاه چاپ بودند. این علما 
استدالل می کردند که افراد عادی نباید کتاب بخوانند، وگرنه ممکن است 

آغازی باشد برای انعکاس طرز تفکر و طرز صحبت عادی شان در زبان. 

)انسانی 1400( انگلیسی )3( - درس 2   )3(

اوالً those به people برمی گردد که مفهوم فاعلی دارد، لذا گزینۀ )4( حذف 
را   )3( گزینۀ  می توان  ساده  تکنیک  یک  با  ثانیاً  مفعولی(.  )ساختار  می شود 

انتخاب کرد، بعد از جای خالی and داریم که بیانگر توازن در ساختار است.
)انسانی 1400( انگلیسی )2( - درس 1   )4(

با توجه به وجود قید years ago 800 نتیجه می گیریم باید از زمان گذشته 
ساده did استفاده کنیم.

)انسانی 1400( انگلیسی )1( - درس 1 / انگلیسی )3( - درس 2   )4(

2( شگفت زده کردن 1( اطالع دادن  
4( نابود کردن 3( جستجو کردن  

۸۵  

۸۶  

۸۷  

۸۸  

۸۹  

۹۰  

)انسانی 1400( ترکیبی انگلیسی )1(، انگلیسی )2( و انگلیسی )3(   )3(

2( دفترچه خاطرات 1( مرحله  
4( آلودگی 3( اختراع  

)انسانی 1400( انگلیسی )2( - درس 3   )1(

2( یادآوری کردن 1( منعکس کردن  
4( حاضر شدن 3( تقویت کردن  

کنید.  فهرست  را  می شود  شما  شادی  موجب  که  آنچه  فکری،  بارش  با 
فقط هر آنچه به ذهنتان می رسد را بدون این که خیلی به آن فکر کنید، 
یادداشت کنید. حاال به این فهرست نگاه کنید و تمام مواردی که جالب یا 
لذت بخش هستند را تیک بزنید. احتماالً همه را تیک خواهید زد. درست 
گر می توانستید بیشتر وقت خود را صرف انجام موارد جالب  است؟ پس، ا

این فهرست بکنید، واقعاً شاد بودید. اما آیا اطمینان دارید؟
خوب، ممکن است اینطور هم نباشد. برای بیشتر مردم انجام دادن کاری به 
صرف جالب بودن برای خوشحالی بلند مدت کافی نیست. علت این است 
نویسنده کتاب شادی، خوشبختی شما بستگی  اعتقاد پل دالن،   به  که 
گر بیشتر مواردی که در فهرست  به تعادل بین شادی - هدفمندی دارد. ا
شما هستند در دسته »تعادل بین شادی- هدفمندی« قرار می گیرند پس 
ممکن است برداشت شما از خوشبختی چنین باشد. اما آنچه واقعاً شما 
را شاد می کند، برقراری تعادل بین آن ها و فعالیت هایی است که زندگی را 

هدفمند می کنند.
برای  اما  است،  شادی آفرین  ما  برای  چیزی  چه  می دانیم  خوب  ظاهراً 
شناخت مواردی که به زندگی معنا و ارزش می دهد، نیازمند تفکر بیشتر 
هدف  خلبان ها  شغل  که  می گویند  مردم  از  خیلی  مثال،  به طور  است. 
مشخصی دارد. آن ها مسئول جان صدها انسان هستند و به سراسر جهان 
سفر می کنند. اما در حقیقت شغل هر روزه آن ها مستلزم گذراندن وقت 
در هتل ها و گیر افتادن در فرودگاه ها به انتظار نوبت پرواز و دیگر کارهای 

تکراری است که صدها بار انجام داده اند.
هم  جالب  احتماالً  و  نباشند  معنادار  است چندان  ممکن  فعالیت ها  این 
نخواهند بود. خلبان ها هم دقیقاً مانند دیگر افراد برای خوشبختی نیاز به 

تعادل بین کار و زندگی دارند.

)انسانی 1400( خارج از متن کتاب درسی   )2(

هدف اصلی نویسنده در این متن بحث درباره  
1( این است که چرا انجام کارهای جالب برای خوشبختی کافی است.

2( این است که در حقیقت چه چیزی باعث خوشبختی است.
3( دالیل خوشبختی است.
4( اثرات خوشبختی است.

۹۱  

۹۲  

۹۳  
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)داخل 1400( فلسفه )1( - درس 1   )3(

خاطر،  به همین  می پردازد،  موضوعات  بنیادی ترین  و  اساسی ترین  به  فلسفه 
مباحث فلسفی پایه و اساس مباحث سایر علوم به شمار می آیند.

از میان سؤاالت مطرح شده در این سؤال، گزینۀ )3( سؤال مهم تر و اساسی تری 
محسوب می شود درحالی که در سایر گزینه ها، پرسش هایی مطرح شده است که 

به فلسفه های مضاف و یا سایر دانش ها مربوط است.

سؤال »آیا تفکر تابع قواعد خاصی است؟« مربوط به علم منطق است نه فلسفه.

)داخل 1400( فلسفه )1( - درس 4   )2(

تمام موجودات  ریاضی دربارۀ  اصول  که  بودند  او معقتد  پیروان  و  فیثاغورس 
صادق است و اعداد و اصول اعداد، همان عناصر اّولی همۀ موجودات هستند.

بررسى سایر گزینه ها

1( فیثاغورس و پیروان او شناخت جهان را منحصر به دانش ریاضیات نمی دانند.
3( عناصر اولی موجودات، سازندۀ اعداد نیستند، بلکه بالعکس، اعداد و اصول 

اعداد، سازندۀ همۀ موجودات هستند.
4( اعداد و اصول اعداد، سازندۀ همۀ موجودات هستند، نه بالعکس.

)داخل 1400( فلسفه )1( - درس 6   )1(

منتقل  دیگران  به  را  آن  نمی توانیم  فهمیدیم  را  گر چیزی  »ا که  بپذیریم  گر  ا
معرفت  امکان  فهمیده ایم،  را  اینکه چیزی  زیرا  تناقض شده ایم،  کنیم« دچار 
را نشان می دهد، بنابراین وقتی امکان معرفت برای ما وجود دارد، پس برای 

دیگران نیز وجود خواهد داشت.
)داخل 1400( فلسفه )1( - درس 7  )3و4( 

این سؤال، دارای دو جواب درست است و در کنکور سراسری نیز هر دو پاسخ، 
مورد قبول قرار گرفتند.

نیستند،  خود  خطاهای  درک  به  قادر  به تنهایی  عقل  برخالف  حواس  اینکه، 
اشاره به ارزش و اعتبار باالتر عقل نسبت به حس و تجربه دارد، بنابراین هم 
به موضوع ارزش شناخت مربوط می شود و هم ابزارهای مختلف شناخت نظیر 

عقل و حس.
)داخل 1400( فلسفه )1( - درس 8   )3(

از نظر دکارت، بخشی از معرفت های ما بدون استفاده از هر نوع تجربه و مقدم 
بر آن درک می شود. او معتقد بود عقل انسان به طور ذاتی معرفت هایی دارد که 

از تجربه به دست نیامده اند؛ مانند معرفت به وجود نفس مجرد و وجود خدا.
بررسى سایر گزینه ها

1( پی بردن به نفس مجرد انسان، به صورت فطری و ذاتی است نه با دالیل 
استوار عقلی.

2( این گزینه به نظر کانت مربوط است نه دکارت.
4( دکارت هرگز معرفت های ذاتی را شهودی نمی داند، بلکه آن ها را فطری می داند.

۲۴۴  

۲۴۵  

۲۴۶  

۲۴۷  

۲۴۸  

)داخل 1400( فلسفه )1( - درس 9   )4(

گفت وگوی بین پروانه و دوستش دربارۀ »حقیقت انسان« است.

فلسفۀ  یا  اخالقی  مسائل  به  ربطی  اخالقی،  موجودی  به  انسان  تعریف 
اخالق ندارد، بلکه دربارۀ ماهیت و حقیقت انسان صحبت شده است.

)داخل 1400( فلسفه )1( - درس 10   )2(

بررسى  گزینه ها

1( اینکه انسان، حقیقتی دو بُعدی دارد، مورد قبول ابن سینا و مالصدرا است.
2( نقطۀ اختالف ابن سینا و مالصدرا در این بود که ابن سینا قبول نداشت که 

روح، موجودی مجرد با ظرفیت بی پایان است.
3( عموم فالسفۀ مسلمان از جمله مالصدرا و ابن سینا اعتقاد داشتند که روح 

موجودی غیرزمینی و از جنس مجردات است.
4( هم ابن سینا و هم مالصدرا اعتقاد داشتند که روح و جسم بر هم اثر گذارند.

بنابراین فقط در گزینۀ )2(، به نقطۀ اختالف مالصدرا و ابن سینا اشاره شده 
ک آن ها پرداخته شده است. است و در سایر گزینه ها به نقاط اشترا

)داخل 1400( فلسفه )1( - درس 11   )3(

از نظر فالسفۀ مسلمان، هر انسانی فضیلت ها را دوست دارد و از رذائل اخالقی 
گریزان است، البته این بدان معنا نیست که عمل به فضیلت، قطعی و حتمی 
باشد، زیرا در هر صورت، انسان موجودی مختار و با تمایالت قوی و شدید است 

و ممکن است برای رسیدن به آن تمایالت، از فرمان خدا هم سرپیچی کند.
بررسى سایر گزینه ها

1( از نظر ارسطو، فضیلِت قوۀ غضب، شجاعت است.
2( از نظر کانت، کاری که انسان در آن نفع شخصی نداشته باشد، خیر اخالقی 

شمرده می شود.
4( ماتریالیست ها و فیلسوفان طبیعت گرا، اعتقادی به آزادی نامحدود ندارند 

بلکه به آزادی در محدودۀ تأمین منافع خود و دیگران اعتقاد دارند.
)داخل 1400( فلسفه )2( - درس 1   )1(

حمل یگانه بر غنی بالذات، نیازمند دلیل نیست، زیرا غنی بالذات فقط خداست، 
پس موجودی واحد و یگانه است و حمل یگانه بر آن، ضروری است.

بررسى  گزینه ها

1( حمل شکل بر ذوزنقه، ضروری است و به دلیل نیاز ندارد، زیرا شکل بودن از 
ویژگی ذاتی مفهوم ذوزنقه است.

زیرا موجود دارای حیات  نیازمند دلیل است  بر دارای حیات،  گیاه  2( حمل 
می تواند حیوان باشد نه اینکه لزوماً گیاه باشد.

3( حمل منحصر به فرد به مولود کعبه، نیازمند دلیل است، زیرا امکان دارد 
افراد دیگری نیز در کعبه متولد شوند.

4( حمل ذوزنقه بر دارای چهار ضلع، نیازمند دلیل است زیرا اشکال دیگری 
مانند مربع، مستطیل، متوازی االضالع و ... نیز دارای چهار ضلع هستند.

۲۴۹  

۲۵۰  

۲۵۱  

۲۵۲  
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)خارج 95( جغرافیا )1( - درس 4   )1(

به طور کلی علت های تنوع آب و هوایی کشور را می توان در سه عامل جغرافیایی 

الف( عرض جغرافیایی  موقعیت جغرافیایی شامل:  داد. 1-  قرار  بررسی  مورد 

)اختالف زاویۀ تابش خورشید(، ب( قرارگرفتن ایران در کمربند پرفشار جنب 

حاّره ای و ج( دوری و نزدیکی به دریاها 2- میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها 

3- ورود توده های هوا به کشور 
)تغییر کلی( جغرافیا )1( - درس 4   )3(

ایران  رشته کوه های شمال خراسان به شکل منظم و موازی در شمال شرقی 

قرار دارند. 
)خارج 95( جغرافیا )1( - درس 7   )4(

کوادور و اندونزی، قاعدۀ هرم سنی جمعیت  در کشورهای در حال توسعه مانند ا

پهن و امید به زندگی پایین است و در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی، مانند آلمان 

و دانمارک قاعدۀ هرم سنی باریک ولی امید به زندگی باالست و جمعیت رو 

به پیری می رود.
)تغییر کلی( جغرافیا )1( - درس 10   )2(

می کند  اقتصادی  بخش های  سایر  ترسیم  به  زیادی  کمک  بخش  این  الف( 

 خدمات

ب( در سند چشم انداز به آن توجه خاصی شده است  خودروسازی

ج( زیربنای توسعۀ اقتصادی است  حمل و نقل
)تغییر کلی( جغرافیا )2( - درس 2   )1(

نواحی فقط تحت تأثیر روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی نیستند، بلکه 

حکومت ها و تصمیم گیری های سیاسی نیز به شدت بر نواحی تأثیر می گذارند، 

مانند کشتار صدها تن از مردم مسلمان میانمار و ساخت جزایر مصنوعی در 

امارات متحدۀ عربی.

بانکوک و کارخانه های  بازار شناور  انسان ها نواحی را به وجود می آوردند مانند 

صنعتی اطراف تهران.
)خارج 95( جغرافیا )2( - درس 4   )3(

کمی در بیابان ها  شکل داده شده مربوط به برخان است که در اثر فرسایش ترا

به وجود می آید. برخان ها تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفردی هستند که 

دو زائده یا بازو درجهت باد دارند.
)تغییر کلی( جغرافیا )2( - درس 8   )3(

در بین کشورهای صادر کنندۀ مواد خام و منابع انرژی، برخی کشورهای صادر 

کنندۀ نفت و گاز برای دفاع از منافع خود و جلوگیری از آسیب پذیری ناشی از 

کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، با یکدیگر متحد شده و سازمان »اوپک« 

را به وجود آورده اند.

۲۰۲  

۲۰۳  

۲۰۴  

۲۰۵  

۲۰۶  

۲۰۷  

۲۰۸  

)تغییر کلی( جغرافیا )2( - درس 7   )2(

الف( مزارع غّلۀ تجاری معموالً بسیار بزرگ اند و کاشت و برداشت محصول در 
آن ها به صورت ماشینی انجام می شود. گاه این مزارع به صورت یک شرکت یا 

اتحادیۀ بزرگ اداره می شود.
به  برنج  تولید  کستان در زمینۀ  پا انقالب سبز کشورهای فیلیپین و  ب( طی 

خودکفایی رسیدند.
ج( بیشتر مزارع تک محصولی نواحی استوایی در نزدیکی ساحل دریاها واقع شده اند.

)تغییر کلی( جغرافیا )2( - درس 9   )4(

مسکونی  بلوک های  سوسیالیسم  ایدئولوژی  با  کشورهایی  شهری  فضاهای  در 
یک دست و هم شکل که نمای یکسان دارند، فراوان مشاهده می شود.

)داخل 93 - تغییر جزئی( جغرافیا )3( - درس 2   )2(

سامانۀ اطالعات جغرافیایی در واقع، سامانه ای رایانه ای برای مدیریت و تجزیه و 
تحلیل اطالعات مکانی و جغرافیایی است که با سرعت و دقت زیاد، حجم زیادی از 

اطالعات را پردازش می کند و در علوم و رشته های مختلف از آن استفاده می شود.
)تغییر کلی( جغرافیا )3( - درس 4   )2(

است.  بیمه  فرهنگ  تقویت  ایمنی،  فرهنگ  زمینۀ  در  مهم  گام های  از  یکی 
استفاده از حمل و نقل چند وجهی، هزینه های حمل و نقل را به طور مؤثری 

کاهش می دهد.
)تغییر جزئی( جغرافیا )3( - درس 6   )1(

در  زمین  کوچک  لرزش های  کاهش  عبارتند  از:  زمین لرزه  وقوع  نشانه های 
راستای گسل ها، تغییر در سطح آب های زیرزمینی و تغییر اندازۀ فاصلۀ بین 

شکستگی های پوستۀ زمین
)تغییر کلی( جغرافیا )3( - درس 5   )4(

میزان تخریب و خسارت ناشی از نزدیک شدن گسل های همگرا نسبت به سایر 
گسل ها بیشتر است. شدیدترین تنش زمین لرزه در نقطۀ کانونی آن روی می دهد 

و هر چه از آن فاصله بگیریم، از شدت تکان های ناشی از آن کاسته می شود.
)تغییر کلی( جغرافیا )3( - درس 2   )1(

ویژگی های عمدۀ آمایش سرزمین عبارتند  از: توجه به ظرفیت ها و توانمندی های 
همۀ مناطق و استان های کشور - توجه به همۀ ابعاد توسعه - توجه به عدالت 
در توسعه - توزیع متوازن جمعیت - توجه به نیازهای حال و آینده - توجه به 

حفظ محیط زیست - توجه به آمایش دفاعی

)تغییر کلی( جامعه شناسی )3( - درس 8   )3(

موضوع جامعه شناسی انتقادی: کنش های اجتماعی و پیامدهای آن )ه (
موضوع جامعه شناسی تفسیری: کنش های اجتماعی و معنای آن ها )ج(

هدف جامعه شناسی تفسیری: معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی )د(
موضوع جامعه شناسی تبیینی: پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی )الف(

۲۰۹  

۲۱۰  

۲۱۱  

۲۱۲  

۲۱۳  

۲۱۴  

۲۱۵  

۲۱۶  
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ب( دو اصطالح استعمارگر و استعمارزده را کسانی به کار می برند که چالش و 
نزاع بین کشورهای غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد 

فرهنگی آن نیز توجه دارند.
ج( بحران اقتصادی در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها 

منجر شود.
)تغییر جزئی( جامعه شناسی )2( - درس های 5، 12 و 15   )1(

سطوح  در  اجتماعی  زندگی  به  معنوی  و  دینی  رویکرد  اسالمی،  بیداری  با 
مختلف جوامع غربی به وجود آمد و بدین ترتیب، ارزش ها و آرمان های بعد از 
رنسانس، اعتبار جهانی خود را از دست داد و به دنبال آن نظریه هایی که ناظر 

به افول سکوالریسم بود، شکل گرفت.
فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به آرمان های انقالب فرانسه نرسید، بلکه 
به  بیستم  قرن  طول  در  جهانی  این  و  دنیوی  انسان  به  بخشیدن  اصالت  با 

پوچ گرایی، یأس و ناامیدی و مرگ آرمان ها و امیدها منجر شد.
گریز و رویگردانی از سکوالریسم )افول سکوالریسم( در جوامع غربی، پیامدهای 
بازار  به  از آن ها، رونق بخشیدن  اجتماعی مختلفی را در پی داشت که یکی 

معنویت های کاذب و دروغین بود.
)خارج 96( جامعه شناسی )2( - درس 14   )4(

می گرفتند  شکل  مکاتبی  و  نظریه ها  چارچوب  در  آزادی بخش  انقالب های 
غرب  جهان  بحران های  و  مسائل  حّل  برای  غربی  فلسفه های  حاشیۀ  در   که 
به وجود آمده بودند. این نظریه ها و مکاتب از نوع نظریه های چپ به حساب می آمدند. 
انقالب اسالمی ایران از متن عقاید و باورهای اسالمی مردم و براساس آموزه های 
فقهی و هستی شناسی توحیدی شکل گرفت. این انقالب از عقبۀ کالمی - فلسفی و 
عرفانی جهان اسالم بهره می برد و تعلقی به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نداشت.

)تغییر جزئی( ترکیبی جامعه شناسی )1(، جامعه شناسی )2( و جامعه شناسی )3(   )2(

در جامعه شناسی تفسیری، هدف ، داوری ارزشی و انتقادی نسبت به ارزش ها 
و  پیش بینی  برای  اجتماعی  پدیده های  فهم  بلکه  نیست،  اجتماعی  نظام  در 

کنترل آن هاست.
در غلبۀ کنش های حسابگرانه معطوف به دنیا، هدف امور قابل دسترس در این 

جهان است )استفاده از علوم تجربی برای رسیدن به اهداف دنیوی(.
کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود، از طریق سازمان های بین المللی، 
موانع موجود بر سر راه تجارت بین المللی را نیز برمی دارند و استقالل اقتصادی 

کشورهای مختلف و سیاست های ملی را مخدوش می کنند.
)تغییر جزئی( جامعه شناسی )2( - درس های 9 و 15 / جامعه شناسی )3( - درس 3   )1(

لیبرالیستی  اقتصادی  نظریۀ  از  پیروی  در  مالتوس  و  ریکاردو  نظریۀ  ک  اشترا
است. کنت معتقد بود شناختی که از راه حس و تجربه به دست نیاید، علمی 
نیست. همچنین وی شناخت عقلی، وحیانی و شهودی را غیرعلمی می دانست.

نظریۀ جنگ تمدن های هانتینگتون نظریه ای بود که عملیات نظامی قدرت های 
غربی را در قبال مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد.

۲۲۶  

۲۲۷  

۲۲۸  

۲۲۹  

)تغییر جزئی( جامعه شناسی )1( - درس 11   )3(

کاستی و خأل معنوی، دانشمندان و متفکران اجتماعی را به بازاندیشی دربارۀ 
بنیان های عقیدتی و ارزشی جهان اجتماعی فرامی خواند و آ ن ها را برای عبور 

از مرزهای هویت فرهنگی آن تشویق می کند.
تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت 
فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار 

خود را در زندگی مردم از دست بدهند.
اجتماعی  اعضای جهان  نزد  را  اعتبار خود  و  اهمیت  ارزش ها  و  عقاید  هرگاه 
و حتی  مواجه می شود  با چالش هایی  فرهنگی  هویت  دوام  بدهند،  از دست 

می تواند منجر به نابود شدن هویت فرهنگی جامعه شود.
)تغییر جزئی( جامعه شناسی )1( - درس 15 / جامعه شناسی )2( - درس های 12 و 13   )2(

عدم   / سیاست  تعریف  معین   هدفی  برای  سازمان یافته  قدرت  اعمال 
تداوم روش معرفتی استدالل عقلی  نتیجۀ رویکرد دنیوی انسان مدرن / 
استبداد استعماری در کشورهای اسالمی  حکومت منّورالفکران غرب گرا 

در کشورهای اسالمی 
)خارج 96( جامعه شناسی )1( - درس های 2 و 7 / جامعه شناسی )2( - درس 2   )3(

انجام مناسک حج  بخشی از فرهنگ آرمانی جامعه / سوء مدیریت  
نشانۀ عدم عقالنیت / جان باختن زائران  نتیجۀ غیرارادی کنش اجتماعی / 

برقراری عزای عمومی  هنجار اجتماعی است.
)تغییر جزئی( جامعه شناسی )1( - درس های 10 و 12 / جامعه شناسی )2( - درس 3   )2(

در یک جهان دینی و معنوی، هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی 
کنند، به رسمیت شناخته نمی شوند.

مغوالن به سرعت تحت تأثیر فرهنگ هایی قرار می گرفتند که از نظر نظامی از 
آنان شکست خورده بودند زیرا فرهنگ آن ها، قومی و قبیله ای بود و شایستگی های 

جهانی شدن را نداشت.
جهان اجتماعی مشرکانۀ اساطیری و جهان اجتماعی سکوالر و دنیوی، آدمی را 

نه تنها از حقیقت جهان، بلکه از حقیقت خود نیز بیگانه می کند.
)تغییر جزئی( جامعه شناسی )1( - درس 6 / جامعه شناسی )2( - درس های 5 و 14   )4(

بررسیعبارتهاینادرست:
محدود  طبیعت  جهان  به  را  هستی  جغرافیای  کسانی که  اول   عبارت 
با استفاده از شناخت عقالنی )نه شهودی( و شناخت وحیانی به  نمی دانند، 

تفسیر علمی نسبت به ارزش های سیاسی می پردازند.
ک همۀ صورت های روشنگری کنار گذاشتن وحی  عبارت دوم  وجه اشترا

و شهود در شناخت حقیقت است.
عبارت چهارم  تعامل عالمان دینی در نخستین رویارویی غرب متجّدد با 

جهان اسالم براساس ضرورت حفظ امنیت )نه استقالل( بود.
)تغییر جزئی( جامعه شناسی )1( - درس های 5 و 7 / جامعه شناسی )2( - درس 9   )2(

یکدیگر  با  متمادی  سالیان  که  انسان هاست  از  گروهی  زندگی  شیوۀ  فرهنگ 
زندگی می کنند. اینکه ایثارگری مورد تحسین جامعه قرار گیرد، به فرهنگ یا 

همان شیوۀ زندگی و عقاید و ارزش های جامعه بستگی دارد.

۲۳۰  

۲۳۱  

۲۳۲  

۲۳۳  

۲۳۴  

۲۳۵  
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)خارج 97( ریاضی و آمار )1( - فصل 1 - درس 2   )1(
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)تغییر کلی( ریاضی و آمار )1( - فصل 2 - درس 1   )4(

y باید اعدادی صحیح باشند: x و دقت کنید که
 � = = اعداد صحیح − −{..., , , , , ,...}2 101 2  
 | |x | مقادیری نامنفی هستند، حالت های زیر برای |y | و |x با توجه به اینکه

| می تواند وجود داشته باشد: |y و
1( | | ,| y | ,x x y= = ⇒ = ± =2 0 2 0 ⇒ −( , ),( , )2 0 20  
2( | | , | | ,x y x y= = ⇒ = = ±0 2 0 2 ⇒ −( , ),( , )0 2 0 2  
3( | | , | | , ( , ),( , ),( , ),( , )x y x y= = ⇒ = ± = ± ⇒ − − − −1 1 1 1 11 1 1 11 1 1  

f دارای 8 عضو به صورت زوج مرتب است. پس رابطۀ
)تغییر کلی( ریاضی و آمار )1( - فصل 2 - درس 4   )3(

g را تشکیل می دهیم: x( ) ابتدا تابع
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f x
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f را حل می کنیم: x g x( ) ( )= حال معادلۀ
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)خارج 97( ریاضی و آمار )1( - فصل 2 - درس 4   )3(
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۱۰۲  

۱۰۳  

۱۰۴  

)خارج 97( ریاضی و آمار )1( - فصل 3 - درس 1   )2(

در طراحی پرسش نامه، حتی االمکان بهتر است از پرسش های ساده و تستی استفاده 
کنیم و هدف پرسش نامه باید کامالً معلوم باشد. ضمناً نباید از سؤاالت هدایت شونده 

)راهنمایی کننده( استفاده کنیم، چون روی ذهنیت مخاطب، تأثیر می گذارد. 
)خارج 97( ریاضی و آمار )1( - فصل 3 - درس 3   )4(

ابتدا میانگین داده ها را تعیین می کنیم، سپس انحراف معیار آن ها را می یابیم:
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)تغییر کلی( ریاضی و آمار )2( - فصل 1 - درس 1   )2(

با استفاده از قوانین گزاره ها داریم:
 p q p q p q q p⇔ ≡ ⇒ ∧ ⇒ ≡ ∨ ∧ ∨( ) (q p) ( ) ( )∼ ∼  
 ≡ ∨ ∧ ∨ ∨ ∧(( ) ) (( ) )∼ ∼ ∼p q q p q p  
 ≡ ∧ ∨ ∧ ∨ ∧ ∨ ∧(( ) (q )) (( ) ( ))∼ ∼ ∼ ∼p q q p p q p  
 ≡ ∧ ∨ ∨ ∨ ∧(( ) F) (F (q p))∼ ∼p q  
 ≡ ∧ ∨ ∧( ) (p q)∼ ∼p q  
 ≡ ∨ ∨ ∧∼ ( ) ( )p q p q  

)خارج 97( ریاضی و آمار )2( - فصل 2 - درس 1   )2(
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)تغییر کلی( ریاضی و آمار )2( - فصل 2 - درس 2   )3(
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 [ x] y | | ( ) , x3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
3

0= − ⇒ = − − = − = − = − ≤ <  

 [ ] | | ( ) ,3 0 2 0 1 2 0 1 0 1 10 1
3

x y x= ⇒ = − = − = − = − ≤ <  

 [ ] | | ( ) ,3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
3

1
2

x y x= ⇒ = − = − = − = ≤ <  
بنابراین شکل گزینۀ )3( صحیح است.

)تغییر کلی( ریاضی و آمار )2( - فصل 2 - درس 2   )3(

y را رسم می کنیم: x x= + − = − +2 1 1 2| | | | ابتدا نمودار تابع
 1 0 1− = ⇒ =x x  

  SwHn ¾M keH» 1
¯IM ¾M keH» 2 »

    →    

۱۰۵  

۱۰۶  

۱۰۷  

۱۰۸  

۱۰۹  

۱۱۰  
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= نقدینگی )ج اسکناس ها + مسکوکات+  
مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری سپرده های قرض الحسنه+  

نقدینگی = + × + + =1500 2
3

1500 1200 1630 5330

1000

( )
��� ��

واحد  

حجم پول و نقدینگی درواقعیت متفاوت هستند اما کتاب درسی آن ها را یکسان 
در نظر گرفته است.

)خارج 98( اقتصاد - بخش 1 - فصل 2 / بخش 5 - فصل 1   )2(

الف(

حیازت:

بدون آن اولین تولید انسان امکان پذیر نبوده است.
برداشت از محصول آمادۀ طبیعت موجب مالکیت فردی می شود.

انسان محصول آمادۀ طبیعت را بدون این که کاری روی آن انجام دهد، 
مستقیماً  برداشت می کند.

ب( در صورتی که یک کشور با خلق مزیت های جدید اقتصادی، امکان تأمین 
بعضی نیازها را در داخل فراهم کند و به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

توجهی بیشتر داشته باشد، به وضعیت استقالل اقتصادی نزدیک می شود.
)خارج 98( اقتصاد - بخش 3  - فصل 2   )3(

این سؤال براساس کتاب نظام قدیم طراحی شده است.
الف( در مقایسه با دو فرمول ارائه شده، یعنی:

شاخص دهک ها )1 =
Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w

20
20

 

شاخص دهک ها )2 =
Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w

10
40

 

گرچه به اشتباه، اّما وضعیت توزیع درآمد  همان طور که می بینید، فرمول دوم ا
را مناسب تر نشان می دهد.

شاخص دهک ها = = + + + =
Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w

10
40

25
5 7 8 9

25
299

0 8� /   

ب( شاخصی که از بین این دو شاخص وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر بیان 
می کند، فرمول اول است، زیرا عدد بزرگتری را ارائه می دهد.

شاخص دهک ها = = +
+ =

Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w

20
20

25 17
5 7

42
12

== 3 5/  

ج( اما روشی که به درستی نامناسب بودن توزیع درآمدها را بیان می کند، عبارت 
شاخص دهک هااست از: =

Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w

10
10

 

)خارج 98( اقتصاد - بخش 1 - فصل های 2 و 3   )3(

الف( همۀ موارد درست هستند، به جز گزینۀ )3( که به اشتباه عوامل تولید را 
به 5 دسته تقسیم کرده در حالی که:

۱۳۱  











۱۳۲  

۱۳۳  

ب( برای ایجاد تعادل در بازار باید میزان عرضه و تقاضا در یک قیمت معین با 
هم برابر شود. در صورتی که عوامل بیرونی مثل دخالت دولت در قیمت گذاری 

از بین برود، بازار می تواند به سمت تعادلی شدن هدایت شود.
)خارج 98( اقتصاد - بخش 1 - فصل های 2 و 4   )1(

ک در نظر گرفته شده است! در این مسئله تنها هزینه، هزینۀ استهال

ک )الف = هزینۀ استهال
ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ SµÃ¤

kÃÿ¶ oµø  

= =160000000
20

8 000000, , , , تومان  
= درآمد خالص سالیانه )ب −®¨ k¶Anj ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ  
= − =40000000 8 000000 32000000, , , , , , تومان  

)خارج 98( اقتصاد - بخش 1 - فصل 2 / بخش 2 - فصل 3   )4(

الف( بررسی فرمول نادرست: با توجه به فرمول ارائه شده در گزینۀ )4(، در واقع 
گر هزینه های تولید از درآمد تولیدی بیشتر باشد، تولیدکننده به جای سود،  ا
اما در این فرمول به جای کلمۀ زیان، سود آمده است، فرمول  زیان می کند، 

درست سود عبارت است از:
= سود بنگاه هزینه های تولید− درآمد  

و فرمول مربوط به زیان نیز عبارت است از:
= زیان بنگاه > درآمد بنگاه درآمد− هزینه های تولید هزینه های تولید  

ب( بازار بورس با بررسی و شفاف سازی اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاری 
سهام و اوراق بهادار  تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند.

)خارج 98( علوم و فنون )1( - درس 10   )1(

جزو رخدادهای عمده برای زبان فارسی در دورۀ تاریخِی مورد نظر، نبوده است.
)خارج 98( علوم و فنون )1( - درس 4   )3(

کتاب »تاریخ الّرسل و الملوک« یا »تاریخ طبری« نوشتۀ محّمدبن جریر طبری 
است که بعدها به دست ابوعلی بلعمی با نام »تاریخ بلعمی« به فارسی ترجمه شد.

)خارج 98( علوم و فنون )2( - درس 10   )2(

ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان به شعر و ادب فارسی از 
ویژگی های زبانی شعر سبک هندی است.

)خارج 98( علوم و فنون )2( - درس 7 / علوم و فنون )3( - درس 10   )2(

بررسیعبارتهاینادرست:

الف( کلیم کاشانی از شاعران قرن یازدهم است.
عّباس صفوی  شاه  دورۀ  در  عّباسی  رضا  و  اسماعیل  شاه  دورۀ  در  بهزاد  ب( 

می زیسته اند.
)تغییر کلی( علوم و فنون )2( - درس 10   )3(

در این گزینه »عّباس نامۀ« وحید قزوینی دارای نثر مصنوع است و تمام موارد 
دیگر به نثر ساده نگاشته شده اند.

۱۳۴  

۱۳۵  

۱۳۶  

۱۳۷  

۱۳۸  

۱۳۹  

۱۴۰  
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بررسى سایر گزینه ها

1( صدای سبز: سّیدعلی موسوی گرمارودی / زمستان 62: اسماعیل فصیح / 

تنّفس صبح: قیصر امین پور

 / سرشار  محمدرضا  کوچک:  مهاجر   / امین پور  قیصر  آفتاب:  کوچۀ  در   )2

گهان: قیصر امین پور آیینه های نا

دردار:  آینه های   / گرمارودی  موسوی  سّیدعلی  ک:  تا گیسوی  برآشفتن   )4

هوشنگ گلشیری / بی بال پریدن: قیصر امین پور
)خارج 99( علوم و فنون )3( - درس 4   )2(

یکی از ویژگی های زبانی در شعر دورۀ بیداری، کم توّجهی به کاربرد جمله ها و 

ترکیب های زبانی است که عوامل زیر در آن نقش داشته اند:

1- اغلب شاعران صرفاً به محتوا گرایش داشتند.

2- برخی شاعران تسّلط کافی برای ادبیات کهن نداشتند.

بودند به  گزیر  نا آثار در روزنامه ها  انتشار  گاه سازی مردم و  آ برای  3- شاعران 

شتاب شعر بسرایند.
)خارج 99( علوم و فنون )3( - درس 1   )2(

بررسیمواردنادرست:

الف( فّرخی یزدی، تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه مسعود سعد و سعدی بود 

و در شعرش از پیچیده گویی های خاقانی اثری وجود ندارد.

ب( وی در دورۀ هفتم مجلس نمایندۀ مردم یزد شد نه دورۀ پنجم.

ج( بیت درج شده در سؤال، بخشی از تصنیف معروف »عارف قزوینی« است.
)خارج 99( علوم و فنون )2( - درس 9   )1(

مکنّیه  استعارۀ  )ذوب شد(   گداخت.  فلز[  یا  روغن  ]مانند  جانم  و  تن 

غیرتشخیص

من ]مانند پرنده ای هستم[ که پر و بالم شکسته است.  استعارۀ مکنّیه 

غیرتشخیص
بررسى سایر گزینه ها

2( جان بخشی به روز

3( جان بخشی به قلم )خامه( و خط

4( جان بخشی به سرشک )اشک(
)خارج 99( علوم و فنون )2( - درس های 3، 6، 9 و 12 / علوم و فنون )3( - درس های 9 و 12   )2(

استعاره: جان بخشی به دنیا / عشوۀ دنیا: اضافۀ استعاری 

تشبیه: تشبیه کسی که دلش را در ازای دنیا از دست دهد به کسی که یوسف 

را به سیم قلب بفروشد.

ایهام: سودا: 1- معامله 2- سیاه

ایهام تناسب: قلب:1- قاّلبی )معنی درست( 2- دل )معنی نادرست و متناسب 

با دست و دل(

۱۴۳  

۱۴۴  

۱۴۵  

۱۴۶  

)خارج 99( علوم و فنون )1( - درس 12 / علوم و فنون )2( - درس 3   )4(

استعاره: -
تشبیه: خال به زاغ / عذار به باغ

جناس: زاغ = باغ
بررسى سایر گزینه ها

1( استعاره: ماه: استعاره از یار     تشبیه: ماه خور آیین / گلچهر     جناس: -
2( استعاره: -     تشبیه: -     جناس: حرب - حربه / مقیم - مقام

3( استعاره: جان بخشی به شادی     تشبیه: -     جناس: -
)خارج 99( علوم و فنون )2( - درس 3   )1(

بررسیوجهشبهدرسایرگزینهها:

2( مقایسۀ یار با عمر / وجه شبه: عزیز بودن 
3( سر به گوی / وجه شبه: پرتاب شدن با چوگان )به تعبیری »باختن«(

4( مژگان به تیر / وجه شبه: از جوشن گذشتن 
)خارج 99( ترکیبی علوم و فنون )1(، علوم و فنون )2( و علوم و فنون )3(    )3(

اسلوب معادله: -
جناس: گنج، کنج )جناس ناهمسان اختالفی(

بررسى سایر گزینه ها

1( حس آمیزی: شنیدن بو )درآمیختن دو حّس شنوایی و بویایی(
تشخیص:  جان بخشی به باد و گل ها

2( لّف و نشر: لّف ها: چشم و لعل لب / نشر ها: بادام و شکر )مرّتب(

تشبیه :چشم به بادام / لب به شکر / لعل لب )اضافۀ تشبیهی(
4( مجاز: سر: مجاز از قصد و اندیشه

کنایه: کوس بدنامی زدن
)خارج 99( ترکیبی علوم و فنون )1(، علوم و فنون )2( و علوم و فنون )3(   )2(

استعاره: دهان تیشه
حس آمیزی: تلخ نشستن / نسبت دادن شیرینی به کار

ایهام: شیرین در مصراع دوم )1- دلپذیر 2- شیرین خانم که در این صورت 
»کار« ادات محسوب می شود.(

کنایه: شیرین کردن دهان / تلخ بودن 
)خارج 99( ترکیبی علوم و فنون )1(، علوم و فنون )2( و علوم و فنون )3(    )2(

جناس تام )بیت»ب«(: روی )جهت( و روی )رخ(
لّف و نشر )بیت»ج«(: لف ها: ایمان و کفر / نشرها: رخسار و زلف )مرّتب(

تشبیه )بیت»الف«(: کوی یار به بهشت
 ایهام تناسب )بیت»د«(: بو )اّول(: 1- امید و آرزو )معنی درست( 2- رایحه 

)معنی نادرست و متناسب با »نسیم، گل، باغ، گلستان«( 
بو )سوم(: 1- رایحه )معنی درست( 2- امید و آرزو )معنی نادرست و متناسب 

با »آرزو«( 

۱۴۷  

۱۴۸  

۱۴۹  

۱۵۰  

۱۵۱  
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)خارج 99( تاریخ )1( - درس 15   )2(

ریشۀ  و  اصل  منیژه«  و  »بیژن  داستان  مانند  شاهنامه  داستان های  برخی 
اشکانی دارند.

)خارج 99( تاریخ )2( - درس 1   )3(

مؤلفی  از  سیستان«  »تاریخ  کتاب  محلی،  تاریخی  آثار  معروف ترین  از  یکی 
ناشناخته و در موضوع تاریخ سیستان از ایام قدیم تا سال 725 ق. می باشد.

)خارج 99( تاریخ )2( - درس 6   )1(

پس از امام سجاد )ع(، امامان شیعه، عمدۀ کوشش خود را بر ترویج اسالم، 
گردان توانمند متمرکز کردند و  مبارزه با جریانات فکری منحرف و تربیت شا

منظومه ای از معارف اسالمی را با عنوان »مکتب اهل بیت« به وجود آوردند.
)خارج 99( تاریخ )2( - درس 8   )1(

باعث  اعراب فرو ریخت و  این واقعه، عظمت قدرت ساسانیان در چشم  اثر  بر 
تشویق و تحریک بیشتر آنان برای هجوم به کاروان ها و آبادی های مرزی ایران شد.

)خارج 99( تاریخ )2( - درس 16   )4(

لئوناردو داوینچی دارای هوش و نبوغ سرشاری بود. او عالوه بر آنکه در نقاشی، 
مجسمه سازی و معماری سرآمد هنرمندان به شمار می رفت، در علوم مختلف 
از جمله ریاضی، مهندسی و زمین شناسی نیز سررشته داشت. مشهورترین اثر 

نقاشی او »شام آخر« و »مونالیزا« )لبخند ژکوند( است.
)خارج 99( تاریخ )2( - درس 16   )3(

لوتر در سال 1517م. فهرستی از نظریات خود را در 95 اصل تدوین کرد و بر 
دِر کلیسای ویتنبرگ )شهری در کشور کنونی آلمان( آویخت و از مردم خواست 
دربارۀ آن ها با هم گفت وگو کنند. پاپ، با تکفیر لوتر از امپراتور مقدس روم خواست 
و  پاپ  به  و  کردند  لوتر حمایت  از  آلمانی  اما شاهزادگان  کند.  را سرکوب  او  تا 
امپراتور، اعتراض )پروتست( کردند. از این روی آنان به »پروتستان« معروف شدند.

)خارج 99( تاریخ )3( - درس 1   )3(

کتاب  مؤلف  و  ناصری  عصر  مورخان  از  خورموجی،  محمدجعفر  میرزا 
»حقایق االخبار ناصری« که از منتقدان تملق گویی بوده، نخستین کسی است 

که واقعیت قتل امیرکبیر را بازتاب داده است.
)خارج 99( تاریخ )3( - درس 2   )2(

ظهور انقالب صنعتی تحوالت مهمی در پی داشت که شتاب گرفتن و گسترش 
استعمار از جملۀ آن ها بود.

)خارج 99( تاریخ )3( - درس 3   )2(

کم عرف  کم تشکیل شده بود: محا سازمان قضایی عصر قاجار از دو گونه محا
کم شرع و محا

کم عرف  به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت،  محا
کم را قضات و مأمورانی  نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کردند. این محا

اداره می کردند که از مقامات حکومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند.
کم شرع  دعاوی مدنی مانند دعواهای خانوادگی، ملکی و ارث را حل  محا
هزینه های  و  می کردند  قضاوت  روحانیون  کم،  محا این  در  می کردند.  فصل  و 

رسیدگی برعهدۀ طرفین دعوا بود.

۱۹۰  

۱۹۱  

۱۹۲  

۱۹۳  

۱۹۴  

۱۹۵  

۱۹۶  

۱۹۷  

۱۹۸  

)تغییر کلی( تاریخ )3( - درس 5   )1(

در  و  می آراستند  محفلی  نو  سال  مراسم  در  بودند،  تهران  در  که  اروپاییانی 
آن، با پوشیدن لباس های مختلف و زدن صورتک )ماسک( بر چهره، جشن 
بالماسکه برپا می کردند. در مراسم سال 1283 ش. مسیو نوز بلژیکی که طبق 
قرارداد گمرکی ایران و روسیه کارگزار روس ها در امور گمرک ایران بود، با لباس 
در  عکس  این  گرفت.  عکس  داشت،  دست  به  قلیان  درحالی که  و  روحانیون 
محرم همان سال در میان مردم عزادار پخش و موجب اعتراض مردم شد؛ زیرا 
بلژیکی ها که از سال 1315 ق / 1276 ش ادارۀ گمرک های ایران را به دست 
بودند.  کرده  تحریک  بر ضد خود  را  افکار عمومی  بدرفتاری،  با  بودند؛  گرفته 
رهبری این حرکت را آیت اهلل سید عبداهلل بهبهانی بر عهده داشت. در واقع این 

اولین جرقۀ نهضت مشروطه بود.
)خارج 99( تاریخ )3( - درس 9   )4(

دولت دکتر مصدق برای مقابله با تهدیدها و تحریم های اقتصادی انگلستان، 
برنامۀ اقتصاد بدون نفت را اجرا کرد.

)خارج 99( جغرافیا )1( - درس 2   )2(

در  ریزگردها  بحران  آمدن  پدید  اخیر، موجب  تداوم خشکسالی در سال های 
کشورهای جنوب غربی آسیا، در فصل های مختلف سال شده است.

بررسیعبارات:

بحران ریزگردها  چه چیز تداوم خشکسالی  چرا 
فصل های مختلف سال  چه موقع کشورهای جنوب غربی آسیا  کجا 

)خارج 99( جغرافیا )1( - درس 4   )4(

بررسى  گزینه ها

1( به شکل منظم و موازی با جهت شمال غربی و جنوب شرقی امتداد پیدا 
کرده است.

گرس و یکی از ویژگی های آن را بیان می کند، درنتیجه  2( شیوۀ شکل گیری زا
این گزینه می تواند پاسخ درست باشد.

3( تنها فرسایش به وسیلۀ آب های جاری سبب تغییر شکل آن نشده است.
4( در کتاب درسی، اشاره ای به عبارت این گزینه نشده است. 

گزینۀ )2( به پاسخ این سؤال نزدیک تر است ولی طراح محترم سازمان سنجش 
گزینۀ )4( را به عنوان پاسخ درست مّدنظر گرفته است.

)خارج 99( جغرافیا )1( - درس 6   )1(

اتفاقی و مقدار آب آن ها در  رودهای مناطق نسبتاً خشک بیشتر طغیانی و 
سال های مختلف متفاوت است و از این آبگیرها سرچشمه می گیرند )الزم به 
گهانی می باشد.(  نا و  رگباری  به صورت  بارش  این مناطق  که در  توضیح است 
بنابراین گزینۀ )2( درست است، اما طراح محترم سازمان سنجش گزینۀ )1( را 

به عنوان پاسخ درست درنظر گرفته است.

۱۹۹  

۲۰۰  

۲۰۱  

۲۰۲  

۲۰۳  
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هرچند »الَکَّذاب« بر وزن »فَّعال« اسم مبالغه و به معنای »بسیار دروغگو« 
است، ولی استثنائاً »دروغگو« نیز کاربرد دارد و کامالً درست است.

برای بار سّوم: للمّرة الثالثة )»سّوم« در فارسی عدد ترتیبی است؛ بنابراین در 
ترجمه به عربی آن نیز باید از عدد ترتیبی استفاده شود.( ]رد گزینه های )1( و )4([
فعل مضارع« معادل »نزدیک  + نزدیک بود غرق شود: کاَد یَغرق )ترکیب »کاَد

بود+ مضارع التزامی« است.( ]رد گزینۀ )4([
)خارج 1400( عربی )1( - درس 3   )2(

]گزینۀ[ مناسب را دربارۀ مفهوم مشخص کن:
ترجمۀ عبارت: مردم خوابند و هنگامی که بمیرند، ]از خواب غفلت[ بیدار می شوند.

مفهوم این عبارت این است که آدمی معموالً در این جهان در خواب غفلت به سر 
می بََرد و هنگامی که بمیرد با حقایق امور آشنا شده و آن وقت است که از خواب 

غفلت و جهالت برمی خیزد. این مفهوم با بیت گزینۀ )2( کامالً مطابقت دارد.
 ]گزینۀ[ نادرست را در تجزیه و ترکیب مشخص کن )177-175(:

)خارج 1400( عربی )2( - درس 7   )3(

ترجمۀ آیه: و نعمت خدا را بر خودتان یاد کنید، آن گاه که دشمن ]یکدیگر[ 

بودید، پس میان دل هایتان اُلفت نهاد.
َل«، ماضی  )من باب تفّعل(  )من باب تفعیل( )فعل »أَلََّف« بر وزن »فَعَّ

ل.( صیغۀ »للغائب« از باب تفعیل است نه تفعُّ
)خارج 1400( عربی )3( - درس 3   )1(

ترجمۀ عبارت: همۀ دانش آموزان در سالن امتحانات حاضر شدند، به جز علی.

نکرة  معرفة )َعلَم( )»علّي« یک اسم خاص است که در عربی به آن »َعلَم« 
گفته می شود.(

)خارج 1400( عربی )1( - درس 4   )3(

اسکناس(  = ترجمۀ عبارت: چین اّولین کشور در جهان است که پول]های[ کاغذی )

را به کار بُرده است.
اسم  با  نباید  را  به معنای »جهان«  )»العالَم«  است.  نادرست  فاعل   اسم 

فاعل »العالِم« به معنای »دانشمند« اشتباه کنیم.(
 ]گزینۀ[ مناسب را برای پاسخ سؤاالت زیر مشخص کن )185-178(:

)خارج 1400( عربی )3( - درس 4   )1(

]گزینۀ[ نادرست را در حرکت گذاری حروف مشخص کن:
الُمفتََرُس  الُمفتَرُِس )»الُمفتَرِس« به معنای »درنده، شکارچی درنده« بر 

وزن »ُمفتَِعل« و اسم فاعل از باب »افتعال« می باشد.(
اِبتَعاًدا  اِبتِعاًدا )»ابتعاد« بر وزن »اِفتِعال« است و حرف »تـ« در آن باید 

ـَ«.( مکسور »ـِ« باشد نه مفتوح »
ترجمۀ  گزينه ها

1( جانور درنده این شکار )طعمه( را تعقیب می کند و از النه، بسیار دور می شود.
2( مرِد پُرگناه تالش کرد که خودش را اصالح کند، ]ولی[ در آغاز نتوانست.

۱۷۴  

۱۷۵  

۱۷۶  

۱۷۷  

۱۷۸  

چشمانش  می خورد،  خود  دهان  از  بزرگ تر  طعمه ای  هنگامی که  تمساح   )3
مایعی ترّشح می کند که ]آن[ مانند اشک ها هستند.

4( ایران از کشورهای زیبا در جهان و مشهور به بسیاری از مناطق جّذاب ]و 
دلُربا[ است.

)خارج 1400( عربی )2( - درس های 4 و 6   )2(

»الم« )لِـ( را که تفاوت دارد، مشخص کن )در معنا(:
در گزینۀ )2(، با توجه به  معنای عبارت، حرف »لـ« به معنای »تا، تا اینکه« 
است، زیرا عّلت و سبب جملۀ قبل از خود را بیان می کند که در چنین حالتی 

به آن »الم ناصبه« گفته می شود.
ک و کود نیاز داریم تا ُگل رشد کند. ترجمۀ عبارت: به خا

بررسى سایر گزینه ها

1( »لِـ« در »فَلُْنجالِس«، الم امر و به معنای »باید« است. از کسرۀ آخر فعل که به آن 
»کسرۀ عارضی« گفته می شود، به راحتی می توان به مجزوم بودن فعل مضارع پی برد.

گر بخواهیم دانش فرابگیریم، باید با دانش آموختگان )فقیهان و دانشمندان(  ترجمه: ا
همنشینی کنیم.

ع« الم امر و به معنای »باید« است. 3( »لِـ« در »لُیشجِّ
ترجمه: تماشاچیان، باید بازیکنان را در مسابقات تشویق کنند.

4( »لِـ« در »لُیطعموا« الم امر و به معنای »باید« است. از معنای عبارت به همراه 
حذف »َن« در آخر فعل مضارع می توان به مجزوم بودن فعل مضارع پی برد.

ترجمه: مؤمنان باید از آنچه می خورند، به مسکینان )بیچارگان( غذا بخورانند.
)خارج 1400( عربی )2( - درس 1  )2و3( 

کلمۀ »خیر« یا »شّر« را که اسم تفضیل نیست، مشخص کن:
با توجه به معنای عبارات در گزینۀ )2(، »َشّر« و در گزینۀ )3( »َخیر« معنای 

تفضیلی ندارد.
ترجمۀ عبارت گزینۀ )2(: آلودگی هوا بد است و آن از تهدیدکننده های نظام 

طبیعت است.
ترجمۀ عبارت گزینۀ )3(: خوشبختی پس از چیرگی بر مشکالت، برای انسان 

کار خوبی است.
بررسى سایر گزینه ها

1( »َخیر« به معنای »بهترین« تفضیلی است.
ترجمه: بهتریِن مردم کسی است که به دیگران در نیازهای روزانه شان یاری رسانَد.

4( »َشّر« به معنای »بدترین« تفضیلی است.
ترجمه: موش ها به کشتزار ها یورش بردند و این کار از بدترین تخریب کنندگان 

طبیعت است.
براساس کلید سازمان سنجش، پاسخ صحیح گزینۀ )3( می باشد، درصورتی که 

گزینه های )2( و )3( هر دو پاسخ صحیح این تست به شمار می روند.
)خارج 1400( عربی )2( - درس 3   )1(

جواب شرط را که متفاوت است، مشخص کن:
در گزینۀ )1(، »إن« ادات شرط، »یقدر« فعل شرط و جواب شرط جملۀ اسمّیۀ 
= »هو قد تَغّلب ...« است، به همین دلیل قبل از آن »فَـ« )فاء جواب شرط

فاء جزای شرط( آمده است.
گر کسی بتواند تو را خشمگین کند، او ]قطعاً[ بر تو چیره شده است. ترجمۀ عبارت: ا

۱۷۹  

۱۸۰  

۱۸۱  
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4( از نظر ابن سینا، طبیعت مرتبه ای از هستی است که دارای حرکت است و 
رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد جزء ذات عالم طبیعت است و از آن 

جدایی ناپذیر است، نه اینکه تحوالت موجودات، منشأ طبیعت آن ها باشد.
)خارج 1400( فلسفه )2( - درس 11   )3(

بررسى  گزینه ها

1( انتزاعی بودن به معنای عدم واقعیت نیست.
2( ماهیت، ساخته و پرداختۀ ذهن افراد نیست، بلکه ماهیت، انتزاع شده از 

واقعیت خارجی است.
3( اذهان عادی، مسئلۀ اصالت ماهیت را بهتر از اصالت وجود درک می کنند، یا 

اصطالحاً حقیقت را وارونه درک می کنند.
4( مالصدرا، عقل را به عنوان پایۀ استدالل خود به کار می بُرد و شهود و وحی را 

به عنوان شاهد و تأیید به کار می گرفت.

)خارج 1400( روان شناسی - سال 98 - درس 1   )3(

مصاحبۀ بدون نظام، روش بسیار وقت گیر و نیازمند آموزش های ویژه است.
بررسى سایر گزینه ها

1( از مصاحبۀ بدون ساختار )بدون نظام( برای اخذ اطالعات عمیق استفاده می شود.

2( آزمون در دفعات متعدد اجرا باید نمرۀ یکسان یا تقریباً یکسانی به ما بدهد.
4( در پرسش نامه از افراد مستقیماً دربارۀ رفتار و احساساتشان سؤال می شود. 

)این سوال از درس 1 چاپ 98 آمده است و در چاپ 99 حذف شده است(.
)خارج 1400( روان شناسی - درس های 1 و 5   )1(

گر  حل مسئله که عبارت است از یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف ا
بر پردازش  از حل مسئلۀ مبتنی  کارآمدتر  باشد،  بر پردازش مفهومی  مبتنی 

کی است. ادرا
بررسى سایر گزینه ها

کیفی  ویژگی های  ویژگی های حسی تحت  تأثیر  پردازش مفهومی عالوه بر   )2
قرار دارد.

می تواند  که  است  تصمیم گیری  و  مسأله  حل  شناخت،  مرتبۀ  عالی ترین   )3
کی باشد یا مفهومی. مبتنی بر پردازش ادرا

4( انسان ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی کنند.
)خارج 1400( روان شناسی - درس 1   )1(

فرضیه، پاسخی خردمندانه و سنجیده به مسئله های علمی است.
)خارج 1400( روان شناسی - درس 2   )4(

ایده آل هایی مثل هنرمند یا فیلسوف شدن )ایده آل های فردی( خود آرمانی را 
شکل می دهند.

)خارج 1400( روان شناسی - درس 2   )2(

کنش  تا 12 سالگی، دورۀ کودکی است که وا تولد  از  از رشد هیجانی  منظور 
دیگران به خصوص مادر به هیجانات کودک جهت می دهد.

۲۶۰  

۲۶۱  

۲۶۲  

۲۶۳  

۲۶۴  

۲۶۵  

بررسى سایر گزینه ها

1( رشد هیجانی در کودکی، فرایندی پیچیده است.

3( ابتدایی ترین جنبۀ رشد، رشد جسمانی - حرکتی است.

4( ترحم و سپاسگزاری هیجانات مرکب و ترس و خشم، هیجانات ساده هستند.
)خارج 1400( روان شناسی - درس 2   )4(

رسش یا پختگی به رفتارهایی گفته می شود که وابسته به آمادگی زیستی هستند.
)خارج 1400( روان شناسی - درس 2   )1(

نوجوانی دوره ای است که با شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی همراه است.
بررسى سایر گزینه ها

2( ممکن است در پایان نوجوانی، نوجوان هویت مثبت یا منفی کسب کند.

مسائل  مورد  در  فرد  تا  می شود  باعث  نوجوانی  در  شناختی  سریع  رشد   )3

کنش دقیق تری بدهد. اخالقی بهتر قضاوت کند و وا

کیفی  ویژگی های  براساس  و  مفهومی  به صورت  غالباً  را  اطالعات  نوجوان   )4

)ذهنی( پردازش می کند.
)خارج 1400( روان شناسی - درس 4   )3(

در حافظۀ کاذب، فرد به غلط ادعا می کند رویدادی قبالً اتفاق افتاده است که 

در حقیقت آن رویداد اتفاق نیفتاده است.
)خارج 1400( روان شناسی - درس 3   )2(

محرومیت حسی شرایطی است که در آن هیچ یک از گیرنده های حسی مانند 

چشم، گوش و غیره به وسیلۀ محرک های بیرونی تحریک نشود.
بررسى سایر گزینه ها

1( در محرومیت حسی هیچ یک از گیرنده های حسی تحریک نمی شود و فرد 

قدرت انتخاب توجه به محرک را ندارد.

3( تحریک حواس با محرک های متنوع مربوط به درگیری حواس مختلف است 

نه محرومیت حسی.

4( محرومیت حسی نوعی شکنجه تلقی می شود و بسیار آزاردهنده است.
)خارج 1400( روان شناسی - درس 3   )1(

تازگی موضوع ارائه شده، تمرکز ایجاد می کند.
بررسى سایر گزینه ها

2( یکنواختی و ثبات نسبی مانع تمرکز است.

گاهی و آشنایی نسبی با محرک موجب خوگیری می شود و مانع تمرکز است. 3( آ

گاهی و آشنایی نسبی با موضوع مورد نظر است که  4( این گزینه نیز بیانگر آ

مانع تمرکز می شود.
)خارج 1400( روان شناسی - درس 3   )2(

ردیابی عالمت )هدف( غایب معرف هشدار کاذب است، یعنی در این حالت فرد 

به جای آن که عالمت غایب را ردیابی نکند، آن را ردیابی می کند.

۲۶۶  

۲۶۷  

۲۶۸  

۲۶۹  
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)داخل 99( اقتصاد - بخش 1  - فصل 2   )4(

دقت کنید طراحی این سؤال براساس کتاب نظام قدیم بوده و سودهای ویژه و 
حسابداری در نظر گرفته نشده است و صرفاً عملکرد بنگاه از نظر سوددهی یا 

زیان دیدگی مطرح شده است.
ابتدا درآمد تولیدکننده را حساب می کنیم:

= درآمد تولیدکننده قیمت هر واحد کاال× تعداد کاال  
درآمد = × =2200 1 200000 2 640000000, , , , , دالر  
اجاره بهای ساالنه = × =12000000 12 144 000000, , ( ) , ,½I¶ دالر  
حقوق ساالنۀ 15 کارمند = × × =850000 15 12 153000000, ( ) ( ) , ,oÿº ½I¶ دالر  
ک سالیانه هزینۀ استهال = × =30

100
153 000000 45 900000, , , , دالر  

= جمع هزینه های سالیانه ک+ حقوق+ اجاره مواد اولیه+ هزینۀ استهال  
= جمع هزینه های سالیانه + +144 000000 153 000000 45 900000, , , , , ,  
+ =185000000 527 900000, , , , دالر  
= سود سالیانه − درآمد مجموع هزینه ها  
سود = − =2 640000000 527 900000 2 112 100000, , , , , , , , دالر  

چون مجموع هزینه ها از درآمد تولیدکننده، کم تر است و پاسخ عددی مثبت 
است، بنابراین او سود کرده است.

)داخل 99( اقتصاد - بخش 1  - فصل های 1 و 2    )4(

الف( منظور از بهره وری به دست آوردن بیش ترین خروجی با کم ترین ورودی 
بیشتری  آنکه محصول  دارند،  یکسانی  تولید  عوامل  که  تولیدکننده  دو  است. 

داشته باشد بهره وری بیش تری داشته است.
ب( چنانچه انسان در نیازهای مادی و حیوانی خود متوقف شود، کمال جویی 

به نوعی به سیری ناپذیری تبدیل می شود.
ج( دو ویژگی منابع و امکانات یعنی 1- محدودیت منابع و امکانات موجود و 
در دسترس و 2- محدودیت انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود 
آن  به  اقتصاددانان  که  می کند  ایجاد  را  وضعیتی  متعدد،  مصارف  قابلیت  با 

»کمیابی« می گویند.
)تغییر جزئی( اقتصاد - بخش 1  - فصل 4   )3(

در صورت اصلی سؤال کنکور قسمت )ب( سؤال به اشتباه عددی اعشاری 
است که ما آن را اصالح کرده ایم.

وارد  کل  تولید  محاسبات  در  اولیه  مواد  و  واسطه ای  کاالهای  که  کنید  توجه 
نمی شوند، زیرا ارزش آن ها قبالً در بطن کاالی نهایی محاسبه شده است.

ارزش مواد غذایی = × =60
100

480 288
Â]Ivº S÷¹Å

  

ارزش خدمات = × + =50
100

480 288 384
768

( )
Â]Ivº S÷¹Å ÂÄHmü jH¼¶
� ��� ���  

)GDP( تولید ناخالص داخلی = ب( 

)خدمات+ موادغذایی+ ماشین آالت صنعتی( ارزش  

۱۲۲  

۱۲۳  

۱۲۴  

= + + =480 288 384 1152  

ک سالیانه هزینۀ استهال = ×1
3

GDP( )Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U الف( 

= × =1
3

1152 384  
ج(

)NDP( تولید خالص داخلی = −GDP( )Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ  

= − =1152 384 768  
)NDP( تولید خالص داخلی سرانه = = =NDP

®¨ SÃ÷µ]
768
20

38 4/ د( 

)داخل 99( اقتصاد - ترکیبی بخش های 1، 2 و 5   )2(

الف( بورس با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های 
مفید اقتصادی در کاهش نرخ تورم مؤثر است. 

کید می کند: »مالکیت شخصی که از راه مشروع  ب( اصل 47 قانون اساسی تأ
باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند« مربوط به محور »حقوق 

اقتصادی شهروندان« است.
هر  باشد،  سال   20 تولیدی  بنگاه  یک  فیزیکی  سرمایه های  عمر  چنانچه  ج( 
ک درنظر  استهال به منظور هزینۀ  بنگاه  کل  تولید  از   5

100
یا  1

20
برابر ساله 

کگرفته می شود. هزینۀ استهال = = =1
20

5
100

5%  

د( در اصل 44 قانون اساسی محدودۀ فعالیت های بخش های دولتی به شرح 
زیر معرفی شده است:

و  بزرگ  صنایع  کلیۀ  مادر،  صنایع  نیرو،  تأمین  بیمه،  راه آهن،  راه،  بانکداری، 
مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، سدها و شبکه های آبرسانی بزرگ، رادیو 

و تلویزیون و ... 
)داخل 99( اقتصاد - بخش 1  - فصل 4   )1(

متأسفانه پاسخ قسمت )ب( و )ج( در هیچ یک از گزینه ها وجود ندارد و صرفاً 
از قسمت )الف( و )د( می توان به پاسخ رسید.

الف( قیمت خدمات سرمایه  ردیف 1 )درآمد صاحبان سرمایه(
ک و مستغالت( اجاره بها  ردیف 6 )درآمد صاحبان امال

د( سرانه به سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه 
گفته می شود. )با همین دو قسمت پاسخ سوال پیدا شد.( 

= درآمد مّلی + درآمد مشاغل آزاد+ درآمد صاحبان سرمایه ب( 
+ سود شرکت ها و مؤسسات + دستمزدها + حقوق ها اجاره بها  

درآمد مّلی = + × + + ×9897 1
3

9897 8856 2
3

9897

6251

6598

( ( )) ( )

� ���� ����

��� ��
 

+ + + + =6442 1
5

6442 8856 8856 41103 6

3059 6

( ( )) ,

/

/
� ��� ���

 

= درآمد سرانه = =
ÂØ±¶ k¶Anj
®¨ SÃ÷µ]

jnIÃ±Ã¶
·¼Ã±Ã¶

41103 6
50

41103600
50

/
ج( 

=822072  
د( سرانه سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه است.

۱۲۵  

۱۲۶  
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بررسى  گزینه ها

1( نقاشی مدرسه )داللت تضمنی( - مدیر مدرسه )داللت التزامی( - نظافت 
مدرسه )داللت تضمنی(

2( ورود به مدرسه )داللت مطابقی( - مدرسه را دزد برد )داللت التزامی( - 
مرتب کردن مدرسه )داللت التزامی( 

3( از مدرسه اجازه گرفتند )داللت التزامی( - تزئین مدرسه )داللت تضمنی( - 
خارج شدن از مدرسه )داللت مطابقی(

4( مدرسۀ ما )داللت مطابقی( - ناراضی بودن تمام مدرسه )داللت التزامی( - 
مدرسه را به جای دیگر ببرند )داللت التزامی(

بنابراین فقط در گزینۀ )3(، هر سه نوع داللت به کار رفته است.
)داخل 1400( منطق دهم  - درس 3   )4(

در دسته بندی ها و طبقه بندی ها از مفهومی عام آغاز می کنیم و به مفهومی خاص 
می رسیم، ضمن اینکه در یک طبقه بندی درست، الزم است هر طبقه از مفاهیم، 

نسبت به مفاهیم طبقۀ دیگر رابطۀ عموم و خصوص مطلق داشته باشند.
بررسى سایر گزینه ها

1( هر مقداری، شکل نیست و هر شکلی نیز مثلث نیست.
2( هر علمی، تصدیق نیست.

3( هر تصدیقی، شکل اول قیاس نیست.
)داخل 1400( منطق دهم  - درس 5   )1(

انواع استدالل:
1- استدالل قیاسی: استداللی است که در آن مقدمات، ضرورتاً نتیجه را در پی 

دارند، پس مقدمات از نتیجه حمایت مطلق می کنند.
2- استدالل استقرایی: استداللی است که در آن مقدمات، از نتیجه حمایت 

نسبی می کنند.
قیاس اقترانی

قیاس استثنایی
انواع استدالل قیاسی 

 
استقرای تمثیلی

استقرای تعمیمی
استنتاج بهترین تبیین

انواع استدالل استقرایی 

بررسى  گزینه ها

2( استقرای تمثیلی 1( قیاس استثنایی متصل 
4( استنتاج بهترین تبیین 3( استقرای تعمیمی 

بنابراین فقط استدالل گزینۀ )1( که نوعی قیاس است دارای مقدماتی است که 
از نتیجه، حمایت مطلق می کنند.

)داخل 1400( منطق دهم  - درس 7   )4(

برای پاسخ دادن به این سؤال باید ابتدا مربع تقابل را ترسیم کنیم.

۲۳۸  

۲۳۹  

۲۴۰  

طبق قاعده، در قضیۀ متضاد، غیرقابل جمع در صدق و قابل جمع در کذب 
هستند، پس بین A و B که با هم تضاد دارند، امکان جمع وجود دارد.

A و C با یکدیگر رابطۀ تناقض دارند و دو قضیۀ متناقض، نه در صدق و نه در 
کذب امکان جمع ندارند.

با توجه به اینکه A و D با یکدیگر رابطۀ تداخل دارند از کذب D )که سالبۀ 
جزئیه است( می توان قطعاً به کذب A )که سالبۀ کلیه است( دست یافت.

)داخل 1400( منطق دهم  - درس های 5 و 7   )4(

هنگامی که ادعایی کلی مطرح شود )مثل یک قانون علمی(، یافتن یک مثال 
نقض، آن حکم کلی را باطل می کند.

در مورد سایر گزینه ها، باید دقت کنید که از انواع استدالل استقرایی مانند 
تمثیل، استنتاج بهترین تبیین و استقرای تعمیمی استفاده شده است و 

این نوع استدالل ها، دارای نتیجۀ قطعی و حتمی نیستند.

)داخل 1400( منطق دهم  - درس 8   )1(

صورت این قیاس به این شکل است:

مقدمۀ اول: ؟

مقدمۀ دوم: هر ج ب است.

نتیجه: بعضی الف ب است.

از سور  دوم  مقدمۀ  در  و  است  قیاس، جزئی  نتیجۀ  اینکه، سور  به  توجه  با 
کلی )هر( استفاده شده است، پس مقدمۀ اول باید دارای سور جزئی باشد. 

]رد گزینه های )2( و )4([
ضمن اینکه با توجه به موجبه بودن نسبت در نتیجۀ قیاس، باید همۀ مقدمه ها 

دارای نسبت موجبه باشند )فقط در گزینۀ )1( این شرط رعایت شده است(.
)داخل 1400( منطق دهم  - درس های 8 و 9   )2(

گر قیاس از نوع اقترانی باشد باید شرایط اعتبار قیاس رعایت شده باشد تا  ا
دارای قیاسی معتبر باشیم.

گر هم قیاسی استثنایی داشته باشیم فقط دو حالت »وضع مقدم« و »رفع  ا
تالی« معتبر هستند.

بررسى  گزینه ها

1( قیاس استثنایی متصل - وضع تالی: نامعتبر
2( قیاس استثنایی متصل - رفع تالی: معتبر

3( قیاس اقترانی - شرط سوم قیاس رعایت نشده است زیرا عالمت محمول 
پس  است،  منفی  آن  عالمت  دوم  مقدمۀ  در  درحالی که  است  مثبت  نتیجه، 

قیاس نامعتبر است.
4( قیاس استثنایی متصل - رفع مقدم: نامعتبر

۲۴۱  

۲۴۲  

۲۴۳  
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)خارج انسانی 1400( ترکیبی عربی )!(، عربی )2( و عربی )3(   )2(

خبر »إّن« المشّبهة بالفعل و مرفوع  صفة )نعت( لِـ »الحرارَة« - الّتي هي 
« و منصوب - و منصوب بالتبعّیة )»الُمنبعثة« صفت برای »الحرارَة«  اسُم »إنَّ

« و منصوب است - و به تبعّیت از آن منصوب است.( است - که اسم »إنَّ
]گزینۀ[مناسبرابرایپاسخبهسؤاالتزیرمشخصکن)50-43(:

)خارج انسانی 1400( عربی )1( - درس 2   )2(

]گزینۀ[ نادرست را در حرکت گذاری حروف مشخص کن:
ِسّتوٌن  ِسّتوَن )حرف »ن« در همۀ اعداد ُعقود، همواره فتحه دارد.(

َخمسیٍن  َخمسیَن )»َخمسین« هم مانند »ِسّتون« از اعداد عقود است.(
ترجمۀ  گزينه ها 

1( آفتاب پرست  می تواند چشمان خود را در جهت های مختلفی بچرخاند.
2( شصت و هشت منهای یازده برابر است با پنجاه و هفت.

3( در زبان عربی، صدها واژۀ عربی شده دارای ریشه های فارسی است )وجود دارد(.
4( تغذیۀ حیوانات از یک دیگر، ایجاد توازن در طبیعت را محّقق می سازد.

)خارج انسانی 1400( عربی )1( - درس 4   )3(

این  با  همنشینی   « کن:  مشخص  خالی  جای  برای  را  درست  ]گزینۀ[ 
دوست تالشگر، به موفقّیتی در کارهایمان بیش از پیش.«

ترجمۀ  گزينه ها 

2( نزدیک شد ما را 1( نزدیک شد ما را  
4( نزدیک کرد به ما 3( نزدیک کرد ما را  

)خارج انسانی 1400( عربی )1( - درس 1   )1(

آنچه را در آن جمع سالم مذّکر )= جمع مذّکر سالم( است، مشخص کن:
در گزینۀ )1(، »الصائمین« جمع مذکر سالم »الصائِم« به معنای »روزه دار« است.

گر از روزه داران هستی، در کارهایت دروغ نگو. ترجمۀعبارت: ا
بررسى سایر گزینه ها

2( »قوانین« جمع مکّسر »قانون« است.
ترجمه: هر کشوری قوانین ویژه ای دارد که بر مردم واجب است از آن پیروی کنند.

لفین« است. الفین« جمع مکّسر »الدُّ 3( »الدَّ
ترجمه: دلفین ها حیواناتی هستند که انسان را بیشتر از غیرِ خود )دیگران( 

دوست دارند.
کین« جمع مکّسر »الِمسکین« است. 4( »الَمسا

ترجمه: ما باید به مسکینان )بیچارگان( کمک کنیم، به ویژه در فصل زمستان.
)خارج انسانی 1400( عربی )1( - درس 8   )4(

آنچه را که در آن نون وقایه بیشتر است، مشخص کن:
در گزینۀ )4( سه نون وقایه وجود دارد: 1- َشّجعني )= َشّجع + نـ + ي( / 2- 

نصحني )= نََصَح + نـ + ي( / 3- ساعدني )= ساَعَد + نـ + ي(

از  َع« دانست، زیرا یکی  در گزینۀ )4(، »نََصَح« را می توان مترادف »َشجَّ
معانی »نََصَح«، »ترغیب کرد و تشویق نمود« است.

۴۲  

۴۳  

۴۴  

۴۵  

۴۶  

کرد  توصیه  برنامه  تنظیم  به  مرا  و  کرد  تشویق  مرا  معّلمم  عبارت:  ترجمۀ

)ترغیب نمود( و مرا در اجرای آن یاری کرد.
بررسى سایر گزینه ها

1( تظلمینني )= تظلمین + نـ + ي( / تضّرینني )= تَُضّرین + نـ + ي(  دو 

نون وقایه )حرف »نـ« در »ال تَظّني« مربوط به ریشۀ خود فعل است و حرف 

زاید به شمار نمی رود، زیرا »ال« حرف نهی است و »ن« در آخر فعل را حذف 

نهی ال تَظُّني.( کرده است؛ یعنی تَظُّنیَن 

ترجمه: مپندار که تو به من ستم می کنی و به من زیان می رسانی و عاقبت 

کار خود را نمی بینی.

2( یسألونني )= یسألون + نـ + ي(  یک نون وقایه )نون وقایه به فعل ها 

و برخی حروف مّتصل می شود و به اسم ها و مصدرها - که خود نیز نوعی اسم 

به شمار می روند - مّتصل نمی شود؛ بنابراین، با وجود اینکه »نـ« در »ِمَهني« 

و »ُخسراني« مربوط به خود کلمه است و زاید نیست، هرگز این نون ها را نون 

وقایه در نظر نمی گیریم.(

ترجمه: از من دربارۀ شغل های مختلفم می پرسند و ]من نیز[ برای آنان زیان 

خود را در برخی از آن ها شرح داده ام.

3( یوصلني )= یُوِصُل + نـ + ي( / یستودعني )= یستودع + نـ + ي(  دو 

نون وقایه

ترجمه: امیدوارم )آرزو می کنم( پدرم مرا به مدرسه ام برساند و مرا هر صبح به 

خدا بسپارد.
)خارج انسانی 1400( عربی )1( - درس 5   )4(

آنچه را که در آن جملۀ فعلیه نیست، مشخص کن:

در گزینۀ )4( هیچ فعلی به کار نرفته است؛ بنابراین هیچ جملۀ فعلیه ای در 

این گزینه وجود ندارد.

گران بسیار است. ترجمۀعبارت: حتی ُگِل افتاده بر زمین، زیبایی اش برای تماشا
بررسى سایر گزینه ها

ح« فعل مضارع است. 1( »تُفرِّ

وجود(  )با  علی رغم  که  است  سودمندی  کار  ما  برای  علمی  گردش  ترجمه: 

سختی اش ما را شاد می کند.

اساساً  و  است  ناقصه  افعال  از  »یکون«  )هرچند  است.  امر  فعل  کتُب«  »اُ  )2

نوعی فعل به شمار می رود، اّما در حد کتب درسی، معموالً افعال ناقصه را جزو 

جمالت فعلّیه به شمار نمی آوریم.(

ترجمه: هیچ نویسنده ای نیست مگر در نوشتن تالشگر باشد، پس بسیار بنویس.

3( »یُختلَط« فعل مضارع و »زالَْت« فعل ماضی است.

کی است که با آب مخلوط می شود هرچند رطوبت از آن برطرف  ترجمه: گِل، خا

شده باشد.

۴۷  


	9
	17
	50
	70
	75
	115
	120
	150
	167
	180
	214
	215
	260
	270
	327
	334
	362
	372
	140
	187
	347



