
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام جدید 27 دي

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 140

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

حیَح َعن نوع «ال»: ِن الصَّ 1 َعیِّ

عام ال ُیشِبُعنا و ال ُیکفینا. (ال النافیۀ - ال الّناهیۀ)   ال َخیَر فی کالٍم ِفیه الکذُب و ال فائدَة منُه. (ال نفی الجنس - ال نفی الجنس)  هذا الطُّ

یَۀ لَها. (ال النفی - ال النافیه للجنس)  لی فی ُأموٍر ال َأهمَّ  ال َتفقِد اَألَمَل فی الَحیاِة فالَحیاُة بِال أمٍل ال قیمۀ لَها. (الء الّنهی، ال النفی، ال النفی)  ال َتَتدخَّ

حیَح فی نَوِع الَخَبِر: 2  َعیِّن الصَّ

َق َکالَم َصدیقتی لَعّلها َتصُدُق. (جملۀ فعلیه)  ْلُت َأن ُأَصدِّ دِق النَّجاة.  (مفرد) حاَوِ  ِإنَّ فِی الصِّ

عاَدِة و ال َینُقُصهم َشیٌء. (جملۀ فعلیه)  خاِء و السَّ  اِْشَتَریُت ذلَک الُفستاَن لَِک لَیَتِک ُتحبَّینه. (مفرد)  ال َتْقَلق َعَلیهم، َفإنَُّهم فی الرَّ

ؤاِل و الَجواب: ِن الَخَطأ َعِن السُّ 3  َعیِّ

اعِۀ الخاِمَسِۀ َمساءاً.   لِماذا َأرَسَل اُهللا اَألنبیاَء؟ لِهداَیِۀ الَبَشِر.  َکم ساَعًۀ تدُرُس ِخالَل النَّهار؟ َأدُرُس فِی السَّ

یوُف َأمس؟ ال، ما جاَء َأَحٌد بسبب الَمَطِر.  ًۀ.  َهل جاَءُکم الضُّ  ما ِهَی الُکُتُب الّتی َتقَرُأها؟ أقَرُأ ُکُتبًا َتأریخیَّ

4 «َذَهبنا إلی المکتبِۀ ِألنّنا ُکّنا بِحاجٍۀ إلِی کتاٍب نَستفیُد منه فی الَبحِث الِعلمی.» 
  َعیِّن السؤال َغیَر الُمناسب الذي َسَنسَألُه عند ما نُقابِل مسؤوَل الَمکتبِۀ؟

َم هذا الکتاَب الِعلمی؟  َکم َیومًا نستطیٌع االحتفاَظ بالکتاِب؟   َهل لی َأن ُأَسلِّ

ِة َشهریِن؟  ماذا لََدیُکم ِمَن الُکُتِب العلمیِّۀ فی هِذه المکتبِۀ؟   َهل نَستطیٌع َأن نأُخَذ کتابًآ َونَحَتِفظ به لُِمدَّ

واِل و الَجواب. حیَح فی السُّ م َمَع بنتِه َفانَتِخب الصَّ 5  والٌِد َیتکلَّ

 َمتی َسَتذَهبین إلی المدرسِۀ؟ قبَل ساَعَتیِن. 

 ما ُهَو الشیِء الّذي َجعلِک ال َتحُضرین فِی اإلمتحان؟ زمُن االمتحان کاَن مناسبًا. 

 َهل ُتشارکیَن فی الُمسابقاِت العلمّیۀ التی تجري فی مدرِستِک؟ نَعم، سأحاول ذلَک. 

 لَِم لَم َتْجِلسی َعَلی الُکرسی؟ ال َأجِلُس َعلیه. 

حیح:  6  َعّین الَمحل اإلعرابی الصَّ
س َیدُخُل الّصفَّ ُمبتسمًا.»   «َأصَبحُت َمسرورًا ِعندما رأیُت الُمدرَّ

حال، مفعول، حال خبر أصَبح، مفعول به، حال خبر أصبح، مفعول، صفۀ حال، فاعل، حال

را یوجد ِفی: «َیقوُم الُجهُّال بَِأعماٍل ال یقوم بِها َأشخاٌص آخروَن َو هذا ما ُیَمّیزهم بِشکٍل َسلبٍی َعن َأفراِد الُمجَتمِع.» 7  کم َجمعًا مکسًّ

َخمسۀ َأْربَعه اِثنان َثالثه

8  عین الصحیَح:

 «هل هؤالء الرجال یروَن بَعض الناِس خلقوا من فضۀ؟!» : آیا این مردان، برخی از مردم را می بینند که از طال آفریده شده اند؟!

 «قاَل قائدنا: کأن إرضاَء المتّکبرین هدف ال نَِصُل إلیه!»:  رهبرمان گفت: راضی کردن خودخواهان هدفی بود که به آن نمی رسیم!

برات فی أمورهن الکثیرة!»:  اما این مادران در کار هاي فراوانشان داراي تفکر و تدبیر هستند!  «لکن هؤالء اّآلمّهمات مدٌّ

 «لَیت تالمیذنا َیدرسون طول السنۀ بدقَّۀ!» : اي کاش دانش آموزان در طول سال با دقت درس بخوانند!

9  عّین حرف النون لیست ِمن الْحروف األصلّیۀ فی الفعل:

ۀ إداریِّۀ!  ة ثالثۀ أْشُهٍر لَِمهمٍّ  النُّاس نیاٌم فذذا فإذا ماُتوا اْنَتَبُهوا!  َیْنَتِقُل أبِی ِمن َمدینتنا لِمدِّ

م فَأْصَبَح اْلمنظُر َجمیًال!   «َفاْنَتِظروا إنّی َمَعُکم ِمَن اْلُمْنَتظریَن»  اِنفتَح الورُد بعد أن َطَلَعِت الشُّ

1

ِّۀ إداریِّۀ!ۀ إداریۀ!ۀ إداریِّۀ! ۀ إداریهمۀ إداریهمٍّ

میال جمیال َجمیًال! ُمنظُرمنظر
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10   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ 
لیل: لَعلَّ تلک العظام تتعلَّق بالحیوانات الّتی کانَت َتعیُش جماعّیۀ خوفا ِمن هجوم الحیوانات الُمفتِرسۀ!»: راهنما گفت: ...  «قاَل الدُّ

شاید این استخوان ها به حیواناتی تعلّق دارد که به شکل گروهی زندگی می کردند به خاطر ترس از این که حیوانات وحشی به آنان حمله کنند!

اي کاش ان استخوان به حیواناتی تعلّق داشته باشد که از ترس حملۀ حیوانات درنده به گونه اي اجتماعی زندگی می کردند!

شاید آن استخوان ها به حیواناتی متعلّق باشد که به خاطر ترس از حملۀ حیوانات درنده به شکل گروهی زندگی می کردند!

کاش آن استخوان ها متعلّق به جانورانی باشد که از ترس حملۀ حیوانات وحشی گروهی زندگی می کنند!

11  عیِّن الحروف المشبَّهۀ بالفعل لرفِع االبهام ِمن الجملۀ:

  ال عجَب من أنّک نَجحَت، ألنّک َدرسَت جیِّداً!  یقول الُمدیر لعّل معّلمکم ال َیجیء االسبوع القاِدم! 

 لیت الفرص ُتغَتنم لُیستفاد منها فی الحیاة أکَثر!  کأنّک مترّدد فی عملک و لکّنی عازٌم علی ُمواَصلۀ العمل! 

12  عّین الَخطأ فی الحوار:

اج و ُهم َیذَهبوَن إلی مراسِم الحّج؟ / األُب: یا ولدي، هذا َدمُع الَفرِح.   الَولُد: یا أبی لِماذا َیبکی الحجُّ

 الولُد: َهل فریضُۀ الحّج علی ُکّل مسلٍم واجٌب؟ / األُب: نََعم، َیِجُب علی کّل ُمسلٍم أن ُیؤدِیه إّال َمْن ال إستطاعُۀ له. 

 األُب أنت مشتاٌق للّذهاب إلی فریضۀ الحّج؟ / الَولُد: نََعم، و أطلُب من اِهللا أن یوِصلنی إلی هذه الُمنیۀ. 

 األُب: ما ُهو دلیُل اشتیاقک؟ / الَولُد: ِألّن الحّج واجٌب علّی و أنا ال أْستطیُع الُهروَب ِمنُه. 

13  عّین الْخطأ:

 عنَدما ناَدْتِنی اْلُمدیرُة ِفی القاعِۀ َذَهْبُت نَْحَو اْلِمْنَبِر َمْسروراً: هنگامی  که در سالن مدیر مرا صدا زد، با خوشحالی به سمت تریبون رفتم!

تار رأیُت ُصورٌة َو َجَرْت ُدُموُع الَفَرِح َعَلی َوْجِهی: هنگامی  که پرده باال زده شد، عکسی را دیدم و اشک هاي شادي بر چهره ام جاري گشت!  لَّما ُرفع السُّ

ورة ُصورَة إنساٍن ُکنُت أُظنُّ أنَُّه َقد نُِسَی: آن عکس تصویر انسانی بود که گمان می کردم فراموش شده است!  کانَت تلَک الصُّ

َهداء ِرجاٌل قاَتُلوا األعداء ُمَکبِّراً و داَفُعوا َعن الوطن: شهیدان مردانی بودند که تکبیرگویان با دشمنان جنگیدند و از میهن دفاع نمودند!  الشُّ

14  عّین الَصحیح:

 قد ُیعطینا اُهللا النََّعماِت الّتی نَنسی أْن نَشکَرها!: گاهی خداوند نعمتی به ما می دهد که فراموش می کنیم به خاطر آن سپاسگزاري کنیم!

 العدوُّ ُیرید أْن یخلَق ظروفًا صعبًۀ لنا و ُیسیطر علینا!: دشمن می خواست براي ما شرایط سختی ایجاد کند و بر ما مسلط شود!

 ُخضرُة بعِض األشجاِر فی الّشتاء هی واحدة من آیات قّوة اِهللا!: سرسبزي برخی درختان در زمستان یکی از نشانه هاي قدرت خداوند است!

 ال شیَء قیٌّم فی الحیاة کرَضی الوالدین ِمن أوالدهم!: چیزي در زندگی مانند ارزش خشنودي پدر و مادر از فرزندشان نمی شود!

15  عّین حرف «النون» لیس من الحروف األصلّیۀ للِفعل:

 الّناس نیاٌم فإذا ماتوا انَتَبهوا!  إلهی َقد اِنَقَطَع َرجائی َعِن الَخلِق و أنَت َرجائی! 

 َفُقل إنََّما الَغیُب ِهللاِ َفإنَتِظروا إنّی معکم من المنتظرین!  جمیع األسماك الّتی انَتشَرت علی األرض بحجٍم واحٍد! 

16  عّین الخطأ عن تعیین نوع «ال»:

ي معرفتنا و لکن ال ُتغنینا عن تجارب اآلخرین!: النافیۀ  نا العزیز فی البیت و یقول: ال نجاح لِمن یتکاَسل!: النافیۀ الجنس  قراءة القصص المختلفۀ تقوِّ  َینَصحنا جَدُ

 اَراة محزونأ و اُشاهد الدموع الُمنهمزة من َعینیه و لکنَّک ال ُتصدیَّه!: النافیۀ  یا ولدي العزیز! ال تواجه المشاکل بالیأس و استقبلها بالتوُکل علی اهللا!: النَّاهیۀ 

علُّم!»: ُّفوا کتبًا عدیدًة فی جمیع المجاالت الفکرّیۀ و العلمّیۀ ِألنَّ اإلسالَم شّجعهم علی التفّکر و التَّ 17  «إنَّ المسلمین أل

همانا مسلمانان کتاب هاي بسیاري در هر زمینۀ علمی و فکري تألیف کردند، زیرا اسالم آن ها را بر تفکر و آموزش هدایت کرد!

مسلمانان را اسالم به تفکر و آموختن تشویق کرد، پس به همین دلیل کتاب هاي بسیاري در زمینۀ فکري و علمی تألیف کردند!

همانا مسلمانان  کتاب هاي بسیاري در همۀ زمینه هاي فکري و علمی تألیف کردند؛ به خاطر آن اسالم آن ها را بر تفکر و یاد   دادن تشویق می کند!

مسلمانان کتاب هاي بسیاري را در همۀ زمینه هاي فکري و علمی تألیف کردند، زیرا اسالم آن ها را بر تفکر و آموختن تشویق کرد!
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غنینا عن تجارب اآلخرین!: النافیۀي معرفتنا و لکن ال تغنینا عن تجارب اآلخرین!: النافیۀي معرفتنا و لکن ال تغنینا عن تجارب اآلخرین!: النافیۀ

َّل علی اهللا!: النَّاهیۀل علی اهللا!: الناهیۀل علی اهللا!: النَّاهیۀ ُیا ولدي العزیز! ال تواجه المشاکل بالیأس و استقبلها بالتوُکل علی اهللا!: النیا ولدي العزیز! ال تواجه المشاکل بالیأس و استقبلها بالتوکل علی اهللا!: النیا ولدي العزیز! ال تواجه المشاکل بالیأس و استقبلها بالتوُک

همانا مسلمانان کتاب هاي بسیاري در هر زمینۀ علمی و فکري تألیف کردند، زیرا اسالم آن ها را بر تفکر و آموزش هدایت کرد!

مسلمانان را اسالم به تفکر و آموختن تشویق کرد، پس به همین دلیل کتاب هاي بسیاري در زمینۀ فکري و علمی تألیف کردند!

همانا مسلمانان  کتاب هاي بسیاري در همۀ زمینه هاي فکري و علمی تألیف کردند؛ به خاطر آن اسالم آن ها را بر تفکر و یاد   دادن تشویق می کند!

مسلمانان کتاب هاي بسیاري را در همۀ زمینه هاي فکري و علمی تألیف کردند، زیرا اسالم آن ها را بر تفکر و آموختن تشویق کرد!
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18  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربّیۀ
ِف علی أسراِر العالَم أکَثر من الماضی!»: واهر الُمختلفۀ و علیه أن یسَعی للَتعرُّ نیا َمملوءُة بالظِّ «کاَن اإلنساُن ال یعلُم أنَّ هذه الدُّ

انسان نمی دانست که این جهان پر از پدیده هاي مختلف است و او باید بیش از گذشته براي شناخت اسرار هستی تالش کند!

انسان ندانسته که این دنیا سرشار از پدیده هاي متفاوت است و او باید بیش از پیش براي آشنایی با اسرار هستی سعی نماید!

انسان نمی دانست که دنیا سرشار از پدیده هاي متنّوعی است و او باید بیشتر از گذشته براي شناختن رازهاي جهان تالش نماید!

انسان ندانسته است که این جهان پر از پدیده هاي مختلف است و بر اوست که بیش از قبل براي شناخت رازهاي هستی تالش کند!

19  عّین حرف «س» لیست ِمن الُحروِف األصلیِّۀ للفعل:

 هل ُیمکُن أنَّ أسماکًا َتتساَقط ِمن الّسماء!  الّتالمیذ إجَتمعوا و إسَتلموا الرسائل عبَر اإلنترنت! 

 اِقرؤوا هذه الکتب الّنافعۀ الّتی ُتساِعُدکم!  ُتوَجد کلماٌت َکثیرٌة فی الفارسّیۀ نَسَتخدُمها فی العربّیۀ! 

20  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:
«یا أیُّها الرسوُل الیحُزنَْک الّذین ُیسارعوَن فی الُکفر...»: اي پیامبر! ..................

کسانی  که در کفر شتاب می کنند، نباید تو را اندوهگین کنند! کسانی  که در کفر پیشی می گیرند، نباید باعث اندوه تو شوند!

از کسانی  که در کفر شتاب می کنند، خشمگین مشو! از کسانی که در بت پرستی پیشی گرفته اند، اندوهگین نباش!

، چند کلمه ي رمز  حرفی می توان ساخت؟ با حروف کلمه ي   213

607284120

224  تاس را با هم پرتاب می کنیم، با کدام احتمال اعداد رو شده، الاقل در دو تاس یکسان هستند؟
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روي  گوي یکسان ارقام  تا  را نوشته ایم، به چند طریق می توان  گوي با هم برداشت به طوري که جمع اعداد روي آن ها عددي زوج باشد؟  239192

106916

اگر با ارقام  عددي سه رقمی بدون تکرار ارقام بسازیم، احتمال آن که دهگان عدد  نباشد، کدام است؟  241 2 3 4 55

0٫40٫60٫80٫9

دو تاس سالم را با هم پرتاب کرده ایم. احتمال آن که مجموع دو عدد ظاهر شده حداکثر  باشد، کدام است؟  2510

1
12

7
12

5
12

11
12

اگر  باشد مجموعۀ  چند زیرمجموعۀ سه عضوي دارد که همۀ عضوهاي آن زوج باشد؟  261 2 3 4 5 6 7 8

431518

با ارقام  و بدون تکرارارقام چند عدد چهار رقمی بزرگ تر از  می توان نوشت؟  273 5 7 2 6 97000

80100110120

از بین  دانش آموز انسانی و  دانش آموز تجربی به چند طریق می توان یک تیم شش نفره انتخاب کرد اگر حداقل  نفر انسانی باشند؟  28654

147170126181

در پرتاب دو سکه باهم کدام پیشامد حتمی است؟  29

حداکثر دو سکه رو بیاید. الاقل یک سکه رو بیاید. هر دو سکه یکسان باشد. هر دو سکه متفاوت باشد.

در یک فروشگاه،  شلوار قرمز و  تا آبی و  تا سبز موجود است شخصی سه شلوار انتخاب می کند احتمال اینکه شلوارها از سه رنگ متمایز  30
نباشند کدام است؟

543
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سکه اي را پرتاب می کنیم اگر رو ظاهر شد تاس می ریزیم در غیر این صورت یک بار دیگر سکه پرتاب می کنیم احتمال اینکه سکه رو و تاس  31
زوج باشد کدام است؟

1
4

3
8

6
7

5
8

از بین  دوست احتمال آنکه الاقل  نفر در یک روز هفته متولد شده باشند چقدر است؟  3252

1
2401

120
343

360
2401

2041
2401

1

2
3

4

9575 °°

بازدیدکنندگان از یک فروشگاه به  گروه سنی تقسیم می شوند که نمودار آن برحسب درجه به صورت زیر است. چند درصد افراد در گروه   33
هستند؟

44

35٫227٫77

42٫3645٫21

اعداد فرد را به گونه اي دسته بندي می کنیم که تعداد اعضاي هر دسته برابر شمارة آن دسته باشد.  34

) جملۀ وسط دستۀ یازدهم کدام است؟ (به صورت 

 

1 3 5 7 9 11

5599100121

تعداد جایگشت هاي  حرفی کلمۀ  که دو حرف  و  حتمًا در آن ها وجود داشته باشد، کدام است؟  354

14446212272

با حروف کلمۀ «ستایشگر» چند کلمۀ  حرفی بدون تکرار حروف و بدون توجه به معناي کلمه می توان نوشت که حرف «ي» اولین حرف کلمه  36

باشد و دقیقًا شامل  حرف بی نقطه باشد؟

5

3

4896146192

, ,
1( ( 2( ( 3( (

, . ..
 

مطابق شکل زیر، مجموع تعداد نقطه هاي شکل چهارم با تعداد نقطه هاي شکل چندم این دنباله برابر  است؟  37

هفتم هشتم

چهارم ششم

38

کدام نمودار، قسمتی از نمودار دنباله اي با رابطۀ بازگشتی  با فرض  می باشد؟  38
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32 141 2

در یک عدد سه رقمی بدون صفر، احتمال اینکه الاقل دو رقم آن یکسان باشند، کدام است؟  39

25
81

11
27

17
36

49
81

B

A C

D

به چند طریق می توان در شکل مقابل از شهر  به شهر  رفت و دوباره به شهر  برگشت به شرط آنکه هنگام برگشت از هیچ یک از جاده هاي  40

22رفت عبور نکرده باشیم؟ (در رفت دقیقًا  جاده و در برگشت دقیقًا  جاده طی می شود.)

228216

14434
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با توجه به اختیارات شاعري، کدام هجاي بیت زیر، مشمول تغییر کمیت مصوت ها می شود؟  41
گذشتیم بر خاك بسیار کس» «تفرج کنان در هوا و هوس

 

هجاي هفتم مصراع دوم هجاي هشتم مصراع اول هجاي نهم مصراع دوم هجاي نهم مصراع اول

توالی ابیات از جهت داشتن آرایه هاي «پارادوکس- ایهام تناسب- حس آمیزي – لّف و نشر- تشخیص» به ترتیب کدام است؟  42
بلبل به فغان آید کز گل شنود بویی الف) دل باز به جان آید کز وي خبري یابد 

کآب و گلم تمام بر آتش نهاده اي ب) آبی بر آتشم زن از آن آتش مذاب 
که هیچ فایده نبود اگر هزار بگوید ج) چه سود نرگس سرمست را نصیحت بلبل 

یک لحظه نبودیم جدا ز آتش و از آب د) از دست دل سوخته و دیده ي خونبار 
که بر صحیفه ي لیل و نهار خواهد ماند ه) حدیث زلف و رخ دلکش تو خواهد بود 

ب- ج- الف- ه- د ب- ه- الف- د- ج ه- ج – ب- د- الف الف – ب- ج- ه – د

آرایه هاي «تناقض – تشبیه بلیغ – تلمیح – تکرار» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟  43
 یا بوي اویس است که از سوي قرن خاست الف) انفاس بهشت است که آید به مشامم

 وصل است در جدایی و هجران در اتصال ب) خواجو اگر به عین حقیقت نظر کنی

 شور طوطی چه عجب گر ز براي شکر است؟ ج) همه سر مستیش از شور شکر خنده ي توست

 به درازي شب زلف تو بگذشته ز دوش د) دوش یا رب چه شبی بود چنان تیره ولیک

الف – ب – ج – د ب – الف – د – ج الف – د – ج – ب ب – د – الف – ج

آرایه هاي مقابل کدام بیت تمامًا صحیح است؟  44

ساقی بده ز جام جم ارباب شوق را  /  آن می که در پیاله چو خون سیاوش است (تلمیح – ایهام)

از لعل آبدار تو نعلم بر آتش است  /  زان رو دلم چو زلف سیاهت مشّوش است (حسن تعلیل – کنایه)

چون لعل آبدار تو از روي دلبري  /  آبی است عارض تو که در عین آتش است (تشبیه – تناقض)

 تا نقش بست روي تو را نقش بند صنع  /  در چشم من خیال جمالت منّقش است (اشتقاق – تضاد)

همه بیت ها به جز گزینۀ  .................. در یک وزن سروده شده است.  45

 ز دست دوست نشاید که انتقام کنند  هزار زخم پیاپی گر اتفاق افتد

 گرچه در چشم خالیق همه زیبا آیند  همچنین پیش وجودت همه خوبان عدمند

 غالم حلقه به گوش آن کند که فرمایند  فداي جان تو گر جان من طمع داري

 در آن مقام که سلطان عشق روي نمود  سوار عقل که باشد که پشت ننماید

در کدام بیت ها آرایۀ تضمین به کار رفته است؟  46
 الف) سرگشته در کشاکش طوفان روزگار

ب) چشم حافظ زیر بام قصر آن حوري سرشت
ج) خیز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهیم

د) در سلسلۀ زلف سراسیمۀ لیلی

 گم کرده همچو آدم و حوا بهشت خویش 
شیوة جناُت َتجري تحتها االنهار داشت
کز نسیمش بوي جوي مولیان آید همی

حال دل مجنون پراکندة ما چیست؟

ب و ج الف و د ج و د الف و ب
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در مصرع اول تمام گزینه ها به جز گزینۀ .................. اختیار شاعري تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند وجود دارد.  47

 مبادا که روزي شوي زیر دست  دل زیر دستان نباید شکست

 که نیکی رساند به خلق خداي  کسی نیک بیند به هر دو سراي

که معنی طلب کرد و دعوي بهشت  قیامت کسی بینی اندر بهشت

 که گوید فالن خار در راه توست  به نزد من آن کس نکوخواه توست

در هر دو مصراع کدام بیت هر دو اختیار شاعري زبانی تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه و حذف همزه صورت گرفته است؟  48

 بی تو در ظلمتم اي دیدة نورانی من  رفتی و روز مرا تیره تر از شب کردي

آب هوي و حرص نه آب است، آذر است آهوي روزگار نه آهوست، اژدر است 

 بپر چون طائر دولت، رها کن ماکیانی را  نشان پاي روباه است اندر قلعۀ امکان

 به پایان می رساندیم این خمار و سرگرانی را  شراب گمرهی را می شکستیم از خم و ساغر

در همۀ ابیات به جز بیت  .................. ، تلمیح به آیه اي از قرآن وجود دارد.  49

 در تجلّی است یا اولی االبصار  یار بی پرده از در و دیوار

 سوگند به روي همچو ماهت  خورده است خدا ز روي تعظیم

 «کّل یوم هو فی شأن» اي پسر  بهر این فرمود رحمان اي پسر

 کفر نعمت از کفت بیرون کند  شکر نعمت، نعمتت افزون کند

در کدام بیت آرایۀ «تلمیح» به کار نرفته است؟  50

 خبري گفته و غمگین دل فرهاد کنید  بیستون برسر راه است مباد از شیرین

 پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ  چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ

 وزان شیرین تر الحق داستان نیست  حدیث خسرو و شیرین نهان نیست

 نشان جوي شیر و قصر شیرین  هوسکاري آن فرهاد مسکین

موضوع نثر داستانی در دوره بیداري چه چیزي بود؟  51

تعلیم - تربیت نوین  طنز سیاسی و اجتماعی  تنفر از خرافات  حقوق مدنی زنان

کدام بیت بر وزن «مفتعلن فاعالت مفتعلن فع» ساخته شده است؟  52

 دور مبادا سایۀ جانان  عشق چو باشد کم نشود جان 

 تا که ز خاك تو بروید گیا  پاك شو از خویش و همه خاك شو 

 شرط امینی و مستشار نه این بود  ناصح من کژ نهاد و برد ز راهم

 نرگس اگر چشم داشت هیچ ندید او تو را  سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  از پایه هاي آوایی ناهمسان بهره برده شده است.  53

 کاین راه کوته است گرت نیست پا روا  از غیب رو نمود و صالیی زد و برفت 

 اي جان ولی نعمت هر وامق و عذرا  اي شاه تو شاهی کن و آراسته کن بزم 

 گرم به مهر بخواند که اي شکار چه باشد  شکار خستۀ اویم به تیر غمزة جادو 

 وان شتر مست خوش عیار نه این بود  نوش تو را ذوق و طعم و لطف نه این بود 
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در کدام گزینه ویژگی هاي نثر قائم مقام فراهانی موجود است؟  54

یکی را روضۀ جنانی جزاي دادن جانی است، یکی را نعمت خلدي بهاي قطرة خونی. قومی به مایۀ بذل جان، دولت ُحسن مآل گیرند، برخی به جبایت خراج دیوان، تنّعم نعیم
رضوان یابند.

و نقود منثورات را سّکۀ قبول ملوك و اکابر می نهادم تا به قدر وسع این دو کریمه را در حجر تشریح و تربیت چنان برآورم که راغبان و خاطبان را به خطبتشان بواعث رغبت با
دید آمد.

این ها همه از سرائر مملکت است. این ها تمام حرف هایی است که همه جا نمی توان گفت. من ریشم را که توي آسیاب سفید نکرده ام. تو آسوده باش. هیچ وقت از این حرف ها
نخواهم نوشت.

اگرچه دردسر می دهم اما چه می توان کرد؛ نشخوار آدمیزاد حرف است. ما یک رفیق داریم اسمش دمدمی است. بیشتر از یک سال موي دماغ ما شده بود.

نوع اختیار زبانی به کار رفته در بیت گزینۀ  .................. متفاوت است.  55

مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟  قافلۀ شب چه شنیدي ز صبح  

چند کند صورت بی جان بقا؟  گو رمقی بیش نماند از ضعیف

 یا سخنی می رود اندر رضا؟ بر سر خشم است هنوز آن حریف  

 روز دگر می شنوم بر مال هر سحر از عشق دمی می زنم

بیت «نباشد چون جبین و زلف و رخسار و لبت هرگز / مه روشن شب تیره گل سوري می احمر» چند مورد از آرایه هاي زیر را ندارد؟  56
الف) تناقض      ب) مجاز          پ) لف و نشر            ت) تضاد

4321

در لف و نشر به کار رفته در کدام بیت، هر «نشر» دو «لف» دارد؟  57

  ُمشک چین و سرو باغ و دّر بحر و لعل کان   رشک دارند از خط و رفتار و دندان و لبت

 خار و رطب، نیش و نوش، سوگ و سرور است  خشم و رضا، کین و مهر، هجر و وصالت

 چون روز و شب مراد دلم روي و موي اوست   بی روي و موي او نه شبم خوش بود نه روز

 هرچه بدانی مگوي، هرچه توانی مکن  گر دهدت روزگار، دست و زبان زینهار

همۀ آرایه هاي «تناقض، مراعات نظیر و تضاد» در کدام بیت به کار رفته است؟  58

 معنی خویش در نهان به تو داد  آفتاب ارچه صورتش پیداست

 به تو زنده است هر که جان به تو داد  مرغ مرده است دل که صید تو نیست

 این چنین دولت جوان به تو داد  بٍخ بٍخ اي دل که دوست در پیري

 از دو لعل شکرفشان به تو داد  آن حیاتی که روح زنده بدوست

آرایه هاي بیت زیر کدامند؟  59
«که فالن عاشق فالن ماه است / در دلش سوز مهر آن ماه است»

ایهام تناسب - تشبیه - ایهام اغراق - تکرار - تلمیح

تشبیه - اغراق - ایهام مراعات نظیر - ایهام تناسب - استعاره

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟  60
 کان را که رد کنی، نبود هیچ ملتجا»  «یا رب قبول کن به بزرگی و فضل خویش

 زآنکه روزي خوانده بودم گرچه اکنون رانده ام  حق خدمت هاي بسیار مرا ضایع مکن

 که به درگاه تو از خود به پناه آمده ام  پاك کن از خودي آیینۀ خودبینی ما

 به هیچ جاي دگر التجا نخواهد کرد  در تو ملجأ فضل است و بنده جز به درت

 گر تو کنیم خواري جز تو که کند یاري؟  از درگهت اي دلدار محروم مرانم زار
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پس از فروپاشی حکومت صفویان، روسیه و عثمانی کدام بخش هاي ایران را اشغال کردند؟  61

غرب و جنوب شمال و غرب شرق و جنوب شمال و جنوب

پایتخت سلسلۀ زندیه  ..................  بود.  62

تهران کالت شیراز مشهد

ضمیۀ کدام یک از معاهدات زیر یک قرارداد تجاري بود؟  63

آخال ترکمانچاي پاریس گلستان

کدام یک از جمله شرط هاي نادرشاه براي پذیرفتن سلطنت نمی باشد؟  64

حمایت بزرگان و رؤساي طوایف از خاندان صفوي موروثی شدن سلطنت در خاندان او

پذیرش مذهب جعفري به عنوان مذهب رسمی کشور حل اختالفات مذهبی با دولت عثمانی

کدام شخصیت، سیاستمدار در هر دو دورة قاجار و پهلوي است؟  65

محمدعلی مجتهدي مصدق فروغی علم

این جمله از کیست؟  66
«از ایران آذربایجان ماند، از آذربایجان تبریز، از تبریز کوي امیرخیز و از کوي امیرخیز کوچه اي که ستارخان در آن می جنگید...»

احمد کسروي - روزنامه نگار برجستۀ معاصر احمد کسروي - مورخ برجستۀ معاصر

فیروز فرمانفرما - روزنامه نگار برجستۀ معاصر فیروز فرمانفرما - مورخ برجستۀ معاصر

مدرسۀ علمیۀ خان یزد توسط چه کسی و در چه سالی بنا شد؟  67

محمدتقی، خان والی خیراندیش یزد -  ق کریم خان زند -  ق

نادرشاه -  ق سیدمحمدمهدي بحرالعلوم -  ق

11861186

12121168

کدام یک از وقایع زیر اعتراض علماي نجف را نیز به همراه داشت؟  68

ماجراي نوز بلژیکی مهاجرت صغرا ماجراي بانک استقراضی به چوب بستن بازرگانان

کدام تاریخ نویس عصر قاجار سعی کرد آثار خود را تا حدودي از پرده پوشی ها و مداحی هاي تعّمدي مورخان دور سازد؟  69

عباس میرزا میرزا محمدجعفر خورموجی محمدحسن خان اعتمادالسلطنه میرزا مهدي خان استرآبادي

کدام یک از کتب زیر به روش تاریخ نگاري جدید نوشته نشده است؟  70

تاریخ مشروطۀ ایران انحطاط و سقوط امپراتوري روم تاریخ پطرکبیر تاریخ گیتی گشا در تاریخ زندیه

 

کتاب رو به رو اثر کیست؟  71

عبدالحسین زرین کوب عباس اقبال آشتیانی احمد کسروي ناظم االسالم کرمانی

تئاتر ملی در دورة کدام پادشاه ایرانی در تهران ساخته شد؟  72

محمدرضا شاه ناصرالدین شاه محمد شاه مظفرالدین شاه

هنرمند برجسته، محمد غفاري معروف به  .................. است.  73

امین الملک مزین الملک صنیع الملک کمال الملک

کدام یک از افراد زیر از جمله شخصیت هاي موسیقی دان دورة قاجار نمی باشد؟  74

علینقی وزیري غالمحسین درویش محمدحسن سنتور خان محمدعلی شیرازي

انگلستان چگونه به عاقدان قراداد  قول حمایت داد؟  7519198
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با تهدید وثوق الدوله با مذاکره با احمد شاه به صورت شفاهی با ضمانت کتبی

چه چیزي باعث ترس و خشم کشورهاي اروپایی شد؟  76

همۀ موارد شعارهاي آزادي خواهانه افکار آزادي خواهانه اعدام لویی و همسرش ماري آنتوانت

کدام گزینه از وقایع دوران سلطنت فتحعلی شاه نمی باشد؟  77

رقابت انگلستان و فرانسه براي نفوذ سیاسی تهاجم نظامی گستردة روسیه به ایران

تهیۀ برنامۀ منسجمی براي اصالحات اقتصادي موفقیت در سامان دادن به اوضاع داخلی

به ترتیب، اشتغال کارگران در کارگاه ها مربوط به کدام یک از شیوه هاي تولید در دورة قاجار است و در دورة صدارت امیرکبیر براي احیاي کدام  78
صنایع در ایران تالش زیادي صورت گرفت؟

شیوة تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی - صنایع دستی شیوة تولید شبانی - صنایع نساجی

شیوة تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی - صنایع نساجی شیوة تولید شبانی - صنایع دستی

از پیشگامان انتقاد به تملق که عقیده دارد تاریخ نگار باید راست گفتاري پیشه کند، چه کسی است و کدام گزاره دربارة وي صادق نیست؟  79

خاوري شیرازي – مورخ معروف زمان فتحعلی شاه است.

میرزا محمدجعفر خورموجی – مؤلف کتاب حقایق االخبار ناصري است.

میرزا محمدجعفر خورموجی - نخستین کسی است که واقعیت قتل امیرکبیر را بازتاب داده است.

خاوري شیرازي – از مورخان عصر ناصري است.

به ترتیب، کشاورزي ایران در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدي یک کشاورزي  ..................  بود و جنگ هاي استقالل آمریکا موجب   80
..................  تولید و صادرات پنبه شد.

معیشتی - کاهش معیشتی - افزایش تجاري - کاهش تجاري - افزایش

در شهر ..................  منافع نسل هاي آینده به خطر نمی افتد و فعالیت هاي شهري کمترین آثار منفی را برمحیط زیست دارد.  81

هوشمند پایدار الکترونیک سبز

دلیل رشد بخش غیر قانونی اشتغال در اقتصاد برخی کشور ها کدام است؟  82

کمبود مسکن و گرانی محصوالت شهري تمرکز جمعیت و توزیع نامتوازن آن

مهاجران زیاد و فرصت هاي شغلی محدود کمبود شغل و توزیع نامتوازن جمعیت

در کشور ایران الیروبی و نگهداري قنات ها به عهده کدام نهاد بوده است؟  83

جهاد سازندگی بنیاد مسکن وزارت شهر سازي وزارت مسکن

84   .................. سال قبل نخستین روستاها به وجود آمدند. 

دو هزار سال سه هزار سال پنج هزار سال  چهار هزار سال 
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نمودار روبه رو چه چیز را نشان می دهد؟  85

افزایش جمعیت روستانشین به مرور زمان افزایش جمعیت شهرنشین به مرور زمان

افزایش و کاهش جمعیت به مرور زمان افزایش جمعیت به مرور زمان

بزرگترین هواپیماي مسافربري جهان در چه سالی تولید و به بازار عرضه شد؟  86

2007201020182017 میالدي میالدي میالدي میالدي

کدام عبارت صحیح نیست؟  87

آالیندگی حمل و نقل ریلی براي محیط زیست بسیار کمتر از حمل و نقل جاده اي است.

قطارها بار را به صورت فله یا کانتینري حمل می کنند.
9

ی
ی نظام جدید 27 د

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
سال00

افزایش جمعیت روستانشین به مرور زمان

افزایش و کاهش جمعیت به مرور زمان

2017 میالدي

www.alirezaafshar.org



احداث خطوط ریلی بر خالف جاده ها به زمین هموار نیاز ندارد.

حمل و نقل ریلی براي مسافت هاي متوسط و نسبتًا طوالنی مناسب است. 

در روند تولید قطارها از گذشته تا به امروز لوکوموتیوهاي .................. به تدریج جاي خود را به لوکوموتیوهاي  .................. دادند.  88

بخاري - دیزلی بخاري - الکتریکی  دیزلی - بخاري  892000  کامیون چند کانتینر را حمل می کنند؟بخاري - برقی 

500010 00030002000

در ارتباط با روابط شهر و روستا کدام گزینه نادرست است؟  90

نوع و چگونگی روابط شهر و روستا در زمان هاي مختلف و در نواحی مختلف جهان متفاوت بوده است.

همواره مبادله اي برابر بین شهر و روستا جریان دارد.

روابط شهر و روستا را می توان از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مطالعه کرد.

شهر محل انباشت سرمایه و تمرکز اقتصادي است.

در شهري با جمعیت یک میلیون نفر و وسعت  کیلومتر مربع،  کیلومتر مربع فضاي سبز موجود است. سرانۀ فضاي سبز آن شهر چقدر  91
است و فایدة مطالعۀ کاربري زمین چیست؟

 درصد - استفادة مناسب و متعادل از فضاهاي شهري

 متر مربع براي هر فرد - استفادة مناسب و متعادل از فضاهاي شهري

 درصد - استفاده از ظرفیت ها و توانمندي هاي همۀ مناطق یک شهر

 متر مربع براي هر فرد - استفاده از ظرفیت ها و توانمندي هاي همۀ مناطق یک شهر

1005

5

5

5

5

«قسمت عظیمی از فعاالن بخش غیررسمی اقتصاد دوگانۀ کشورهاي درحال توسعه را کودکان کار و کارگران روزمزد تشکیل می دهند» کدام گزینه  92
علتی براي وقوع این پدیده نمی باشد؟

فقدان تخصص و مهارت کافی در مهاجران براي به کارگیري آن ها در مشاغل مهم مهاجرت گستردة روستاییان و گروه هاي قومی به شهرهاي بزرگ

محدودیت فرصت هاي شغلی در شهرها عدم توجه به عدالت در رفع نیازهاي شهرنشینان

در کدام گزینه به ترتیب، «پیامد» و «علت» فقر شهري آمده است؟  93

درآمد کم و بزهکاري – مهاجرت از روستا به شهر بیکاري و مسکن نامناسب – درآمد کم

افزایش جرم و بزهکاري – مسکن نامناسب مسکن نامناسب و بیکاري – افزایش جرم و بزهکاري

«استفاده از کانال ها، بندرها، تنگه ها و آبراهه ها در مواقع خاص» به کدام یک از موارد اهمیت حمل و نقل در زندگی جوامع اشاره دارد؟  94

زیست محیطی سیاسی اجتماعی اقتصادي

در ارتباط با پراکندگی ریلی در جهان، چه تعداد از گزاره هاي زیر با عبارت داخل کمانک مقابل آن مرتبط است؟  95
الف) گسترده ترین شبکۀ ریلی در جهان (ایاالت متحدة آمریکا)

ب) بیش ترین میزان خطوط سریع الّسیر (روسیه)
ج) از تولیدکنندگان عمدة قطارهاي تندرو (تایوان)

د) تنها خط ریلی برقی ایران (تهران-مشهد)
هـ) از اولین قطارهاي الکتریکی پرسرعت جهان (پکن-گوانگچو)

و) طوالنی ترین خط قطار تندروي جهان (توکیو-ازاکا)

دو سه چهار پنج

به ترتیب، کدام یک از معایب حمل و نقل از طریق لوله است و طول خطوط لولۀ نفت ایران چند هزار کیلومتر می باشد؟  96

نیاز داشتن به مراقبت زیاد در حوادث غیرمترقبه –  آسیب رساندن زیاد به محیط زیست – 

مقرون به صرفه نبودن انتقال مایعات از این طریق -  نیاز به سرمایه گذاري فراوان براي احداث و تعمیر لوله ها – 

1414

3838

به ترتیب کدام شیوة حمل ونقل، براي دسترسی به «روستاي محمدآباد» و جابه جایی بار و مسافر در «مسافت هاي دور» بدون احداث مسیر، کاربرد  97
بیشتري دارد؟

جاده اي - هوایی جاده اي - آبی هوایی - آبی ریلی - هوایی
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در کدام زمان و به دنبال کدام واقعه در کشورهاي توسعه یافته و صنعتی اروپا و آمریکاي شمالی، مهاجرت از روستاها به شهرها رخ داد؟  98

سدة بیستم و دهۀ اول قرن بیست و یکم - شهرگرایی سدة نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم - توسعۀ صنایع کارخانه اي

سدة بیستم و دهۀ اول قرن بیست و یکم - توسعۀ صنایع کارخانه اي سدة نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم - شهرگرایی

در آمایش سرزمین، به منظور تنظیم ارتباط انسان و فضاي جغرافیایی، کدام اقدامات صورت می گیرد؟  99

تمرکز بیشتر جمعیت در شهرهاي کوچک و روستاها - سامان دادن و نظم بخشیدن به فضاهاي جغرافیایی

توزیع متوازن، متعادل و منطقی جمعیت - سامان دادن و نظم بخشیدن به فضاهاي جغرافیایی

تمرکز بیشتر جمعیت در شهرهاي کوچک و روستاها - برنامه ریزي براي تک تک شهرها و روستاها

توزیع متوازن، متعادل و منطقی جمعیت - برنامه ریزي براي تک تک شهرها و روستاها

مطرح کردن این پرسش که «کدام مناطق کشور مستعد توسعۀ صنعتی و کدام یک مناسب گسترش بازارها و مراکز تجاري هستند؟» کدام  100
ویژگی  برنامۀ آمایش سرزمین را لحاظ می کند؟

توجه به عدالت در توسعه توجه به حفظ محیط زیست براي بهره مندي منطقی و خردمندانه از منابع

توجه به همۀ ابعاد توسعه توجه به ظرفیت ها و توانمندي هاي همۀ مناطق و استان هاي کشور

هریک از عبارات زیر مربوط به کدام پیامد نادیده گرفتن کنش اجتماعی است؟  101
الف) تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی

ب) قابل مشاهده نبودن ارزش ها
ج) یکسان انگاشتن نظم اجتماعی با نظم طبیعی

د) آگاهانه بودن کنش اجتماعی

ارزش زدایی - ارزش زدایی - خالقیت زدایی - معنازدایی خالقیت زدایی - ارزش زدایی - معنازدایی - معنازدایی

معنازدایی - ارزش زدایی - خالقیت زدایی - خالقیت زدایی خالقیت زدایی - ارزش زدایی - خالقیت زدایی - معنازدایی

به ترتیب کدام یک از جمالت زیر  صحیح و کدام یک غلط است؟  102
الف) همۀ اهداف کنشگران قابل مشاهده است که این مورد در ویژگی هدف دار کنش اجتماعی مطرح است.

ب) انسان ها همواره در کنش هایشان به دنبال تحقق ارزش هایی هستند که به وسیلۀ دیگران قابل مشاهده نیستند.
ج) در جامعه شناسی اثباتی ارزش بودن مهربانی، فداکاري و ... و ضدارزش بودن کینه توزي، خودخواهی و... قابل فهم نیست.

د) با استفاده از روش هاي تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزي یک رذیلت اخالقی است.

ص - ص - غ - غ ص - غ - ص - ص غ - غ - ص - ص ص - ص - ص - غ

از میان جمالت مطرح شده کدام مورد صحیح و کدام مورد نادرست است؟  103
الف) ما انسان ها، نه به تنهایی، بلکه با هم زندگی می کنیم. از این رو مجبور نیستیم خودمان به تنهایی و جداگانه، دانش الزم براي تک تک کنش هایمان را

تولید کنیم. به این دانش، دانش همگانی می گوییم.
ب) اگر فردي تنها باشد براي انجام عملی، فکر می کند و آگاهی هاي الزم براي انجام آن را به دست می آورد، در صورتی که آن عمل موفقیت آمیز باشد،

براي انجام آن در دفعات بعدي از همان دانش قبلی استفاده می کند و آن عمل در دایرة عادت او قرار می گیرد.

ج) فردي که تنها زندگی می کند، ذخیرة دانشی وي به سختی شکل می گیرد و به ذخیرة علمی او تبدیل می شود.
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در جمالت زیر چند اشتباه علمی دیده می شود؟  104
«شباهت پدیده هایی مانند شهادت طلبی، فدا کردن جان براي وطن و خودکشی، دست شستن از جان و فاصلۀ زندگی در دنیا و استقبال از مرگ است.

تفاوت آن ها در معناي متفاوت آن هاست و دقیقًا همین معانی متفاوت، هویت آن ها را تعیین می کند و از آن ها سه پدیده مختلف می سازد.»

0123

وجود نظریات متفاوت دربارة یک پدیدة اجتماعی مانند خودکشی نشانۀ چیست؟  105

معناي متفاوت و هویت متفاوت پدیده هاي اجتماعی معناي متفاوت پدیده هاي اجتماعی

پاسخ هاي ساده، سر راست و کامًال قابل پیش بینی نظریه هاي مختلف پیچیدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی و البته دشواري فهم آن ها
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«شباهت پدیده هایی مانند شهادت طلبی، فدا کردن جان براي وطن و خودکشی، دست شستن از جان و فاصلۀ زندگی در دنیا و استقبال از مرگ است.
 همین معانی متفاوت، هویت آن ها را تعیین می کند و از آن ها سه پدیده مختلف می سازد.»
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معناي متفاوت و هویت متفاوت پدیده هاي اجتماعی

 قابل پیش بینی نظریه هاي مختلف
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درون فرهنگ شیعی، شیعیان ایران و شیعیان لبنان، تفاوت هاي اساسی دارند. این مثال مربوط به کدام گزینه می باشد؟  106

پیدایش فرهنگ ها و جهان هاي اجتماعی مختلف پدید آمدن ُخرده فرهنگ ها و گروه ها

پیچیدگی کنش هاي انسانی و دشواري فهم آن ها پدید آمدن معانی ذهنی و فرهنگی متفاوت

کدام گزینه با متن زیر مرتبط نیست؟  107
«فرض کنید به پیشنهاد دوستی به یک میهمانی دعوت شده اید که در آن کسی را نمی شناسید. در چنین موقعیتی احتیاط شما بیشتر می شود. پیش از انجام 
دادن هر کاري فکر می کنید؛ حتی به این که چگونه راه بروید و چه وقت و چگونه حرف بزنید. در این موقعیت ها متوجه می شوید که در راه رفتن و

حرف زدن  ..................،»

آگاهی هایی وجود دارد که به سبب عادت از نظر شما پنهان بوده  است و اگر نباشند زندگی اجتماعی ما مختل می شود. 

دانش هایی است که در طول زندگی به دست می آیند، یعنی این دانش، حاصل زندگی است و گسترده ترین بخش ذخیرة دانشی است.

آگاهی هایی وجود دارد که ما خودمان به تنهایی و جداگانه، دانش الزم را براي آن ها تولید می کنیم و هنگامی متوجه آن ها می شویم که در آن تغییري رخ دهد.

مجموعه اي دانش الزم براي زندگی وجود دارد که بیشتر از آن استفاده می کنیم و کمتر به  آن می اندیشیم.

علت هر عبارت را کدام گزینه نشان می دهد؟  108
غنی تر شدن دانش عمومی

ارائه راهکارهاي صحیح براي مسائل زندگی اجتماعی
دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر

تالش هاي علمی افراد جامعه – تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی – پیدایش و رشد دانش عمومی

افزایش ذخیرة دانش علمی جامعه – تالش افرادي که شناخت علمی از مسائل دارند – حل تعارضات میان دانش عمومی و دانش علمی 

تالش هاي عموم افراد جامعه – تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی – حل تعارضات میان دانش عمومی و دانش علمی

افزایش ذخیرة دانش علمی جامعه – تالش افرادي که از دانش عمومی برخوردارند و این مشکالت را می شناسند – تحکیم روابط متقابل دانش عمومی و دانش علمی

پیامد «رسوخ تلقی جهان متجدد از علم در جوامع دیگر» را کدام گزینه نشان می دهد؟  109

رشد علوم وحیانی و عقالنی     ارتباط دوسویه دانش عمومی و دانش علمی تحکیم می شود    دانش علمی دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را
به دست می آورد. 

شکل گیري تعارضات در دانش حاصل از زندگی    ارتباط دوسویه علوم عقالنی و وحیانی قطع می شود    دانش علمی دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشکالت دانش
عمومی را به دست می آورد. 

شکل گیري تعاریف متفاوت و متنوع دانش علمی     ایجاد تعارضات میان دانش عمومی و دانش علمی    دانش علمی از رشد و رونق باز می ماند.

شکل گیري تعارضات در ذخیره دانشی آن جوامع     ارتباط دوسویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود    دانش علمی از رشد و رونق باز می ماند.

عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.  110
- در قرن هجدهم بنیان گذار جامعه شناسی، آگوست کنت، ابتدا نام فیزیک اجتماعی را براي این علم برگزید.

- جامعه شناسی تبیینی تحت تأثیر موفقیت هاي بی سابقۀ علوم طبیعی بود.

- غالب جامعه شناسان قرن  در تالش بودند جامعه شناسی را هرچه بیش تر به علوم طبیعی نزدیک و شبیه نمایند.
- جامعه شناسی تفهمی-تفسیري قبل از جامعه شناسی تبیینی به وجود آمد اما توجه چندانی به آن نشد.
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- غالب جامعه شناسان قرن  در تالش بودند جامعه شناسی را هرچه بیش تر به علوم طبیعی نزدیک و شبیه نمایند.
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به ترتیب کدام یک در رابطه با جامعه شناسی پوزیتیویستی نادرست، ولی در رابطه با نظام اجتماعی درست است؟  111

جوامعی که نظم اجتماعی را براساس الگوي پوزیتیویستی برقرار می سازند، در جلب مشارکت و همکاري افراد براساس میل، رضایت و رغبت موفق عمل می کنند. - اگر نظام
اجتماعی را به خودرویی تشبیه کنیم که در یک جا پارك شده، ساختار اجتماعی همان خودرو در حال حرکت است.

جامعه شناسان پوزیتیویست معتقدند همان گونه که علوم طبیعی شناخت و کنترل طبیعت را براي ما ممکن ساخته است، جامعه شناسی نیز کنترل جامعه و برقراري نظم اجتماعی
را ممکن می سازد. - اگر نظام اجتماعی را به خودرویی تشبیه کنیم که در یک جا پارك شده، ساختار اجتماعی همان خودرو در حال حرکت است

جوامعی که نظم اجتماعی را بر اساس الگوي پوزیتیویستی برقرار می سازند، در جلب مشارکت و همکاري افراد براساس میل، رضایت و رغبت موفق عمل می کنند. - منظور از
پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش هاي مختلف آن برهم تأثیر می گذارند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند.

جامعه شناسان پوزیتیویست معتقدند همان گونه که علوم طبیعی شناخت و کنترل طبیعت را براي ما ممکن ساخته است، جامعه شناسی نیز کنترل جامعه و برقراري نظم اجتماعی
را ممکن می سازد. - منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش هاي مختلف آن بر هم تأثیر می گذارند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند.

عبارات کدام گزینه به ترتیب در رابطه با نظم اجتماعی درست نیست، اما در رابطه با عبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی به جامعه شناسی  112
تفهمی-تفسیري درست است؟

مشکالت و مسائل اجتماعی، بیرون از دایرة نفوذ و تأثیر ما هستند و فقط افراد خاصی، مثل مسئوالن و مدیران می توانند بر آن تأثیر بگذارند. - مهم دانستِن اراده و ارزش ها و
آن ها را برخاسته از آگاهی و تابع آن دیدن، موجب تغییر مسیر از جامعه شناسی پوزیتیویستی به جامعه شناسی تفهمی - تفسیري بود.

زندگی اجتماعی انسان و نظم، همزاد یکدیگرند اما انسان ها صرفًا مجریان نظم نیستند بلکه قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش هاي خود، نظم اجتماعی را تغییر دهند. - مهم
دانستن اراده و ارزش ها اما آن ها را برخاسته از آگاهی و تابع آن دیدن، موجب تغییر مسیر از جامعه شناسی پوزیتیویستی به جامعه شناسی تفهمی - تفسیري بود.

مشکالت و مسائل اجتماعی، بیرون از دایرة نفوذ و تأثیر ما هستند و فقط افراد خاصی، مثل مسئوالن و مدیران می توانند بر آن تأثیر بگذارند. - تأکید بیش از اندازه بر نظم
اجتماعی به بسط اراده و خالقیت، ارزش و اخالق و آگاهی و معنا در زندگی اجتماعی می انجامد.

زندگی اجتماعی انسان و نظم، همزاد یکدیگرند؛ اما انسان ها صرفًا مجریان نظم نیستند، بلکه قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش هاي خود، نظم اجتماعی را تغییر دهند. - تأکید
بیش از اندازه بر نظم اجتماعی به بسط اراده و خالقیت، ارزش و اخالق و آگاهی و معنا در زندگی اجتماعی می انجامد.

هریک از عبارات زیر، به ترتیب با کدام موضوع، مرتبط است؟  113
«نظم اجتماعی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهاي واقعی او دارد.»، «قابل فهم نبودن ارزش هاي مهربانی و فداکاري و ضد ارزش بودن کینه توزي و

خودخواهی» و «محدود شدن مطالعات پوزیتیویستی به توصیف خصوصیات و رفتارهاي قابل مشاهده»

معنازدایی - استفاده از روش تجربی - نادیده گرفتن معناي کنش قفس آهنین - استفاده از روش تجربی - نادیده گرفتن معناي کنش

قفس آهنین - استفاده از روش تجربی - استفاده از روش تجربی قفس آهنین - نادیده گرفتن معناي کنش - استفاده از روش تجربی

گزاره هاي زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.  114
- انسان ها قدرت مقاومت در برابر ساختارها و ایجاد تغییر در آن ها را ندارند.

- نظام اداري ناکارآمد، سبب می شود که فرصت ها و محدودیت هایی براي کنش گران به وجود بیاید.
- میزان تأثیرگذاري تمامی اعضاي جامعه بر پدیده ها، مشکالت و مسائل اجتماعی، متفاوت نیست.

- جامعه شناسی پوزیتیویستی نمی تواند ارزش بودن مهربانی و فداکاري و ضدارزش بودن کینه توزي و خودخواهی را فهم کند.
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عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.  115
- اگر دانشی که با تأمل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید، نباشد، جهان اجتماعی فرو می پاشد.

- استفاده از دانش عمومی، سبب می شود که در وقت و زمان صرفه جویی شود.
- یک پدیدة اجتماعی، می تواند هم در دانش عمومی و هم در دانش علمی، بررسی شود.

- مطرح شدن یک مسئلۀ خاص در جامعه، زمینه را براي پیدایش و رشد دانش علمی دربارة آن، فراهم می کند.
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کدام گزینه در ارتباط با پرسش از معناي زندگی صحیح نیست؟  116

پرسش هایی مانند معنادار بودن یا نبودن زندگی و معین بودن معناي آن، در جهان متجدد به دلیل رویکرد دنیوي آن فاقد معناست.

مسئلۀ معنا در مورد تمام پدیده هاي اجتماعی از جمله کنش ها مطرح است.

پرسش از معناي زندگی و ده ها پرسش دیگر مرتبط با آن همواره ذهن انسان ها و اندیشمندان را به خود مشغول کرده است.

این پرسش که «چگونه می توان معناي زندگی و معناي کنش انسان هاي دیگر را فهمید؟» یکی از پرسش هاي مهم و کلیدي براي اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است.

کدام عبارت، در مورد قوم نگاري درست نیست؟  117

پژوهشی است که براي شناسایی بهتر قومی، کنش هاي آن ها را تجربه می کند و براساس مشاهدة مشارکتی است.

نوعی پژوهش کیفی براساس مشاهدة مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از معناهاي نهفته در کنش ها است.

نوعی پژوهش کّمی است که براي مطالعۀ تمامی ابعاد یک پدیدة اجتماعی خاص و عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن به کار می رود.

پژوهشگر براي مدتی با قومی که قصد تحقیق دربارة آن ها را دارد زندگی کرده و خود را در شرایط فرهنگی و کنش هاي آن ها قرار می دهد.

در جدول زیر دربارة دیدگاه هاي مختلف نسبت به رابطۀ دانش علمی و عمومی، به ترتیب کدام مورد به جاي «الف»، «ب» و «ج» قرار می گیرد؟  118
الفتفاوت روش دانش علمی و عموي

رویکرد اولب
جشمول دانش علمی به دانش هاي فراتجربی

رویکرد اول - ارزش ناچیز دانش عمومی در مقابل دانش علمی - رویکرد سوم رویکرد اول - فروپاشی مرز دانش علمی و دانش عمومی - رویکرد سوم

رویکرد دوم - جلوگیري از ورود دانش عمومی به قلمرو علم - رویکرد دوم رویکرد دوم - ارزش بیشتر دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی - رویکرد دوم

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را کدام گزینه نشان می دهد؟  119
- فرصت موضع گیري اجتماعی مناسب و صحیح براي دانشمندان پیامد ظرفیت داوري بیشتر علوم طبیعی نسبت به علوم اجتماعی است.

- در جامعه شناسی شهري، روابط همسایگی، ریخت شناسی شهري و آلودگی بررسی می شود.
- افزایش همدلی و همراهی انسان ها پیامد فراهم ساختن زمینۀ فهم متقابل انسان ها توسط علوم اجتماعی است.

- علوم اجتماعی خود بخشی از علوم انسانی محسوب می شوند، ولی برخی علوم انسانی در زمرة علوم اجتماعی نیستند.
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پاسخ سؤال هاي زیر به ترتیب کدام است؟  120
- اشتراك دانش هاي اقتصاد، جمعیت شناسی و زبان شناسی چیست؟

- در امان ماندن از آسیب هاي احتمالی زندگی در اجتماعات مختلف پیامد چیست؟
- به چه دلیل علوم انسانی از فعالیت هاي غیرارادي انسان ها بحث نمی کند؟

مطالعۀ پدیده هاي اجتماعی - استفاده از علوم طبیعی و فناوري حاصل از آن ها - مستقل بودن فعالیت هاي غیرارادي از اهداف و معانی مورد نظر انسان ها

بررسی پیامدهاي اجتماعی کنش انسانی - غلبه بر محدودیت هاي طبیعی - مستقل بودن فعالیت هاي غیرارادي از اهداف و معانی مورد نظر انسان ها

مطالعۀ پدیده هاي اجتماعی - شناخت قواعد زندگی - کنش نبودن فعالیت هاي غیرارادي

ابعاد مختلف زندگی اجتماعی - آگاهی از فرصت ها و محدودیت هاي فناوري - کنش نبودن فعالیت هاي غیرارادي

کدام عبارت، دیدگاه حکیمان مشایی را در باب «مالك نیاز به علت» بیان می کند؟  121

واجب الوجود قدیم زمانی است و در نتیجه به علت نیازمند نیست. موجودات می توانند باشند یا نباشند، پس ایجادکننده داشته اند.

موجودات چه مجرد باشند و چه مادي، حادث اند؛ پس به واجب الوجود نیازمندند. اگر چیزي همیشه وجود داشته باشد، نمی تواند نیازمند علت باشد.

کدام فرض در رابطۀ علت و معلول نادرست است؟  122

هیچ یک از علل ناقصه به تنهایی وجوب دهنده به معلول نیستند. در حقیقت نفی علیت برابر با قبول صدفه و اتفاق است.

عامل ایجاد معلول، همان امکان ذاتی معلول است. اصل وجوب علّی و معلولی الزمۀ اصل علیت است.

در قضیۀ «مجموع زوایاي مثلث سه قائمه است»، رابطۀ موضوع و محمول کدام است؟  123

هیچکدام ضروري  ممتنع امکانی

14

ی
ی نظام جدید 27 د

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

واجب الوجود قدیم زمانی است و در نتیجه به علت نیازمند نیست.

موجودات چه مجرد باشند و چه مادي، حادث اند؛ پس به واجب الوجود نیازمندند.

هیچ یک از علل ناقصه به تنهایی وجوب دهنده به معلول نیستند.

عامل ایجاد معلول، همان امکان ذاتی معلول است.

هیچکدام
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بین موضوع و محمول دو قضیۀ «وجود و ماهیت در ذهن از یکدیگر متمایزند» و «همۀ موجودات وابسته و نیازمند به خداوند متعال هستند» چه  124
رابطه اي از انواع روابط سه گانه (وجوب، امکان، امتناع) برقرار است؟

ضرورت - ضرورت ضرورت - امکان امکان - ضرورت امکان - امکان

علیت از نظر دکارت، هیوم، امپریست ها و کانت به ترتیب به چه صورت است؟  125

سوبژکتیو، سوبژکتیو، ابژکتیو، سوبژکتیو ابژکتیو، ابژکتیو، سوبژکتیو، ابژکتیو

ابژکتیو، سوبژکتیو، ابژکتیو، سوبژکتیو سوبژکتیو، ابژکتیو، سوبژکتیو، ابژکتیو

اگر حادث بدون علت به وجود آید، اوًال مستلزم نفی اصل .................. و ثانیًا اصل .................. است.  126

تناقض - علیت علیت - ترجیح بالمرّجح تناقض - ترجیح بالمرّجح ترجیح بالمرّجح - علیت

در رابطه با توماس آکوئیناس، کدام گزینه نادرست است؟  127

فلسفۀ وي امروزه نیز داراي طرفدارانی است. از برهان وجوب و امکان در خداشناسی بهره برده است.

وي با پیروان ابن رشد مشاجرات علمی داشت و نه خود ابن رشد. وي در راستاي عقلی کردن عقاید مسیحیت بسیار تالش نمود.

وجود خدا در برهان دکارت علت ایجاد .................. و در برهان امکان و وجوب سینوي علت ایجاد  ..................  است.  128

همه ماهیات - یک ماهیت یک ماهیت - یک ماهیت یک ماهیت - همه ماهیات همۀ ماهیات - همۀ ماهیات

در کدام گزینه همۀ فیلسوفان نام  برده شده، نظري تقریبًا مشابه در باب خداوند دارند؟  129

کانت، جیمز، کنت ماك، بارکلی، دکارت کرکگور، برگسون، کاتینگهام کانت، جیمز، برگسون

چرا تسلسل علل نامتناهی محال است؟  130

ابتدا نداشتن سلسله علل نامتناهی غیرممکن است. ابتدا داشتن سلسله علل نامتناهی غیرممکن است.

منتهی به علتی می شود که خود معلول دیگري باشد. منتهی به علتی نمی شود که خود معلول دیگري نباشد.

چرا برتراند راسل (فیلسوف انگلیسی قرن بیستم) برهان امتناع تسلسل علل را باطل می داند؟  131

اگر موجود بی علت می تواند وجود داشته باشد، فرقی میان خدا و جهان نیست که کدام را علت العلل بدانیم.

اگر موجود بی علت می تواند وجود داشته باشد، نیازي به خدا نیست.

اگر موجود بی علت می تواند وجود داشته باشد، علت العلل بودن فقط در انحصار خداست.

اگر موجود بی علت می تواند وجود داشته باشد، سوال «چه کسی خداوند را آفریده» بی معناست.

برهان دکارت بر اثبات وجود خداوند بر چه اصلی مبتنی است؟  132

مغایرت وجود و ماهیت تقدم ذاتی علت بر معلول اصل نامتناهی بودن خداوند اصل متناهی بودن انسان

بیت زیر  با کدامیک از معیارهاي معناداري زندگی از نظر فیلسوفان مسلمان تطابق دارد؟  133
جهان بی خاِك عشق آبی ندارد   فلک جز عشق محرابی ندارد

احساس تعهد در برابر یک وجود متعالی گرایش فطري انسان به خیر

غایتمندي جهان هدفمندي انسان

چه رابطه اي میان علت و معلول وجود دارد؟  134

رابطه اي ماهوي که یکی به دیگري وجود می دهد. رابطه اي وجودي که هر دو به هم وابسته اند.

رابطه اي وجودي که یکی به دیگري غیروابسته است. رابطه اي وجودي که یکی به دیگري ماهیت می دهد.

تفاوت اساسی رابطۀ علیت و رابطۀ بین اجزاي یک ساعت در چیست؟  135

عدم ایجاد رابطه مگر با خواست یک طرف آن وجود داشتن اطراف رابطه بعد از برقراري رابطه

وجود داشتن اطراف رابطه قبل از برقراري رابطه ایجاد یک طرف رابطه با شکل گیري رابطه
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رابطه اي ماهوي که یکی به دیگري وجود می دهد.

رابطه اي وجودي که یکی به دیگري غیروابسته است.

عدم ایجاد رابطه مگر با خواست یک طرف آن

وجود داشتن اطراف رابطه قبل از برقراري رابطه
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کدام عبارت در مورد رابطۀ علیت نادرست است؟  136

رابطۀ علیت صرفًا یک رابطۀ وجودي است که از هر رابطۀ دیگري در جهان عمیق تر است.

رابطۀ علیت رابطه اي قائم بر دو طرف رابطه نیست و فرض دو طرف رابطه شرط تحقق رابطه نیست.

وجود معلول متوقف بر وجود علت است و ممکن است وجود علت متوقف بر وجود علتی دیگر باشد.

آن گاه که می گوییم تا علت نباشد معلول نخواهد بود، «تا» عالمت شرط است و با معلول همراهی دارد.

طبق نظر فالسفۀ مسلمان، براي شناخت سنخیت میان علت و معلول هاي مخلتف از  ..................  و براي شناخت اصل علیت از  ..................   137
کمک می گیریم.

تجربه - تجربه عقل - عقل تجربه - عقل عقل - تجربه

از نظر ابن سینا، این مطلب را که تنها از به دنبال هم آمدن یا به همراه هم آمدن پدیده ها به علیت پی نمی بریم، نتیجۀ چیست؟  138

عقلی بودن اصل علیت بدیهی بودن اصل علیت

مبتنی بودن علیت بر اصل امتناع ترجیح بالمرجح مبتنی بودن علیت بر اصل امتناع اجتماع نقیضین

در کدام گزینه موردي به اشتباه نسبت داده شده است؟  139

ابژکتیو دانستن اصل علیت (امپریست ها، فالسفۀ مسلمان) عدم درك چیزي به اسم علیت توسط تجربه (دکارت ، هیوم، ابن سینا)

تشخیص مصادیق علیت توسط حس (امپریست ها، ابن سینا، کانت) ذهنی دانستن مفاهیم علت و معلول (دکارت، کانت)

وقتی به یک نهال از هر جهت رسیدگی می کنیم و شرایط الزم براي رشد و سالمت آن را فراهم می کنیم، لزومًا انتظار شادابی و رشد این نهال را  140
داریم. این انتظار نشان دهندة چیست؟ (با تغییر)

اصل سنخیت میان علت و معلول و نیز اصل وجوب علّی که باعث پیوستگی قطعی موجودات است.

اصل وجوب علّی که از فروع اصل علیت و بیانگر نظم حاکم بر روابط جهان است.

باور قطعی انسان به اصل سنخیت میان علت و معلول و پیوستگی میان موجودات.

باور همگانی و نا خود آگاه انسان نسبت به اصل وجوب علّی که از فروع اصل علیت است.
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ترجمۀ گزینۀ درست: هیچ خیري در سخنی که در آن دروغ است نیست و هیچ فایده اي از آن به دست نمی آید. (هر دو «ال» قبل از اسم آمده اند و آن را نفی کرده   1
اند)

ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر:

): این غذا ما را سیر نمی کند و برایمان کافی نیست. گزینۀ (
هر دو «ال» بر فعل مضارع آمده اند و آن را نفی کرده اند؛ ولی مجزوم نکرده اند.

): امید در زندگی را از دست نده، چرا که زندگی بدون امید هیچ ارزشی ندارد. گزینۀ (
«ال» بر سر «قیمۀ»، «ال»ي نفی جنس می باشد.

نکته: «ال» قبل از «أمل» نیز «ال»ي نفس جنس بوده که بعد از حرف جّر قرار گرفته و تأثیرش را از دست داده است.

):  در اموري که هیچ اهمیتی ندارد، دخالت مکن. گزینۀ (
«ال» قبل از فعل «ال النهی» است که آن را مجزوم کرده است.

سخت
ترجمۀ گزینۀ درست: سعی کردم حرف دوستم را باور کنم، شاید که راست بگوید. (تصدق خبر لعلَّ است)  2

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

): بی گمان نجات در راستگویی است. / «فی الصِّدِق» خبر از نوع شبه جمله است. گزینۀ (

): آن پیراهن را براي تو خریدم، کاش آن را دوست داشته باشی، خبر «تحبین» است که جملۀ فعلیه می باشد. گزینۀ (

): براي آنان نگران نباش، پس بی گمان آنها در راحتی و خوشبختی هستند و چیزي کم ندارند. گزینۀ (
«فی الّرخاء» خبر و از نوع جار و مجرور است. (شبه جمله)

سخت
ترجمۀ گزینۀ درست؟ در طی روز چند ساعت درس می خوانی؟ ساعت پنج بعد از ظهر درس می خوانم.  3

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

): خداوند چرا پیامبران را فرستاد؟ براي هدایت انسان. گزینۀ (

): چه کتاب هایی می خوانی؟ من کتاب هاي تاریخی می خوانم. گزینۀ (

): دیروز مهمان ها آمدند؟ نه به خاطر باران هیچ کس نیامد. گزینۀ (
سخت

ترجمۀ متن سؤال: به کتابخانه رفتیم زیرا نیاز به کتابی داشتیم که از آن در تحقیق علمی استفاده کنیم.»  4
ترجمۀ گزینۀ صحیح: آیا می توانم این کتاب علمی را تحویل دهم؟

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

: چند روز می توانیم کتاب را پیش خودمان نگه داریم؟ گزینۀ 

: آیا می توانیم کتابی را برداریم و براي دو ماه نگه داریم؟ گزینۀ 

: در این کتابخانه چه کتاب هاي علمی دارید؟ گزینۀ 
سخت

ترجمۀ گزینۀ درست: آیا در مسابقات علمی که در مدرسه تان برگزار می شود شرکت می کنی؟  5
بله تمام سعیم را خواهم کرد.

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

: کی به مدرسه خواهی رفت؟ دو ساعت پیش. گزینۀ 

: چه چیز باعث شد که در امتحان حاضر نشوي؟ زمان امتحان مناسب بود. گزینۀ 

: چرا روي صندلی ننشستی؟ نه، روي آن نمی نشینم. گزینۀ 
سخت

ترجمۀ عبارت: خوشحال شدم هنگامی که معلم را دیدم در حالی که لبخندزنان وارد کالس می شد.  6
مسرورًا: شاد خبر أصبح / المدرس: معلم مفعول. / ُمبتسمًا: لبخندزنان حال

متوسط
ترجمۀ عبارت: نادان ها کارهایی را می کنند که اشخاص دیگر انجام نمی دهند و این امر است که آن ها را به شکل منفی از دیگر افراد جامعه متمایز می کند.  7

در عبارت  جمع مکسر وجود دارد.

الُجّهال  الجاهل / َأعمال  عمل / َأشخاص  شخص / أفراد  فرد
متوسط

تشریح سایر گزینه ها:  8

: «از نقره» صحیح است. در گزینۀ 

: «... گویی هدفی است ...» صحیح است. در گزینۀ 
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: «دانش آموزان ما» صحیح است. در گزینۀ 
متوسط

«انَفَتَح: فعلی از باب انفعال است و سه حرف اصلی آن «ف، ت، ح» است و «ن» اضافی است.»  9
تشریح گزینه هاي دیگر

»: در این گزینه ریشۀ سه حرفی فعل «ِانَْتَبُهوا» عبارت است از «ن، ب، ه» که حرف «ن» جزء حروف اصلی آن است. گزینۀ «

»: در این گزینه ریشۀ سه حرف فعل «َینَْتِقُل» عبارت است از «ن، ق، ل» که حرف «ن» جزء حروف اصلی آن است. گزینۀ «

»: در این گزینه ریشۀ سه حرفی فعل «ِانَْتِظروا» عبارت است از «ن، ظ، ر» که حرف «ن» جزء حروف اصلی آن است. گزینۀ «
متوسط

«لََعّل»: شاید / «تلک»: آن / «َتَتعلّق»: متعلّق باشد / «کانت تعیش»: (فعل ماضی استمراري) زندگی می کردند / «الحیوانات المفترسۀ»: حیوانات درنده  10
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: (کاش – زندگی می کنند) نادرست اند. »: (اي کاش – استخوادن) و در گزینۀ « »: (این – این که – حمله کنند)، در گزینۀ « در گزینۀ «
سخت

«لکنَّ» از حروف مشبّهۀ بالفعل به معناي «ولی، اما» براي کامل کردن پیام و بر طرف کردن ابهام از جملۀ ما قبل است.  11
متوسط

» نادرست است، زیرا اشتیاق با ناگزیر بودن در تضاد است. با توجه به ترجمۀ گفت وگوها، تنها گزینۀ «  12
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: پسر: پدرم چرا حّجاج در حال رفتن به مراسم حج گریه می کنند؟! / پدر: پسرم، این اشک شادي است. گزینۀ «

»: پسر: آیا فریضۀ حج بر هر مسلمانانی واجب است؟ / پدر: بله، بر هر مسلمانی واجب است که آن را ادا کند، جز کسی که توانایی اش را ندارد. گزینۀ «

»: پدر: آیا تو براي رفتن به فریضۀ حج مشتاقی؟ / پسر: بله، و از خدا می خواهم مرا به این آرزو برساند. گزینۀ «

»: پدر: دلیل اشتیاقت چیست؟ / پسر: چون حج بر من واجب است و من نمی توانم از آن فرار  کنم.  گزینۀ «
سخت

»: «بودند» نادرست است و باید «هستند» باشد. همچنین در این گزینه «ُمکبّراً» حال از «الّشهداء» است و چون «الّشهداء» جمع است، حال آن نیز باید در گزینۀ «  13
جمع؛ یعنی «ُمکبّریَن» باشد.

سخت
تشریح گزینه هاي دیگر:  14

»: «النّعمات» جمع است و به صورت «نعمت هایی» درست است. گزینۀ «

»: «یُرید» فعل مضارع به معناي «می خواهد» است. گزینۀ «

»: ترجمۀ درست: هیچ  چیزي در زندگی، مانند خشنودي پدر و مادر از فرزندانشان، ارزشمند نیست! گزینۀ «
سخت

در فعل (ِانَقَطَع): حروف اصلی (ق ط ع) است که (نون) جزء این حروف نیست.  15
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: در فعل (انَتَبهوا): حروف اصلی (ن ب ه) است. گزینۀ «

»: در فعل (ِانَتِظروا): حروف اصلی (ن ظ ر) است. گزینۀ «

»: در فعل (ِانَتشَرت): حروف اصلی (ن ش ر) است. گزینۀ «
سخت

در این عبارت، «ال» از نوع ناهیه (نهی) است، نه نافیه. (ترجمۀ عبارت: او را غمگین می بینم و اشک هاي ریزان از چشمانش را مشاهده می کنم ولی تو او را باور  16
مکن!)
سخت

«ألُّفوا»: تألیف کردند / «کتبًا عدیدًة»: کتاب هاي بسیاري را / «جمیع المجاالت الفکریّۀ و العلمیّۀ»: همۀ زمینه هاي فکري و علمی / «َشجََّع»: تشویق کرد (فعل ماضی)  17
سخت

) / «َمملوءُة ِبـ»: پر از، سرشار از ) / «هذه الدُّنیا»: این جهان (رد گزینۀ  «کاَن اإلنساُن ال یعلُم»: (فعل ماضی استمراري منفی) انسان نمی دانست (رد گزینه هاي  و   18

) / «علیه أن یسَعی»: باید تالش کند / «لِلَتعرُّف علی أسراِر العالَم»: براي شناخت رازهاي هستی / «أکَثر من الماضی»: بیشتر از گذشته  / «الّظواِهر الُمخَتلفۀ»: پدیده هاي مختلف (رد گزینۀ 
متوسط

در فعل «نستخدم»، حروف اصلی «خ د م» است و حرف «س» جزء حروف زائد است.  19
تشریح سایر گزینه ها:

»: در فعل «َتتساقط» حروف اصلی «س ق ط» است. گزینۀ «

»: در فعل «اسَتلموا» حروف اصلی «س ل م» است.  گزینۀ «

»: در فعل «تُساعد» حروف اصلی «س ع د» است.  گزینۀ «
سخت

( ) / «فی الُکفر»: در کفر (رد گزینۀ  ) / «الّذین یُسارعون»: کسانی که شتاب می کنند (رد گزینه هاي  و  «الیحزنک»: نباید تو را غمگین کنند (رد گزینه هاي  و   20
متوسط

چون کلمه ي  داراي  حرف تکراري  است، پس براي ساختن رمزهاي  حرفی حالت هاي زیر را در نظر می گیریم:   21

الف) شامل حرف  نباشد: بنابراین  حرف را از بین حروف  انتخاب کرده و جایگشت می دهیم:

4

1

2

3

124

4

1

2

3

4

4

1

2

4

1

3

4

243

3

1

2

3

34133

23

3

3 4 6 244
3
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( ) / «فی الُکفر»: در کفر (رد گزینۀ  )سارعون»: کسانی که شتاب می کنند (رد گزینه هاي  و  ) / «فی الکفر»: در کفر (رد گزینۀ  )سارعون»: کسانی که شتاب می کنند (رد گزینه هاي  و  فر»: در کفر (رد گزینۀ 

چون کلمه ي  داراي  حرف تکراري  است، پس براي ساختن رمزهاي  حرفی حالت هاي زیر را در نظر می گیریم: 

) / «فی الک ) / «فی الک1سارعون»: کسانی که شتاب می کنند (رد گزینه هاي  و  ) / «فی الکسارعون»: کسانی که شتاب می کنند (رد گزینه هاي  و  ) / «فی الک3سارعون»: کسانی که شتاب می کنند (رد گزینه هاي  و  )سارعون»: کسانی که شتاب می کنند (رد گزینه هاي  و  )3فر»: در کفر (رد گزینۀ  فر»: در کفر (رد گزینۀ 

3 4 6 244
3
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ب) شامل یک حرف  باشد: بنابراین  حرف دیگر را از بین حروف  انتخاب و جایگشت می دهیم:

ج) شامل دو حرف  باشد: بنابراین حرف سوم را از بین حروف  انتخاب و با دو حرف تکراري  جایگشت می دهیم:

  تعداد کل رمزها  در نهایت طبق اصل جمع داریم:
سخت

می توان از پیشامد مکمل (نامطلوب) استفاده نمود:  22

احتمال آن که در پرتاب  تاس الاقل  تاس یکسان باشند 

احتمال آن که در پرتاب  تاس هیچ کدام یکسان نباشند 

پس احتمال آن را حساب می کنیم که اعداد  تاس متفاوت باشند:

 

سخت
براي این که حاصل جمع دو عدد، عددي زوج شود، باید هر دو عدد زوج یا هر دو عدد فرد باشند:  23

  هر دو عدد زوج یا هر دو عدد فرد

 

متوسط
کلیه ي اعداد  رقمی بدون تکرار ارقام:           24

کلیه ي اعداد  رقمی که دهگان آن ها  نباشد:     

 

پس  است.

متوسط
 25

فضاي نمونه اي آزمایش  است.

اگر  پیشامد آن باشد که مجموع دو عدد ظاهر شده حداکثر  باشد، آنگاه مکمل پیشامد یعنی  به صورت زیر است:

پس  است.

متوسط

ابتدا عضوهاي زوج  را می نویسیم که به صورت  می باشد. حال باید سه تا از آن ها را بدون اهمیت ترتیب انتخاب کنیم. پس جواب  می شود.  26

سخت
براي این که عدد چهار رقمی بزرگ تر از  باشد باید هزارگان حداقل هفت باشد.  27

 

سخت
 28

هر شش تا انسانی    یا      انسانی و یک تجربی     یا      انسانی و  تجربی  حداقل  نفر انسانی

  : تعداد حاالت

سخت
گزینه اي پیشامد حتمی است که برابر  باشد. در این سؤال  است.  29

 : گزینه 
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هر شش تا انسانی    یا      انسانی و یک تجربی     یا      انسانی و  تجربی  حداقل  نفر انسانی

  : تعداد حاالت

 است.

 : گزینه 

«9 7» دو انتخاب از بین
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5
2

6
4

5
1

10 15 5 6 1 181

ر

ر پ پ 1ر

www.alirezaafshar.org



 : گزینه 

 : گزینه 

 : گزینه  

 پس گزینۀ  حتمی است.
متوسط

 30

در فروشگاه روي هم   یعنی  شلوار داریم:

 شلوارها از  رنگ متمایز

  شلوارها از  زنگ متمایز نباشند

سخت
 31

 سکه رو و تاس زوج

متوسط
 32

سخت
 33

 :زاویۀ گروه سنی 

 درصد افراد دستۀ 

سخت
ابتدا تعدادي از دسته ها را می نویسیم.  34

 
جمالت وسط دسته هاي فرد به صورت زیر است.

 

بنابراین جملۀ وسط دسته هاي فرد همان شمارة جمله به توان  می باشد، بنابراین جملۀ وسط دستۀ یازدهم  می باشد.  
سخت

توجه: چون صورت سؤال، خود  حرف را انتخاب کرده است، پس باید ابتدا  حرف دیگر را از بین  حرف باقی مانده انتخاب کنیم و در آخر تعداد جایگشت ها  35
را به دست آوریم.

سخت
کلمۀ «ستایشگر» داراي حروف (س ، ت ، ا ، ي ، ش ، گ ، ر) است. براي ساخت یک کلمۀ  حرفی هنگامی که قرار است حرف اول «ي» باشد، پس به  حرف نیاز  36

است که از این  حرف  تا باید بی نقطه باشند و  حرف نقطه دار.

از طرفی در میان حروف کلمۀ «ستایشگر» هم  حرف بی نقطه و  حرف نقطه دار داریم.

ر ر پ 2پ

ر پ پ ر ر 3ر

ر ر ر پ پ ر پ 4پ

4

5 4 312

22012
3

11 1012
2

13 2

5 4 3 605
1

یکی قرمز

و
4
1

یکی آبی

و
3
1

یکی سبز

3

60
220

3
11

1 1
3

11
8

11
3

8
ر 1 ر 2 ر 6

تا 6

ر، پ پ ، پ

تا 2

ر3 2 ر 4 ر 6
3
8

7 7 7 7 7 75

7 6 5 4 3
الاقل دو نفر در

یک روز متولد نشوند

روز تولد ھمھ

متفاوت باشد

6 5 4 37

7 74

360
2401

1 1
360

2401
2041
2401

360 90 95 75
260

1004

27٫77
بھ درجھ 4 زاویۀ دستۀ 
3٫6

100
3٫6

4

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

شماره دستھ
جملۀ وسط

1
1

3
9

5
25

2112121112

224

6 4 24 24 64
2

4
2 2

و 144

54

431

42

20

ی
ی نظام جدید 27 د

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

توجه: چون صورت سؤال، خود  حرف را انتخاب کرده است، پس باید ابتدا  حرف دیگر را از بین  حرف باقی مانده انتخاب کنیم و در آخر تعداد جایگشت ها

کلمۀ «ستایشگر» داراي حروف (س ، ت ، ا ، ي ، ش ، گ ، ر) است. براي ساخت یک کلمۀ  حرفی هنگامی که قرار است حرف اول «ي» باشد، پس به  حرف نیاز
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 :انتخاب حروف بی نقطه پس انتخاب هاي ما به صورت مقابل است:

 :انتخاب حروف نقطه دار

 به عالوه اینکه جایگاه حرف «ي» در ابتداي واژه ثابت است ولی  حرف دیگر با جایگشت  جابه جا می شوند.

سخت
ابتدا سعی می کنیم الگوي تعداد نقطه ها را به دست آوریم:  37

 :یادآوري

سخت
جمالت دنبالۀ داده شده را می نویسیم:  38

   

   

» قابل قبول است.   که با توجه به گزینه ها، گزینۀ «
متوسط

ابتدا احتمال آنکه هر سه رقم متفاوت باشندرا حساب می کنیم سپس از  کم می کنیم.  39

الاقل دو رقم آن یکسان باشد  همۀ ارقام متفاوت باشند 

متوسط
مسیر رفت و برگشت به صورت هاي زیر امکان پذیر است:  40

 یا    یا  یا 
بنابراین تعداد کل حالت ها برابر است با:

 
سخت

 41
سخت

بررسی آرایه ها در ابیات:  42
پارادوکس (بیت «ب»): با آتش مذاب، آب بر آتش ریختن / آب بودِن آتش و خاموش کردِن آتش با آتش!

ایهاِم تناسب (بیت «ج»): هزار:  عدد  بلبل(تناسب با بلبل)
حس آمیزي (بیت «الف») : شنیدن بو

)(مرتّب) )/ نهار (نشر )= لیل (نشر ) / رخ (لّف  لّف و نشر(بیت «ه»): زلف (لّف 
تشخیص (بیت «د»): جان  بخشی به دل و دیده

دقّت کنیم! «تشخیص» در بیت «د» ضعیف و محّل اشکال است. طّراح، تنها بر اساس ظاهر بیت، «دسِت دل» را عضوي مربوط به دل تصّور کرده و اغراق موجود در «دیده ي خونبار» را هم نوعی عمِل
انسانی به شمار آورده است!
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ر کرده و اغراق موجود در «دیده ي خونبار» را هم نوعی عمِل
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سخت
بیت «ب»: تناقض: وصل در جدایی است و دوري، در اتصال.  43

بیت «د»: شب زلف: تشبیه بلیغ
بیت «الف»: تلمیح به «اویس قرنی» از یاران پیامبر

بیت «ج»: تکرار کلمه ي «شکر» و «شور» 
متوسط

«چون لعل آبدار تو» و «عارض تو، آب است»: تشبیه / «آبی که در عین آتش است»: تناقض  44
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «جام جم» و «خون سیاوش»: تلمیح / ایهام ندارد گزینه ي «

»: نعل بر آتش داشتن: کنایه از بی تاب بودن / حسن تعلیل ندارد. گزینه ي «
سخت

وزن گزینۀ  -   45
ـَ ِم خو بانِش و جو دتهم ِچ نین پی َع َد منده

َفَعلنفعالتنفعالتنفا ع ال تن

( وزن سایر گزینه ها: مفاعلن فعالتن مفاعلن َفَعلن (
سخت

بیت هاي الف و د تلمیح دارند و تضمین در آن ها به کار نرفته است.  46

در بیت ب) آیۀ جنات تجري من تحتها االنهار، (آیۀ  سورة طه) تضمین شده و در بیت ج، بخشی از شعر رودکی (بوي جوي مولیان آید همی) تضمین شده است.
سخت

- هجاي دوم مصرع اول (ِل)  47

- هجاي نهم مصرع اول (ُد) ؛ همچنین در هجاي نهم مصراع دوم

- ندارد؛ تبدیل مصوت بلند به کوتاه و حذف همزه در هجاهاي  و  مصرع اول

- هجاي سوم مصرع اول، حذف همزه در هجاي  مصرع اول نیز وجود دارد.
متوسط

وزن بیت  فاعالتن فعالتن فعالتن َفَعلن (  )  48
مصرع اول: 

 

_
تیرف

U_

رو
_

تیرا
_ UU_

شبرز
_ UU_

ديکر
_ _

حذف همزه

__

 مصرع دوم: 

_
بی

U_
ظل
_

ديمی
_ UU_

رانو
_ UU_

نی

حذف همزه

در

U_

U

__

سخت
: مصراع اول تلمیح دارد به آیۀ «فأینما تولّوا فَثّم وجه اله» (آیۀ  سورة بقره) در گزینۀ   49

: تلمیح دارد به آیۀ «لَعمُرك انّهم لَفی سکرتهم یعمهون» (آیۀ  سورة حجر) که در آن خداوند به جان پیامبر (ص) سوگند خورده است. گزینۀ 

: عین آیۀ «کل یوم هو فی شأن» (آیۀ  سورة الرحمن) تضمین شده است و تلمیح ندارد. در گزینۀ 

: تلمیح دارد به آیۀ «لئن شکرتم لَأزیدنّکم و لئن کفرتم، اّن َعذابی لَشدید» (آیۀ  سورة ابراهیم) ترجمه: اگر شکر گزارید (نعمت را) برایتان افزون می کنم و اگر کفر بورزید براستی، گزینۀ 
عذاب من شدید است.

سخت
، به ماجراي شیرین و عاشقان او خسرو و فرهاد تلمیح شده است. ،  و  در گزینه هاي   50

، واژة شیرین، متضاد تلخ است و اشاره به داستانی ندارد. اما در گزینۀ 
سخت

بسیاري از نثرهاي دوره بیداري به ویژه نثر داستانی به موضوع تنفر از خرافات می پردازد.  51
سخت

بررسی سایر گزینه ها:  52

گزینۀ  بر وزن «مفتعلن فع مفتعلن فع» است.

گزینۀ  بر وزن «مفتعلن مفتعلن فاعلن» است.

گزینۀ  بر وزن «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» است.
سخت
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شدید» (آیۀ  سورة ابراهیم) ترجمه: اگر شکر گزارید (نعمت را) برایتان افزون می کنم و اگر کفر بورزید براستی،
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بررسی همۀ گزینه ها:  53

: «مفعوُل فاعالت مفاعیل فاعلن» که پایه هاي آوایی ناهمسان است. گزینۀ 

: «مفعوُل مفاعیل مفاعیل فعولن» که پایه هاي آوایی ناهمسان است. گزینۀ 

: «مفاعلن فعالتن / مفاعلن فعالتن» که پایه هاي آوایی همسان دولختی است. گزینۀ 

: «مفتعلن فاعالت مفتعلن فع» که پایه هاي آوایی ناهمسان است. گزینۀ 
متوسط

نثر قائم مقام فراهانی «موزون، مسّجع و به دور از تکلّف و تصنّع» است.  54
تشریح سایر گزینه ها:

): این عبارت با استفادة زیاد از لغات عربی تا اندازه اي داراي تکلّف و تصنع است و از کتاب «مرزبان نامه» انتخاب شده است. گزینۀ (

1

2

3

4

2

): ساده و عامیانه هستند و از آثار دهخدا انتخاب شده اند. ) و ( گزینه هاي (
سخت

» تغییر کمیّت مصّوت کوتاه به بلند رخ داده است: در هجاي چهارم مصراع اول بیت گزینۀ «  55

 در حالی که در سه بیت دیگر، حذف همزه رخ داده است.
تشریح سایر گزینه ها:

»: نماند از گزینۀ «

»: خشم است / هنوز آن / می رود اندر گزینۀ «

»: سحر از گزینۀ «
متوسط

)، می احمر )، گل سوري (نشر  )، شب تیره (نشر  ) - مه روشن (نشر  )، لب (لف  )، رخسار (لف  )، زلف (لف  تضاد: روشن و تیره / لف و نشر: جبین (لف   56

( (نشر 
متوسط

در بیت  دو گروه لف و نشر دیده می شود که در جدول زیر ذکر می شود:  57
نشرلّفلّفمصراع اول

خشم
رضا

کین
مهر

هجر
وصال

خارمصراع دوم
رطب

نیش
نوش

سوگ
سرور

سخت

تناقض  زنده بودن در عین جان دادن/ مراعات نظیر  «مرغ و صید» / تضاد  «مرده ، زنده»  58
متوسط

مراعات نظیر  مهر و ماه  59

- خورشید که در این معنا با ماه تناسب دارد. - محبت  ایهام تناسب  مهر: 

استعاره  ماه استعاره از معشوق است.
متوسط

»: درخواست شاعر از خداوند که راندة درگاهش نشود و او را مورد قبول و عنایت قرار دهد، زیرا به اعتقاد او مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ «  60
پناهگاه و یاوري جز خداوند وجود ندارد.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: تقاضاي شاعر از ممدوح یا معشوق که حق خدمت هاي او را ضایع نکند. گزینۀ «

»: تقاضاي شاعر از خداوند که غرور و خودبینی را از او دور سازد. گزینۀ «

»: شاعر درگاه ممدوح را محل احسان و بخشش می داند و فقط به درگاه او پناه می برد. گزینۀ «
سخت

پس از فروپاشی حکومت صفویان، روسیه و عثمانی شمال و غرب ایران را اشغال کردند.  61
متوسط

پایتخت سلسلۀ زندیه  شیراز بود.  62
متوسط

در معاهدة ترکمانچاي، یک قرارداد تجاري هم ضمیمه شده بود.  63
متوسط

"حمایت بزرگان و رؤساي طوایف از خاندان صفوي" از جمله شرط هاي نادرشاه براي پذیرفتن سلطنت نبوده است.  64
سخت

فروغی سیاستمدار دورة قاجار و پهلوي می باشد.  65
متوسط

احمد کسروي (مورخ برجستۀ معاصر) این جمله را بیان کرده است.  66
سخت

محمدتقی خان (والی خیراندیشیزد) در سال  ق. مدرسۀ علمیۀ خان یزد را بنا کرد.  67
سخت

ماجراي بانک استقراضی اعتراض علماي نجف را نیز به همراه داشت.  68
سخت

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه نیز تاریخ نویسی درباري بود؛ اما با آگاهی از روش و بینش تاریخ نگاري اروپایی، گام هاي بلندي را در حوزه تاریخ نویسی عصر  69
قاجار برداشت و سعی کرد آثار خود را تا حدودي از پرده پوشی ها و مداحی هاي تعمدي مورخان رسمی دور سازد.

سخت
«تاریخ گیتی گشا» اثر میرزا محمدصادق موسوي، به روش تاریخ نگاري سنتی نوشته شده است و سه اثر دیگر به روش تاریخ نگاري جدید نوشته شده اند.  70

سخت
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1

2

3

4

1234123

4

2

12

4

1

2

3

1186

23

ی
ی نظام جدید 27 د

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه نیز تاریخ نویسی درباري بود؛ اما با آگاهی از روش و بینش تاریخ نگاري اروپایی، گام هاي بلندي را در حوزه تاریخ نویسی عصر

«تاریخ گیتی گشا» اثر میرزا محمدصادق موسوي، به روش تاریخ نگاري سنتی نوشته شده است و سه اثر دیگر به روش تاریخ نگاري جدید نوشته شده اند.
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سخت

تئاتر ملی در دورة ناصرالدین شاه در یکی از ساختمان هاي تهران در خیابان الله زار تشکیل شد.  72
سخت

هنرمند برجسته محمد غفاري معروف به کمال الملک، نقاش عصر قاجار و پهلوي می باشد.  73
سخت

به جز محمدعلی شیرازي که از جمله هنرمندان تذهیب می باشد، سه شخصیت دیگر از جمله موسیقی دانان قاجار بودند.  74
سخت

انگلستان به عاقدان قرارداد  ضمانت کتبی حمایت داد.  75
سخت

اعدام لویی و همسرش ماري آنتوانت و همچنین افکار و شعارهاي آزادي خواهانۀ انقالب، موجب ترس و خشم کشورهاي اروپایی شد.  76
متوسط

در دوران سلطنت فتحعلی شاه، حکومت قاجار از یک سو با تهاجم گسترده روسیه و از سویی دیگر با رقابت دولت هاي انگلستان و فرانسه براي نفوذ سیاسی و  77
اقتصادي مواجه بود.او در حفظ یکپارچگی و سامان دادن به اوضاع داخلی موفق بود، اما در مقابله با تهاجم نظامی ناکام ماند.

سخت
در شیوة تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی، کارگران و اصناف و تولیدکنندگان شهري در کارگاه ها و مراکز تولید شهري به کار اشتغال داشتند.  78

در دورة صدارت امیرکبیر تالش هاي زیادي براي احیاي صنایع دستی در ایران صورت گرفت؛ اما با مرگ او این تالش ها پیگیري نشد.
سخت

یکی از پیشگامان انتقاد به تملق و متکلف نویسی، خاوري شیرازي (مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه) است. او معتقد است که تاریخ نگار باید راست گفتاري پیشه  79
کند.

متوسط
کشاورزي ایران اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدي مانند گذشته یک کشاورزي معیشتی نبود، بلکه کشاورزي تجاري بود.  80

جنگ هاي استقالل آمریکا موجب افزایش تولید و صادرات پنبه از ایران به روسیه شد.
متوسط

شهر پایدار شهري است که به گونه اي طراحی شده که در آن نیاز هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي ساکنان آن ها به طور مناسب و عادالنه برآورده می شود بدون  81
آنکه منافع نسل هاي آینده به خطر بیفتد و شهر و فعالیت هاي شهري کمترین آثار منفی و نامطلوب را بر محیط زیست دارد.

متوسط
از مشکالت مهم شهر ها افزایش طبیعی جمعیت شهري از یک سو و افزایش در اثر مهاجرت نیروي کار به شهر هاست، مهاجران از روستاها و شهرك هاي کوچک  82
به شهر هاي بزرگ مهاجرت می کنند تا شغلی به دست آورند و درآمد بیشتري کسب کنند. این مهاجران عمدتًا کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص هستند و از سوي دیگر فرصت هاي شغلی در

شهر محدود است. به عالوه در اقتصاد این شهر ها بخش غیر رسمی یا بخش غیر قانونی اشتغال رشد می کنند.
سخت

از جمله اقدامات جهاد سازندگی می توان به ایجاد شبکه هاي آب آشامیدنی و برق، خدمات بهداشتی، آموزش مهارت هاي فنی و حرفه اي به روستاییان، ایجاد و  83
توسعه راه هاي روستایی، الیروبی و نگهداري قنات ها اشاره کرد.

متوسط
نخستین روستاها چهار هزار سال قبل به وجود آمدند.  84

متوسط
نمودار فوق، افزایش جمعیت شهرنشین را به مرور زمان نشان می دهد.  85

متوسط
بزرگترین هواپیماي مسافربري جهان در سال  میالدي تولید و به بازار عرضه شده است.  86

متوسط
صورت صحیح گزینه: احداث خطوط ریلی بر خالف جاده ها به زمین هموار نیاز دارد.  87

سخت
88  در روند تولید قطارها از گذشته تا به امروز لوکوموتیوهاي بخاري به تدریج جاي خود را به لوکوموتیوهاي دیزلی دادند.

سخت
حدود  کانتینر توسط  کامیون حمل می شوند.  89

سخت
شهر محل انباشت سرمایه، تولید کاالهاي کارخانه اي و تمرکز اقتصادي است و مبادله اي نابرابر بین شهر و روستا جریان دارد.  90

سخت
- سرانه عبارت است از تقسیم مساحت بر جمعیت، سرانه، مقدار زمینی است که به طور متوسط از هریک از کاربري هاي شهر به جمعیت شهر می رسد. بنابراین  91

سرانۀ فضاي سبز در این شهر،  متر مربع براي هر فرد است.

 - مطالعۀ کاربري زمین به برنامه ریزان کمک می کند که محدودیت ها را بشناسند و به گونه اي برنامه ریزي کنند که از فضاهاي شهر به طور مناسب و متعادل استفاده کنند.
سخت

مهاجران از روستاها و شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ مهاجرت می کنند تا شغل بیابند و درآمد بیش تري کسب کنند. آن ها عمدتًا کارگران ساده و فاقد  92
مهارت و تخصص اند. از سوي دیگر، فرصت هاي شغلی در شهرها محدود است. به همین سبب مهاجران به کارهایی مانند کارگري موقتی و روزمرد و ... مشغول می شوند. متأسفانه گروهی از فعاالن

این بخش را کودکان کار تشکیل می دهند.
سخت
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- سرانه عبارت است از تقسیم مساحت بر جمعیت، سرانه، مقدار زمینی است که به طور متوسط از هریک از کاربري هاي شهر به جمعیت شهر می رسد. بنابراین

 - مطالعۀ کاربري زمین به برنامه ریزان کمک می کند که محدودیت ها را بشناسند و به گونه اي برنامه ریزي کنند که از فضاهاي شهر به طور مناسب و متعادل استفاده کنند.
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درآمد کم، بیکاري و مسکن نامناسب به فقر شهري منجر می شود. فقر شهري موجب افزایش بزهکاري و جرم و جنایت می گردد.  93
سخت

دسترسی به کانال ها، بندرها، تنگه ها و آبراهه ها و نظایر آن از عوامل قدرت سیاسی کشورهاست و حکومت ها می توانند از آن ها در مواقع خاص به عنوان ابزار  94
سیاسی استفاده کنند.

سخت
موارد نادرست:  95

ب) بیش ترین میزان خطوط سریع السیر (چین)
د) تنها خط ریلی برقی ایران (جلفا-تبریز)

هـ) از اولین قطارهاي پرسرعت الکتریکی جهان (توکیو-ازاکا)
و) طوالنی ترین خط قطار تندروي جهان (پکن-گوانگچو)

سخت
- مقرون به صرفه بودن انتقال مایعات از طریق خط لوله و آسیب کم تر آن به محیط زیست، از مزایاي حمل و نقل از طریق خط لوله است؛ بااین حال، احداث و  96

تعمیر لوله ها و ایستگاه هاي واسطه اي به سرمایه گذاري فراوان نیاز دارد. هم چنین، خطوط لوله از نظر حوادث غیرمترقبه به مراقبت نیاز دارند.

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

حمل ونقل جاده اي از نظر دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف در ایستگاه هاي متعدد، انعطاف بیشتري نسبت به سایر شیوه هاي حمل ونقل دارد. براي  97
رفتن به مکان هاي دورافتاده یا مناطق روستایی نیز اغلب از این شیوه استفاده می شود. حمل ونقل هوایی نیز براي مسافت هاي طوالنی مناسب است و نیاز به احداث مسیر ندارد.

متوسط
در سدة نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم در کشورهاي توسعه یافته و صنعتی اروپا و آمریکاي شمالی، به دنبال توسعۀ صنایع کارخانه اي، مهاجرت از روستاها به  98

شهرها رخ داد.
متوسط

آمایش سرزمین، تنظیم رابطۀ انسان، فضاي جغرافیایی و فعالیت است که سامان دادن و نظم  بخشیدن به فضاهاي جغرافیایی و توزیع متوازن، متعادل و منطقی  99
جمعیت، فعالیت ها و تجهیزات و امکانات را در سطح سرزمین دنبال می کند.

سخت
از ویژگی هاي عمدة برنامۀ آمایش سرزمین، توجه به ظرفیت ها و توانمندي هاي همۀ مناطق و استان هاي کشور است. مثًال اینکه در کدام مناطق کشور باید بخش  100

صنعتی توسعه یابد یا کدام مناطق براي گسترش بازارها و مراکز تجاري مناسب هستند را در نظر می گیرد.
سخت

الف) تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی: خالقیت زدایی  101
ب) قابل مشاهده نبودن ارزش ها: ارزش زدایی

ج) یکسان انگاشتن نظم اجتماعی با نظم طبیعی: خالقیت زدایی
د) آگاهانه بودن کنش اجتماعی: معنازدایی

سخت
الف) برخی اهداف کنشگران قابل مشاهده اند نه همۀ آن ها.  102

ب) انسان ها اغلب در کنش هایشان به دنبال تحقق ارزش هایی هستند که به وسیلۀ دیگران قابل مشاهده نیستند.
ج) صحیح است.
د) صحیح است.

سخت
فردي که تنها زندگی می کند، ذخیرة دانشی وي به سختی شکل می گیرد اما لزومًا به ذخیرة علمی تبدیل نمی شود.  103

سخت
در متن باال هیچ اشتباهی موجود نمی باشد.  104

سخت
وجود نظریات متفاوت، نشانه پیچیدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی و البته دشواري فهم آن هاست.  105

متوسط
فعالیت و خالقیت کنشگران، موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجۀ آن پدید آمدن ُخرده فرهنگ ها و گروه هاي مختلف، درون هر جهان اجتماعی می شود.  106

متوسط
متن مطرح شده مربوط به دانش عمومی می باشد که از طریق جهان اجتماعی در اختیار افراد قرار می گیرد.   107

اما در گزینۀ  به موضوع زندگی فردي و عدم حضور در اجتماع اشاره شده است که فرد به تنهایی مجبور است تک تک دانش هاي مورد نیاز خود را تولید کند.
سخت

- غنی تر شدن دانش عمومی     افزایش ذخیرة دانش علمی جامعه  108

- ارائه راهکارهاي صحیح براي مسائل زندگی اجتماعی     تالش افرادي که شناخت علمی از مسائل دارند.

- دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر     حل تعارضات میان دانش عمومی و دانش علمی
متوسط

رسوخ تلقی جهان متجدد از علم در جوامع دیگر که عالوه برعلم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند:  109

 شکل گیري تعارضات در ذخیرة دانشی آن جوامع    ارتباط دوسویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود    دانش علمی از رشد و رونق باز می ماند.
سخت

- عبارت اول: نادرست- در قرن نوزدهم بنیان گذار جامعه شناسی، آگوست کنت، ابتدا نام فیزیک اجتماعی را براي این علم برگزید.  110
- عبارت دوم: درست

- عبارت سوم: نادرست- برخی جامعه شناسان قرن  در تالش بودند جامعه شناسی را هرچه بیش تر به علوم طبیعی نزدیک و شبیه نمایند.
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رسوخ تلقی جهان متجدد از علم در جوامع دیگر که عالوه برعلم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند:

 شکل گیري تعارضات در ذخیرة دانشی آن جوامع    ارتباط دوسویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود    دانش علمی از رشد و رونق باز می ماند.

 شناسی، آگوست کنت، ابتدا نام فیزیک اجتماعی را براي این علم برگزید.
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- عبارت چهارم: نادرست- جامعه شناسی تبیینی قبل از جامعه شناسی تفهمی-تفسیري به وجود آمد.
سخت

: قسمت اول و دوم نادرست است. گزینۀ   111

: قسمت اول درست و قسمت دوم نادرست است. گزینۀ 

: قسمت اول و دوم درست است. گزینۀ 
متوسط

»: نادرست - درست گزینۀ «  112

» درست - درست گزینۀ «

» نادرست - نادرست گزینۀ «

» درست - نادرست گزینۀ «
تشریح عبارات نادرست:

مشکالت و مسائل اجتماعی بیرون از دایرة نفوذ و تأثیر ما نیستند و این گونه نیست که فقط افراد خاصی مثل مسئوالن و مدیران بتوانند بر آن ها تأثیر بگذارند.
تأکید افراطی بر نظم اجتماعی موجب سرکوب روحیۀ خالق انسان ها در بسیاري عرصه ها مانند هنر، ارتباط و اندیشه می شود.

متوسط
- قفس آهنین: ماکس وبر از سلطۀ چنین نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهاي واقعی آن ها دارد، به قفس آهنین تعبیر می کند.  113

- استفاده از روش تجربی: زیرا با استفاده از روش تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزي یک رذیلت اخالقی است.
- نادیده گرفتن معناي کنش: نادیده گرفتن معناي کنش سبب شده است که بیش تر مطالعات پوزیتیویستی به توصیف خصوصیات و رفتارهاي قابل مشاهدة ما محدود شوند.

سخت

- نادرست: ندارند  دارند  114
- درست

- نادرست: نیست  است
- درست

سخت
- نادرست: اگر دانش عمومی نباشد، زندگی اجتماعی ما مختل می شود و جهان اجتماعی فرو می پاشد.  115

- درست
- درست
- درست

سخت
پرسش از معناي زندگی در جهان متجدد و در میان صاحب نظران علوم اجتماعی نیز مطرح بوده  است.  116

سخت
قوم نگاري نوعی پژوهش کیفی براساس مشاهدة مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از معناهایی است که در کنش ها نهفته اند، در این روش،  117

پژوهشگر براي مدتی با قومی که قصد تحقیق دربارة آن ها را دارد زندگی می کند، خود را در شرایط فرهنگی آن قوم قرار می دهد و کنش هایشان را تجربه می کند تا آن ها را بشناسد.
متوسط

در دیدگاه اول، تفاوت دانش علمی با دانش عمومی در روش آن هاست. دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید. ولی دانش  118
عمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است که از راه جامعه پذیري و فرهنگ پذیري به دست می آید. دانش علمی (تجربی) راه کشف واقعیت و تنها دانش معتبر است. دانش عمومی در مقابل دانش

علمی از ارزش ناچیزي برخوردار است. دانش علمی براي حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو علم جلوگیري کند.
رویکرد دوم در تقابل با رویکرد اول، این تفکیک را که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی دانش حاصل از زندگی است، انکار می کند و همۀ دانش ها را دانش حاصل از زندگی می داند.
دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت، بلکه بازسازي واقعیت هستند که انسان ها براي سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند. این دیدگاه برتري دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را

بی اعتبار می داند و به عکس دانش عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی می داند. در برخی از نحله هاي این دیدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد.
در رویکرد سوم، دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود بلکه دانش هاي فراتجربی مانند دانش هاي عقالنی و وحیانی را نیز شامل می شود که هر کدام مالك سنجش و اعتباریابی خاص خود را
دارد. دانش عمومی نیز دانش غیرموثق و نامعتبر نیست، بلکه کم و بیش در آن دانش هاي حقیقی و صحیح نیز وجود دارد. دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار

بیشتري برخوردار است. 
متوسط

تشریح موارد نادرست:  119
علوم اجتماعی ظرفیت داوري دربارة ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی و نقد و اصالح آن ها را دارد. علوم اجتماعی با داوري دربارة پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیري اجتماعی

مناسب و صحیح را براي دانشمندان فراهم می آورد.
سخت

اقتصاد، حقوق، تاریخ، باستان شناسی، ارتباطات، مردم شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، زبان شناسی، مدیریت، روان شناسی اجتماعی و جغرافیاي انسانی از  120
جمله رشته هایی هستند که پدیده هاي اجتماعی را مطالعه می کنند.

ما با شناخت قواعد زندگی در خانواده، کالس، شهر، محله، کشور و دیگر اجتماعات، هم از فرصت هاي آن ها برخوردار می شویم و هم از آسیب هاي احتمالی زندگی در اجتماعات مختلف در امان
می مانیم.

علوم انسانی دربارة کنش هاي انسان و آثار و پیامدهاي آن بحث می کنند. کنش با آگاهی و ارادة انسان انجام می شود و هدف و معناي خاصی دارد. به همین دلیل شناخت آن بدون فهم هدف و
معناي آن ممکن نیست. علوم انسانی از فعالیت هاي غیرارادي انسان ها بحث نمی کند. زیرا فعالیت هاي غیرارادي، کنش نیستند. علومی که به این پدیده ها می پردازند، با آن که دربارة انسان بحث

می کنند، جزو علوم انسانی نیستند.
سخت
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علوم اجتماعی ظرفیت داوري دربارة ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی و نقد و اصالح آن ها را دارد. علوم اجتماعی با داوري دربارة پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیري اجتماعی

اقتصاد، حقوق، تاریخ، باستان شناسی، ارتباطات، مردم شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، زبان شناسی، مدیریت، روان شناسی اجتماعی و جغرافیاي انسانی از

ما با شناخت قواعد زندگی در خانواده، کالس، شهر، محله، کشور و دیگر اجتماعات، هم از فرصت هاي آن ها برخوردار می شویم و هم از آسیب هاي احتمالی زندگی در اجتماعات مختلف در امان

علوم انسانی دربارة کنش هاي انسان و آثار و پیامدهاي آن بحث می کنند. کنش با آگاهی و ارادة انسان انجام می شود و هدف و معناي خاصی دارد. به همین دلیل شناخت آن بدون فهم هدف و
معناي آن ممکن نیست. علوم انسانی از فعالیت هاي غیرارادي انسان ها بحث نمی کند. زیرا فعالیت هاي غیرارادي، کنش نیستند. علومی که به این پدیده ها می پردازند، با آن که دربارة انسان بحث
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امکان ذاتی معنایی جز این ندارد که اگر علتشان باشد موجود می شوند و اگر علتشان نباشد معدوم.  121
سخت

اگر فرض کنیم که امکان ذاتی معلول براي ایجاد آن کفایت می کند و نیازي به علت نیست در دام صدفه و اتفاق اسیر خواهیم شد.  122
سخت

، درحالی که مجموع زوایاي داخلی مثلث  درجه است پس این قضیه بیان یک رابطۀ امتناعی است. سه قائمه یعنی:   123
متوسط

ضرورت قضیه نخست در درس یک اثبات شده است و در مورد قضیۀ دوم نیز حمل ذاتیات شیء بر آن نیازمند دلیل نیست و ضروري است. (براساس نظر  124
مالصدرا)

سخت
 125

سوبژکتیوفطريعلیت از نظر دکارت
سوبژکتیوتداعی ذهنیهیوم

ابژکتیوحسیامپریست ها
سوبژکتیوقالب هاي ذهنی کانت

سخت

چون سیر درك عقالنی علیت از تناقض  ترجیح بالمرّجح  علیت است، پس نفی علیت مستلزم نفی دو اصل دیگر نیز می شود.  126
سخت

توماس آکوئیاس، این نظر که «وجود با ماهیت مغایرت دارد» را پایۀ مباحث خداشناسی خود قرار داده است.  127
سخت

در برهان دکارت وجود خداوند علت ایجاد مفهوم خداوند است.  128
در برهان سینوي وجود خداوند علت یا شرط ایجاد همۀ ماهیات ممکنه است.

سخت
برگسون، کرکگور و کاتینگهام نظراتی تقریبا مشابه دربارة خداوند دارند. آن ها ایمان و تجربه هاي معنوي درونی را دلیلی براي اثبات وجود خداوند دانسته و بر  129

اهمیت و ارزش ایمان قلبی تأکید ورزیده اند.
سخت

تسلسل مستلزم تناقض است.زیرا بی نهایت در هر جا که متوقف شود و ابتدا سلسله فرض شود از بی نهایت بودن خارج می شود، و این همان تناقض است. پس  130
سلسله علل نمی تواند بی نهایت باشد.

سخت
ما در ابطال تسلسل می گوییم که وجود علت العلل شرط تحقق سلسله موجودات است و اگر این سلسله نامتناهی باشد، هیچ چیز به وجود نخواهد آمد. اما راسل  131
می گوید که چرا این سلسله در خدا توقف یابد؛ اگر بناست فرض کنیم سلسله باید به موجودي بدون علت ختم شود، آن موجود به همان اندازه که ممکن است خدا باشد، می تواند خود همین جهان

باشد.
سخت

از نظر او تقدم ذاتی معرفت شناسانه خدا نشانگر تقدم ذاتی وجود خداوند بر وجود مفهوم خدا در ذهن ماست. چون هیچ پدیده اي بی علت نیست و علت  132
نمی تواند وجود نداشته باشد، پس چیزي که خود وجود ندارد، نمی تواند وجودبخش باشد.

متوسط
فلک استعاره از جهان و محراب استعاره از توحید است. این بیت بیانگر غایتمندي جهان و حرکت آن به سوي هدف توحیدي می باشد.  133

متوسط

» درست نیستند. از سویی دیگر، در رابطۀ میان » و « رابطۀ میان علت و معلول رابطه اي وجودي است؛ زیرا علت به معلول وجود می دهد. از این رو گزینه هاي «  134

» درست است؛ زیرا در رابطۀ میان علت و معلول، علت به معلول وابسته نیست. » نیز درست نیست. بدین ترتیب تنها گزینۀ « علت و معلول فقط معلول به علت وابسته است؛ بنابراین گزینۀ «
متوسط

تنها در رابطۀ علیت است که وجود دادوستد می شود و شکل گیري یک طرف رابطه در آن به کمک خود رابطۀ علیت صورت می گیرد.  135
سخت

در رابطۀ علیت، وجود معلول مشروط به وجود علت است؛ ولی وجود علت مشروط به وجود معلول نیست. پس شرط براي معلول است، نه علت.  136
سخت

گرچه اصل سنخیت یک اصل عقلی است و براي دانستن آن باید از عقل بهره جست، اما براي شناخت مصادیق سنخیت در بین پدیده ها، باید از تجربه کمک  137
گرفت.
متوسط

اینکه تنها از به دنبال هم آمدن یا به همراه هم آمدن پدیده ها به علیت پی نمی بریم، نتیجۀ این مطلب است که از طریق حس و تجربه علیت را درنمی یابیم؛ بلکه  138
اصل علیت امري عقلی است.

متوسط
کانت، علیت را امري ابژکتیو یا عینی نمی داند که بخواهد به دنبال مصادیق آن در جهان بگردد؛ بلکه آن را امري صرفًا ذهنی معرفی می کند.  139

متوسط
باید دقت کرد که در صورت سوال گفته شده است: «لزومًا انتظار شادابی و رشد این نهال را داریم». پس به «وجوب علّی» اشاره دارد که تخلف ناپذیر و حتمی  140

است.
سخت

3 90 270180
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سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

اینکه تنها از به دنبال هم آمدن یا به همراه هم آمدن پدیده ها به علیت پی نمی بریم، نتیجۀ این مطلب است که از طریق حس و تجربه علیت را درنمی یابیم؛ بلکه

ً داند که بخواهد به دنبال مصادیق آن در جهان بگردد؛ بلکه آن را امري صرفًا داند که بخواهد به دنبال مصادیق آن در جهان بگردد؛ بلکه آن را امري صرفًا ذهنی معرفی می کند.

ی» اشاره دارد که تخلف ناپذیر و حتمی انتظار شادابی و رشد این نهال را داریم». پس به «وجوب علی» اشاره دارد که تخلف ناپذیر و حتمی انتظار شادابی و رشد این نهال را داریم». پس به «وجوب علّی» اشاره دارد که تخلف ناپذیر و حتمی
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