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داوﻃﻠﺐ ﮔﺮاﻣﯽ! ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻣﺸـﺎورهای
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ آزﻣـﻮنﻫـﺎ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﺆال،
ﺗﺴـــﺖﻫـــﺎی ﻃﺒﻘـــﻪﺑﻨـــﺪیﺷـــﺪه ،ﺟـــﺰوات ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷـــﯽ،
ﺷﺒﮑﮥ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن ﺗﯿـﻮا )دارای ﻓـﯿﻠﻢﻫـﺎی
آﻣﻮزﺷــﯽ و ﻣﺸــﺎورهای( و  ...ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺷــامرۀ داوﻃﻠﺒــﯽ
)ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻧـﺎم ﮐـﺎرﺑﺮی( و ﮐـﺪ ﻣﻠـﯽ ﺧـﻮد )ﺑـﻪﻋﻨـﻮان رﻣـﺰ ﻋﺒـﻮر(
وارد وبﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪ آدرس  gozine2.irﺷﻮﯾﺪ.

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ 
 -۱آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺮﺣﻠﮥ  ۲ﮔﺰﯾﻨﻪدو روز ﺟﻤﻌﻪ  ۱۰آﺑﺎن  ۹۸ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﺎرت ورود
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﮥ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﺛﺒﺖﻧـﺎم ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،در
روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۹آﺑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۲آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم در آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺮاﺣﻞ  ۲ﺗﺎ  ۱۵ﮔﺰﯾﻨـﻪدو روز ﭘﻨﺞﺷـﻨﺒﻪ
 ۲۵ﻣﻬﺮ  ۹۸ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫـﺎ ﺛﺒﺖﻧـﺎم ﻧﮑﺮدهاﻧـﺪ و ﻋﻼﻗـﻪ دارﻧـﺪ
ﺛﺒﺖﻧﺎم منﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »ﻣﻌﺮﻓﯽ آزﻣﻮنﻫـﺎ -داوﻃﻠﺒـﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی «۹۹
در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ منﺎﯾﻨﺪ.
 -۳ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن داوﻃﻠﺒﺎن از ﻃﺮﯾـﻖ منﺎﯾﻨـﺪﮔﯽﻫﺎی
ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻃﻼع ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
 -۴ﺷامرۀ داوﻃﻠﺒﯽ ﺷام ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ،ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣـﻪ درج ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ راه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷام و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷامره را ﺣﺘامً در ﺟـﺎﯾﯽ
ﯾﺎدداﺷﺖ منﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺪان دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

داوﻃﻠﺐﮔﺮاﻣﯽ ،ﺷامﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪﺑﺎاﺳﮑﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺎﻻﺑﻪوﺳﯿﻠﮥﮔﻮﺷﯽﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
وﯾﺎﺗﺒﻠﺖﺧﻮد،ﺑﻪﺻﻔﺤﮥاﯾﻨﺴﺘـﺎﮔﺮام
ﻣﺆﺳﺴﻪﮔﺰﯾﻨﻪدوواردﺷﻮﯾﺪ.
gozine2.ir

 -۵ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺮﺣﻠـﮥ  ۱ﺑﻪﺗـﺪرﯾﺞ ،از ﺑﻌـﺪازﻇﻬﺮ روز ﺟﻤﻌــﻪ
 ۱۹ﻣﻬـﺮ  ۹۸ﺑـﺮ روی ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﯾﻨﱰﻧﺘـﯽ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو ﺑـﻪ آدرس  www.gozine2.irﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ آزﻣـﻮن ﻣﺮﺣﻠـﮥ  ۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ از ﺳـﺎﻋﺖ ۱۹
روز ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﻣـﻬﺮ ،ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﯾﻨﱰﻧﺘـﯽ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ منﺎﯾﯿـﺪ .در ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز
اﺷﮑﺎل در درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮﯾﻖ منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮی منﺎﯾﯿﺪ.
 -۶ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﮥ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای متﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎرت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﻗﺖ منﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن آن را ﺣﻔﻆ منﺎﯾﻨﺪ.

ﮔـﺮوهﻋﻤﻮﻣــــــــــــــــــــــــــــﯽ
زابن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﯽﺳ  |....................اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻏﻼﻣﯽ  اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ  ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺠﺎﻋﯽ
زابن ﻋﺮﯽﺑ  |.........................................ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﺎﮐﺒﺎزان  ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻮﻫﺮیﻣﺠﺪ  ﺑﻬﻤﻦ داﻧﺸﯿﺎنﺛﺎﻧﯽ
ﭘﻮﯾﺎ رﺿﺎداد  ﭘﺪرام ﻋﻠﯿﻤﺮادی
دﯾﻦ و زﻧﺪﯽﮔ  |....................................ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﻟﺸﺎد  ﻋﻠﯽاﮐﱪ آﺧﻮﻧﺪی
زابن اﻧﮕﻠﯿﯽﺴ  |................................ﺳﯿﺪ ﻣﯿﻼد ﻗﺮﯾﺸﯽ  رﺿﺎ ﮐﯿﺎﺳﺎﻻر

ﮔـﺮوهرﯾﺎﺿـــــــــــــــــــــــــــــﯽ
رﯾﺎﺿﯿﺎت )ﮔﺮوه رﯾﺎﯽﺿ(  |........................ﻣﻬﺮداد ﮐﯿﻮان  ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻔﯿﻊزاده  ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﴍﯾﻒﺧﻄﯿﺒﯽ  ﯾﺎﴎ ارﺷﺪی  ﻣﺤﻤﺪﻣﺠﯿﺪ ﻧﻮری
ﺳﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻋﺮاﺑﯽ
رﯾﺎﯽﺿ )ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﯽﺑ(  |.............................ﻋﻠﯽ اﻓﻀﻞزاده  ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺮامﭘﻮر
رﯾﺎﯽﺿ )ﮔﺮوه اﻧﺴﺎﯽﻧ(  |............................ﻣﻬﺮان ﻣﻮﺣﺪی  ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺮاﺑﯽﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ

ﮔـﺮوهﻋﻠــــــــــــــــــــــــــــــــﻮم
ﻓﯿﺰﯾﮏ  |................................................ﻋﻠﯽ ﻧﻌﯿﻤﯽ  ﺑﻬﻤﻦ ﺷﺎﻫﻤﺮادی  اﺣﻤﺪ رﺿﻮاﻧﯽ
ﺷﯿﻤﯽ  |..............................................ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺳﻠﯿامﻧﯽ  ﺑﻬﻨﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢﭘﻮر
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﯽﺳ  |...............................ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎزوﮐﯽ  ﺑﻬﺮام ﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺒﯽ  ﺣﺴﻦ ﻧﺸﺘﺎﯾﯽ
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﯽﺳ  |..................................ﻓﺮزاﻧﻪ رﺟﺎﯾﯽ

ﮔﺮوهاﻧﺴﺎﻧــــــــــــــــــــــــــــــﯽ
اﻗﺘﺼﺎد  |............................ﻣﯿﱰا ﭼﯿﻨﯽﺳﺎز
ادﺑﯿﺎت اﺧﺘﺼﺎﯽﺻ  |.......اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﺮﯽﺑ اﺧﺘﺼﺎﯽﺻ  |...........ﺳﯿﺪ اﺳﺤﻖ ﺑﻠﻨﺪﻧﻈﺮ
اترﯾـﺦ  |...............................ﻣﺤﻤﺪاﺳامﻋﯿﻞ ﺳﻠامنﭘﻮر

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ  |..............................زﻫﺮا ﻧﻌﻤﺘﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﯽﺳ  |................ﻣﺤﻤﺪزﻣﺎن ﮐﺒﯿﺮ
ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ  |...............اﮐﺮم ﺻﻔﺮﻧﻮراﻟﻠﻪ
ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺎﻫﺮی
روانﺷﻨﺎﯽﺳ  |...................ﺳﯿﻤﯿﻦ زاﻫﺪی

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿـﯽ

اﺳﺎﻣﯽﻃﺮاﺣﺎنﺳﺆالوﯾﮋۀداوﻃﻠﺒﺎنآزﻣﻮنﴎاﴎی۹۹

۲


معرىڡخدماتآموزىسسال تحصيىل ۹۸ -۹۹
داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺳﻼم
ﺧﺪا ﻗﻮت ﺑﻪ ﺷام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟـ ّﺪﯾﺖ وارد ﮐـﺎرزار ﮐﻨﮑـﻮر ﺷـﺪهاﯾﺪ و ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐـﻪ در ﻃـﯽ اﯾـﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ،ﮔﺰﯾﻨـﻪدو را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﺮدهاﯾـﺪ و
ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۸ -۹۹ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎبرﺷﺘﮥ آزﻣﻮن ﴎاﴎی  ۹۹در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻨﺎر ﺷام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای وﯾﮋه و ﻣﺘامﯾﺰ از ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﺷام ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ .داوﻃﻠﺒـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶرو را ﻫﻤـﺮاه
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ وﯾﮋهای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﮑﻮر  ،۹۹ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی و راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۸ -۹۹ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 (۱ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﮔﺰﯾﻨﻪدو

ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮای ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮنﻫﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆاﻻت ﺗـﺄﻟﯿﻔﯽ ﺧـﻮد را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ
ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾـﻪﻫﺎی دﻫـﻢ و ﯾـﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫـﻢ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺼﻞﻫﺎ ،ﺑﺨﺶﻫﺎ و درسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﺳـﺆال اﻧﺘﺨـﺎب ﮐـﺮده و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی آزﻣﻮنﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮای متﺮﯾﻦ و ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای دﺳﱰﺳـﯽ
ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.gozine2.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و وارد ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
"ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال داﻧﺶآﻣﻮز" رﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ درس ﻣـﻮردﻧﻈﺮ و اﻧﺘﺨـﺎب ﻓﺼـﻞ ،زﯾﺮﻓﺼـﻞ ،ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺆالﻫﺎ و  ...ﺗﺴـﺖﻫﺎی
ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 (۲ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

۳

( ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾـﺮان از ﺑﺴـﱰ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ) (IPTVﺑـﺮای اراﺋـﮥ
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﺗﯿﻮا )
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎورهای ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽمنﺎﯾﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ،اوﻟﯿﺎی ﻣﺪارس و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ
ﺷﺒﮑﮥ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی وﯾﮋهای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾـﺪ
و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﺳﱰﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨـﺪی آزﻣﻮنﻫـﺎ و ﺑﻪﺗـﺪرﯾﺞ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﺒﮑﮥ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن
ﺑـﻪ آدرس
 www.tva.tvاراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۸ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درسﻫﺎی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﮑﺘـﻪ و
ﺗﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺎﯾـﮥ دوازدﻫـﻢ اراﺋـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در آزﻣﻮنﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﻪدو ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺪون ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰﯾﻨـﮥ اﺷـﱰاک،
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﮥ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن
ﺑـﻪ آدرس  www.tva.tvو ﯾـﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
 (۳ﺟﺰوهﻫﺎی ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﱰ دروس و ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﺟﺰوهﻫﺎی ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷـﯽ اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ ﺟﺰوهﻫـﺎ
ﺑﺮﺧﯽ دروس ﻣﻬﻢ را در ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷﺶ داده و ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷام ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺰوهﻫﺎی ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎﯾﺖ  gozine2.irﻣﺮاﺟﻌﻪ منﺎﯾﯿﺪ.
 (۴ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ

ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﱰ ،متﺮﯾﻦ و آزﻣﻮدن آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ ،ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾـﻦ
ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودۀ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑـﻮده و ﺑﻪﺻـﻮرت اﯾﻨﱰﻧﺘـﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر ﺷـام ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﺑـﺮای دﺳﱰﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺴـﺖﻫﺎی
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻣﺮاﺟﻌﻪ منﺎﯾﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو و ﺷﺒﮑﮥ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن
 ،ﮐﺎﻧـﺎل ﺗﻠﮕـﺮام ﮔﺰﯾﻨـﻪدو
وﯾﮋۀ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﴎاﴎی  ۹۹ﺑﻪآدرس  @G2_konkur99ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷام ﻋﺰﯾﺰان اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ
آزﻣﻮنﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ را از آﻧﺠﺎ درﯾﺎﻓﺖ منﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﻮﻓﻖ و ﴎﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿـﺪ

 -۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰ﺗﺎ  ۲۶ﻓﺎرﺳﻲ ۱

اَوان :وﻗﺖ و ﻫﻨﮕﺎم /ﻟِﻤَﻦ ﺗﻘﻮل :ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻲ؟ /ﻣﺨﺬول :ﺧﻮار و زﺑﻮن ﮔﺮدﻳﺪه
 -۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۵۵ﺗﺎ  ۱۵۷ﻓﺎرﺳﻲ ۱

واژهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻣﻌﻨﻲ درﺳﺖ آنﻫﺎ:
 -۱وﻗﺐ :ﻫﺮ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ اﻧﺪام ﭼﻮن ﮔﻮدي ﭼﺸﻢ
 -۲ﺗﺴﻠّﺎ :آراﻣﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ
 -۳ﺑُﻨﺸﻦ :ﺧﻮار و ﺑﺎر
 -۴ﺳﺘﻮر :ﭼﻬﺎرﭘﺎ )ﺳﺘﻮران :ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن(
 -۵رﻗﻌﻪ :ﻧﺎﻣﻪ
 -۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۶۵و  ۱۶۶ﻓﺎرﺳﻲ ۳

ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۱و  ۳ﺑﺎ »ﺳﻨﺎ« )= ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﻳﻲ( رد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﺑﺎ »ﻓﺎﻳﻖ« )ﺑﺮﺗﺮ ،ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه( و »ﺟﺴﻴﻢ« )= ﺧﻮشاﻧﺪام(.

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽدرسﻫﺎیﻋﻤﻮﻣـﯽآزﻣﻮنﺷامرۀ)۱ﮔﺮوهآزﻣﺎﯾﺸﯽﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ(

واژهﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴و ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺮ واژه:
ﺑﺎﺳﻖ :ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﺎﻟﻴﺪه
 -۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

وﻇﻴﻔﻪ :ﻣﻘﺮّري ،وﺟﻪ ﻣﻌﺎش

ﻗﺴﻴﻢ :ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل

ﺛﻨﺎ :ﺳﺘﺎﻳﺶ ،ﺳﭙﺎس

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰ﺗﺎ  ۲۶ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﺿﻤﺎﻳﻢ و ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ،ﺧﺮوس ﻏﺎﻟﺐ ،ﺷﻴﺸﻪﻫﺎي زﻧﮕﺎري ،ﻣﺤﺎورٔه ﻋﺎدي و ﻣﻄﺮﺑﻲ و ﻣﺴﺨﺮﮔﻲ
 -۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۴۳ ،۳۲ ،۳۱و  ۴۵ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱در ﻓﻀﺎي زﻣﻴﻦ ،ﮔﻮﺷﮥ ﻓﺮاغ )= آراﻣﺶ و آﺳﺎﻳﺶ( ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲دوﺳﺘﻲ ﻛﻪ از ﺳﺮ ﻏَﺮَض )= ﺳﻮءِ ﻧﻴّﺖ( دوﺳﺖِ ﺗﻮ ﺷﺪ ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ﺗﺎ او را دوﺳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻜﻨﻲ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﮔﺮدون ،ﻋَﻠَﻢ )= ﭘﺮﭼﻢ و ﺑﻴﺮق( او را ﻧﮕﻮﻧﺴﺎر ﻛﺮد.
 -۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲و  ۱۳ﻓﺎرﺳﻲ ۳

در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱اﻣﻼي »ﻣﻨﺴﻮب« ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ »ﻣﻨﺼﻮب« آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺧﺮد و دراﻳﺖ را ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻛﺴﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﺮد و دراﻳـﺖ
ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰ﺗﺎ  ۴۶ﻓﺎرﺳﻲ  ۱و  ۱۸ﻓﺎرﺳﻲ ۳

 -۱ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ :ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺼﺮاﷲ ﻣﻨﺸﻲ
 -۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 -۲ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺘﺎبزده :ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ

اﻟﻒ( دل ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺗﺸﺒﻴﻪ
ب( ﺷﺎﻋﺮ اﺷﻚ ﺧﻮد را ﺳﻴﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  اﻏﺮاق
ج( ﻋﻠّﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﺎر در ﻛﻨﺎر ﮔﻞ ﺳﺮخ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻞ ﺑﺮاي ﺗﺮك آﺳﺎﻳﺶ ،ﺧﺎر را در ﻛﻨﺎر ﺧﻮد ﺟﺎ داده اﺳﺖ  .ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ
د( اﺷﺎره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت آدم و ﺑﻬﺸﺖ  ﺗﻠﻤﻴﺢ
 -۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ

در ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال آراﻳﻪﻫﺎي »ﭘﺎرادوﻛﺲ و ﺗﺸﺒﻴﻪ« وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ رد ﻛﺮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﻣﻲرﺳﻴﻢ و ﺑﺎﻳﺪ آراﻳﻪﻫﺎي آن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ:
ﺗﻠﻤﻴﺢ :ﺑﻴﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺟﺎم ﺟﻬﺎنﻧﻤﺎي ﺟﻤﺸﻴﺪ اﺷﺎره دارد.
ﺟﻨﺎس ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن :ﺟﺎم و ﺟﻢ /ﻧﺎم و ﺟﺎم
ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻈﻴﺮ :ﺟﺎم ،ﻣﻲ و دور -ﺟﺎم و ﺟﻢ
ﺗﻀﺎد :اﺳﺖ و ﻧﻴﺴﺖ
 -۱۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ

ﺑﺮرﺳﻲ آراﻳﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (۱ﺗﺸﺒﻴﻪ :روي ﻳﺎر ﺑﻪ آﺗﺶ -دل ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﭙﻨﺪ )اﺳﻔﻨﺪ( /ﻣﺠﺎز :ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎز از ﻣﺮدم ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
 (۲ﺗﺸﺒﻴﻪ :ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ /.ﺗﻀﺎد :ﮔﻢ و ﭘﻴﺪا
 (۳ﺣﺲآﻣﻴﺰي :ﻧﺪارد /.ﺗﺸﺨﻴﺺ :ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮدن ﮔﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.
 (۴اﺳﺘﻌﺎره :ﭘﺮﺳﻴﺪن از ﺻﺒﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ /.اﻳﻬﺎم :ﺑﻮ اﻳﻬﺎم دارد (۱ :راﻳﺤﻪ  (۲آرزو

۴

 -۱۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ

آراﻳﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺑﻴﺎت از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
ﺣﺲآﻣﻴﺰي  ﺑﺨﺖ ﺳﻴﺎه در ﺑﻴﺖ ب
ﺟﻨﺎس  دﺳﺖ و دوﺳﺖ در ﺑﻴﺖ د )و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮد و ﻣﺮد در ﺑﻴﺖ ج(
اﺳﺘﻌﺎره  دل ﺳﻨﮓ در ﺑﻴﺖ اﻟﻒ اﺿﺎﻓﮥ اﺳﺘﻌﺎري اﺳﺖ.
ﻣﺠﺎز  ﻣﺮد در ﺑﻴﺖ ج ﻣﺠﺎز از اﻧﺴﺎن )و اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺖ در ﺑﻴﺖ د(
 -۱۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۴و  ۴۱ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐﺷﺪٔه ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
ﻏﺼّﮥ دﻧﻴﺎ )ﮔﺮوه ﻧﻬﺎدي و »ﻏﺼﻪ« ﻫﺴﺘﮥ ﮔﺮوه ﻧﻬﺎدي( ﻧﻘﺪِ ﻋُﻤـﺮ ﺗـﻮ را )ﮔـﺮوه ﻣﻔﻌـﻮﻟﻲ» ،ﻧﻘـﺪ« ﻫﺴـﺘﮥ ﮔـﺮوه ﻣﻔﻌـﻮﻟﻲ و »ﺗـﻮ« ﻣﻀـﺎفاﻟﻴﻪ(
ﺑﻪﮔﺰاف )= ﺑﻪﻣﻌﻨﻲ »ﺑﻴﻬﻮده« و ﻗﻴﺪ اﺳﺖ( ﻣﻲﺑَﺮَد.
ﺗﻮﺟّﻪ :در ﮔﺮوهﻫﺎي اﺳﻤﻲِ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮي )ﻣﺜﻞ :ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ( ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ ﺑﻪﻋﻬﺪٔه »ﻫﺴﺘﮥ« ﮔﺮوه اﺳﺖ ،ﭘﺲ» ،ﻧﻘﺪ« ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را دارد ،ﻧﻪ »ﻋﻤﺮ« و »ﺗﻮ«.
ﺗﻮﺟّﻪ :ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪﻫﻤﺮاه »ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ« ﻣﻲآﻳﻨﺪ:
ﺑﻪدﻗﺖ ،ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ،ﺑﻪﮔﺰاف  ...ﺑﻪﻣﻌﻨﻲ» :دﻗﻴﻖ ،ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻴﻬﻮده«.
 -۱۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۸ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﺑﺮرﺳﻲ واژهﻫﺎي ﻏﻴﺮﺳﺎدٔه ﻫﺮﻛﺪام از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (۱وﻧﺪي :ﺷﺎﻫﺪان -ﺣﺮﻳﻔﺎن -ﺧﻔﺘﮕﺎن )ﺧﻔﺖ  +ﻫ  +ان( /ﻣﺮﻛﺐ :ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ /وﻧﺪيﻣﺮﻛﺐ :ﻧﺪارد.
 (۲وﻧﺪي :ﺧﺴﺘﮕﺎن )ﺧﺴﺖ  +ﻫ  +ان( /ﻣﺮﻛﺐ :دﺳﺘﮕﻴﺮ -ﮔﻠﺮﻧﮓ -آﺗﺶرﻧﮓ /وﻧﺪيﻣﺮﻛﺐ :آﺗﺶﻋﺬاران
 (۳وﻧﺪي :ﺑﻴﺪل -دلﻫﺎ /ﻣﺮﻛﺐ :ﻧﺪارد /.وﻧﺪيﻣﺮﻛﺐ :ﻧﺪارد.
 (۴وﻧﺪي :ﻣﻄﺮﺑﺎن -ﮔﻔﺘﻪ -ﺳﺮودي /ﻣﺮﻛﺐ :ﮔﻠﺮو /وﻧﺪيﻣﺮﻛﺐ :ﻧﺪارد.
 -۱۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۴۱ﻓﺎرﺳﻲ ۱

در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱واو رﺑﻂ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ واو ﻣﻮﺟﻮد در واژٔه »ﮔﻴﺮ و دار« وﻧﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو واو ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲واو ﻋﻄﻒ اﺳﺖ و در ﺑﻴـﺖ ﮔﺰﻳﻨـﮥ ۴
ﻫﻢ واو رﺑﻄﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ اﻣﺎ در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳واو ﺑﻴﻦ دو واژٔه »ﺳﺮ« و »ﺟﺎن« واو ﻋﻄﻒ و واو ﺑﻴﻦ دو واژٔه »ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ« و »ﭼﺸﻢ« واو رﺑﻂ اﺳﺖ.
 -۱۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۵و  ۱۶ﻓﺎرﺳﻲ ۳

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱اﮔﺮ راز ﻋﺸﻖ را ز ﺧﻠﻖ ﻧﻬﻔﺘﻴﻢ ﭼﻪ ﺳﻮد ]دارد[.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ﭼﺸﻢِ ﺑﺪ ،دور ]ﺑﺎد[ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻢ ﺟﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻲ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳اﻧﺴﺎن ﺗﻠﺦﻋﻴﺸﻲ ﻛﻪ ﻏﻢ از ﮔﺮدش ﺳﺎﻏﺮ دارد ،ﭼﺎرهاي ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺮدش ﺳﺎﻏﺮ ﺑﺮاي او ﻧﻴﺴﺖ) .ﺑﺪون ﺣﺬف ﻓﻌﻞ(
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﺗﻮﻳﻲ ﻛﻪ از آﻓﺘﺎب ﺧﻮﺑﺘﺮ ﻫﺴﺘﻲ و ﺷﻜﺮ ﺧﺪا ]را ﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲآورم[ ﻛﻪ ...
 -۱۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵ﻓﺎرﺳﻲ ۳

در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۴ﻧﻘﺶ ﺿﻤﻴﺮ »م« ﻣﻀﺎفاﻟﻴﻪ اﺳﺖ :ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪ ...
اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ:

۵

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱اﮔﺮ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻧﻲ ...
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ﻛﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎي ﻓﺘّﺎﻧﺖ او را ﺑﻴﺪل ﻧﻜﻨﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳دﻳﮕﺮي او را ﺑﻪ ﻗﻼب ﻣﻲﺑﺮد.
 -۱۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰ﻓﺎرﺳﻲ ۱

اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ »ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ زﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺟﻤﺎل اﻟﻬﻲ اﺳﺖ« در ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال و اﺑﻴﺎت ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۳ ،۲و  ۴دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﻓﻘﻂ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
 -۱۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۱ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﻮاﻳﺪ آن اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺳﺆال ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻨﺪي ﻣﻘﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﺗﻮاﺿﻊ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺧﺎك ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد:
ﺣــﺎﻓﻆ اﻓﺘــﺎدﮔﻲ از دﺳــﺖ ﻣــﺪه زان ﻛــﻪ ﺣﺴــﻮد
 -۱۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﻋِﺮض )=آﺑﺮو( و ﻣﺎل و دل و دﻳﻦ در ﺳﺮِ ﻣﻐﺮوري ﻛﺮد

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۹ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﺣﺪﻳﺚ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﺧﻮدﺣﺴﺎﺑﻲ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ:
ﺣﺴــﺎب ﺧــﻮد اﻳﻨﺠــﺎ ﻛــﻦ آﺳــﻮده دل ﺷــﻮ
 -۲۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

ﻣــــﻴﻔﻜﻦ ﺑــــﻪ روز ﺟــــﺰا ﻛــــﺎر ﺧــــﻮد را

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۵ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﺑﻲوﻓﺎﻳﻲ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﺗﻘﺪﻳﺮﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ:
ﺧﺮﺳــﻨﺪ ﺑــﻪ ﻓﺮﻣــﺎن ﻗﻀــﺎ ﺑــﺎش ﻛــﻪ اﻳــﻦ ﺗﻴــﻎ

ﻏﻴـــﺮ از ﺳـــﺮ ﺗﺴـــﻠﻴﻢ ،ﺳـــﭙﺮ ﻫـــﻴﭻ ﻧـــﺪارد

 -۲۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۳۴ﻓﺎرﺳﻲ ۱

 ۳و  ۴ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ اﺣﻮال ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻴﺖ ﺳﺨﻦ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روزﮔﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﻴﺖ زﻳﺮ از ﻛﺘﺎب درﺳﻲ:
ﭼﻨـــﻴﻦ اﺳـــﺖ رﺳـــﻢ ﺳـــﺮاي درﺷـــﺖ
 -۲۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﮔﻬــﻲ ﭘﺸــﺖ ﺑــﺮ زﻳــﻦ ﮔﻬــﻲ زﻳــﻦ ﺑــﻪ ﭘﺸــﺖ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۴۶ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻮدن ﻣﺮگ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدﻧﺶ ﻧﻤﻲارزد .اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﺑﻮدن ﻣﺮگ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﻛـﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪ روزي از اﻳﻦ ﺟﻬﺎن رﺧﺖ ﺑﺮﻣﻲﺑﻨﺪﻧﺪ:
ﺑﻪ ﻫﺴﺖ و ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮﻧﺠﺎن ﺿﻤﻴﺮ و ﺧـﻮش ﻣﻲﺑـﺎش
 -۲۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﺳـﺮاﻧﺠﺎمِ ﻫـﺮ ﻛﻤـﺎل ﻛـﻪ ﻫﺴـﺖ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﺧﻄﺎﭘﻮﺷﻲ ﭘﻴﺮ و ﻣﺮﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي آﻓﺮﻳﻨﺶ را ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﺪ!
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﺑﺎ »ﻫﻤﻪ ﻋﻴﺒﻲ ﺗﻮ ﺑﭙﻮﺷﻲ« ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﺑﺎ »ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﻲ ﺗﻮ ﺑﻜﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﻛﻤّﻲ ﺗﻮ ﻓﺰاﻳﻲ« و ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﺑﺎ »ﻫﻤﻪ ﻏﻴﺒﻲ ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﻲ« ﺗﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ.
 -۲۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲ﻓﺎرﺳﻲ ۳

در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :رزق و روزي ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ و ﺗﻘﺪﻳﺮ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﻣﻲرﺳﺪ .ﭘﺲ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺧﻮان ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻲدرﻳﻐﺶ
ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻛﺸﻴﺪه« ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد.
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﺷﺎﻋﺮ از ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﻮد ﮔﻠﻪ دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻳﻚ روز ﺷﺎد ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ،۱

 (۱ﺧﺪاﻳﺎ روزي ﻛﻪ رازﻫﺎ آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻦ )ﺳﺘّﺎراﻟﻌﻴﻮب ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ(

۶

 (۲ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ
 (۳ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ارزشﻫﺎ :ﻫﻤﺎ ﺑﺎ آن ﻓﺮﺧﻨﺪﮔﻲ روزي و رزﻗﺶ ﺟﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻮر و ﻣﮕﺲ از ﺷﻜﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -۲۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۴ﻓﺎرﺳﻲ ۳

ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﺑﻲﺧﺒﺮي از ﻋﺸﻖ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ
از ﺧﻮد ﺑﻲﺧﺒﺮ اﺳﺖ:
ﺧﺎﻣﻮﺷـــﻲ ﺑِـــﻪ ﻛـــﻪ وﺻـــﻒ ﻋﺸـــﻖ ﺗـــﻮ

اﻧـــــﺪر ﺧﺒـــــﺮ و ﻧﺸـــــﺎن ﻧﻤﻲﮔﻨﺠـــــﺪ

ﺟﺎوﻳـــــﺪ ز ﺧـــــﻮﻳﺶ ﺑﻲﺧﺒـــــﺮ ﺷـــــﺪ

ﻫـــﺮ دل ﻛـــﻪ ز ﻋﺸـــﻖ ﺗـــﻮ ﺧﺒـــﺮ داﺷـــﺖ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۲۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۴
»ﻟﺴﺎن ﺻﺪق« ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ اﺳﺖ )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۱و » /(۳ﺣﮑامً« ﻧﮑﺮه اﺳﺖ )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۱و  /(۳أﻟﺤﻘﻨﻲ :ﻣﺮا ﻣﻠﺤﻖ منﺎ )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ /(۲
آ ِﺧﺮﯾﻦ :آﯾﻨﺪﮔﺎن )آﺧَﺮﯾﻦ :دﯾﮕﺮان( )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۱و (۳
 -۲۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۱
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
ُ
اﻟﻄّﯿﻮر اﻟّﺘﻲ :ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۲و  /(۳اَﻧﻈﺮ :ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۲و » /(۴اﻟ ّﻨﴬة« ﺻﻔﺖ ﺑﺮای »ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ« اﺳﺖ )رد ﮔﺰﯾﻨـﮥ /(۳
»اﻟﺸّ ﺠﺮ« ﻣﻔﺮد و »أﻏﺼﺎن« ﺟﻤﻊ اﺳﺖ )رد ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ(» /ﺻﻮرة ﺟﻤﯿﻠﺔ« ﻧﮑﺮه اﺳـﺖ )رد ﮔﺰﯾﻨـﮥ  /(۲زﻣـﺎن ﻓﻌـﻞﻫـﺎی ﮔﺰﯾﻨـﮥ  ۴ﻧﺎدرﺳـﺖ اﺳـﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﻞ دوم ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۲۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۲
»ﺗﺘﻔﮑّﺮﯾﻦ« و »ﺗﺬﮐّﺮي« ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻀﺎرع و اﻣﺮ از دوم ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد » ِ
اﻟﺴاموات« و »ﻇﻠامت« ﺟﻤﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ
أﻧﺖ« ﻫﺴﺘﻨﺪ )رد ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ(ّ » /
)رد ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ(ُ » /ﺧﻠِﻖ« ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۳و (۴
 -۲۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۲ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
أﺣﺴﻨﻮا ﻗﻮﻟﮑﻢ :ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ )رد ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ( /اﻵﺧـﺮون :دﯾﮕـﺮان )رد ﮔﺰﯾﻨـﮥ  /(۱ﻟﯿﺼـﺎﺣﺒﮑﻢ :ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺷـام ﻫـﻢﺻـﺤﺒﺖ ﮔﺮدﻧـﺪ
)رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۲و  /(۴ﺗﺤﻠّﯽ :آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدد )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ  /(۴ﮐرث ﻣﻌﺎﴍوه :ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ (۱
 -۳۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۱
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۲ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
ﺗﻠﮏ اﻟّﺘﻲ :آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۲و  /(۳ﻃﻔﻼً :ﮐﻮدﮐﯽ )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ  /(۴ﯾﺮﻣﻲ اﻟ ّﻨﻔﺎﯾﺎت :آﺷﻐﺎلﻫﺎ را ﻣﯽرﯾﺰد )ﻣﯽاﻧـﺪازد( )رد ﮔﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی  ۳و /(۴
ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ :ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آن )رد ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ( /واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ :وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۲و (۴
 -۳۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۴
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
ﻗﺪ ﺣﺪّ ﺛﻨﺎ :ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۲و » /(۳ﺳﯿﺮة« و »ﺟﺪل« ﻣﻔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ  /(۱در ﻓﺎرﺳﯽ ﺻـﻔﺖ را ﺟﻤـﻊ منـﯽﺑﻨﺪﻧـﺪ
)رد ﮔﺰﯾﻨﮥ (۳

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

۷

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
 -۳۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
ﺗﺮاﻫﻢ :ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ /ﺧُﻠﻘﻮا :ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۳۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
 (۱اِر َﺣﻢ :رﺣﻢ ﮐﻦ /ﯾﺮﺣﻤﮏ :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ
 (۲ﻗﺎل :ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺠﻬﻮل ﻧﯿﺴﺖ(
» (۴زَرع« و » َﺣﺼﺪ« ﻣﺠﻬﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 -۳۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۲
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
»ﻟﯿﺖ« ﺑﺎ »ﯾﺎ ﻟﯿﺖ« ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد.
ِ
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ :أﻃﻮل )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ  /(۱در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۳و » ۴ﻣﻦ ﻫﺬا« و »اﻟﻔﺼﻮل« زاﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ /ﮐﻮﺗﺎه :ﻗﺼـﯿﺮ )رد ﮔﺰﯾﻨـﮥ  /(۳اﯾﻨﺠـﺎ :ﻫﻨـﺎ )رد ﮔﺰﯾﻨـﮥ /(۱
ﻟﻌﻞ« در ﮔﺰﯾﻨﮥ  ۴ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺿﻤﻨﺎً » ّ
 -۳۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۲
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
ﺟﺬوة :ﭘﺎرۀ آﺗﺶ /ﺑﺎﻟﻐﺔ :ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺎ ّم /ﺻ ّﯿﺮ :ﮔﺮداﻧﯿﺪ
 ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣنت:
»زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از ﮔﺴﱰدهﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ در ﺟﻬﺎن و ﯾﮑﯽ از ﺷﺶ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ! اﯾﻦ ]زﺑﺎن[ ﺑﺎ داﺷنت ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری
از ﺟﻤﻠﻪ وزن ،ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارد؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ از ﻣﺎ ّدۀ ﻋﻠﻢ ،واژهﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎمل ،ﻣﻌﻠﻮم ،ﻋﻠﯿﻢ ،أﻋﻠـﻢّ ،
ﻋﻼﻣـﻪ و ﻏﯿـﺮ از آن
ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ داﻧﺶ ﴏف آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ا ّﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪ إﻋﺮاب ﮐﻪ آن را داﻧـﺶ ﻧﺤـﻮ ﻣـﯽﻧﺎﻣﻨـﺪ ،ﻫـامن
زاﯾﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ وزن ﻣﻌﻨﺎی ّ
ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻠامت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌ ّﯿﺖﺷﺎن در ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﺷـامر ﻣـﯽرود! ا ّﻣـﺎ اﺷـﻌﺎر
ﻋﺮب و َﻣﺜَﻞﻫﺎی راﯾﺞ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻟﻔﻆ ،ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫامن اﯾﺠﺎز اﺳﺖ! آن زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﺶ اﻋﺠﺎزآﻓﺮﯾﻦ و ﺑﺎ
واژﮔﺎﻧﺶ ﴎﺷﺎر اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺴﯿﺎری از واژﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ! در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ  ۲۸ﺣﺮف وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ]اﯾﻦ زﺑـﺎن[ ﺑـﻪ
زﺑﺎن ﺿﺎد ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺮف ﺿﺎد ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد!«
 -۳۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۲
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (۱ﺷﺎﻋﺮان ﻋﺮب در ﻫرن اﺧﺘﺼﺎر و ﮔﺰﯾﺪهﮔﻮﯾﯽ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ!
 (۲ﻣﺮدم در ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺶ زﺑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ! )اﯾﻦ  ۶ﻟﻐﺖ ،زﺑﺎنﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دﻧﯿﺎ(
 (۳در ﻣﯿﺎن زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﺮف ﺿﺎد اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ!
 (۴ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺒﺎرات ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﺷﮑﻞ درﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﻧﺤﻮ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ!
 -۳۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺎرت ﺳﺆال» :ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ  ...............ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ!«
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (۲ﴎودن اﺷﻌﺎر و رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻟﻔﻆ
 (۱ﺷﻨﺎﺧﺖ وزن ﮐﻠامت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن
 (۴اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﮥ واژﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ
 (۳ﻣﻮﻗﻌ ّﯿﺖ إﻋﺮاﺑﯽ واژﮔﺎن و ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری آنﻫﺎ در ﺟﻤﻠﻪ
 -۳۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۱
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺎرت ﺳﺆال» :ﭼﺮا زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارد؟«
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (۲ﺑﺮای ﻏﻨﺎی واژﮔﺎن و اﻋﺠﺎز اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﺶ
 (۱ﺑﺮای وﺟﻮد ﺣﺮف ﺿﺎد در آن
 (۴ﺑﺮای ﮔُﺰﯾﺪﮔﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در َﻣﺜَﻞﻫﺎ و اﺷﻌﺎرش
 (۳ﺑﺮای وﺟﻮد وزن و إﻋﺮاب واژﮔﺎﻧﺶ
 -۳۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۲
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ
 -۴۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۴
ﻣﺎدۀ »وﻟﺪ« در ﺑﺎب »ﺗَ َﻔ ﱡﻌﻞ« ،ﺑﻪﺻﻮرت »ﺗَ َﻮﻟﱠﺪَ  ،ﯾَ َﺘ َﻮﻟﱠﺪُ « و ﻣﺼﺪر آن »ﺗَ َﻮﻟّﺪ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »زاﯾﯿﺪه ﺷﺪن« ﺑـﻪﮐـﺎر ﻣـﯽرود .ﺿـﻤﻨﺎً »ﺗﺘﻮﻟﱠـﺪُ « ﻟﻠﻐﺎﺋﺒـﺔ و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.
 -۴۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار
ﻓﻌﻞ »ﻳَ ُﻌﺪﱡ « ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »ﺑﻪﺷامر ﻣﯽآورد« ﺛﻼﺛﯽ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺎﻋﻞ آن ﺣﺬف ﺷﺪه ،ﺑـﻪﺻـﻮرت »ﯾُ َﻌـﺪﱡ « ﺑـﻪﻣﻌﻨـﺎی
»ﺑﻪﺷامر ﻣﯽآﯾﺪ« ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺗﻨﻬﺎ از اﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺪّ ی ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻌﻞ ﻣﺠﻬﻮل ﺳﺎﺧﺖ ،ﻟﺬا ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﺷﺪه ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺘﻌﺪی اﺳﺖ و منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﻧّﺚ از ﻣﺎدۀ »ﻋﺠﺰ« در ﺑﺎب »إﻓﻌﺎل« ،ﺑﻪﺻﻮرت » ُﻣ ْﻌﺠِ َﺰة« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »ﻧﺎﺗﻮانﮐﻨﻨﺪه ،اﻋﺠﺎزآﻓﺮﯾﻦ« ﺑـﻪﮐـﺎر ﻣـﯽرود .ﺿـﻤﻨﺎً ﻧﻘـﺶ آن
ﺻﻔﺖ ﺑﺮای »ﻟﻐﺔ« و ﻧﮑﺮه اﺳﺖ.

 -۵۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۳۳دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎدآوري ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ دروﻧﻲ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻟﺬتﻫﺎي زودﮔﺬر دﻧﻴﺎﻳﻲ ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎه دﻋﻮت ﻣﻲﻛﻨـﺪ و از ﭘﻴـﺮوي از
ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان ﺑﺎزﻣﻲدارد.
 اﻣﺎم ﻋﻠﻲ  درﺑﺎرٔه ﻧﻔﺲ اﻣّﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :دﺷﻤﻦﺗﺮﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در درون ﺗﻮﺳﺖ«.
 -۵۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۷و  ۱۸دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ )اﺧﺮوي( ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎدّي و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
 -۵۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۴۰و  ۴۱دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻲ از رؤﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ،ﻫﻤﺎن رؤﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪد و ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺷـﮕﻔﺘﻲ
واﻣﻲدارد ،اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﺎن »رؤﻳﺎﻫﺎي ﺻﺎدﻗﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در آنﻫﺎ از ﻇﺮف زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮد.
 روح ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎﻳﻞ و رذاﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺮب درﮔﺎه ﺧﺪا و ﻣﺴﺠﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻲﺷﻮد و اﮔـﺮ ﺑـﻪ
رذﻳﻠﺖﻫﺎ ﺗﻦ داد ،ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻘﻮط ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 -۵۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۵۰و  ۵۱دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﻜﺎر ﻣﻌﺎد ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖﻃﻠﺐ اﺳﺖ و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﻲ دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ  (۱راه ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن و ﻏﻔﻠﺖ
از ﻣﺮگ را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد  (۲ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺎري ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎزد ﺗﺎ آﻳﻨﺪٔه ﺗﻠﺨﻲ را ﻛﻪ در اﻧﺘﻈﺎر دارد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﻋﺎﻗﺒﺘﻲ ﺟﺰ ﻓﺮورﻓﺘﻦ در ﮔﺮداب آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
 -۴۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۴
در ﺑﯿﺖ دوم »ﺻﻐﯿﺮ« ﻣﺘﻀﺎد »ﮐﺒﯿﺮ« اﺳﺖ ﻧﻪ »أﮐﱪ«.
در ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎرم » َﻣﻮﺗﯽ  أﺣﯿﺎء«
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۴۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۱
ﮐﻠامت ﺟﻤﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (۴اﳌَﺘﺎﺣﻒ -اﻷﻣﺜﻠﺔ
 (۳دورات -اﳌﯿﺎه
 (۲أﻋ ِﻤﺪة -اﻷﺷﺠﺎر
َ (۱ﻣﺮا ِﻓﻖ
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * درس  ۲ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۴۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
ﺑﻌﺪ از ﻋﺪد  ۱۱ﺗﺎ  ۹۹ﻣﻌﺪود ﻣﻔﺮد اﺳﺖ ،ﺿﻤﻨﺎً ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﺪا اﺳﺖ و »ﻋﴩون« درﺳﺖ اﺳﺖ )ﻋﴩون ﻣﺼﺒﺎﺣﺎً(.
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (۱اﺳﻢ »إنّ « ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ.
اﻟﺼﻔﺤ َﺔ« اﺳﺖ.
 (۲ﺻﻔﺖ ﺑﺮای » ّ
 (۴ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * درس  ۲ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۴۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۴
ﻋﺪد »اﺛﻨﺘﯿﻦ« ﻋﺪد اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ.
»اﻻُوﻟﯽ« )ﻣﺆﻧﺚ »أ ّول«(» ،اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ« و »اﻟﻌﺎﴍة« ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۴۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۱
»اَﺧﻮات« ﯾﻌﻨﯽ »ﺧﻮاﻫﺮان« )ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻧﺚ( ﭘﺲ ﻓﻌﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۴۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۴
» (۲ﻧﻌﻤﻪ« ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
» (۱اﻟﻈّﺎﳌﯿﻦ« ﺻﻔﺖ اﺳﺖ.
 (۴در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ را ﻧﺪارﯾﻢ.
» (۳ﻣﺎزﻧﺪران« ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ و »اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ« ﺻﻔﺖ اﺳﺖ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
 -۴۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
 (۱ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ!
 (۲ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ!
 (۳ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ای ﮐﺎش ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ!
)ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ »ﯾﮑﻮن« ﺑﺮای ﻣﺬﮐﺮ اﺳﺖ(.
 (۴ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎدرم ﺳﻔﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ!
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
 -۵۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
»ﻟﮑ ّﻦ« از ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد.

۸

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲ ،۲و  ۱۳دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

 -۵۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

 اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻋﻠّﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ،ﺗﻮان اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺑﺮ ذات و ﭼﻴﺴﺘﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ در آنﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻔﻜـﺮ در
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ )ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن او( و ﺻﻔﺎت و ﻗﺪرت او )ﻛﻴﺴﺘﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ( ﭘﻲ ﺑﺒﺮد.
 از ﻃﺮﻓﻲ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ» :اﻓﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎدة ادﻣﺎن اﻟﺘﻔﻜّﺮ ﻓﻲ اﷲ و ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻪ« ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدات ،ﺗﺪاوم ﺗﻔﻜﺮ در ﺧـﺪا
)ﻫﺴﺘﻲ او( و ﻗﺪرت او )ﻛﻴﺴﺘﻲ ﺧﺪا( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

 -۵۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

در ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻳﮥ )اﷲ ﻧﻮر اﻟﺴّﻤﺎواتِ و اﻷرض( در ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ:
ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات »وﺟﻮد« ﺧﻮد را از او ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﺒﺐ او ﭘﻴﺪا و آﺷﻜﺎر ﺷﺪه و  ...ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺧـﺎﻟﻖ و
آﻳﻪاي از آﻳﺎت اﻟﻬﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸و  ۹دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

 -۵۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

 اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز دارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز دارد .ﻧﺘﻴﺠﮥ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻲ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰي وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﭘﺪﻳـﺪ آورد و اﻳـﻦ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺗـﺎ
ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدي ﭘﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم »ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﺖﻫﺎ« اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻋﻠـﺖ
و ﻣﻌﻠﻮلﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﻮد و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

 -۵۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

 ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد و راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ او را ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺑﺮاز ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ  درك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻘﺮ و ﻧﻴﺎز  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻨﺪﮔﻲ

ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻣﺆﺧﺮ(


ﻣﻘﺪم

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۹دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

 -۵۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

اﻧﺴﺎن و ﻣﻮادي ﻛﻪ از آنﻫﺎ ،ﭼﻴﺰي را ﻣﻲﺳﺎزد و ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورد ،ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ آنﻫـﺎ و ﺧـﻮاص ﺧـﺎص ﻫﺮﻛﺪاﻣﺸـﺎن
ﻫﺴﺘﻲﺑﺨﺸﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﺴﺘﻲﺑﺨﺶ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۹دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 -۶۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

در ﺗﺪّﺑﺮ ﺻﻔﺤﮥ  ۲۹و آﻳﮥ  ۵۸ﺳﻮرٔه ﻣﺎﺋﺪه ،ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ )آنﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮاﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﺪ ،آن را ﺑـﻪ ﻣﺴـﺨﺮه و ﺑـﺎزي ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ
)ﻣﻌﻠﻮل(؛ اﻳﻦ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ) .ﻋﻠﺖ((
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۴۸دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 -۶۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 آﻳﮥ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ اول دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮٔه اﻣﻴﺪ و روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﻲ از ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط و اﻧﮕﻴﺰٔه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻛﺎر ﻛﻪ ﻓﺮد در آن ،داراي اﻧﺮژي ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﻫﻤﺘﻲ
ﺧﺴﺘﮕﻲﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و از ﻛﺎر ﺧﻮد ﻟﺬّت ﻣﻲﺑﺮد.
 ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ دوم دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻬﺮاﺳﻴﺪن از ﻣﺮگ و ﺛﻤﺮات آن اﺷﺎره ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۳۴دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 -۶۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮥ  ،۲۵ﺳﻮرٔه ﻣﺤﻤﺪ  راﻫﮕﺸﺎي ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ،ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻛﺮدﻧـﺪ ،ﺷـﻴﻄﺎن

۹

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

اﻋﻤﺎل زﺷﺘﺸﺎن را در ﻧﻈﺮﺷﺎن زﻳﻨﺖ داده و آﻧﺎن را ﺑﺎ آرزوﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ اﺳﺖ(.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 -۶۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ  ﻫﺮﮔﺎه ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻲﻛﺮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات آﻏﺎز ﻣﻲﻛﺮد:
»اي ﻣﺮدم  ...ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺑﻴﻬﻮده آﻓﺮﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻛﺎرﻫﺎي ﻟﻬﻮ ﻛﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺧﻮد واﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻟﻐﻮ و ﺑﻲارزش ﺑﭙﺮدازد«

درك ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي آﻓﺮﻳﻨﺶ )ﻋﻠﺖ(  دوري از ﻛﺎرﻫﺎي ﻟﻬﻮ و ﻟﻐﻮ )ﻣﻌﻠﻮل(
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۳۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ۱و  ۱۲دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳
 -۶۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

)ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻳﺸﺄ اﻟّﺎ و رأﻳﺖ اﷲ ﻗﺒﻠﻪ و ﺑﻌﺪه و ﻣﻌﻪ(

دﻳﺪن و رؤﻳﺖ ﺧﺪا در ﻫﺮ ﭼﻴﺰي




ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺎز در ﺑﻘﺎ
در ﭘﻴﺪاﻳﺶ

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪٔه ﺳﺮﺷﺖ ﺧﺪاآﺷﻨﺎ و ﻳﺎ
ﻓﻄﺮت ﺧﺪاﮔﺮاي اﻧﺴﺎن

 -۶۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۲۱و  ۲۳دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ زﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎ و ﺧﻮﺑﻲﻫﺎﺳﺖ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎ و ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 اﻣﻮر ﻓﺮﻋﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎدي و دﻧﻴﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﺿﺮوري و ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ.
 آﻳﮥ ﺷﺮﻳﻔﮥ )ﻓَﻌِﻨﺪَ اﷲِ ﺛﻮابَ اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ و اﻵﺧِﺮَة( ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ و ﺑﺮﺗﺮ زﻧﺪﮔﻲ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮار دادن او ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻫﺪف ﺟﺎﻣﻊ ،ﺳﺒﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻫﺪاف دﻧﻴﺎﻳﻲ و اﺧﺮوي ﻣﻲﺷﻮد.

 -۶۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۲۸دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ۱و  ۱۰و  ۱۱دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم  ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ )اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻨﺪﮔﻲ و ﻋﺮض ارادت( از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
 در ﺳﺎل دﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ» :ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ داﻧﺶﻫﺎﺳﺖ«.
 -۶۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۳۹و  ۴۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 ﺑﻌﺪ روﺣﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻼﺷﻲ ﻧﺪارد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻌﺪ روﺣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺮﻣﺎدي و
ﻣﺠﺮّد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و اﻧﺪامﻫﺎي آدﻣﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد.
 از دﻻﻳﻞ اﺛﺒﺎت روح ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد »ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ« )ﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ( و »ﺧﻮاب و رؤﻳﺎ« اﺷﺎره ﻛﺮد.
» ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ« ﺑﻪ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪاﻣﻲ او واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روح اﺳﺖ و ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﻴﻦ »ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ« ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﺟﺎﻣﻌﻪ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﻨﺎ ﺷﻮد.
 -۶۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

 ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮ ،زﺑﺎن ﺣﺎل ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺮض ﻧﻴﺎز داﺋﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺮض ﻧﻴﺎز ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي در ﺑﻘﺎﺳﺖ.
 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺼﺮع دوم ﻳﻌﻨﻲ »ﺣﻤﻠﻪﻣﺎن از ﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ دم ﺑﻪ دم« ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﻮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺎز در ﺑﻘﺎ اﺳﺖ.
 و آﻳﮥ )ﻳﺴﺄﻟﻪ  (...ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺮض ﻧﻴﺎز داﺋﻤﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي در ﺑﻘﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
 -۶۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۷و  ۱۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

 ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﻲ در وﺟﻮد ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش ذاﺗﺎً ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳـﺪه

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

 اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ  درك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻘﺮ و ﻧﻴﺎز  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻨﺪﮔﻲ

ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﻫﻤﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
) و اﷲ ﻫُﻮَ اﻟﻐﻨﻲﱡ اﻟﺤﻤﻴﺪ(

۱۰


ﺑﻲﻧﻴﺎزي ﺧﺪاوﻧﺪ در ذات ﺧﻮد

 -۷۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۷و  ۱۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

 اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺧﻮد را ﭘﺪﻳﺪهاي ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ وﺟﻮد و ﻫﺴﺘﻲﻣﺎن از ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ  .ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ،ﻛﻪ وﺟﻮدﺷـﺎن از ﺧﻮدﺷـﺎن ﻧﻴﺴـﺖ،
ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
) ﻳﺎ اﻳّﻬﺎ اﻟﻨّﺎس اﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻲ اﷲ(  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن و ﻓﻘﺮ ذاﺗﻲ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 -۷۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﺧﺪا را ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻋﻤﻴﻖ و واﻻﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲآﻳﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺪﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ،
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ ﭘﺎﻛﻲ و ﺻﻔﺎي ﻗﻠﺐ دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺪم ﭘﻴﺶ ﮔﺬارﻳﻢ و ﺑﺎ ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻮي ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻟﺬّت ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺸﺎﻧﺪ.
 -۷۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

)ﻳَﺴْﺄﻟَﻪُ ﻣَﻦ ﻓﻲ اﻟﺴّﻤﺎواتِ و اﻷرضِ ُﻛﻞﱠ ﻳَﻮْمٍ ﻫُﻮَ ﻓﻲ ﺷَﺄَن(

ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻟﻄﻒ
و ﻓﻴﺾ داﺋﻤﻲ را ﻃﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 -۷۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴


ﻓﻴﺾرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳ ،۱۱و  ۱۴دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۳

 ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻌﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺧﺪا را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻇﺎﻫﺮ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در آﻳﮥ )ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ اﻻﺑﺼﺎر و ﻫﻮ ﻳـﺪرك
اﻻﺑﺼﺎر ،ﭼﺸﻢﻫﺎ )ﭼﺸﻢ ﻇﺎﻫﺮ( او را درﻧﻤﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و اوﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎن را درﻣﻲﻳﺎﺑﺪ( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﻮﻋﻲ از دﻳﺪن ﺧﺪا وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪفﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ آن ﺗـﻼش
ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،دﻳﺪن ﺑﻪوﺳﻴﻠﮥ »ﻗﻠﺐ« ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﺸﻢ دل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺒﺎرت »دﻟﻲ ﻛﺰ ﻣﻌﺮﻓﺖ  «...ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۷۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۵۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 ﺻﻮرت ﺳﺆال اﺷﺎرٔه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ آﻳﮥ »ﺟﺎﺛﻴﻪ «۲۴ ،ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
)وَ ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ ﻫِﻲَ اِﻟّﺎ ﺣَﻴﺎﺗُﻨَﺎ اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ ] ﻛﺎﻓﺮان[ ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﻧﺪﮔﻲ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﺰ ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ و ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ

ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد ﻛﻪ در ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﻧَﻤُﻮتُ وَ ﻧَﺤﻴﺎ

 ﻫﻤﻮاره ]ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎ[ ﻣﻲﻣﻴﺮﻳﻢ و ]ﮔﺮوﻫﻲ[ زﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ

وَ ﻣﺎ ﻳُﻬْﻠِﻜُﻨﺎ اِﻟّﺎ اﻟﺪﱠﻫﺮُ

 و ﻣﺎ را ﻓﻘﻂ ﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎر ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪ

وَ ﻣﺎ ﻟَﻬُﻢ ﺑِﺬﻟﻚَ ﻣِﻦ ﻋِﻠﻢٍ

 اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را از روي ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ

ﻧﻈﺮ ﺧﺪا درﺑﺎرٔه دﻳﺪﮔﺎه

اِن ﻫُﻢْ اِﻟّﺎ ﻳَﻈُﻨّﻮنَ

 ﻓﻘﻂ ﻇﻦ و ﺧﻴﺎل آﻧﺎن اﺳﺖ(.

ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد

 ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺮگ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۲و  :۴ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﻧﻜﺎر ﻣﻌﺎد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪيﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ را اﻋﻼم ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۷۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۴۶و  ۴۸دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻣﺮگ و آﻳﻨﺪٔه اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از آن ،از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ،ذﻫﻦ ﻋﻤﻮم اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ و
آﻧﺎن ﻛﻮﺷﻴﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ :ﭼﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻲ در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟
 ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻳﮥ ﺷﺮﻳﻔﮥ )وَ اِنﱠ اﻟّﺪار اﻵﺧِﺮَةَ ﻟَﻬِﻲَ اﻟْﺤﻴَﻮان(  ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻧﺴﺎن در آﺧﺮت اﺳﺖ  .اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ آﻳﻨﺪٔه اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ
اﺷﺎره دارد.

 -۷۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۳۰زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻟﻴﻮرﭘﻮل ﺳﻪ ﮔﻞ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ]ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد[ ﺑﺎزي را دوﺑﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ :وﻗﺘﻲ آﻳﻨﺪه را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞرؤﻳﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻋﺒﺎرت  going toرا ﺑﻪ  willﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﺟﻠﻮ ﺑﻮدن ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﮔـﻞ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰو ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۷۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۳۹زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ :آﻳﺎ ﻣﻲداﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ امآرآي و ﻋﻜﺲ ]ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ[ اﺷﻌﮥ اﻳﻜﺲ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﻃﺒﻖ درس  ۱دﻫﻢ ،اﺳﻢ ﻣﻔﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﻳﻚ واﺑﺴﺘﮥ ﭘﻴﺸﺮو )ﺣﺮف ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﺻﻔﺖ ﻣﻠﻜﻲ ،ﺻﻔﺖ اﺷﺎره و  (...ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑـﺮاي ﻫﻤـﻴﻦ
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱را ﻛﻨﺎر ﻣﻲﮔﺬارﻳﻢ .ﻣﺸﻜﻞ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۲و ۳اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﻢ  X-Rayﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮت ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد ،از  aاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ .دﻗﺖ
ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب  aﻳﺎ  anﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭼﻄﻮر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 -۷۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۴زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ:
ﻣﻬﻤﺎن :ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﭼﻤﺪاﻧﻢ را در ﻻﺑﻲ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﺘﺼﺪي ﭘﺬﻳﺮش :ﻟﻄﻔ ًﺎ ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ .از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺘﺎن ﺑﺒﺮد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ :وﻗﺘﻲ ﺑﺪون ﻓﻜﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻣﻲﮔﻴـﺮﻳﻢ ،زﻣـﺎن آﻳﻨـﺪٔه ﺳـﺎده ) (willرا ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت
 going toﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ.
 -۷۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۳۸و  ۳۹زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ :آﻳﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎ ﺑﺤﺜﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ اﺧﻴﺮ ﺷﺮﻛﺎﻳﻤﺎن در ﭼﻴﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﻋﺒﺎرت  is goingﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺼﺪر ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲را ﻛﻨﺎر ﻣﻲﮔﺬارﻳﻢ .ﺣﻀﻮر ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻌـﺮف
 thereﺑﻪﻣﻌﻨﺎي »وﺟﻮد داﺷﺘﻦ« در اﺑﺘﺪاي ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺎﻋﻞ اﺻﻠﻲ را ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻤﻴﻦ ،ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱را ﻫﻢ ﻛﻨﺎر ﻣﻲﮔﺬارﻳﻢ .ﻣﺸﻜﻞ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳﻢ ﻣﻔﺮد » meetingﺟﻠﺴﻪ« ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮥ ﭘﻴﺸﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 -۸۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۹زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۳

ﺗﺮﺟﻤﻪ :او ﻣﻘﺪاري از وﻗﺖ و اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻓﻘﻴﺮ ﺷﻬﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
 (۱ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮدن

۱۱

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

 -۸۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

 (۲وﻳﺮان ﻛﺮدن

 (۳وﻗﻒ ﻛﺮدن ،اﺧﺘﺼﺎص دادن

 (۴ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدن

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۳

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻇﺎﻫﺮاً آنﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻐﺰ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ،ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻮﻧﺪ-
ﻛﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻛﺎري
 -۸۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

 (۲ﻗﻮاﻧﻴﻦ

 (۳دردﻫﺎ

 (۴ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۵و  ۱۷زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻮﻫﺮم در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﻜﺶ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪش را ﻛﻢ ﻛﻨﺪ.
 (۱ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺑﻪ

 (۲ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺮدن ،رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺮدن

 (۳ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن )ﭘﻮل(

 (۴ﻛﻢ ﻛﺮدن ،ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن

 -۸۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۰زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۳

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺧﻮدﺧﻮري ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪهاي ﻧﺪارد .ﺗﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻨﻘﺪر ﺑﺮاي ﺧﻮدت اﺣﺴﺎس ﺗﺄﺳﻒ ﻛﻨﻲ.
 (۱ﺧﻮدداري ،ﺧﻮﻳﺸﺘﻦداري
 -۸۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

 (۲ﻋﺰتﻧﻔﺲ

 (۳ﺣﻔﻆ ﺟﺎن

 (۴ﺧﻮدﺧﻮري

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۹زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۳

ﺗﺮﺟﻤﻪ :در دﻫﮥ  ،۱۹۵۰ﺳﻼحﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻤﺐﻫﺎي ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﺗﺮور )وﺣﺸﺖ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ وﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ
را ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۱راﻳﺞ و ﻣﻌﻤﻮل

 (۲وﺣﺸﺘﻨﺎك

 (۳ﻣﺴﻦ

 (۴ﻣﻨﺎﺳﺐ

 -۸۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۹زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۳

 (۱ﻣﻜﺚ ﻛﺮدن

 (۲ﺑﺨﺸﻴﺪن ،ﻋﻔﻮ ﻛﺮدن

 (۳درﻳﻎ ﻛﺮدن ،ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ ﻛﺮدن

 (۴ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮدن

 -۸۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۳زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۳

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ ﻣﻲزﻧﺪ ،ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﻨﻨﺪ.
 (۱ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
 -۸۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

 (۲اﻣﻴﺪواراﻧﻪ

 (۳ﻣﺘﻌﺠﺒﺎﻧﻪ

 (۴ﻣﻜﺮراً ،ﺑﺎرﻫﺎ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۵و  ۲۲زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪمﺳﺎزﮔﺎري ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺎ وﻗﺎﻳﻊ و ﻣﺤﻴﻄﺸﺎن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲروﻧﺪ.
 (۱از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ،ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪن

 (۲ﻣﺎﻧﺪن در ،اﻗﺎﻣﺖ ﻛﺮدن

 (۳ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن )آﺗﺶ(

 (۴ﻓﺮﻳﺎد زدن ﺑﺮ

 ﺗﺮﺟﻤﮥ :Cloze Test
ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺟﺎﻧﻮران ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎدهاي ﭼﻮن اﺳﻔﻨﺞﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺴـﺎنﻫﺎيِ ﺑﺴـﻴﺎر
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪﭼﻬﺎرم ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي روي زﻣﻴﻦ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺷﺎن در ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن از ﮔﻴﺎﻫـﺎن
و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ]ﻫﻢ[ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺪاﻛﺮدن ﻏﺬا ﻳﺎ ﺟﻔـﺖ ﻳـﺎ ﻓـﺮار
ﻛﺮدن از دﺷﻤﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺣﻴﻮان ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم از ﻛﻠﻤﮥ »ﺣﻴﻮان« اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﭼﻴﺰﻫﺎي زﻳﺎدي در دﻓﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺟﺰﻳﻴﺎت ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺮاغ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲروم.

ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪﺟﺰ اﻧﺴﺎن اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ]ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﮥ ﺣﻴﻮان[ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران -ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪٔه ﺧـﻮﻧﮕﺮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﻮشﻫﺎ -اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ.

۱۲

 -۸۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
 (۱ﭘﺮدازشﺷﺪه ،ﻓﺮاوريﺷﺪه

 (۲ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه

 (۳ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ

 (۴ﺗﻘﺴﻴﻢﺷﺪه

 -۸۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
 (۱در ﻣﻌﺮضِ ﺧﻄﺮِ ...

 (۲ﺗﻠﻘﻲﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ...

 (۳اﻫﺪاﺷﺪه ﺑﻪ ...

 (۴ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ...

 -۹۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
 (۱ﺑﻪﺟﺎي

 (۲ﺣﺘﻲ

 (۳ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ

 (۴ﻧﺎاﻣﻴﺪ ،ﻧﺎاﻣﻴﺪواراﻧﻪ

 -۹۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
ﺗﻮﺿﻴﺢ :وﻗﺘﻲ واﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﺮارﺷﻮﻧﺪه را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻳﺎ از اﺻﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪهاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﻴﻢ ،زﻣﺎن ﺣﺎل ﺳﺎده را ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ
زﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﺑﻪﻋﻼوه ،دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  willﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ زﻣﺎن آﻳﻨﺪه در ﺟﻤﻠﻪﻫﺎي ﭘﻴﺮو ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
 -۹۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﺑﺮاي ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ .ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﮥ اول اﺳﻢ ﻣﻔﺮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ از آنﻫﺎ از ﻳﻚ واﺑﺴﺘﮥ ﭘﻴﺸﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻲ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﻳﻚ اﺳﻢ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ واﺑﺴﺘﻪاي ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮود.
 ﺗﺮﺟﻤﮥ درك ﻣﻄﻠﺐ :۱
واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺮرات را وﺿﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﺧﻴﺮ .در ﺗﻌﺪاد روزاﻓﺰوﻧﻲ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻗﺪرت را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻳﻚ روانﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ» :واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﭽـﻪﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺧـﻮد را ﻫـﻢ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺷﺎد ﺳﺎزﻧﺪ وﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲﻫﺎﻳﺸﺎن در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭼﻴﺴﺖ ﮔـﻴﺞ ﺷـﺪهاﻧﺪ .ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از
واﻟﺪﻳﻦ دارﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺧﻮدﺷﺎن را ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻳﻚ ﻛﻮدك ﻛﻢﺳﻦوﺳـﺎل
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ«.
ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﺎدرﻫﺎ و ﭘﺪرﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻲ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﻳـﻚ ﻣﺴـﺎﺑﻘﮥ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـﺖ
ﻧﻴﺴﺖ .ﻗﺪرتﻃﻠﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺨﺸﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺷﺪ ﻛﻮدك اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ .وﺿﻊ ﻣﻘـﺮرات و اﻋﻤـﺎل
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻮدك ﻣﻲآﻣﻮزد ﻛﻪ او از ﻧﻈﺮ ارزش ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻮدك اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ
دوﺑﺎره ﻛﻮدك ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎور ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺮاي ﻛﻮدك ﺗﺮﺳﻨﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ او اﺳﺖ.
در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي واروﻧﻪ ،وﻗﺘﻲ واﻟﺪﻳﻦ از ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻛﻪ وﺿﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨـﺪ و
ﻣﻀﻄﺮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و از ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از آنﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آورﻧـﺪ .واﻟـﺪﻳﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ
]ﻫﻢزﻣﺎن[ ﻛﻮدك را راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ او ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت را در زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدك از ﺑﻴﻦ
ﻣﻲﺑﺮد .ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻳﻚ دوﺳﺖ دﻳﮕﺮ .واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ رﻫﺒﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات را وﺿـﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ آنﻫـﺎ وﻓـﺎدار
ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻨﺘﺮل را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۹۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي واروﻧﻪ«.
 -۹۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻛﻠﻤﮥ ﻣﻌﺮوف در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻳﻚ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ »ﻣﺸﻬﻮر«.
 -۹۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ »واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ«.
 -۹۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺗﺴﻠﻂ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪﺟﺰ »ﺳﺮدرﮔﻤﻲ«.
 ﺗﺮﺟﻤﮥ درك ﻣﻄﻠﺐ :۲
اﻳﺪٔه اﺻﻠﻲ ﻳﻚ راﻳﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ آن ﭘﺮدازش ﻣﻲﻛﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﺧـﻮاﻫﻴﻢ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،راﻳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪﺷﻜﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪﻧـﺎمِ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ و ﻋﻤﻠﻴـﺎت
رﻳﺎﺿﻲ را روي آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﻴﺠﮥ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت را اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ ﭼـﻪ ﻛـﺎري اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،در ﺣﺎﻓﻈﮥ راﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﮕﻪداري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر روزاﻧﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ،ﺷﻤﺎ از راﻳﺎﻧﮥ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ .ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ را ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ) .ﻣﻐﺰ( در ﺣﺮﻛﺖ دادن،
ﻛﺎر ﻛﺮدن و ﺑﻪ ﻳﺎد آوردن ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻳﺎﺿﻲ و ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﺷﻮار را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣـﺎ
ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫـﻴﻢ .اﻳـﻦ
زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺪون ﺧﻄﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ .راﻳﺎﻧﻪﻫـﺎ
ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﻐﺎت ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎ را در ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴـﺪ
در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ راﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮي آﺳﺎﻧﻲ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪوﺳﻴﻠﮥ ﭘﻴﺎمﻫـﺎ و ﺗﺼـﺎوﻳﺮ ﭼﺸـﻤﻚزن روي
ﺻﻔﺤﻪ و ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎزي ﻛﻨﻴﺪ.
 -۹۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻦ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ »ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ«
 -۹۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
ﺗﺮﺟﻤﻪ :از ﭘﺎراﮔﺮاف اول ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ﻛﺎر ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ آنﻫﺎ »اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن را ﭘﺮدازش ﻛﻨﻨﺪ«.
 -۹۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻛﻠﻤﮥ  itدر ﭘﺎراﮔﺮاف اول ﺑﻪ »ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ« اﺷﺎره دارد.
 -۱۰۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ« اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

۱۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

 -۱۰۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﻧﻜﺘﻪ :در ﻣﺜﻠﺚ ﺧﻴﺎم ،ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻗـﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻋـﺪاد
اﺑﺘﺪاﻳﻲ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺮﻫﺎ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ ،دو ﺳﻄﺮ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺳﻄﺮ دادهﺷﺪه را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:
۱
۱
۱

۵
۶

۷

۱۰

۱۰
۱۵

۲۱

۲۰

۱

۵
۱۵

۳۵

۳۵

↓

↓

۶
۲۱

۱
۷

۱

ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ اﻋﺪاد ﺳﻄﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

 -۱۰۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽدرسﻫﺎیاﺧﺘﺼﺎﺻﯽآزﻣﻮنﺷامرۀ)۱ﮔﺮوهآزﻣﺎﯾﺸﯽﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ(

ﻧﻜﺘﻪ :ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ اﺗﺤﺎد ﻣﺠﻤﻮع و ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻜﻌﺒﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو اﺳﺖ:

(a  b)(a 2  ab  b 2 )  a 3  b 3
ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﮥ ﻋﺒﺎرت  8x 3  27y 3ﺑﻪﻛﻤﻚ اﺗﺤﺎد ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﻌﺒﺎت دوﺟﻤﻠﻪاي دارﻳﻢ:

) 8x 3  27y 3  (2x  3y)((2x) 2  (2x)(3y)  (3y) 2 )  (2x  3y)(4x 2  6xy  9y 2
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.
 -۱۰۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۸رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪازاي ﻋﺪد )ﻳﺎ اﻋﺪادي( ﻛﻪ ﻣﺨﺮج آن را ﺻﻔﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
2x  k
ﻋﺒﺎرت ﮔﻮﻳﺎي
3x  k

ﺑﻪازاي  x  2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺨﺮج آن ﺑﻪازاي  x  2ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺷﻮد:
3(2)  k  0  6  k  0  k  6

 -۱۰۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ اﺗﺤﺎد ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻔﺎﺿﻞ دوﺟﻤﻠﻪاي ﺑﻪﺻﻮرت روﺑﻪرو اﺳﺖ:
(a  b) 3  a 3  3a 2b  3ab 2  b 3

ﺑﻪﻛﻤﻚ اﺗﺤﺎد ﺑﺎﻻ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت  (2x 2  3x) 3را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:
4
3
(2x 2  3x) 3  (2x 2 ) 3  3(2x 2 ) 2 (3 x)  3(2 x 2 )(3x) 2  (3x) 3  8x 6  36x 5  54
 x  27x
x 4KÄoò

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ  ، x 4ﻋﺪد  ۵۴اﺳﺖ.
 -۱۰۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۹و  ۲۰رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

در ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج از  xﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ:
x 2  4x  3
x2  1



)x (x 2  4x  3
)x (x 2  1



x 3  4x 2  3x
x3  x

ﺣﺎل ﺻﻮرت را ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺨﺮج را ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﻣﺰدوج ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
x3
x1



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

ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻘﺪار  x  0 / 6دارﻳﻢ:

x3 0/63 3/6


 9
x  1 0 / 6  1 0 / 4

۱۴

 -۱۰۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوي  ، (3x  2)(ax  b)  9x 2  cx  8ﺑﻪﻛﻤﻚ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ:
(3x  2)(ax  b)  9x 2  cx  8  a  3
(3x  2)(ax  b)  9x 2  cx  8  2  b  8  b  4

ﺑﺎ ﺟﺎيﮔﺬاري  a  3و  ، b  4ﺣﺎﺻﻞ اﺗﺤﺎد را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:
(3 x 2)(3 x  4)  (3 x) 2  (2  4)(3x)  (2  4)  9x 2  18x  8

ﭼﻮن ﺿﺮﻳﺐ  ۱۸ ،xﺷﺪ ،ﭘﺲ  ، c  18در ﻧﺘﻴﺠﻪ:
a  b  c  3  4  18  25

 -۱۰۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۶رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

اﺑﺘﺪا از  x 4ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ:
)x 8  81x 4  x 4 (x 4  81

ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ را ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﻣﺰدوج ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
)x 4 (x 4  81)  x 4 (x 2  9)(x 2  9

ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ اول را ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﻣﺰدوج ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

)x 4 (x 2  9)(x 2  9)  x 4 (x  3)(x  3)(x 2  9
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.
 -۱۰۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

اﺑﺘﺪا ﻣﺨﺮجﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
3
1
8x  4
3
1




3x  2 3x  2 (3 x 2)(3x  2) 3x  2 3x  2



)4(2x  1
2

9x  4

ﻣﺨﺮجﻣﺸﺘﺮك ﻛﺴﺮﻫﺎ ،ﻋﺒﺎرت ) (3x  2)(3x  2اﺳﺖ ،ﭘﺲ:
8x  4
3
1
8x  4
)3(3x  2
)1(3 x 2





)(3x  2)(3x  2) 3x  2 3x  2 (3x  2)(3x  2) (3x  2)(3x  2) (3x  2)(3x  2
8x  4
9x  6
3x  2
8x  4  9x  6  3x  2
4x




)(3x  2)(3x  2) (3x  2)(3x  2) (3x  2)(3x  2
)(3x  2)(3x  2
9x 2  4



ﭘﺲ ) p(xﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  4xاﺳﺖ.
 -۱۰۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

۱۵

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۴رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻋﻤﻠﻲ را ﺑﻪ  mﻃﺮﻳﻖ و ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮي را ﺑﻪ  nﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم داد و اﻳﻦ دو ﻋﻤﻞ را ﻧﺘـﻮان ﺑـﺎ ﻫـﻢ اﻧﺠـﺎم داد ،در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ
) (m  nﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻤﻞ اول »ﻳﺎ« ﻋﻤﻞ دوم را اﻧﺠﺎم داد.
 ۱ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ را اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ از  ۷ﻧﻔﺮ ﮔﺮوه  Aو ﻳﺎ از  ۸ﻧﻔﺮ ﮔﺮوه  Bاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺟﻤﻊ( اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ 7  8  15

روش ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
 -۱۱۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۳رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳

ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﮥ اول و دوم اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ،ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺑﻪ  mﻃﺮﻳﻖ »و« در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ  mﻃﺮﻳﻖ ﺑـﻪ n
روش اﻧﺠﺎمﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻛﻞ آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ  m  nﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ) .اﺻﻞ ﺿﺮب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ(.
اﻳﻦ ﻛﺎر در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد» :اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ داﻧﺶآﻣﻮز دوازدﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ« و »اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ داﻧﺶآﻣﻮز دوازدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ« ،ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺑـﻪ ۱۲
ﻃﺮﻳﻖ و ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﺑﻪ  ۱۰ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺿﺮب اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ  12  10  120ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎمﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
 -۱۱۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۵رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﺮاي ﺿﺮب ﻳﻚ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺰرگﺗﺮ از  ۱در ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از ﺧﻮدش از ﻧﻤﺎد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n!  n  (n  1)  (n  2)    1

ﻣﻲداﻧﻴﻢ !  ، 6  5 !  6ﭘﺲ:
5  6 ! 6  5 ! 5  6 ! 6 ! 6 !(5  1) 6 !  6



6
!6
!6
!6
!6

 -۱۱۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۸رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳
!n
)(r  n
!)(n  r

p(n ,r) 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺸﺖ  ۳ﺷﻲء از ﻣﻴﺎن  ۸ﺷﻲء را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﻢ:
!8
!8! 8  7  6  5
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! (8  3)! 5
!5

 -۱۱۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

p(8 , 3) 

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۵و  ۶رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳

ﻧﻜﺘﻪ :ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ از ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ را ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺸﺖ nﺗﺎﻳﻲ از آن  nﺷﻲء ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ و ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺸﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎn! :

ﻣﻲداﻧﻴﻢ  4 !  24اﺳﺖ ،ﭘﺲ:
n!  24  n  4

در ﻧﺘﻴﺠﻪ  n  1  5اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺸﺖﻫﺎي  ۵ﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ !  5اﺳﺖ.
5 !  1  2  3  4  5  120

 -۱۱۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۴رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳

ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ از  Aﺑﻪ  Dﺑﺮوﻳﻢ:
 :۱از  Aﺑﻪ  Bو ﺳﭙﺲ از  Bﺑﻪ  Cو ﺳﭙﺲ از  Cﺑﻪ  Dﻣﻲروﻳﻢ:

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﻜﺘﻪ :ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي  rﺷﻲء از ﻣﻴﺎن  nﺷﻲء ﻛﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ) p(n ,rﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:

3
4
2


 24
B ¾M A pH C ¾M B pH D ¾M C pH

۱۶

 :۲از  Aﺑﻪ  Dﻣﻲروﻳﻢ:
2
2
D ¾M A pH

ﭘﺲ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺟﻤﻊ در ﻛﻞ ﺑﻪ  24  2ﻳﻌﻨﻲ  ۲۶ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ از  Aﺑﻪ  Dﺑﺮوﻳﻢ.
 -۱۱۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۶رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳

ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻋﺪد زوج و ارﻗﺎﻣﺶ ﺑﺰرگﺗﺮ از  ۴ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻳﻜﺎن  ۶ﻳﺎ  ۸اﺳﺖ:
S²Ie 2
·I§Ä



·I«Àj



·I¬kÅ

ﺣﺎل ﻣﻲروﻳﻢ ﺳﺮاغ رﻗﻢ دﻫﮕﺎن ،رﻗﻢ دﻫﮕﺎن ﻳﻜﻲ از ارﻗﺎم  ۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ در ﻳﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﭘﺲ دﻫﮕﺎن ۴ ،ﺣﺎﻟﺖ
دارد و ﺑﺮاي ﺻﺪﮔﺎن  ۳ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ:
3
4
2
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·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 -۱۱۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۵رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳

ﻧﻔﺮات  aو  bرا ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﻚ دﺳﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت  baو  ۴ﻧﻔـﺮ دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ
 5 !  120ﺟﺎﻳﮕﺸﺖ دارﻧﺪ.
 -۱۱۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۵رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳

در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
 :۱رﻗﻢ ﻳﻜﺎن ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
5
4
3
1



 60
·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 :۲رﻗﻢ ﻳﻜﺎن  ۵ﺑﺎﺷﺪ:

ﭘﺲ در ﻛﻞ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺟﻤﻊ  60  48ﻳﻌﻨﻲ  ۱۰۸ﻋﺪد  ۴رﻗﻤﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ.
 -۱۱۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

4
4
3
1
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·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۳رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳

ﻫﺮ ﺳﺆال  ۴ﺣﺎﻟﺖ دارد» :ﮔﺰﻳﻨﮥ » ،«۱ﮔﺰﻳﻨﮥ » ،«۲ﮔﺰﻳﻨﮥ » ،«۳ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ«
ﭘﺲ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺿﺮب دارﻳﻢ:
4
4
4
4
4
4





 46
1 −H¼w 2 −H¼w 3−H¼w 4−H¼w 5−H¼w 6−H¼w

 -۱۱۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۳و  ۶رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳

اﺑﺘﺪا ﭼﻴﻨﺶ اﻋﺪاد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
ﻓﺮد )(7 , 5 , 3

زوج
Joò ®ÅH ¢Lö


 2  3  2  2  1  1  24

۱

۱

زوج

↑

۲

۳

۲

زوج )(6 , 4

ﺣﺎﻟﺖ ۱

۲

ﻳﺎ
زوج
Joò ®ÅH ¢Lö


 3  3  2  2  1  1  36

۱

زوج
۱

۲

زوج
۲

۳

↓
)(6 , 4 , 0

ﺣﺎﻟﺖ ۲

۳

↓
ﻓﺮد )(7 , 5 , 3

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد  ۶رﻗﻤﻲ ﻛﻪ ارﻗﺎم زوج و ﻓﺮد آن ﻳﻜﻲدرﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
24  36  60

 -۱۲۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۶رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۳

اول ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺎت  ۴ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف  A ،I ،C ،O ،Sو  Lﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ را ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
6
5
4
3



 360
−»H ýoe ³»j ýoe ³¼w ýoe ³nI¿a ýoe
ﺣﺎل ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻤﺎت  ۴ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوف  Sﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺷﺎﻣﻞ  A ،I ،C ،Oو  Lﻫﺴﺘﻨﺪ( را ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
5
4
3
2



 120
−»H ýoe ³»j ýoe ³¼w ýoe ³nI¿a ýoe
ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺮف  Sدارﻧﺪ ،ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺎت را ﻣﻨﻬﺎي ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺪون  Sﻛﻨﻴﻢ:

)  360  120  240ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺮف  Sﻧﺪارﻧﺪ( – )ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺎت( ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺮف  Sدارﻧﺪ

 -۱۲۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۸اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻒ( رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
ب( داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت را ﺑﻪﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪﻛﺎر ﮔﻴﺮد.
ج( ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺮك ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻼش او اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ،اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ رﻓﻊ آن ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 -۱۲۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۹اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻒ( اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻤﺎلﺟﻮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﭘﺎرهاي از ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺶ ،اﺣﺴﺎس ﺑﻲﻧﻴﺎزي ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻧﻤﻲدﻫﺪ.
ب( اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ در ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،ﺑﺮاي ﺳﻴﺮاب ﻛﺮدن ﺣﺲ ﻛﻤﺎلﺟﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎذب اﻗﺪام ﻣﻲﻛﻨﺪ.

۱۷

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

ج( ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس ﺑﺸﺮ ،ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﻴﺶازاﻧـﺪازه ﻳـﺎ ﻧﺎدرﺳـﺖ،
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ،دور از دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
 -۱۲۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻒ( از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺼﺎرف ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺎﻣﺤﺪود اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا اﻓﺮاد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﺧﻮد ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب
از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪﻓﺮﺻﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ب( ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد در ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در روش اﻧﺘﺨﺎب )ﻫﺰﻳﻨﻪ -ﻓﺎﻳﺪه( ﻫﺮﮔﺰ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در روش اﻧﺘﺨﺎب دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ درﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۲۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
اﻟﻒ( درﺳﺖ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹ﺗﺎ  ۱۴اﻗﺘﺼﺎد
ب( درﺳﺖ

ج( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪٔه ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ:
 (۱ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻧﻴﺎز و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮدن آنﻫﺎ
 (۲ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس ﺑﺸﺮ
 (۳ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آنﻫﺎ
د( ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺗﻼش ﻓﻜﺮي اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي درﺳﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ »اﻧﺪﻳﺸﮥ اﻗﺘﺼﺎدي« ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪنﻫﺎ ،اﻧﺪﻳﺸﮥ اﻗﺘﺼﺎدي
را ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد.
ﻫ( ﻫﺪف ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
و( درﺳﺖ

ز( درﺳﺖ

 -۱۲۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۷اﻗﺘﺼﺎد

اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت آﻳﮥ  ۲۰۱ﺳﻮرٔه ﺑﻘﺮه ﻳﻌﻨﻲ )رَﺑﱠﻨَﺎ آﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔً وَ ﻓِﻲ اﻟْĤﺧِﺮَةِ ﺣَﺴَﻨَﺔً( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎي اﻓـﺮاد ﺑـﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي آنﻫﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻢﻧﻮﻋﺎن رﻧﮓ ﻋﺒﺎدت ﻣﻲزﻧﺪ .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲﺗﻮان
ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﻣﺎم ﺻﺎدق  :اﻟﻜﺎد ﻋﻠﻲ ﻋﻴﺎﻟﻪ ،ﻛﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
 -۱۲۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۲۰ ،۱۸و  ۲۱اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻒ( ﻛﺎﻻ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺑﺎزاري و ﻣﺒﺎدﻻﺗﻲ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
ب( ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ در
اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ.
ج( ﻛﺎﻻي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎدواﻣﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺳﻮي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 -۱۲۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۱اﻗﺘﺼﺎد

دوﻟﺖ )ﻛﺸﻮرﻫﺎ( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻛﻼن ﻋﺮﺻﮥ اﻗﺘﺼﺎد وﻇﻴﻔﮥ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﻲ را دارﻧﺪ و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻛﻼن و روﻧﻖ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﮥ ﻃﺮفﻫﺎي
درﮔﻴﺮ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -۱۲۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۳اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ،ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﺣﺘﻲ ﻓﻜﺮ و ﻧﻮآوريﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ارزش ﻣﺒﺎدﻻﺗﻲ داﺷﺘﻪ و ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -۱۲۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۴اﻗﺘﺼﺎد

 ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان »اﺣﻴﺎء« و اوﻟﻴﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.
 ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺤﺼﻮل آﻣﺎدٔه آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﻴﺎزت« ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﺣﻴﺎء )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﺒﻨﻴﺎت( و اﻳﺠﺎد ارزش ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻣﺒﺎدﻻﺗﻲ در ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺣﺎﺻـﻞ از
اﺣﻴﺎء را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺻﻨﻌﺖ« ﻛﻪ دوﻣﻴﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -۱۳۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۵اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت را ﻧﻘﺾ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪن از ﻛﺴﺐوﻛﺎر در واﻗﻊ ﻧﻘﺾ ﻛﻨﻨﺪٔه اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰٔه رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻢﻧﻮﻋﺎن
و ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺸﻮر و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -۱۳۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۲۵ﺗﺎ  ۲۷اﻗﺘﺼﺎد

 -۱۳۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۶اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻒ( ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﮥ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮ ﺳﺎده.
ج( ﺳﺮﻣﺎﻳﮥ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺮف ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
د( ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
و( ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎدواﻣﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 -۱۳۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۷اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺮد ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻳﺎ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺗﻤـﺎم
رﻳﺴﻚﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ او ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.
 -۱۳۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

اﻟﻒ( دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ در ﭘﻲ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻲ و ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ و دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت را ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﺼﺪاق

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۲۸و  ۳۰اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻒ( در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﮕﻴﺮد و در ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺸﻮد.
اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﮥ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﺟﺮ اﻟﻬﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺮد و ﻳﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر در ﺳﻮد
و زﻳﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮد.
ب( ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﺮف ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ اﺟﺎرٔه ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
ج( ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از دو ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﻮي زﻳﺎن را ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﻮد ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ:
 (۱ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري
 (۲اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

۱۸

 -۱۳۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۹اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﻜﺘﻪ :از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺗﻌﻠﻖ دارد و اﺟﺎرهاي ﺑﺎﺑﺖ آن ﻧﻤﻲﭘﺮدازد ﭘﺲ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻫﺰﻳﻨـﮥ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ در ﺳﻮد وﻳﮋه ﻳﺎ ﺳﻮد ﻣﻨﺪرج در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻻي ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه  درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
ﺗﻮﻣﺎن   4000  350, 000  1, 400, 000, 000درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ  اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺗﻮﻣﺎن   250, 000, 000  180, 000, 000  440, 000, 000  870, 000, 000ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺗﻮﻣﺎن   300, 000, 000ﻫﺰﻳﻨﮥ اﺟﺎرٔه ﻛﺎرﮔﺎه  ﻫﺰﻳﻨﮥ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
)ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( – درآﻣﺪ  ﺳﻮد وﻳﮋه
ﺗﻮﻣﺎن   1, 400, 000, 000  (870, 000, 000  300, 000, 000)  230, 000, 000ﺳﻮد وﻳﮋه

 -۱۳۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۰ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۳

 -۱۳۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۰ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۳

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺪاري اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ.
 -۱۳۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۶ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۳

ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق اﻣﻴﺮي ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ )ادﻳﺐاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ( ﺳﺮدﺑﻴﺮ روزﻧﺎﻣﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد.
 -۱۳۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۲۰و  ۲۱ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۳

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺳﺆال درﺑﺎرٔه »ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ دﻫﺨﺪا« اﺳﺖ.
 -۱۴۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۳

 -۱۴۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۹و  ۲۰ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۳

ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر اروﭘﺎﻳﻲ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﻲﺷﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ.
 -۱۴۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۹ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۳

 -۱۴۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۶ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۳

ﻛﺘﺎب »ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﻮر ﻧﻈﻢ ﻓﺎرﺳﻲ« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻠﻚاﻟﺸﻌﺮاي ﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
 -۱۴۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳ﺗﺎ  ۲۰ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۳

ﻣﺠﻠﮥ ﻧﻮﺑﻬﺎر :ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺑﻬﺎر -ﺷﻤﺲاﻟﺪﻳﻦ و ﻗﻤﺮ :ﻣﻴﺮزا ﺣﺴﻦﺧﺎن ﺑﺪﻳﻊ -ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺎﻣﻪ :ﺻﺒﺎي ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ
 -۱۴۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

۱۹

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲و  ۱۳ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۳

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻗﺎن در ﺗﻬﺮان ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ.
 -۱۴۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۶۸ﺗﺎ  ۷۰ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪاﻳﻲ ﺷﻌﺮ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ﭘﺲ از ﻋﺎﻃﻔﻪ ،وزن ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳وزن در ﺷﻌﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ.
 -۱۴۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱۰ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

وزن ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۱آرام و ﻛﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎر ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻃﺮب و ﺷﺎدي ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻟﻘﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﮥ دﻳﮕﺮ وزﻧﻲ ﻃﺮباﻧﮕﻴﺰ دارﻧﺪ.
 -۱۴۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱۰ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

وزن ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۱ﻃﺮباﻧﮕﻴﺰ و ﺷﺎد اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﻏﻤﮕﻴﻦ اﺳﺖ.
وزن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻃﺮباﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي اﺷﻌﺎر ﻫﻢ ﺷﺎد اﺳﺖ.
 -۱۴۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * درس  ۱۱ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۳ﻫﺠﺎي »زﻳﺴﺖ« در ﺗﺮﻛﻴﺐ »ﺑﺎزي اﺳﺖ« ﻫﺠﺎي ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ.
 -۱۵۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۷۵ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

در ﻛﻠﻤﺎت »ﻧﻌﻴﻢ ،اﻳﻤﻦ ،ﻛﺎﻳﻦ ،ﻧﻴﻞ و ﺗﺤﻘﻴﻖ« ﻣﺼﻮت ﺑﻠﻨﺪ »ي« وﺟﻮد دارد.

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱۱ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

 -۱۵۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
























ﻧﺎ ﺑﺴﺖ




ب( ﻫَـ ﻣﻲ شِ ﺗﺎ تَ نِ ﻣﻦ ﺑﺮ قَ

رار

ﺧﺎ ﻫﺪ ﺑﻮد











ج( ﭘﻲ شِ دُ دي دِ ﻗﺪ رِ ﻣﻦ  ¸@ÃMكِ

مِ

ﻳﺎ

نِ ﻋﺎ شِ ﻗﺎن ) ۸ﻫﺠﺎ(







زِ

دَر وا

















د( تُ

رَ

وا ﻧﻲ يِ سُ ﺧﻦ  ¸@ÃMكِ

  
 -۱۵۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳




















    
 -۱۵۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱







زِ

يِ ﺷـﻬﺮ





) ۸ﻫﺠﺎ(

        
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱۱ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

آن گُ لِ رخ ﺳﺎر نِ ﮔﺮ ﻧﺎ




) ۵ﻫﺠﺎ(

مِ

گُ ﻟﺲ ·IU

چ بَ ري

        
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * درس  ۱۴ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

در ﺑﻴﺖ اول واج »د«  ۴ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازٔه ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻴﺎت ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲واج »د« و ﻣﺼﻮت ﺑﻠﻨﺪ »ا« ﺗﻜﺮار ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳واج »س« و ﻣﺼﻮت ﺑﻠﻨﺪ »ا« واجآراﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

اﻟﻒ( ﻳﺎ  ·Hnﻫـَ مِ ﻣَﺦ ﻣﻮ

رُ

قَ دَح ﭘُﺮ

مِ

يِ

) ۶ﻫﺠﺎ(

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴واج »ش« ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۵۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱۴ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﻛﻠﻤﮥ »ﺑﺎد« در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۴ﺟﻨﺎس ﺗﺎم اﺳﺖ -۱ :ﻓﻌﻞ دﻋﺎﻳﻲ

 -۲ﻧﺴﻴﻢ

ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻛﻠﻤﺎت »ﺛﻮاب و ﺻﻮاب« واژهآراﻳﻲ دارﻧﺪ) .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎب ،ﺷﻜﻞ آواﻳﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎري واژﮔﺎن(.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﮥ »دل«
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﮥ »ﺑﺎد«
 -۱۵۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱۵ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۳ﻛﻠﻤﺎت ﺳﺠﻊ »ﺑﮕﺸﺎد -ﺑﮕﻤﺎﺷﺖ« ﺳﺠﻊ ﻣﺘﻮازن
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ » :۱ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ -ﻣﻲﭘﻮﻳﺪ« ﺳﺠﻊ ﻣﺘﻮازي
ﮔﺰﻳﻨﮥ » :۲اﻋﺮاض -اﻋﺘﺮاض« ﻣﻄﺮّف
ﮔﺰﻳﻨﮥ » :۴ﻋﺪاﻟﺖ -ﻣﺠﺎﻣﻠﺖ« ﻣﻄﺮّف
در ﺳﺠﻊ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻤﻼت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً در داﺧﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺠﻊ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻴﺪ.
 -۱۵۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱۵ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﻗﺎﻓﻴﮥ دروﻧﻲ و ذوﻗﺎﻓﻴﺘﻴﻦ ،ﺳﺠﻊ در ﺷﻌﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﻒ( اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺗﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺎﺧﺘﻦ
ب( ﺳﻴﻤﺒﺮ و دﮔﺮ
ج( ﺟﻤﺎل و ﻣﺜﺎل
 -۱۵۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱۵ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﮔﺰﻳﻨﮥ » :۱ﺑﺴﻴﺎر -ﺑﻲﺷﻤﺎر«
ﮔﺰﻳﻨﮥ » :۳ﺑﻤﺎﻧﺪ -راﻧﺪ«
ﮔﺰﻳﻨﮥ » :۴ﺷﺎﻳﺪ -ﺑﺎﻳﺪ«
 -۱۵۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱۵ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻣﻠﻚ ،ﻧﻤﻚ و ﻓﻠﻚ  ﺳﺠﻊ ﻣﺘﻮازي
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ﻛﺎر و ﺧﻤّﺎر  ﻣﻄﺮّف /ﺧﻤّﺎر و دﻳﻦدار  ﻣﺘﻮازي
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﺷﺐ و ﻃﻠﺐ  ﻣﻄﺮّف /ﻃﻠﺐ و ﻋﺠﺐ  ﻣﺘﻮازي
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴دﻟﻢ و ﻣﺸﻜﻠﻢ  ﻣﻄﺮّف /ﻣﺸﻜﻠﻢ و ﺣﺎﺻﻠﻢ  ﻣﺘﻮازي
 -۱۵۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﻣﺨﺪوم :ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا -ﺳﺮور
 -۱۶۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۳ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك :ﻋﺸﻖ دردي اﺳﺖ ﻛﻪ درﻣﺎن ﻧﺪارد.

۲۰

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

۲۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۱۶۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
َرﺑﱠﻨﺎ :ای ﺧﺪا ،ای ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎرا /ﻻ ﺗَ ْﺠ َﻌﻠْﻨﺎ :ﻗﺮار ﻣـﺪه ﻣـﺎ را )رد ﮔﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی  ۱و » /(۲ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ از ﺳـﺘﻤﮑﺎران اﺳـﺖ« ﻧﺎدرﺳـﺖ اﺳـﺖ
)رد ﮔﺰﯾﻨﮥ  /(۴اﻟﻘﻮم اﻟﻈّﺎﳌﯿﻦ :ﻗﻮم ﺳﺘﻤﮑﺎر )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﻪﺻﻮرت »ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﮑﺎران« ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد(.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺻﻔﺖ اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻔﺮد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد) .اﻟ ّﺮﺟﺎل اﳌﺆﻣﻨﻮن :ﻣﺮدان ﺑﺎاﯾامن(
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۲ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۱۶۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۱ﮐ ُّﻞ ﻣﻮاﻃﻨﯿﻨﺎ :ﻫﻤﮥ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎمنﺎن ،ﻫﻤﮥ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎمنﺎن«
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۲ﺑﻪ ﻣﺮدم متﺎﻣﯽﺷﺎن« ،ﺗﺮﺟﻤﮥ »ﻋﻠﯽ اﻟ ّﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌﺎً« ﯾﺎ »ﻋﻠﯽ اﻟ ّﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌﻬﻢ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮐﻞ ﻣﻮاﻃﻨﯿﻨﺎ :ﻫﻤﮥ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎمنﺎن«
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۴ﰲ اﻟﺒﻼد :در ﮐﺸﻮر«» /ﻋﻠﯽ ّ
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۲ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۱۶۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۱
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۲ﮐﺎن َ ...ﯾ ْﻔ َﺘﺤﻮن« ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺘﻤﺮاری اﺳﺖ و »ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۳ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺎ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۴ﰲ ﻣﺪرﺳ ِﺘﻨﺎ :در ﻣﺪرﺳﻪ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ» /ﺑﺎز ﻧﮕﺬارﻧﺪ« ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﮥ درﺳﺖ »أنْ ُﯾ ْﻐﻠِﻘﻮﻫﺎ« ﻧﯿﺴﺖ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
 -۱۶۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۲
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۱ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺮﺟﻤﮥ »اﻋامل« ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻊ )ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ( ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۳اﻋامل ﺣﺴﻨﮥ ﻣﺎ« ﺗﺮﺟﻤﮥ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۴ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ« ﺗﺮﺟﻤﮥ درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت دادهﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻤﯿﺮ »ﻧﺎ« در ﻓﻌﻞ »ﯾﺠﺰﯾﻨﺎ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -۱۶۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۴
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
اﻟﺤﺪﯾﺪ :آﻫﻦ /اﻟ ّﻨﺤﺎس :ﻣﺲ /اﻟ ﱠﺬﻫﺐ :ﻃﻼ /اﻟ ِﻔﻀّ ﺔ :ﻧﻘﺮه )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۱و  /(۲ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺰﯾﻨﮥ » ۲ﻣﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟّﺘﻲ  «...در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ /.ﮔﺰﯾﻨﮥ  ۳ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﻋﺒﺎرت ،ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» /.ﻣﻨﺎﻓﻊ :ﺳﻮدﻫﺎ« ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰﯾﻨﮥ  ۱ﻣﻔﺮد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۶۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۳ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺿﺎﻓﮥ ﺿﻤﯿﺮ »کَ « ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ »ﰲ اﻟﺤﯿﺎة« ﺑﻪﺻﻮرت »در زﻧﺪﮔﯽ« درﺳﺖ اﺳﺖ.
 -۱۶۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۴
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
ﮔﺰﯾﻨﮥ  ۴ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا »ﻋﻘﻼً ﮐﺎﻣﻼً« ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺻﻔﯽ اﺳﺖ و ﺗﺮﺟﻤﮥ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳـﺖ ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺻـﺤﯿﺢ آن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت
اﺳﺖ» :زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ!«
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
 -۱۶۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
ﮔﺰﯾﻨﮥ  ۱ﺑﻪدﻟﯿﻞ »ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ :ﭼﺮاغﻫﺎ« ،ﮔﺰﯾﻨﮥ  ۲ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻔﺮد ذﮐﺮ ﮐﺮدن » َﺣ ّﻲ« و ﮔﺰﯾﻨﮥ  ۴ﺑﻪدﻟﯿﻞ »ﻟِﻼُ ﱠﻣ ِﺔ :ﺑﺮای ﻣﺮدم« و ذﮐﺮ »ف  «...ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
 -۱۶۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۱
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﮥ ﴍﯾﻔﮥ )ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾامن آوردهاﯾﺪ ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم منﯽدﻫﯿﺪ( درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﮥ  ۱ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آﯾـﻪ،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۱۷۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
اح« ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ »ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد« و ﻣﺼﺪر ﺑﺎب »إِﻓ ِﺘﻌﺎل« اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ »ﺗﺎء« آن ﻣﮑﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
»اﻻِﻗ ِْﱰ ُ
 -۱۷۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۱
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
اﻟﺴﺎمل اﳌﺬﮐّﺮ
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۲ﺟﻤﻊ ﺗﮑﺴﯿﺮ  اﻟﺠﻤﻊ ّ
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۳اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل  ﻣﺼﺪر ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺎب »اﳌُﻔﺎ َﻋﻠﺔ«
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۴ﺻﻔﺔ أو ﻧﻌﺖ  ﻣﻀﺎفإﻟﯿﻪ و ﻣﺠﺮور
 -۱۷۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۴
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۱ﻣﻌﻠﻮم  ﻣﺠﻬﻮل /ﻓﻌﻞ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ  ﻓﻌﻞ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻠﻪ
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۲ﻓﺎﻋﻞ  ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۳ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻧﮑﺮة
 -۱۷۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۲
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﻣﺒﻨﻲ
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۱ﻣﻌﺮب ّ 
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۳ﻣﺆﻧّﺚ  ﻣﺬﮐّﺮ
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۴ﻻزم ُ ﻣﺘﻌﺪﱟ

 -۱۸۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۳ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﺸﻒ ﺷﺪه ،ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪاي ﺑﻪ ﺧﻂ ﻛﻬﻦ ﻣﺼﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از  ۴ﻫـﺰار ﺳـﺎل ﻗـﺪﻣﺖ دارد .در اﻳـﻦ
ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎم ﺗﻌﺪادي از ﻓﺮاﻋﻨﻪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮادث دوران آﻧﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۸۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۴ﺗﺎرﻳﺦ ۱

در دورٔه اﺷﻜﺎﻧﻴﺎن ،ﮔﺎهﺷﻤﺎريﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﻲ ،ﺳﻠﻮﻛﻲ و اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد.
 -۱۸۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۵ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﺗﻌﺪادي از آﺛﺎر و ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻧﻤﻜﻲ زﻧﺠﺎن و ﺗﻤﺪن ﻋﻈﻴﻢ ﺟﻴﺮﻓﺖ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﺸﻒ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -۱۸۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۶ﺗﺎرﻳﺦ ۱

در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻘﻲ از اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ و ﺟﻌﻠﻲ ﻧﺒﻮدن آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد.
 -۱۸۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۷ﺗﺎرﻳﺦ ۱

اﺑﻦﺧَﻠﺪون ،اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻛﻪ در ﻗﺮن  ۸ق .ﻣﻲزﻳﺴﺖ ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻛﺘﺎب اﻟِﻌﺒَﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺨﺸﻲ را ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و اﻗﻠـﻴﻢ ﺑـﺮ ﺗـﺎرﻳﺦ،
اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر آدﻣﻴﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
 -۱۸۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۳۴ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
 -۱ﻛﺸﺎورزان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،از دورهﮔﺮدي دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳـﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي داﺋـﻢ،
اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ.
 -۲ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ،ﻋﺪهاي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰارﺳﺎزي ،ﺳﻔﺎﻟﮕﺮي و ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﻲ روي آوردﻧﺪ و در ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
 -۳در ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ،دادوﺳﺘﺪ ﻣﻴﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎي دور و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ آﻏﺎز ﺷﺪ .روﻧﻖ دادوﺳﺘﺪ ،زﻣﻴﻨـﮥ آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻣـﺮدم ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
 -۱۷۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۱
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۲اﻟﻔﻀّ ﺔ :ﻧﻘﺮه« ﻗﻄﻌﻪای اﺳﺖ از آﻫﻦ و دارای ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل ﻃﻼ اﺳﺖ! )ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ(.
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۳اﳌﺴﺘﻮﺻﻒ :درﻣﺎﻧﮕﺎه« ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در آن ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻦ ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻌﺎوﻧﺶ! )ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ(.
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۴اﻟﻐ ُْﺼﻦ :ﺷﺎﺧﻪ« ﻗﻄﻌﻪای از درﺧﺘﯽ در زﯾﺮ ﺧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮگﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﯿﻮهﻫﺎ آوﯾﺰان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! )ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ(.
 -۱۷۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۴
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۱إﻧّﻬﺎ ﺗَ ْﻨﻈُ ُﺮ ...
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۲أﻧﺖ ﺗﺸﺎ ِﻫﺪُ اُ ﱠﻣﮏَ ...
اﻟﺼﺪﯾﻘ َﺔ ...
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۳إﻧﱠﻬﺎ ﺷﺎﻫَﺪَ ِت ّ
 -۱۷۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
» اﮔﺮ ﻋﻘﺮﺑﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ روی ﭘﻨﺞ و ﺑﺰرگ ﺑﺮ روی ﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ رﺑﻊ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ!«
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
 -۱۷۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۲
»ﻟﮑ ّﻦ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »وﻟﯽ« ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﺑﻬﺎم ﺟﻤﻠﮥ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﮔﺰﯾﻨﮥ  ۲اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
 -۱۷۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۲
»ﻟَ ْﯿﺖ« و »ﯾﺎ ﻟﯿﺖ« ﺑﺮای آرزو و متﻨﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
 -۱۷۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۲
»إنّ « از ﺣﺮوف ﻣﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۳أنﱠ « ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »ﮐﻪ« دو ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻟﻌﻞ« ﺑﺮای اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ّ » :۴
 -۱۸۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﮥ ۲
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * درس  ۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۳
ﺧﱪ ﺣﺮوف ﻣﺸﺒﻬﻪ در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (۴ﺳﺒﺐ
 (۳ﻻ ﯾﻌﺘﻨﻮن
 (۲ﮐﺎﳌﻔﺘﺎح
 (۱ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن
ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺰﯾﻨﮥ  ۲ﺧﱪ ﺟﺎر و ﻣﺠﺮور اﺳﺖ.

۲۲

 -۱۸۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۴۰ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﻳﻜﻲ از ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎي دورٔه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣِﻦ ﻫﻮﺗﭗ ﭼﻬﺎرم ﻛﻮﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﻲ را در ﺷﻜﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاي ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻣﺼﺮ ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ اﻣﺎ
ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ،ﻛﺎﻫﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭼﻨﺪﺧﺪاﻳﻲ را راﻳﺞ ﻛﺮدﻧﺪ.
 -۱۸۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۰ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎس،ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺛﺎر ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه از ﺑﺸﺮ ،ﮔﺬﺷﺘﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﻪوﻳﮋه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آنﻫﺎ را در ﻃﻮل
زﻣﺎن ،ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ازاﻳﻦرو ،ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ،ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن و ﭘﮋوﻫﺶ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ او اﺳﺖ.
 -۱۸۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۶ﺗﺎرﻳﺦ ۳

اﺳﺎس ﻛﺎر ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎري ﺳﻨﺘﻲ ،ﺑﺮرﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺷﺮح ﻓﺘﻮﺣﺎت آﻧﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻮﻳﻦ ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻴﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ
اﻋﻢ از ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 -۱۹۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۳ﺗﺎرﻳﺦ ۳

داراﻟﻄﺒﺎﻋﮥ دوﻟﺘﻲ و داراﻟﺘﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻲ در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦﺧﺎن اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،از ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر،
ﻳﻜﻲ از ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ دوره ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ داراﻟﺘﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪ.
 -۱۹۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱ﺗﺎرﻳﺦ ۳

آﺛﺎر ادﺑﻲ ،زﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪﻫﺎ )ﺗﺬﻛﺮهﻫﺎ(،ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺘﻮن ﻛﻼﻣﻲ ،ﻓﻘﻬﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دوران ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺣـﺎوي اﺧﺒـﺎر و
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۱۹۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲ﺗﺎرﻳﺦ ۳

اوﻟﻴﻦ روزﻧﺎﻣﮥ اﻳﺮان را ﻣﻴﺮزاﺻﺎﻟﺢ ﺷﻴﺮازي ،ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺰاﻣﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻏﺬ اﺧﺒﺎر در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد ) ۱۲۵۳ق(.
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮدم و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻜﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،روزﻧﺎﻣﮥ وﻗﺎﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ
روزﻧﺎﻣﮥ دوﻟﺖ ﻋﻠﻴّﮥ اﻳﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم داد.
 -۱۹۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۵ﺗﺎرﻳﺦ ۳

در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎران ﺳﻨﺘﻲ ،در ﻋﻴﻦ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴﻲ ﺳﻨﺘﻲ ،ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎري
را ﻧﻘﺪ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺶﮔﺎﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻖ و ﻣﺘﻜﻠّﻒﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﺧﺎوري ﺷﻴﺮازي ﻣﻮرخ ﻣﺸﻬﻮر زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﻲﺷﺎه و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪٔه ﺗﺎرﻳﺦ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻣﺨﺘﺼﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن داد و ﺗﻤﻠﻖﮔﻮﻳﻲ را ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻛﺮد.
 -۱۹۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲ﺗﺎرﻳﺦ ۳

ﻧﺸﺮﻳﺎت از ﻃﺮﻳﻖ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﻜﺮي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
 -۱۹۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۴ﺗﺎرﻳﺦ ۳

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻛﺘﻴﺒﻪﻫﺎي ﺑﻴﺴﺘﻮن و ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ و ﺟﺪﻳﺪ درﺑﺎرٔه ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﻪدﺳﺖ
آﻣﺪ .ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﻔﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﺮان ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﻳﻨﻲ را ﭘﻴﺶ روي ﻣﻮرﺧﺎن ﻗﺮار داد و زﻣﻴﻨﮥ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻋﻤﻴﻖ و اﺳﺎﺳﻲ را در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎري

۲۳

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

 -۱۹۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۳ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻓﻨﻮن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد از داﻧﺶ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۱ﺑﻪﺟﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ درﺳﺖ اﺳﺖ.
در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۳ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و آبوﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ.
در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۴ﺑﻪﺟﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﻳﻲ درﺳﺖ اﺳﺖ.
 -۱۹۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۴ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ دﺳﺖ ﻣﻲزﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 -۱۹۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۵و  ۶ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق آﺑﻲ از اﻣﻮاج درﻳﺎ ،ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،اﺷﺎره دارﻧﺪ.
 -۱۹۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۷ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

دﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻳﻌﻨﻲ :ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آن در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن.

 -۲۰۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۸ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

 -۲۰۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

در ﻣﺮﺣﻠﮥ »ﻃﺮح ﺳﺆال و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ ﻣﺴﺌﻠﻪ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮان ،ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺳﺖ .او ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭘﻲ ﻣﻲﺑﺮد ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاﻳﺶ
ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻗﺒﻼً ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
 -۲۰۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

ﻓﺮﺿﻴﻪﺳﺎزي ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻓﺮﺿﻴﻪ در ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎ را دارد و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد،
ﺟﻬﺖ ﻣﻲدﻫﺪ.
 -۲۰۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱و  ۱۲ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ،ﮔﺎم ﺳﻮم از ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻛﻪ اﺑﺰار ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،در اﻳـﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدٔه ﺟﻐﺮاﻓﻲدان ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ،ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ.
 -۲۰۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۲ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ۳

ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺴﺘﮥ اوﻟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ،آن را ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻪ اﺷﻐﺎل درآوردهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ روﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ از آن
ﻣﺤﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ :ﻣﻘﺮ ﻫﺮ روﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ،ﻫﺴﺘﮥ اوﻟﻴﮥ آن را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 -۲۰۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۳ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ۳

»ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ« ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎ در اداﻣﮥ ﺣﻴﺎت ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮش آن ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﺎﺑﻮدي و زوال آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،دﺳﺘﺮﺳـﻲ
ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻳﺎ ﺷﺒﻜﮥ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﻂ آﻫﻦ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط در آن ﺷﻬﺮ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورد.
ﻧﻜﺘﻪ :در ﮔﺰﻳﻨﮥ » ،۱ﻣﻘﺮ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ »ﺗﻌﺮﻳﻒِ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ« اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ اداﻣﮥ ﺣﻴﺎت ،ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎ زوال ﻳﻚ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه؛
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮمِ ﻣﻘﺮ اﺷﺎره دارد.
 -۲۰۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۶ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ۳

»ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ« ﻣﻼك ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ» ،ﻣﻼك ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻼك اﺷﺎره دارد.
ﻧﻜﺘﻪ» :ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ« ﻣﻼك ﺗﻔﺎوت ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ» ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي« اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد.
 -۲۰۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۹ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ۳

ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  (Bﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﺎﻛﻨﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ و ﻳﺎ ﻛﺎر در
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﻮزٔه ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهاي در ﺳﻄﺢ ﻳـﻚ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻳـﺎ
ﻛﺸﻮر و ﺣﺘﻲ ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  (Aو ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﮥ ﺧﻮدرو ،ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲۰۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳و  ۱۴ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ۳

ﺑﺮﺧﻲ ،ﻣﮕﺎﻻﭘﻠﻴﺲ را »ﻣﻨﻄﻘﮥ اَﺑَﺮﺷﻬﺮي« ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎدرﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﻣﻪﻫﺎي آنﻫﺎ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ »ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺎدرﺷـﻬﺮي« ﺑـﻪوﺟﻮد ﻣﻲآﻳـﺪ .ﻣﮕـﺎﻻﭘﻠﻴﺲ ،زﻧﺠﻴـﺮهاي از
ﻣﺎدرﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ.
 -۲۰۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۷و  ۱۹ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ۳

ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي در اﻳﺮان از ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
 (۱اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﻮاﻟﻴﺪ )ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگوﻣﻴﺮ
 (۲ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
 (۳اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي ﻳﺎ ادﻏﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي
ﻧﻜﺘﻪ :ﻣﻨﻈﻮر از »ﺷﻬﺮﮔﺮاﻳﻲ« ،روﻧﺪي اﻗﺘﺼﺎدي -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺷﻴﻮهﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ،رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ و ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﺷـﻬﺮي در
روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺑﻴﻦ روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن رواج ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 -۲۱۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۰ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ۳

اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ در اﻳﺮان ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ زﻣﻴﻦ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن دوﻟﺖ از ﻛﺸﺎورزان ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و واردات ﻛﺎﻻ از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ وﺿﻊ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻬﺪام ﻛﺸﺎورزي در اﻳﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺳﺆال »ﭼﻄﻮر« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺤﻮل ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲﭘﺮدازد؛ ﻣﺜﻼً زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪٔه ﺑﺤﺮان رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

۲۴

 -۲۱۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۶ ،۴و  ۷ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

■ ﻛﻨﺶ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻨﺶ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ آدﻣﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻳﻚ ﻛﻨﺶ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ
آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت و ﻣﻌﺎﻧﻲ آنﻫﺎ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ ،از ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎز ﻣﻲﻣﺎﻧﻴﻢ .ازاﻳﻦرو ،ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارد ،ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن
زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ.
■ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ،آدﻣﻴﺎن ﻛﻨﺶﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ارادي و ﻏﻴﺮارادي آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ و از اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻨﺶﻫـﺎ ﺑـﻪدﻟﻴﻞ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺎن ﺧﻮدداري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
■ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﻲﻫﺎ ،ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ  .ارادي ﺑﻮدن ﻛﻨﺶ
■ »آدﻣﻲ در ﮔﺮو ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ «.ﻳﻜﻲ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻛﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﻲ دارد.
 -۲۱۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹و  ۱۰ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

■ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺷﻤﺎ در ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ،دﻳﮕﺮان را در ﻧﻈـﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳـﺪ .ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
دﻳﮕﺮان ،ﻛﻨﺶ ﻓﺮدي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
■ ﻛﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮان ﺻﻮرت ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد .وﻗﺘﻲ راﻧﻨﺪهاي ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲاﻳﺴﺘﺪ ،ﻣﻘﺮراﺗﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﻮردﻗﺒﻮل دﻳﮕﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻨﺶ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ.
■ ﻛﻨﺶﻫﺎ اﻧﻮاﻋﻲ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﻜّﺮ و ﺗﺨﻴّﻞ ،ﻛﻨﺶ دروﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ و راه رﻓﺘﻦ ،ﻛﻨﺶ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
■ ﺑﻴﺖ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﺶ ﻓﺮدي اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر دﻳﮕﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ.
ﻫﺮﮔـــﺰ وﺟـــﻮد ﺣﺎﺿـــﺮ ﻏﺎﺋـــﺐ ﺷـــﻨﻴﺪهاي
 -۲۱۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﻣــﻦ در ﻣﻴــﺎن ﺟﻤــﻊ و دﻟــﻢ ﺟــﺎي دﻳﮕﺮﺳــﺖ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲ ،۱۱و  ۱۵ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

■ ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺑﺴﻴﺎري از آداﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﺤـﺪودﻳﺖﻫﺎ،
ﭘﻴﺶ ِروي ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و اﮔﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
■ ﻗﺴﻤﺖ دوم :اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺪاوم ﻣﻲﺑﺨﺸﻨﺪ.
■ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :در ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي آنﻫﺎ آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد.
 -۲۱۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۸ ،۱۷و  ۲۰ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

■ اﻋﻀﺎي ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آن راه ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ)  .اﻟﻒ(
■ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﺪاوم ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ)  .ب(
■ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺮدرﮔﻤﻲ و اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي رو ﻣﻲآورﻧﺪ)  .ج(
■ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﺎوراي ﻃﺒﻴﻌﻲ ،آرﻣﺎنﻫﺎ و ارزشﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ آدﻣﻴﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫـﺪ و ﻛﻨﺶﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ آﻧـﺎن را
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲﺳﺎزد)  .د(
 -۲۱۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

۲۵

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۲۴و  ۲۵ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

■ ﻗﺒﻼً داﻧﺴﺘﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ و ذﻫﻨﻲ دارﻧﺪ؛ ازاﻳﻦرو ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﺟﺰاي ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ
ﻫﻤﮥ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺴﻮس و ﻋﻴﻨﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.
■ در ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑُﻌﺪ ذﻫﻨﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ،اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري دارد.
■ اﺳﺘﻔﺎدٔه ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ،آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي دارد .ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﺷـﺒﺎﻫﺖﻫﺎي ﭘﺪﻳـﺪهﻫﺎي
ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي آنﻫﺎ را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
 -۲۱۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۷ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

■ ﻣﻲداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﻲﻧﻴﺎز از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ؛ وﻟﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ،در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧـﺪ و
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از آنﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
■ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫﺎ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻤﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﮥ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻛﻼﻧـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ارزشﻫـﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺟﻬﺎن ،ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺴﺎن در آن و ﺗﻔﺴﻴﺮﺷﺎن از زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺮگ ﺧﻮد ،ﻋﻤﻴﻖﺗﺮﻳﻦ
ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﻨﺪ.
■ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ،ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ دارﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ،ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺤﺪودﺗﺮي دارﻧﺪ
و ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺪ.
 -۲۱۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۲ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۳

اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﻌﻘﻞ ،از دﻳﺪهﻫﺎ ،ﺷﻨﻴﺪهﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎﻳﺶ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲرود ،ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﻃﺮاف ﺧﻮد را درك ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و
ﻋﻤﻴﻖﺗﺮي از ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﻣﻲرﺳﺪ.

 -۲۱۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۳ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۳

ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﮔﺮوه ،ﻗﻮم ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﺘﻲ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮٔه داﻧﺸﻲ دارد .اﻳﻦ ذﺧﻴﺮٔه داﻧﺸﻲ ،راﻫﻨﻤﺎي زﻧﺪﮔﻲ آنﻫﺎﺳﺖ.
 -۲۱۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۴ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۳

ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.
داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ذﺧﻴﺮٔه داﻧﺸﻲ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ درﺑﺎرٔه داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻴﻢ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در ﺗﻌﺎﻣـﻞ
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻫﻤﻴﺖ آن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ.
 -۲۲۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۵ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۳

ﻛﺴﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ دارد ،ﺑﻪ درك ﻋﻤﻴﻘﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺪ؛ آﺳﻴﺐﻫﺎ و اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه
ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻗﺪرت ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ.
 -۲۲۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۵و  ۶ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۳

■ ﻗﺴﻤﺖ اول :ذﺧﻴﺮٔه داﻧﺸﻲ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و اﻧﺪﻳﺸﻪ در داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ داﻧﺶ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ و دﻗﻴـﻖﺗـﺮ،
داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
■ ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﻫﻤﮥ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻣﺸﻜﻼت را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ از آنﻫﺎ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ درﺑﺎرٔه اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﻲ دارﻧﺪ ،از ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي آنﻫﺎ راهﺣﻞﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.
 -۲۲۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۶ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۳

ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺎن »داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ« و »داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ« ﻳﻚ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺎرضﻫﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﺪ .اﻋﻀﺎي ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرضﻫـﺎ،

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﻓﺮاد از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪرﺳﻪاي ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و  ...ﻣﻲآﻣﻮزﻧﺪ ،ذﺧﻴﺮٔه آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎ ذﺧﻴـﺮٔه داﻧﺸـﻲ آنﻫـﺎ را

ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ،ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﺑﺨﺸﻲ از ذﺧﻴﺮٔه داﻧﺸﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﺪهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -۲۲۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۷ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۳

اﻳﺪٔه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﻣﻲ )اﺳﻼﻣﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ( در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ داﻧﺸـﻲ ﻣﻲﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﻪ
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮدﻣﺎن و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻛﺸﻒ واﻗﻌﻴﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﻳﻌﻨﻲ از ﺳﻮﻳﻲ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎ ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ و در ﮔﺸﻮدن
ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ روي ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۲۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۷ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۳

در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدي ﻋﺪهاي در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺟﺎي »ﻣﻮﺿﻮع« ﺑﺮ »روش« ﻋﻠﻮم ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ را ﺗﻨﻬـﺎ
روش ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻢ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ روش ﻳﻌﻨﻲ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
داﻣﻦ زدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ »ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ« ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﺧﻼق و ﻋﻠـﻮم دﻳﻨـﻲ را ﻏﻴﺮﻋﻠﻤـﻲ داﻧﺴـﺘﻨﺪ و ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از روش ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
 -۲۲۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۸ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۳

در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اول اﻳﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ را ﻛﻪ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ ،راه ﻛﺸﻒ واﻗﻌﻴﺖ و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ از زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ اﻧﻜـﺎر ﻣﻲﻛﻨـﺪ و ﻫﻤـﻪ
داﻧﺶﻫﺎ را داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲداﻧﺪ .داﻧﺶﻫﺎ ﻧﻪ ﻛﺸﻒ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺗﺮي داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ از زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻲاﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
داﻧﺸﻲ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲداﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺤﻠﻪﻫﺎي اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ،ﻣﺮز داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮوﻣﻲﭘﺎﺷﺪ.

 -۲۲۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۴ ،۲و  ۵ﻣﻨﻄﻖ

ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﺤﺮ در آن ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻧﻴﺎز دارد .آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻠـﻲ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺧﻮاﻧﺪن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻧﻈﺮي ،ﻓﺮد را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري ﻣﺎﻫﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
 -۲۲۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۷ﻣﻨﻄﻖ

در ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎوت وﺟﻮد دارد .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ اوﺻﺎﻓﻲ را ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ ﻳﺎ از آن ﺳﻠﺐ ﻛﻨﻴﻢ .ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕـﺮ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻳﻚ ﺟﻤﻠﮥ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﺟﻤﻠﮥ ﭘﺮﺳﺸﻲ و اﻧﺸﺎﻳﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎوت در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﻳﻚ ﺟﻤﻠﮥ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ در آن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -۲۲۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۹ﻣﻨﻄﻖ

ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻳﻚ ﺷﻲء ﻧﺪارد ،ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺼﻮر آن ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮرات ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮد در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ،
ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺗﺼﻮر ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﻮر ﻣﺠﻬﻮل او ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﮔﺮدد.

۲۶

 -۲۲۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲ﻣﻨﻄﻖ

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (۱ﻳﻜﻲ از واﺑﺴﺘﮕﻲﻫﺎي واﻗﻌﻴﺖ و زﺑﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻲ در زﺑﺎن واژٔه ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ دارد ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 (۲ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ذﻫﻦ و واﻗﻌﻴﺖ ﺻﺮﻓﺎً در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﺪاق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۳ذﻫﻦ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﻮد و ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻤﮥ ﺧﻄﺎﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از زﺑﺎن ﻳﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
 (۴ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن و اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻜﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان از اﻟﻔﺎظ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
 -۲۳۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵ﻣﻨﻄﻖ

دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ ﻣﻴﺰ ،ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻴﺰ را ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ،ﻣﻴﺰ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻨﻈﻮر وﺳﺎﻳﻞ روي ﻣﻴﺰ اﺳﺖ و وﻗﺘﻲ ﺑﻪﺟﺎي دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲاش را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻐﺎﻟﻄـﮥ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪﻣﻌﻨﺎي ﻇـﺎﻫﺮي اﺗﻔـﺎق
ﻣﻲاﻓﺘﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت »ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲﮔﺮدي از ﻣﻐﺎزه ﺑﭙﺮس «.ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ ﻣﻐﺎزه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣـﻲ آن
ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﻣﻐﺎزه اﺳﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 -۲۳۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲ﻣﻨﻄﻖ

ﺣﻴﻄﮥ اﻟﻔﺎظ دو دﺳﺘﻪ دارد :ﻣﻜﺘﻮب و ﻣﻠﻔﻮظ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
ﻳﺎدداﺷﺖ اﻣﻼي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻛﻠﻤﻪاي ،ﺧﻄﺎي در ﻟﻔﻆ اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺧﻄﺎي در ذﻫﻦ اﺳﺖ.
 -۲۳۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۸ ،۱۴ ،۱۳و  ۱۹ﻣﻨﻄﻖ

ﻣﻐﺎﻟﻄﮥ اﺷﺘﺮاك ﻟﻔﻆ زﻣﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻐﺎﻟﻄﮥ ﻧﮕﺎرﺷﻲ در اﺛﺮ ﻋـﺪم
رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺠﺎوﻧﺪي ،ﺣﺮﻛﺖﮔﺬاري ﻛﻠﻤﺎت و اﻣﻼي ﻧﺎدرﺳﺖ رخ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﻐﺎﻟﻄﮥ اﺑﻬﺎم در ﻋﺒﺎرت در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرات دوﭘﻬﻠﻮ رخ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻣﻬﺮ :اﻳﻦ واژه اﺷﺘﺮاك ﻟﻔﻆ دارد و داراي دو ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖﮔﺬاري ﻣﺘﻔـﺎوت دو ﻣﻌﻨـﺎ از آن ﺑﺮداﺷـﺖ
ﻣﻲﺷﻮد؛ اوﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﺮه و دوﻣﻲ ﺑﺎ ﺿﻤﻪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﮥ ﻧﮕﺎرﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻫﻤﮥ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺳﻴﺮ :اﻳﻦ واژه ﻧﻴﺰ اﺷﺘﺮاك ﻟﻔﻆ دارد و داراي دو ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻴﺮ ﺷﺪن و ﺳﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖﮔﺬاري ﻣﺘﻔﺎوت )ﻛﺴﺮ ﺳﻴﻦ و ﺳﻜﻮن ي(
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﮥ ﻧﮕﺎرﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺮ :ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺣﺮﻛﺖﮔﺬاري ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ و ﺿﻤﻪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﮥ ﻧﮕﺎرﺷﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۱و  ۴ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
 -۲۳۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۵و  ۶ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ

ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮٔه زﻧﺪﮔﻲ و رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺷﻜﻞ و ﺟﻬﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ در ﺳﺮ ﻫﺮ دو راﻫﻲ ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺗﻔﻜـﺮ
ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ را در ﺳﺮ دو راﻫﻲﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﺮﻛﺴﻲ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﭼﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﭼﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﭼﻪ ﻏﻠﻂ اﻳﻦ رﻫﻨﻤـﻮد را از
ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح ﺳﺆالﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻪ ﻗﺒﻞ از آن.
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۳و  ۴ﻏﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن دﻗﺖ و ﺗﻼش ﻓﻜﺮي و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪي و ﻧﻈﻢ در ﺗﻔﻜﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ اﺳﺖ ،وﻟﻲ اﺷﺎرهاي
ﺑﻪ رهآورد آن ﻧﺪارد ﻛﻪ آﻳﺎ آن رهآورد ﻻزﻣﮥ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ.
 -۲۳۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۵ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎ ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ از ﻛﻨﺎر آن ﻣﻲﮔﺬرﻧﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﮥ  (۱و ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

۲۷

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

اﻧﺴﺎن از آن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرﺗﻲ ﺟﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ دﻏﺪﻏﮥ ﺧﺎﻃﺮ او ﺷﻮد ،وارد ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن داﺷﺘﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮي
آنﻫﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ را ﻣﻲﺳﺎزد.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن داﺷﺘﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮل و روزﻣـﺮه ﻧﻴﺴـﺖ ﭼـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﺳﺎﺳـﺎً
اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
 -۲۳۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۷ﺗﺎ  ۹ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ

روش ﻓﻠﺴﻔﻪ ،روش ﻋﻘﻠﻲ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺮﺑﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴـﻔﻲ
ﻛﻤﻜﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻠﺴﻔﻲ درﺑﺎرٔه آﻏﺎز ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻫﻢ ﻣﻄـﺮح
ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻠﺴﻔﻲ اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ روش ﻋﻘﻠﻲ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (۱ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
 (۳اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﻲ ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ را ﺑﺎ داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻴﻢ.
 (۴اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻓﺎرغ از درﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺆال اﺳﺖ ﻧﻪ ادﻋﺎي آن ﺷﺨﺺ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه.
 -۲۳۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ

ﻫﺮ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﻀﺎف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻮم اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آن ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ روش ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۱و  ۲و  ،۳ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ اوﻟﻲ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻠﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ از زﺑﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ زﺑﺎن ﻛﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي ﻣﻀﺎف اﺳﺖ.

 -۲۳۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ

ﺑﻨﻴﺎديﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻢ ﺟﺰء ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ از روش ﻋﻘﻼﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﺎص ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ آن ﻋﻠﻢ از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﻘﻂ از ﻫﺴﺘﻲ و ﻗﻮاﻋﺪ آن ﺑﺤـﺚ ﻧﻤﻲﻛﻨـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ در ﻫـﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﺑـﻪ ﺑﻨﻴـﺎديﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪﻫﺎ ﻣﻲﭘـﺮدازد.
)ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﻴﻌﻪ از ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﻨﺪ(.
 -۲۳۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳و  ۱۴ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ

ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﻀﺎف ﻫﻤﻮاره از روش ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﻌﻨﻲ روش ﻋﻘﻠﻲ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﺎ روش ﭘـﮋوﻫﺶ در آن داﻧـﺶ ﻣﺘﻔـﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻳﻚ داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ و از روش ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎديﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻲﭘﺮدازد ،روش ﻋﻘﻠﻲ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ دارد .ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﻪ درﺑﺎرٔه ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻓﺎﻳﺪه و ﻛﺎرﺑﺮد آن ﻋﻠـﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از
ﺣﻮزٔه آن ﻋﻠﻢ ﺧﺎرج و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزٔه ﻓﻠﺴﻔﮥ آن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻔﮥ اوﻟﻲ وﺟﻮد اﺳﺖ و رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﺪارد.
 -۲۳۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۵ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻫﻴﺖ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﺧﻮدﻣﺎن وﺟﻮد درﺧﺖ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ و
ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎت را ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ و ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ درﺧﺖ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و  ...ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ آن را دﻳﺪهاﻳﻢ ،ﭘﺲ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﻘﻂ از ﻫﺴﺘﻲ و ﻗﻮاﻋﺪ آن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎديﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازد و درﺑﺎرٔه آنﻫﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ

ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ،ﻋﻘﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ وﺟﻮد ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻼﻧـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ اﺛﺒـﺎت اﺳـﺖ ﭘـﺲ
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻳﻚ ﭼﻴﺰ را ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻣﺜﻼً ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ آب در ﺻﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﮥ ﻏﻠﻂ اﻳﻦ ﺳﺆال ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۴۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۵ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ

ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم را وﻗﺘﻲ ﺟﺰء ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ آن ﻣﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮ را ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺿﺮورﺗﺎً آن ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻢ ﺑـﺪون ﻫﻴﭻﮔﻮﻧـﻪ دﻟﻴـﻞ،
ﺗﺼﻮر ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼً وﻗﺘﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺜﻠﺚ را ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪﺿﻠﻌﻲ را ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪﺿﻠﻌﻲ ،ﺟﺰء ﻣﻔﻬـﻮم
ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ و اﺛﺒﺎت ﺳﻪﺿﻠﻌﻲ ﺑﻮدن ﻣﺜﻠﺚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪارد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺰء ﻣﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮ ﺑﻮد اﺛﺒﺎت آن ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪارد.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻋﻴﻦ ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧـﺪ
ﺣﻤﻞ ﻳﻜﻲ ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد ،ﺟﺰء ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻮد ،ﺣﻤﻞ آن ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﻪﺿﻠﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﺜﻠﺚ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻋﻴﻦ ﻳﺎ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﻤﻞ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ آب ﮔﺮم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﭼﺮا آب ﮔﺮم اﺳﺖ؟ و ﺗﻮﺿﻴﺢ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ وﺟﻮد ،ﻋﻴﻦ ﻳﺎ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺮاي ﺣﻤـﻞ وﺟـﻮد ﺑـﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد ﻋﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻮد ،ﺣﻤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪﻣﺤﺾ ﺗﺼﻮر ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ وﺟـﻮد
آن ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﮥ درﺳﺖ ،ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳اﺳﺖ ،ﭼﻮن وﺟﻮد ﻧﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺮاي ﺣﻤـﻞ وﺟـﻮد ﺑـﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺜﻼً درﺧﺖ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي آن دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت وﺟـﻮد ﻫﺮﭼﻴـﺰي
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻳﺎ ﻋﻘﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۴۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۵ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ

وﻗﺘﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﭙﺮﺳﺪ آن ﭼﻴﺰ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻫﻨﺶ دو ﻣﻔﻬﻮم دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ وﺟﻮد و ﻫﺴﺘﻲ اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﭼﻴﺴﺘﻲ.
و در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ وﺟﻮد ﻳﻚ ﭼﻴﺰ را ﻗﺒﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ در واﻗﻊ ﺳﺆال او اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ وﺟﻮد دارد ﭼﻴﺴـﺖ؟ اﻣـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺖ آن در ذﻫـﻨﺶ
روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارد ﻛﻪ وﺟﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﻣﺤﺾ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻳﻚ ﭼﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺖ آن را ﻫﻢ ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮض ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ آن ﭼﻴﺴﺖ .ﭘﺲ ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ را ﺿﺮوري ﻧﻤﻲداﻧـﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺣﻤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ را ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻋﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻮدن ﺿﺮوري ﻣﻲداﻧﺴﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪﻣﺤﺾ ﭘﻲﺑﺮدن ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻴﺰي ﻣﺎﻫﻴﺖ
آن را ﻫﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﺮد.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن آن ﭼﻪ در ﺟﻮاب ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻣﻲآﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺳﺖ و وﻗﺘﻲ ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ آن ﭼﻴﺰ ﭼﻴﺴـﺖ ﻳﻌﻨـﻲ وﺟـﻮدش را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ وﻟـﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺘﺶ را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻧﻪ وﺟﻮد ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد ،اﺻﻼً ﺳﺆاﻟﻲ ﻫﻢ در ذﻫﻨﺶ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲﺷﺪ.

۲۸

 -۲۴۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۴ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ

دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺖ ،ﻓﻘﻂ در ذﻫﻦ و از ﺟﻬﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ و در ﺧﺎرج از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻳﮕﺎﻧﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۱و  ۲و  ،۳درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮم وﺟـﻮد و ﻣﺎﻫﻴـﺖ از ﻳـﻚ واﻗﻌﻴـﺖ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺣﻜﺎﻳـﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ از ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم.
 -۲۴۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹و  ۱۰ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل در ﻳﻚ ﻗﻀﻴﮥ ﺣﻤﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺿﺮورت اﺳﺖ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن اﺳﺖ ﻳﺎ اﻣﺘﻨﺎع و ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳـﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻳﺪ ذات ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد و دﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻤﻞ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻟﺴﺎﻗﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﻪ ،ﻣﺘﺴﺎوياﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ .اﻣـﺎ ﺣﻤـﻞ
وﺟﻮد ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻣﺘﻨﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﻳﺎﺿﻲ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼـﻮن
اﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻲ دوﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﻪﺑﻌﺪيﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
 -۲۴۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۵ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺰء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺮ آن ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن را ﺑﺮ آن ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺜﻼً زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ »اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ«
ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ آن ﺣﻤﻞ ﻛﺮدهاﻳﻢ .اﻳﻦ ﺣﻤﻞ از ﻧﻮع اوﻟﻲ ذاﺗﻲ و ﺿﺮوري اﺳـﺖ و ﺑـﻪدﻟﻴﻞ ﻧﻴـﺎز ﻧـﺪارد ،زﻳـﺮا اﻳـﻦ دو ﻣﻔﻬـﻮم از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ
ﺟﺪاﻳﻲﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
 -۲۴۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۲ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ

ﻣﺎﻫﻴﺖ و وﺟﻮد دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت
دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺿﺮوري ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارد.
ازاﻳﻦرو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰي ﻓﻘﻂ در ذﻫﻦ ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮري از »دﻳﻮ« دارﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﺎﻫﻴﺖ آن را ﻣﻲﺳـﺎزد؛ اﻣـﺎ ﺑـﻪ اﻳـﻦ
ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آن ﻣﺎﻫﻴﺖ در ﺧﺎرج ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ وﺟﻮد ذﻫﻨﻲ دارد.

 -۲۴۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵روانﺷﻨﺎﺳﻲ

در روش ﻋﻠﻤﻲ از روشﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﻋﻴﻨﻲ و ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺷﻴﻮٔه ﺧﺮدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻠﺴﻔﻪ و روشﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻴﺰي ﭘﻲ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.
 -۲۴۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۵و  ۱۷روانﺷﻨﺎﺳﻲ

در ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺰﻳﻚ ،ﺷﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ اﻣﺮ دﺷﻮاري ﻧﻴﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اراده ،ﺗﻼش ،اﻧﮕﻴﺨﺘﮕـﻲ ذﻫﻨـﻲ،
ﻧﮕﺮش و ...
در ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۲و  ۴ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۱و  ۳ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ آنﻫـﺎ

۲۹

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | ۹۸ -۹۹

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ) ۹۹ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ(

ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻞ اﺷﺎره دارد .وﻗﺘﻲ از ﻣﺒﺪأ ﺑﻪﺳﻮي ﻣﻘﺼﺪ در ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺟﺮﻳﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف را »ﻓﺮاﻳﻨﺪ« ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
 -۲۴۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۴روانﺷﻨﺎﺳﻲ

»ﺗﺒﻴﻴﻦ« ﺑﻪ ﭼﺮاﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪه اﺷﺎره دارد و ﺑﻪﻋﻠﺖﻫﺎي ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲﭘﺮدازد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ »ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﺖﻫﺎي
زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ« ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد.
 -۲۴۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﺳﺎده * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲روانﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻗﻮاﻧﻴﻦ )اﺻﻮل( ﻋﻠﻤﻲ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻮل و ﻗـﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕـﺮي ﻫـﻢ
ﻫﺴﺖ .وﻗﺘﻲ ﻫﻤﮥ اﺻﻮل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ »ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ« را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
 -۲۵۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰روانﺷﻨﺎﺳﻲ

ﭼﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ؟
ﭼﺮا ﻳﻚ ﻓﺮد وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﺟﻤﻊ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن دارد؟
و ...
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻢ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲﮔﻨﺠﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۲ ،۱و  ۳ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﻻﺳﺖ و در ﻣﺤﺪودٔه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روانﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ.

 -۲۵۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۸روانﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد .اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻋﺪد ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﺷﻴﺎ و اﻓﺮاد .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺷﻮد ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻫﻢ دﻗﻴﻖﺗﺮ اﺳﺖ.
 -۲۵۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳روانﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس »ﺳﻮدﻣﻨﺪي« و »ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن« آن ﻣﻲﺳﻨﺠﻨﺪ .ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ داراي دو ﺳﻄﺢ ﻇﺎﻫﺮي و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳـﻄﺢ
ﻇﺎﻫﺮي ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﻠﻲ و ﻧﺤﻮٔه ﻧﮕﺎرش آن اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪﭘﺬﻳﺮي و ﭘﮋوﻫﺶﭘﺬﻳﺮي آن اﺳﺖ.
 -۲۵۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۱روانﺷﻨﺎﺳﻲ

اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ،ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺣﺎﻓﻈـﻪ اﺳـﺘﻨﺒﺎطﻫـﺎي
زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ آﻧﭽﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﺗﻔﻜﺮ( دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
 -۲۵۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۲روانﺷﻨﺎﺳﻲ

اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮدازﺷﮕﺮان ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺣﺴﻲ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﺮك ﺗﻜﻴـﻪ
دارﻧﺪ .ﻧﻮع ﭘﺮدازش در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﭘﺮدازش ادراﻛﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺤﺮكﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﺳﺘﺮﺳـﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻲرﺳﻨﺪ .ﻧﻮع ﭘﺮدازش اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺮاد »ﭘﺮدازش ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ« اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮدازش ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻜﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  ۲ ،۱و  ۳اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ،وﻟﻲ در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ آن اﺳﺖ.
 -۲۵۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۹روانﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﻋﻠﻤﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدي ،در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮان
را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﭼﻮن ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ ﺑﻪوﺳﻴﻠﮥ دﻳﮕﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺮار ﻧﻴﺴﺖ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ روش ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد.
 -۲۵۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱روانﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از درﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪﺷﺪٔه ﻋﻠﻢ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻴﻢ .در ﺻﻮرت ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .روش دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ داﻧﺸﻲ از آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ آن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮد.
 -۲۵۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲روانﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺳﻨﺠﻴﺪهاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ داده ﻣﻲﺷﻮد ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻤﻠﮥ ﺧﺒﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﮔﺮدد و از ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮدن ﻗﻴﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ،در آن اﺟﺘﻨـﺎب ﻣـﻲﺷـﻮد.
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان آن را ﻣﻲآزﻣﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ آن ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﻳﻬﻲ و ﻛﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺳﺘﻲ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺪارد و راﺑﻄﮥ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
 -۲۵۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۹روانﺷﻨﺎﺳﻲ

اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا و ﺗﻔﺴﻴﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮاي اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
 -۲۵۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱روانﺷﻨﺎﺳﻲ

روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ روزاﻓﺰوﻧﻲ را ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ .اﻓـﺮاد ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺑـﻪ اﻳـﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎور ﻛﺮده ،ﺗﺒﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮان را ﻣﻲﻃﻠﺒﻨﺪ.
 -۲۶۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن ﺷامرۀ  | ۱ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در روش ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻴﻨﻲ و دﻗﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛـﻪ ﻫﻤـﮥ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال * :دﺷﻮار * ﺻﻔﺤﮥ  ۲۱روانﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ادراك و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس را در ﺑﺮ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد .اﺣﺴﺎس ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ.

۳۰

