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  روابط كلمات 
  ها را بايد بدانيد: سه نوع رابطة بين كلمه

  مترادفند.» قشنگ«و » زيبا«مثالً ». معنا بودن هم«، »مترادف بودن«يعني » ترادف«ـ رابطة  1
  متضادند.» باال«و » پايين«مثالً ». مخالف هم بودن«، »متضاد بودن«يعني » تضاد«ـ رابطة  2
 تضمن است، چرا كه سنجاب نوعي حيوان است.» حيوان«و » سنجاب«، مثالً رابطة »در ضمن بودن«يعني » تضمن«ـ رابطة  3

: توان بين كلمه اما عالوه بر اين سه رابطه، روابط معنايي ديگري هم مي   ها برقرار كرد، مثالً
  ست.»ها عتيقه«ويژگي » قديمي بودن«كه » قديمي«و » عتيقه«مثالً رابطة ، »ويژگي«ـ  4
  است.» خطّاط«ابزار كار » قلم«كه  »قلم«و » خطّاط«، مثالً رابطة »رابزا«ـ  5
  است.» مغز«جايگاه » سر«كه » سر«و » مغز«، مثالً رابطة »جايگاه«ـ  6
  ممكن نيست.» توپ«بدون » فوتبال«، كه »توپ«و » فوتبال«، مثالً رابطة »الزام«ـ  7
  ـ و ... 8

  تر است؟   به نظر شما بين هشت خط باال، كدام مورد مهم
شـود، تـالش    شده محدود نمـي  تعيين قبلايي بين كلمات، به همين موارد ازهاي معن رابطهدقت كنيد  احتماالً هشتمين مورد!

  را كشف كنيد.جديد كنيد روابط 
 

 به دانش خاص ديگري ندارد. مطالب باال نيازجز  ت بهمقس هاي اين گويي به پرسش پاسخ

 
 

  

    

  كند. سؤال را بيان ميصورت معنايي مشابه رابطة  اي هاي را انتخاب كنيد كه رابط * در ده پرسش اين پيمانه، گزينه

1.  Â§ÄnIU ÂÄI¹{»n-  
  ) قوي ـ غني4  ) سير ـ گرسنه3  ) اتاق ـ خانه2  شهر ـ كشور )1

زباهن� و هوشادب� فصل1فصل1

اول اولپ�مچاهنۀ پ�مچاهنۀ
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 )6879استعداد تحليلي (كد كتاب:

2.  ½Ia ¾²Ia -   

  بوس ـ اتوبوس ) ميني4  ) دايره ـ شكل هندسي3  فرنگي سبز ـ گوجه ) گوجه2  داركوب ـ حيوان )1

3.  ´ÃM toU -   

  ) درشت ـ پيكر4  ) پاكي ـ تميزي 3  ) زشت ـ كثيف 2  شجاعت ـ بد دلي )1

4.  ·Iμvº IQ ·¼i -   

  ) آب ـ سد4  ) دود ـ دودكش3  ) فاضالب ـ لوله 2  باد ـ آسياب بادي )1

5.  q±Î °ö -   

  زميني ـ ميوه )  سيب4  ) سيم ـ ميخ3  ) طالبي ـ هندوانه2  نعنا ـ گياه )1

6.  ¾Mo£ø SøIw -   

  ) شلوار ـ كمربند4  ) كيف ـ پارچه3  ) لباس ـ دكمه2  كمد ـ چوب )1

7.  ·ITv±¬ ·I¬o¬ -   

  ) رامسر ـ مازندران4  ) كاشان ـ اصفهان3  ) بجنورد ـ خراسان شمالي2  ري ـ تهران )1

8.  nIi ®¬ -   

  ) شمشير ـ برق4  ) گنج ـ مار3  پشت ـ الك  ) سنگ2  سرو ـ ميوه )1

9.  Sinj nI\º -   

  ليس ـ قانون) پ4  ) آشپز ـ گوسفند3  ) عكاس ـ گالري2  معلم ـ تخته سياه )1

10.  JIL¨ JI~¤ -   

 ) دستگاه چاپ ـ كاغذ4  ) عكاس ـ منظره3  ) باغبان ـ بيل2  آسيابان ـ نان )1
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  ادبي و زبانيهوش : 1فصل 

     
  

  كند. اي را انتخاب كنيد كه رابطة معنايي متفاوتي را بيان مي * در ده پرسش اين پيمانه، گزينه

11.    
  ) جنگل ـ درخت4  نيمكت) مدرسه ـ 3  ) آسمان ـ ستاره2  نور ـ چراغ )1

12.    
  ) جوجه ـ خروس4  ) آهو ـ گوزن3  ) بره ـ گوسفند2  گوساله ـ گاو )1

13.    
  ) باغبان ـ ميوه4  ) عكاس ـ دوربين3  ) خطاط ـ قلم2  آرايشگر ـ قيچي )1

14.    
  ) حرير ـ پارچه4  ) مار ـ خزنده3  ) گندم ـ نان2  اكسيژن ـ گاز )1

15.    
  ) زنبور ـ عسل4  گوسفند ـ پشم )3  ) گاو ـ شير خوراكي2  اسب ـ نعل )1

16.    
  ) شيشه ـ سنگ4  ) سوسك ـ سم3  ) موج ـ باد2  بيماري ـ دارو )1

17.    
  ) سياه ـ غم4  ) آبي ـ جنگ3  ) سرخ ـ خشم2  سفيد ـ صلح )1

18.    
  ) تير ـ وزن4  ) سرو ـ قد3  ) غنچه ـ لب2  كمان ـ ابرو )1

19.    
  ي ـ زرد) نارنج4  ) بنفش ـ قرمز3  ) صورتي ـ طوسي2  سبز ـ آبي )1

20.    
  ) گاو ـ گراز4  ) نهنگ ـ دلفين3  ) روباه ـ سگ2  شير وحشي ـ گربه )1

دوم دومپ�مچاهنۀ پ�مچاهنۀ
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 )6879استعداد تحليلي (كد كتاب:
  

  

  روابط تصويري كلمات 
  را بشناسيد:كلمات رابطة بيان ديگر چهار نوع 

   »:ضلعي مثلث و سه«الف) گاهي دو چيز يك ماهيت دارند، مثالً 

  نامند. مي» تساوي«ها اين رابطه را  منطقي
  است.» رنگ«، »سياه«شود، مثالً  ديگر تعريف مي چيزِب) گاهي يك چيز در ضمن 

      
 نامند. مي» عموم و خصوص مطلق«را رابطه ها اين  منطقي

هـا خودكارنـد، ولـي بعضـي      ج) گاهي دو چيز بعضاً از هم جدا و بعضاً در اشتراكند، مثالً بعضي خودكارها آبي و بعضـي آبـي  
  ها خودكار نيستند: بعضي آبي خودكارها آبي نيستند و

      
  نامند. مي» وجه عموم و خصوص من«ها اين رابطه را  منطقي

  پرنده نيست: ،د) گاهي دو چيز كامالً از هم جدا هستند؛ مثالً هيچ يوزپلنگي

      
  نامند. مي» تباين«ها اين رابطه را  منطقي

 

هـاي نيمـة دوم،    ، هر چنـد پرسـش  به دانش خاص ديگري ندارد جز مطالب باال نياز ت بهمهاي اين قس گويي به پرسش پاسخ
 دشوارتر است.

سهضلع� مثلث

ساه

لايرهنگ

آب� خود�الايرهاي

غرخود�الاير آب�هاي

آب�

غرآب� خود�الايرهاي

خود�الاير

پرهنده
�وزپلنگ
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  ها تعيين كنيد. * در پنج پرسش نخست اين پيمانه، شكل مناسب را براي ايجاد رابطة مناسب بين كلمه

21.    

1(     2 (  

3 (    4 (  

22.    

1(     2 (  

3 (    4 (  

23.    
1(     2 (  

3 (    4 (  

24.    
1(     2 (  

3 (    4 (  

سوم سومپ�مچاهنۀ پ�مچاهنۀ
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25.    

1(     2 (  

3(     4 (  

  * در پنج پرسش بعدي اين پيمانه، نمودار و گروه كلمات متناسب با هم را مشخص كنيد.
  »گياه«ـ  »درخت«ـ  »سرو«ـ  »كاج«  .26

1(   2 (  3 (  4 (  

27.    
  گوش سهـ  االضالع متساوي مثلثـ  الزاويه قائم مثلث )2    گوشواره ـ النگو ـ طال )1
  ) نوشابه ـ آب ـ نوشيدني4    سرماخوردگي ـ تب ـ بيماري) 3

  »الله«ـ » گاليول«ـ » گل«  .28

1(   2 (  3 (  4 (  

  »نوشيدني« ـ »دارو« ـ »شربت سينه«  .29

1(   2 (  3 (  4 (  

30.    
  ) شيراز ـ فارس ـ خراسان2    بادام زميني ـ بادام ـ پسته )1
  ـ خوراكي ) قارچ ـ روييدني4    ) پوتين ـ كفش ـ پوشيدني3
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  ادبي و زبانيهوش : 1فصل 
  

  ترتيب كلمات 
هـا يكسـان نيسـت و انـواعي از      سازند. گاه ترتيب كلمـه  گيرند و جمله مي هاي مختلف در كنار هم قرار مي ها به شكل كلمه

ها را به نحوي انتخـاب   ها و گزينه ايم جمله هاي اين پيمانه تالش كرده ها براي ساختن جمله ممكن است. در پرسش ترتيب آن
هـا را   ترين جملـه  مناسب تالش كنيد بين حاالت موجود، بايد ،با اين همه .تنها يك حالت صحيح وجود داشته باشدكنيم كه 
 .  كنيدرا انتخاب   و گزينة مربوط به آن بسازيد

 

هاي مهم و تأثيرگذار در تـاريخ علـم    هاي اين قسمت كه تالش شده است هر كدام به يكي از شخصيت پاسخ دادن به پرسش
 رسند. نظر مي ها دشوار به هر چند پرسشندارد، جز مطالب باال، به دانش خاصي نياز  ازد، بهبپرد

 

    

  آيد. ها، ديرتر از ساير كلمات مي اي را انتخاب كنيد كه در مرتب كردنِ كلمه * در ده پرسش اين پيمانه، گزينه
  ازـ  ـ كشف ـ تا ـ بيش ـ براي دستاست ـ زمان ـ حال ـ  آمده راه ـ فيثاغورس ـ يكصد ـ اثبات ـ قضيه ـ از ـ آن ـ به ـ به ـ  .31

  ) كشف4  ) اثبات3  ) فيثاغورس2  دست )1
ـ   خودـ   درـ   زمينـ   مسيرـ   حركتـ   بيضي شكلـ   بهـ   هرـ   تر نزديكـ   تر سريعـ   ثابت كردـ   كپلرـ   خورشيدـ   قدر  .32

  كند ميـ  شود مي
  ) مسير4  ) خورشيد3  ) حركت2  بيضي شكل )1

  كند ـ خود ـ چيزي ـ هرگز ـ بقراط را ـ ياد ـ ميـ سوگند ـ دوران ـ فاش ـ نكند ـ پزشكي ـ نبايد ـ در ـ كه   .33
  ) سوگند4  ) فاش3  ) طبابت2  دوران )1

هـا ـ آن ـ گرفـت ـ      تريجلي ـ فشار ـ آزمايش   ايونجلوجود ـ هوا ـ كمك ـ تأثير ـ ارتفاع ـ اثبات ـ ميزان ـ متعددي ـ       .34
  براي ـ و ـ از ـ در

  ) كمك4  ) تأثير3  ) ارتفاع2  اثبات )1
  ـ بر ـ نام ـ با ـ عالوه ـ نيرو ـ خورده است ـ اهرم ـ و نيزارشميدس ـ ارشميدسي ـ منجنيق ـ گره ـ يافتم يافتم ـ   .35

  ) ارشميدس4  ) منجنيق3  ) اهرم2  گره )1
ـ    .36 تر شدن ـ مركز ـ بدن ـ خون ـ آن ـ تيرگي ـ بـه ـ كـه ـ و ـ در ـ              قلب ـ انقباض ـ انبساط ـ زمان ـ روشن     هنگام ـ قلب 

  ـ در انتقال ـ ويليام هاردي ـ است ـ فهماند
  ) ويليام هاردي4  ) هنگام3  ) انقباض2  مركز )1
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 )6879استعداد تحليلي (كد كتاب:

ـ      .37 بـه ـ اسـت ـ تـاريخ ـ دسـتگاه ـ        ماندگار ـ ساخت ـ كشف ـ جديد ـ قوانين ـ معين ـ اقليدس ـ نه ـ هندسي ـ يك 
  ـ به آوري ـ و ها ـ علم ـ در ـ بلكه ـ جمع حل دليل ـ دليل ـ راه

  ) ماندگار4  ها حل ) راه3  ) جديد2  دستگاه )1
ـ   دوـ   هـوا ـ   اعتقادـ   بدونـ   مقايسهـ   سرعتـ   توان نميـ   همـ   راـ   ازـ   باـ   نظر صرفـ   مقاومتـ   داشتـ   گاليلهـ   كرد  .38

  جسمـ  مختلفـ  سقوط
  ) مقايسه4  ) سقوط3  ) اعتقاد2  نظر صرف )1

اي ـ اهل ـ كشورها    ها ـ مثال ـ همه ـ نبوغ ـ ميكروسكوپ ـ ساده      روستايي ـ هلند ـ پيشرفته ـ كشور ـ دانشمندان ـ انجمن       .39
  هوك ـ كه ـ با ـ خود ـ براي ـ ازلوون  ون اند ـ كشف كرد ـ بود ـ آنتوان ـ علمي ـ باور نكردني ـ را ـ اروپا ـ لزوماً ـ نبوده

  ) ميكروسكوپ4  ) انجمن3  ) كشور2  اروپا )1
ه ـ كشتي ـ آن ـ دكل ـ كروي بودن ـ آشكار شدن ـ زمين ـ است ـ كپرنيك ـ عقيده ـ تدريجي ـ ساحل نشينان ـ             نبد  .40

  ـ داشت دهنده ـ تا ـ اجزا ـ نوك ـ براي از ـ نشان
  ) كشتي4  ) نوك3  ) زمين2  دكل )1

  

  تكميل جمله 
نخست به  ةها يك متن و يك جاي خالي وجود دارد. پيمان شويد كه در آن رو مي هايي روبه ، با سه پيمانه از پرسشقسمتدر اين 

هـاي   بيـت  تـك «سوم بـه   ةو پيمان »شده هاي حذف معنا و مفهومِ قسمت«دوم به  ة، پيمان»شده هاي (اضافه و ربط) حذف حرف«
  را در متن آزمايش كنيد. ها ها، به جزئيات متن دقّت كنيد و گزينه گويي به اين پرسش در پاسخ اختصاص يافته است. »ناقص
  د. خاصي احتياج ندار  جز مطالب باال، به دانش ، بهي اين قسمتها گويي به پرسش پاسخ

  

    

 انتخاب كنيد.* در سي پرسش اين قسمت، عبارت مناسب را براي پر كردن جاي خالي 

  كند.   ها زندگي مي . در كوهپايه . هاي كمياب و در معرض خطر انقراضِ در دنياست . ، از گونهگوزن زرد ايراني  .41
  ) گرچه4  فقط  )3  تا )2  ) كه1

يونـان  . . .  مسلمانان در راه ساخت تمدن بزرگ خود تنها نبودند، بلكه دانايي ديگران را نيز به كار گرفتند؛ آنان حكمت را  .42
  جوييِ ايران باستان در هم آميختند تا تمدني عظيم بسازند. آموختند و با كاغذ چيني و رياضيات هندي و لذّت

  ) براي 4  با  )3  از )2  ) به1
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  اوست.كرد اين كشفيات از آنِ  مواجه شد كه ادعا مي» رابرت هوك«دشمني . . .  جاذبه چاپ كرد، ةكتاب خود را دربار» نيوتون«وقتي   .43
  ) با4  براي  )3  ) از2  ) به1

 ة. كشـور چـين، سـرماي    . ها با فروش پرسـود آن .  پس از كشف ترياك، تا مدت  هاي انگليسي هاي گذشته شركت در قرن  .44
  گرفتند.   انساني عظيم اين كشور شرق آسيايي را از آن مي

  ) براي4  ) بر3  ) از2  ) به1
  اند.   نياز بوده . مال دنيا بي . اند. حتّي برخي با ثروت خانوادگي خود، . دانشمندان جهان از ابتدا فقير نبوده ةها، هم برخالف قصه  .45

  ) با4  براي  )3  ) از2  ) به1
سـبك  خـود را در  در تاريخ ادبيـات فارسـي،   دهد. اين مورد  قدرتمند قرار مي ةهنر خود را در اختيار طبقهنرمندي، گاه   .46

  .دهد خوبي نشان مي دريغ حاكمان برخوردار بودند، به حمايت بي. . .  آنخراساني كه شاعران 
  ) به4  در  )3  ) با2  ) از1

  جهان است.   ةفالت تبت كه بلندترين قلّ ة. بلندترين قلّ . اورست . ةقلّ  .47
  ) نه تنها4  فقط  )3  از )2  ) به عنوان1

  اند. اي بر او ناميده اند كه تمام فلسفه را حاشيه بزرگ دانسته. . .  برخي فالسفه، افالطون را  .48
 ) چنان4  همانند  )3  جز ) به2  ) نه چندان1

، بـه معنـاي   »حجـر «ساخت، نام دوران نخست زنـدگي انسـان را عصـر     . انسان نخستين ابزارهاي خود را با سنگ مي . .  .49
  نامند. مي» سنگ«
  ) هرچند4  كهجا  از آن  )3  ) به دليل2  ) چندان كه1

اند، عناصـري از   برخاسته و مردم عادي اكثريت ةجا كه از طبق اما از آن ،حاكمند ةدر خدمت طبقعصر صفويه معماران .  . .  .50
  اند. دادهراه  حاكم، ةطبقبه هنر را  مردم عادي ةطبق هنر

  جا كه ) از آن4  ) در مقابل آن كه3  كه ) بر خالف آن2  درست است كه) 1

    

  تيم فوتبال باشگاه ليورپول، جام اروپايي كسب كند.   ةبه انداز. . .  هاي بريتانيايي، هاي فوتبال باشگاه كدام از تيمهيچ   .51
  ) شكست خورده است 4  ) پيروز نبوده است3  ) نتوانسته است2  ) موفق بوده است1

هـاي   از موسـيقي . . .  هـايي بـا   گـروه پوست امريكـا،   گيري و رشد موسيقي رپ در ميان جوانان سياه مدتي پس از شكل  .52
  بخشيدند.   آنويژه جامائيكايي، رنگ ديگري به  افريقايي و به

  آميختن ) درهم4  دادن ) ياري3  گرفتن  ) الهام2  كردن ) منتقل1
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از گياهـان   هايي را با عصاره  . كه روح انسان پس از مرگ نيز به بدن نياز دارد، بنابراين جسم انسان مرده . مصريان بر اين .  .53
  پوشاندند تا سالم بماند.   هايي باريك و بلند مي و پارچه

 ) اعتقاد 4  بودند ) باور3  ) باور2  ) اعتقاد داشتند1

و نيز ساخت  ها كردن آن به زندگي اروپايي هاي او براي نوسازي زندگي مردم و شبيه را به تالش» پتر كبير«در روسيه، شاه   .54
  . .  . ، .»پترزبورگ سن«زمان،  شهري بزرگ در نزديكي سوئد آن

  ) اعتبار گرفته است4  شناسند ) مي3  ) مشهور است2  گويند ) مي1

ور بمانـد،   ور كنيم و درون آن بيندازيم. هر قدر كاغـذ بيشـتر شـعله    توانيم كاغذي را شعله براي ديدن درون يك چاه، مي  .55
  شود.   مي. . .  عمق چاه بر ما بيشتر

  ) تيره4  عميق) 3  ) آشكار2  ) پنهان1

كردن درونيات خود، دنياي خود و محيطش داشته اسـت و   ميل به روايت. . .  بشردهد كه  هاي درون غارها نشان مي نقّاشي  .56
  .خود نمايش داده استبخشي از اين نياز را در هنر 

  امروزي) 4  نياز از ) بي3  ) شهرنشين 2  ) از ديرباز1

  . دارد. . ملّي را . ةگي، شكوفايي و توسعهاي فرهن گسترش هنرها و ديگر فعاليت  .57
  ) تأثير4  افزايش  )3  ) به دنبال2  ) ريشه1

وسـتد   هايي وسيع را براي داد ، كه تاجراني بزرگ بودند و سرزمين»ها فنيقي«ها تواناييِ نوشتنِ خود را تا حدودي به  انسان  .58
  چرا كه اينان به سرعت بيشتري براي نوشتن نياز داشتند و خطوط تصويري پاسخگوي نياز آنان نبود.   ،. . كردند، . خود طي مي

  ) داشتند4  ) نيازمندند3  ) مديونند2  ) مربوطند1

و  1837، تگلـراف در سـال   1807بشري در قرن نوزدهم ميالدي رخ داده است. قـايق بخـار در سـال    . . .  بخش مهمي از  .59
  ي، از اين دست است.هاي ريسندگ ماشين

  ) اختراعات4  هاي ) دانش3  ) اتّفاقات 2  ) اكتشافات1

كشد، همان نيرويي است كه زمين را بـه   آيا نيرويي كه سيب را به سمت زمين مي«جاذبه بود:  ة. به نظري . هنر نيوتون در .  .60
  »كشد؟ سمت خورشيد مي

  يدنبخش ) عموميت4  كردن خاص  )3  كردن ) كشف2  مندشدن ) عالقه1
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  با كبوتر، باز با باز. . .  كند با جنس خود هر جنس پرواز /  .61

  ) گشوده4  ) پرنده3  نشسته )2  ) كبوتر1

  شود / . . . آن گرفت جانِ برادر، كه كار كرد نابرده رنج، گنج ميسر نمي  .62
  ) زود4  ) سخت3  ) مزد 2  ) كار1

  (فرّاش: خدمتكار) افتاد در چاهند كَ. . .  مگر نشنيدي از فرّاشِ اين راه؟ / كه هر كو  .63
  ) آب4  ) ناله3  ) چاه 2  ) فرش1

  سخن . . . گوي تا بر كار گيرند / كه بر بسيار، بد بسيار گيرند  .64
  ) بس4  ) بد3  ) خوش 2  ) كم1

  مجو باالتر از دوران خود جاي / مكش بيش از . . . خويشتن پاي  .65
  ) كمان4  گليم )3  گناه )2  ) خوراك1

  خويش خواهند رسيد / هرگز ندهند جاي . . . به پليد هر كس به نصيبِ  .66

  ) پاكان 4  ) شخصي3  ) مردم2  ) زشتي1

 بدتريم)بتريم: اي خواجه تو عيبِ من مگو تا من نيز / . . . تو نگويم كه يك از يك بتريم (  .67

  ) خويش4ِ  ) راه3  ) عيب2ِ  ) حسن1ِ

  ه خانه روشن بينينقشِ خود توست، هر چه در من بيني / با . . . درآ، ك  .68
  ) شمع4  ) گوش3  ) ساز2  ) عطر1

  ظلم از دل و دست ملك، نيرو ببرَد / . . . ز زمانه، نامِ نيكو ببرَد  .69
  ) صاحب4  ظالم) 3  ) عادل 2  ) سرور1

  (صحبت: همنشيني) .، سياهي خيزد . . نام، همراه مباش / كز صحبت با مردم زشت  .70
  كاهدان) 4  ) آسمان3  ) عطّار2  ديگدان )1

هفتم هفتمپ�مچاهنۀ پ�مچاهنۀ
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  پر كردن متن بلند 
قسمت قبلـي   ةهاي ارتقايافت هاست كه به نوعي، پرسش اين فصل، شامل شش متن و پنج سؤال از هر كدام از متن ةسه پيمان

هاي قبل استفاده كنيد و براي هر مـتن، بـه پـنج     هاي پيمانه هاي حل سؤاالت پرسش از روشكتاب است. در اين قسمت نيز 
  پاسخ دهيد. پرسش بعد از آن

  د. دانش خاصي احتياج ندارجز مطالب باال، به  به ي اين قسمتها گويي به پرسش پاسخ
  

  
  ترين عبارات را براي پر كردن جاهاي خالي انتخاب كنيد.   * در سي پرسش اين قسمت، مناسب

انداخته شد. كـارواني اتّفـاقي او را   يوسف پسر يعقوب و از نسل ابراهيم بود كه در فلسطين امروزي، به دست برادرانش به چاه 
رنج تنهايي و رنج زندان، بـه خواسـت خداونـد و بـا     .  ) .1( . . ها ها تا مصر برد و او پس از سال يافت و براي فروش در بازار برده

ن، زمـاني كـه   تدبيرِ خود، به عزيزيِ مصر رسيد و برادرانش را نيز بخشيد، پس آنان در مصر ساكن شدند. ساليانِ سال پس از آ
هاي بسيار كردند. پس گروهـي   . روي آوردند، بر مردمانِ خود ستم ) .3( . . ساخت اهرام سنگي براي . . )2. ( هاي مصر . فرعون

بازگشت به سرزمين يوسف دادند و به رهبري موساي نبي، به خواست خـداي متعـال، از رود    ة. خود وعد . )4. ( از اين مردم، .
.  ) .5( . . ها بود، در نبردي اينان را اسير كرد و كوروش بود كه با كه پادشاه بابلي (بختنّصر) ها بعد، نبوكدنصر نيل گذشتند. سال

  كرد.خود، نبوكدنصر، اين قوم را آزاد  ةهمساي
71.    

1( ر 2  لتأمل3  ) تصوتوقّع 4  ) تحم (  

72.   
  ) در4  ) تا3  ) با 2  ) به1

73.    
  داري) نگه4  ) خود3  ) متعلّق2  ها ) آن1

74.    
  ) به4  ) تا3  ) در2  با )1

75.    
  ) گروگان4  ) نبرد3  ) شكست2  ) پيروزي1

هشتم هشتمپ�مچاهنۀ پ�مچاهنۀ
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. ) . 1( . گيلگمش و لـوح حمـورابي هـم كـه عـدالت را از .      ةسرزمين تمدن است، جايگاه بابليان و آشوريان. حماس» النّهرين بين«* 
هـا،   ها و آشوري ها آغاز شده است، چرا كه بابلي . هم از همين سرزمين .) 2( ..  هاست.  داند، از همين سرزمين شناسد و جدا مي بازمي

هـا   ها ديگر اجرام آسماني را. پس از سال شبآورد و  پنداشتند كه روزها خورشيد را به ديد مي اي متحرّك مي كره آسمانِ خود را نيم
چه از جايگاه ايـن اجـرام آسـمان و     . شد كه جايگاه اجرام آسماني يكسان نيست، پس بر اساس آن . )3. ( ثبت و بررسي، بر انسان .

خداي عشق. در آسمان  . سرنوشت مربوط كردند: مريخ خداي جنگ شد و زهره .) 4. ( دانستند، جايگاه اين اجرام را . وقايع زمان مي
. روز تقسيم كردند. نام برخي  .) 5. ( ها عمر خود را به . زمان، خورشيد بود و تير و زهره و مريخ و ماه و مشتري و زحل، پس انسان  آن

  هاست. روز ماه، از اين نمونه Monday:moondayروز خورشيد و  Sundayروزهاي هفته، به وضوح يادآور آن ايام است. 
76.    

  ) ظالم 4  ) عادل3  ) بيداد 2  داد )1

77.    
  ) هنر4  بيني ) طالع3  ) شعر 2  ) پزشكي1

78.    
  ) معلوم4  ) باخبر3  ) ظاهر2  ) ابداع1

79.    
  ) تا4  ) از3  ) در 2  ) به1

80.    
 وچهار ) بيست4  ) سي3  ) هفت2  ) پنج1

    

تروآ، داستان نبرد مردماني از يونان با يكديگر است، هرچند اين مردمان، خود را تحت عنوان كشـوري بـا نـام     ةداستان قلع* 
. گرفتن انتقام از رخدادي شوم، به نبرد با پادشاه تروآ رفتند و پس از  . )1. ( شناختند. مردمان جزايري متعدد به . نمي» يونان«

روي آوردند: اسب چوبي بزرگـي سـاختند و تعـدادي از    . . ) 2. (.  ان مواجه شدند، بهمستحكم و ايستادگي ايش ةآن كه با قلع
 . .) 3. (.  هاي خـود  ظاهر با كشتي قلعه قرار دادند و به ةلشكريان خود را درون آن جاي دادند و آن را به شكل هديه در برابر درواز

مقاومت، آن اسب چوبي را به درون قلعه بردند و به پايكوبي  ، سرمست از پيروزي خود درآرا ترك كردند. پس مردمان ترو تروآ
 . . )5. ( . . در آن اسب چوبي، از آن بيرون آمدند و درهاي قلعـه را بـه روي   . )4. ( ها، لشكريان . هنگام، با بازگشت كشتي پرداختند. شب

  خود گشودند؛ پس لشكريان به درون قلعه ريختند و شهر را نابود كردند.  
81.    

  گيري  ) بازپس4  ) توجيه3  ة) بهان2  رخداد) 1
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82.    
  تن به  ) نبرد تن4  گري حيله) 3  ) دشمني2  ) دوستي1

83.    
  ة) عرش4  ) ساحل3  ة) درون قلع2  ) پادشاه1

84.    
  خورده ) شكست4  ) ناآماده3  شده ) پنهان2  ) تروآ1

85.    
 ) دشمنان4  ة) قلع3  رزمان ) هم2  ة) گذشت1

شرقي استراليا و ايالتي از اين كشور است. شهرت نام اين جزيره عمدتاً بـه دليـل حيوانـات     جنوباي در  ، نام جزيره»تاسماني«* 
شـده   دار گوشتخوار شناخته . ببر تاسماني، بزرگترين حيوان كيسه .  .) 1. ( » .شيطان تاسماني«و » ببر تاسماني«خاص آن، از جمله 

هـاي مهـاجر،    . و درگيري بـا انسـان   . )2. ( تراليا و در پي بيماري، كاهش .در عصر حاضر است. اين حيوان با ورود مهاجرين به اس
وحـش، در تصـويربرداري از    هايي باقي است، از جمله تحرّكات او در يك قفس بـاغ  سرعت منقرض شد. از اين حيوان تنها نشانه به

به شكل آزاد يافت. اين حيوان كه . . ) 4. (.  توان در اين مي. ببر تاسماني، شيطان تاسماني را همچنان  .) 3( .. آن. اما  ةآخرين نمون
شود و در اسارت، از  نيست. اين حيوان اهلي نمي. . ) 5. (.  رسد، به هيچ شكل براي نگهداريِ خانگي از دور حيواني بامزه به نظر مي

  دهد.   تري نيز نشان مي خود رفتار وحشيانه

86.    
  ) مشهور شده است4  ) بدنام است3  ) است2  ) مشهور است1

87.    
  ) شكارچي4  ) جمعيت مهاجر3  ) خوراك 2  ) جوايز شكار1

88.    
1در كنارِ 4  ) نه تنها3  ) مثلِ 2  ) برخالف (  

89.    
  ) منازل4  وحش ) باغ3  جزيره ) شبه2  ) جزيره1

90.    
  ) مناسب4  مستقل )3  وحشي )2  ) نامناسب1
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فصل زباهن�1پاسخهنامۀ و ادب� هوش فصل   1پاسخهنامۀ
 3گز�نۀ .1

 هم وجود دارد.» سير و گرسنه«، بين »روشنايي و تاريكي«رابطة تضاد بين 

 4گز�نۀ .2
 شود. مي» اتوبوس«تر كنيم،  بزرگ و بزرگنيز بوس را  شود. اگر ميني تر و گودتر كنيم، چاه مي اگر چاله را عميق

 3گز�نۀ .3
 هم همين ويژگي را دارند.» و تميزيپاكي «مترادف است، يعني اين دو واژه مترادف و هم معنا هستند. » ترس و بيم«رابطة 

 4گز�نۀ .4
 آورند و با سد، مسير آب. با پانسمان، مسير خون را بند مي

 1گز�نۀ .5
 نيز نوعي گياه است.» نعنا«نوعي فلز است. » طال«

 2گز�نۀ .6
 است.» لباس«نيز جزئي از » دكمه«جزئي از ساعت است. » عقربه«

 2گز�نۀ .7
 است.» خراسان شمالي« مركز استان» بجنورد«و شهر » گلستان«مركز استان » گرگان«شهر 

 2گز�نۀ .8
 پشت) و قسمت محافظ آن است. پشت (الك نيز جزئي از سنگ» الك«و قسمت محافظ آن است. » گل«بخشي از » خار«

 3گز�نۀ .9
 مواد اصلي كار آشپز يعني گوشت است. كنندة مواد اصلي كار نجار يعني چوب است. گوسفند نيز تأمين كنندة تأميندرخت، 

 1گز�نۀ .10
  كند. را مهيا مي آن» آسيابان«است كه » آرد«نيز حاصل كار نانوا با » نان«كند.  را آماده مي آن» قصاب«گوشت است كه  حاصل كار آشپز با» كباب«

 1گز�نۀ .11
محـل  » چراغ«ست اما ا »ها درخت«محل قرار گرفتن » جنگل«و » ها نيمكت«قرار گرفتن محل » مدرسه«، »ها ستاره«محل قرارگيري » آسمان«

 است.» نور«توليد 
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 3گز�نۀ .12
 شود. نمي» گوزن« ،ولي آهو ،شود (يا مرغ) مي» خروس« ،جوجه و» گوسفند« ،برّه و» گاو« ،هگوسال

 4گز�نۀ .13
اسـت نـه   » باغبـان «احتماالً حاصل كار » ميوه«است، ولي » عكاس «ابزار كار » دوربين«و » خطاط«ابزار كار » قلم«، »آرايشگر«ابزار كار » قيچي«

 ابزار كار او.

 2گز�نۀ .14
 هاست. نيست، مادة اوليه برخي از آن» نان«است ولي گندم نوعي » پارچه«نوعي » حرير«و » خزنده«نوعي » مار«، »گاز«نوعي » اكسيژن«

 1گز�نۀ .15
، »اسب«براي انسان است. ولي از و مفيد محصولي خوراكي  كهشود  توليد مي »عسل« ،»زنبور«و از » پشم« ،، از گوسفند»شير خوراكي«از گاو، 

 .بندند ي اسب مينعل را به پاشود،  توليد نمي» نعل«

 2گز�نۀ .16
 د.نبر را از بين مي» شيشه«، »سوسك«، »بيماري«به ترتيب » سنگ«و » سم«و » دارو«د، ولي نآي وجود مي به» باد«هاي دريا در اثر »موج«

 3گز�نۀ .17
 نيست.» جنگ«نماد » آبي«است ولي رنگ » غم«نماد » سياه«و رنگ » خشم«، نماد »سرخ«، رنگ »صلح«نماد » سفيد«رنگ 

 4گز�نۀ .18
كننـد و   ماننـد مـي  » سـرو «را در بلندي و اعتدال بـه  » قد«و » غنچه«را در كوچكي و بسته بودن آن به » لب«، »كمان«ا در قوس آن به ر» ابرو«

 كنند. مانند نمي» تير«را به » زنو«سازند، اما  را مي» سرو قد«و » غنچه لب«، »كمان ابرو«كلمات 

 2گز�نۀ .19
و » زرد«از تركيب رنـگ  » نارنجي«و رنگ آبي و رنگ » قرمز«از تركيب رنگ » بنفش«و رنگ زرد، رنگ » آبي«از تركيب رنگ » سبز«رنگ 

 شود. استفاده نمي» طوسي«از رنگ » صورتي«شود ولي در ساخت رنگ  رنگ قرمز ساخته مي

 4گز�نۀ .20
هستند ولي » باز سانان آب«هر دو از » دلفين«و » نهنگ«سانان و  هر دو از سگ» سگ«و » روباه«سانان،  هر دو از گربه» گربه«و » شير وحشي«
 است.» گرازسانان«از تيرة » گراز«و » گاوسانان«از تيرة » گاو«

 2گز�نۀ .21
 توپ فوتبال بايد درون دروازة فوتبال جاي بگيرد و توپ بسكتبال درون سبد بسكتبال.
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 3گز�نۀ .22
دو بـراي پوشـش كامـل    ترين شباهت را دارد، چرا كه هر  بيش» كش به ساق و كف دست نسبت دست«به » نسبت جوراب به مچ و كف پا«

 د.نرو كار مي آن به

 4گز�نۀ .23
 آچار مهره را. وبندد  كار مي سوزن، نخ را به

 1گز�نۀ .24
مناسـبي بـراي كامـل كـردن الگـو       ةشوند. بنابراين شانه گزين دو شكل سمت چپ، هر دو بر يك شيء مشخص (در اينجا كاغذ) اعمال مي

 شوند. است چرا كه هم شانه و هم شامپو بر موي سر اعمال مي

 2گز�نۀ .25
  االر اپراي سيدني در استراليا، تخت جمشيد در قارة آسيا، اهرام مصر در قارة آفريقا و كلوسئوم و برج ايفل در اروپاست.ت

  1گز�نۀ .26
اما سـرو و كـاج هـر دو نـوعي      �اجسرونيست:  كاجسرو نيست و هيچ سروي هم  كاجيو سرو يكسان نيستند، همچنين هيچ  كاج

درختند: 
�اجسرو

 دلايرخت
�اجسروها نوعي گياه:  و همة درخت

دلايرخت

گاه

 

 1گز�نۀ .27
هـا   ها و برخي النگوها از طال هستند و برخي هم نه. همچنين هر طاليي، النگو يا گوشواره نيست. پس رابطة بـين ايـن واژه   ي گوشوارهبرخ

  .مثل شكل صورت سؤال است
  شود: نشان داده مي اي جداگانههاي  با شكل نيز ها ها در ديگر گزينه رابطة بين واژه

»: 2 «گزينة   »:1 «گزينة 
متساوياالضالع قائمالزاو�همثلث مثلث

سهگوش

    

»: 3«گزينة 
سرماخولايردگ&تب

بمچالايري

  
»:4«گزينة 

هنوشابهآب

هنوشدهن&

  

طال

النگو

گوشوالايره
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 2گز�نۀ .28

  دهد: اين رابطه را بهتر نشان مي» 2 «نمودار گزينة هر دو جداگانه نوعي از گل است. » الله«و » گاليول«

گال�ولالله

  گل

 4گز�نۀ .29
  شربت سينه نوعي دارو است:

سنه شربت
دالايرو

  و برخي داروها نوشيدني هستند و برخي نه:    

دالايرو

  هنوشدهن&

هنوشدهن&  وعي نوشيدني است:شربت سينه را بايد از طريق نوشيدن مصرف كرد؛ بنابراين شربت سينه ن

سنه شربت

  

  را كجاي نمودار باال قرار دهيم؟ به كدام شكل زير؟» شربت سينه«جاست كه  اما نكتة مهم اين

  

سنه شربت

دالايرو

هنوشدهن&
        

سنه شربت

دالايرو
هنوشدهن&

        

سنه شربت

دالايرو
هنوشدهن&

  

هاي سينه هم دارو هستند و هم نوشيدني، پس شكل  همة شربت
سنه شربت

دالايرو
هنوشدهن&

 درست است. 

 4گز�نۀ .30

  اند: ها روييدني همة قارچ

دهن&�لايرو

  قالايرچ

     

  اند: ها خوراكي قارچطور برخي  ها و همين و برخي روييدني

دهن&�لايرو

قالايرچ

خولايرا�&
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 1گز�نۀ .31
  عبارت پيشنهادي:

 آمده است. دست  از زمان كشف قضية فيثاغورس تا به حال، بيش از يكصد راه براي اثبات آن به

 2گز�نۀ .32
  عبارت پيشنهادي:

 كند. تر حركت مي شود، سريع تر مي هر قدر به خورشيد نزديك ،ثابت كرد زمين در مسير بيضي شكل خود كپلر

 3گز�نۀ .33
  عبارت پيشنهادي:

 خود، هرگز چيزي را كه نبايد، فاش نكند. پزشكيكند در دوران  بقراط سوگند ياد مي

 4گز�نۀ .34
  عبارت پيشنهادي:

 هاي متعددي كمك گرفت. ل تريجلي براي اثبات وجود فشار هوا و تأثير ارتفاع در ميزان آن از آزمايشنجويا

 1گز�نۀ .35
  عبارت پيشنهادي:

 تم و اهرم، با منجنيق نيز گره خورده است.نام ارشميدس عالوه بر نيروي ارشميدسي، يافتم ياف

 1گز�نۀ .36
  عبارت پيشنهادي:

 تر شدن آن در زمان انبساط، به ويليام هاردي فهماند كه قلب، مركز انتقال خون در بدن است. تيرگي قلب هنگام انقباض و روشن

 4گز�نۀ .37
  عبارت پيشنهادي:

 ين و ساخت يك دستگاه معين هندسي، در تاريخ علم ماندگار است.آوري قوان هاي جديد، بلكه به دليل جمع حل اقليدس نه به دليل كشف راه

 4گز�نۀ .38
  عبارت پيشنهادي:

 توان سرعت سقوط دو جسم مختلف را با هم مقايسه كرد. نظر از مقاومت هوا، نمي گاليله اعتقاد داشت بدون صرف
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 4گز�نۀ .39
  عبارت پيشنهادي:

كه با نبـوغ بـاور نكردنـي    » آنتوان ون لوون هوك«اند، براي مثال  بودههاي علمي كشورهاي پيشرفته ن همة دانشمندان اروپا لزوماً از انجمن
 اي اهل هلند بود. خود ميكروسكوپ را كشف كرد، روستايي ساده

 2گز�نۀ .40
 دهندة كروي بودن زمين است. آشكار شدن تدريجي اجزاي كشتي، براي ساحل نشينان، از نوك دكل تا بدنة آن، نشانكپرنيك عقيده داشت، 

  1گز�نۀ .41
  د:نپيوند به هم مي» كه«ارزش تشكيل شده است كه با حرف  ؤال از دو جملة همعبارت صورت س
  كند.  ها زندگي مي در كوهپايه كهدر دنياست  هاي كمياب و در معرض خطر انقراض ، از گونهگوزن زرد ايراني

  2گز�نۀ .42
عبارت صورت سـؤال  ». يادگرفتن«يعني » ازآموختن «و » ياددادن«يعني » آموختن به«رود:  كار مي ، دو حرف (اضافة) مهم به»آموختن«براي 

  اند.  آنان آموخته ازاند، يعني  مدعي است مسلمانان، حكمت را از يونان ياد گرفته
  4گز�نۀ .43

  »دشمني رابرت هوك مواجه شد. بانيوتون «كنيم:  استفاده مي» با«از حرف اضافة » مواجه شدن«براي فعل 
  1گز�نۀ .44

عبارت صورت سؤال، چنين بيان شـده اسـت كـه    فروشند. در  كسي مي بهخرند و  كسي مي زابه كاربرد حروف (اضافه) دقّت كنيد: كاال را 
  فروختند. كشور چين مي بهترياك را  هاي انگليسي،  شركت

  2گز�نۀ .45
، حروف (اضافة) متفاوتي دارند. در متن صورت سـؤال بـه ايـن    »چيزي ازنيازي  بي«و » چيزي بهنياز «به كاربرد حروف (اضافه) دقّت كنيد: 

  اند.  نياز بوده مال دنيا بي ازاشاره شده است كه برخي دانشمندان جهان با ثروت خانوادگي خود،  نكته
  1گز�نۀ .46

  .دريغ حاكمان برخوردار بودند حمايت بي ازشاعران شود:  استفاده مي» برخوردار بودن«براي » از«حرف (اضافة) 
 4گز�نۀ .47

ـ  كهاورست ة قلّد گوي به خوبي به ساختار حروف ربط دقّت كنيد. عبارت صورت سؤال مي ـ  اسـت،   فـالت تبـت  ة بلندترين قلّ ة بلنـدترين قلّ
  ».جهانة فالت تبت، كه بلندترين قلّة بلندترين قلّ نه تنها«نويسندة اين عبارت، آن را به شكلي ديگر مطرح كرده است:  ست.ه هم جهان

  4گز�نۀ .48
  اند. اي بر او ناميده اند كه تمام فلسفه را حاشيه دانسته بزرگ چنانعبارت صورت سؤال در ستايش افالطون است، برخي فالسفه، افالطون را 
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  3گز�نۀ .49
  شود:  كامل مي» جا كه از آن«با  عبارت ها، كند، پس بين گزينه عبارت صورت سؤال دو جمله دارد كه يكي، دليلِ آن ديگري را بيان مي

  نامند. مي» سنگ«، به معناي »حجر«ي انسان را عصر ساخت، نام دوران نخست زندگ كه انسان نخستين ابزارهاي خود را با سنگ مي جا از آن
  1گز�نۀ .50

گويـد معمـاران عصـر     كند: طبقة حاكم در برابر طبقة اكثريت و مردم عـادي. عبـارت مـي    عبارت صورت سؤال، تقابل و تضادي را بيان مي
طبقـة  بـه هنـر   را  قة مـردم عـادي  طب عناصري از هنر، اند برخاسته و مردم عادي اكثريتة از طبقصفويه در خدمت طبقة حاكمند ولي چون 

شده در متن صورت سؤال، علّـت   ، ضمن تأييد تقابل مطرح»درست است كه«اند. به بيان ديگر، متن صورت سؤال با عبارت  دادهراه  حاكم،
  دهد.  اين دوگانگي ظاهري را نيز نشان مي

  2گز�نۀ .51
ا بايد با فعلـي منفـي پـر كـرد. همچنـين مـتن از دو جملـه        دهد جاي خالي متن ر در ابتداي متن صورت سؤال نشان مي» هيچ كدام«عبارت 

  است:  بهترين گزينه» نتوانسته است«ها را به نحوي درست به هم پيوند بزند. لذا عبارت  آن خالي، در جاي تشكيل شده است كه بايد فعلي
  » ال باشگاه ليورپول، جام اروپايي كسب كند.به اندازة تيم فوتب نتوانسته استهاي بريتانيايي،  هاي فوتبال باشگاه هيچ كدام از تيم«

   2گز�نۀ .52
كننـد، لـذا عبـارت     آيـد. همچنـين موسـيقي را منتقـل نمـي      مـي » از«مانندي در متن صورت سؤال جا افتاده است كـه بـا حـرف اضـافة      فعل

پوسـت امريكـا،    نـان سـياه  گيري و رشد موسيقي رپ در ميـان جوا  مدتي پس از شكل«كند:  متن را به بهترين شكل كامل مي» گرفتن الهام«
  »ن بخشيدند.آويژه جامائيكايي، رنگ ديگري به  هاي افريقايي و به از موسيقي گرفتن الهامهايي با  گروه

 3گز�نۀ .53
» بر) «ة، حرف (اضاف»اعتقاد داشتن«داشته باشد. همچنين » فعل«دهد جاي خالي متن بايد  در متن صورت سؤال، نشان مي» بنابراين«عبارت 

كنـد:   كامـل مـي  » باور بودند«در نتيجه، متن صورت سؤال را عبارت ». بر اين باور بودند«يا » چنين اعتقاد داشتند«توان گفت  خواهد. مي نمي
هـايي از گياهـان و    را بـا عصـاره    كه روح انسان پس از مرگ نيز به بدن نياز دارد، بنابراين جسم انسـان مـرده   باور بودندمصريان بر اين «

  »پوشاندند تا سالم بماند. و بلند ميهايي باريك  پارچه
  3گز�نۀ .54

همچنـين  ».  گويند كسي را به چيزي نمي«، اما »شناسند چيزي مي بهكسي را «در ابتداي متن صورت سؤال دقّت كنيد: » به«به حرف (اضافة) 
چه چيـزي را  «و » را مشهور است چه چيزي«ندارند كه ابتداي كالم آمده است: » را«نيازي به » اعتبار گرفته است«و » است مشهور«هاي  فعل

كامـل  » شناسـند  مـي «هر دو جمالتي نادرست است. متن صورت سؤال را چه از نظر معنا و چه از نظـر دسـتور، عبـارت    » اعتبار گرفته است
و نيـز سـاخت   هـا   كـردن آن بـه زنـدگي اروپـايي     هاي او براي نوسازي زندگي مردم و شبيه را به تالش» پتر كبير«در روسيه، شاه «كند:  مي

  .»شناسند مي، »پترزبورگ سن«شهري بزرگ در نزديكي سوئد آن زمان، 
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  2گز�نۀ .55
تـوانيم   براي ديدن درون يك چاه، مـي »: «عميق«و » پنهان«و » تيره«كند، نه  مي» آشكار«و » روشن«اي  است كه عمق تيرة چاه را شعله واضح

  »شود. مي آشكارور بماند، عمق چاه بر ما بيشتر  تر شعلهور كنيم و درون آن بيندازيم. هر قدر كاغذ بيش كاغذي را شعله
  1گز�نۀ .56

كـرده اسـت،    كردن درونيات خود ميل داشته است. از چه زماني؟ از زماني كه در غار زندگي مي به روايت بشرگويد  متن صورت سؤال مي
ونيات خود، دنياي خود و محيطش داشته اسـت  كردن در ميل به روايت از ديربازبشر دهد كه  هاي درون غارها نشان مي نقّاشي«از ديرباز: 

  » .خود نمايش داده استو بخشي از اين نياز را در هنر 
  2گز�نۀ .57

آيـد. پـس    گسترش يابد، شكوفايي و توسعة ملّـي نيـز در پـي آن مـي     هاي فرهنگي گويد اگر هنرها و ديگر فعاليت متن صورت سؤال مي
از » افـزايش داشـتن  «و » تأثير داشـتن «كنندة متن است. همچنين براي  كامل» نتيجه« كند، عبارتي با معناي متن را كامل نمي» ريشه«عبارت 
هاي فرهنگي، شكوفايي و توسعة ملّي  گسترش هنرها و ديگر فعاليت«كند:  كامل مي» به دنبال«شود. متن را عبارت  استفاده نمي» را«حرف 

  »دارد. به دنبالرا 
  2گز�نۀ .58

هـا مـديون هسـتند. دقّـت كنيـد       ها به آن اند، پس انسان كار گرفته به نيازِ خود، خطّ جديدي را به بنا» ها فنيقي«گويد  متن صورت سؤال مي
هـا   انسـان «، بلكه مديوننـد:  »اند ها نداشته توانايي نوشتن را به فنيقي«، »توانايي نوشتن را نيازمند نيستند«، »نوشتن را مربوط نيستند  توانايي«

چرا كه اينان به سرعت بيشتري براي نوشتن نياز داشتند و خطوط تصويري پاسـخگوي نيـاز    مديونند، »ها قيفني«تواناييِ نوشتنِ خود را به 
  »آنان نبود.

  4گز�نۀ .59
بخش مهمي از «است: » اختراع«ها همه  دانست، اين» دانش«يا » اتّفاق«، »كشف«توان  را نمي» ريسندگي هاي ماشين«و » تگلراف«، »قايق بخار«

هـاي ريسـندگي، از    و ماشـين  1837، تگلراف در سال 1807نوزدهم ميالدي رخ داده است. قايق بخار در سال  بشري در قرن اختراعات
  » اين دست است.

  4گز�نۀ .60
 بخشـيدن  ، نـوعي عموميـت  »كشـد  كشد، همان نيرويي باشد كه زمين را به سمت خورشيد مي نيرويي كه سيب را به سمت زمين مي«كه  اين

كشـد، همـان نيرويـي     آيا نيرويي كه سيب را به سمت زمين مي«به نظرية جاذبه بود:  بخشيدن عموميتاست. پس هنر نيوتون در  (تعميم)
  »كشد؟ است كه زمين را به سمت خورشيد مي
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  1گز�نۀ .61
  كند و باز با باز. با كبوتر پرواز مي كبوتركند، براي مثال  گويد هر جنسي با همجنس خود پرواز مي بيت صورت سؤال مي

  2گز�نۀ .62
  كند. گيرد كه كار مي را آن كسي مي مزدرسد.  گويد كسي كه رنج نبرده است، به گنجي هم نمي بيت صورت سؤال مي

  2گز�نۀ .63
  رود. فرو مي چاهكَنَد، خودش هم در همان  گويد كسي كه چاه مي بيت صورت سؤال مي

  1گز�نۀ .64
ايراد نگيرند، بلكه آن را  بگو تا كمشود. پس سخن را  گويد اگر سخن بسيار بگويي، ايرادهاي سخنت هم بيشتر مي بيت صورت سؤال مي

  به كار بگيرند.
  3گز�نۀ .65

وجـو   خـود، جـاي بـاالتري جسـت     جايگاهگويد از  كند و مي اشاره مي» پا را از گليم خود درازتر كردن«بيت صورت سؤال به عبارت كنايي 
  خود دراز نكن.   گليمنكن؛ پايت را بيش از 

  4گز�نۀ .66
  دهند. نمي هاي پليد را به انسان پاكانرسد و هرگز جاي  ست ميچه قسمت خود او گويد هر كسي به آن بيت صورت سؤال مي

  2گز�نۀ .67
آن قـدر  از مـا  تو را نگويم، هر كـدام   عيبكند: اي خواجه، تو عيبِ من مگو تا من هم  جويي دور مي بيت صورت سؤال، مخاطب را از عيب

  از ديگري بدتريم!اي  در زمينهكه هر كدام بد هست 
  4گز�نۀ .68

خواهي خانه را روشـن ببينـي، بايـد بـا      بينند، نقشِ خود آن بينندگان است؛ اگر مي ديگران در شاعر مي گويد هر چه بيت صورت سؤال مي
  داخل خانه شوي.  ،شمع

  2گز�نۀ .69
  برد، نامِ نيكوست. از زمانه مي عادلچه  برد، در حالي كه آن گويد ظلم نيرو را از دل و دست ملك، مي بيت صورت سؤال مي

  1گز�نۀ .70
نـام هـم بـر انسـان چنـين       شود. همراهي بـا مـردم زشـت    وپز است، سياه مي شيند، كه محلّ آتش و دود پختاگر كسي در كنار ديگدان بن

 تأثيري دارد.

 3گز�نۀ .71
  كنند. مي تحملرنج را 
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 1گز�نۀ .72
  ساخت اهرام روي آورند.  بههاي مصر  است: فرعون» به«، حرف »روي آوردن«حرف (اضافة) مناسب براي 

 3گز�نۀ .73
هـاي   را نساختند كه فقط از آن نگهداري كنند: فرعون  ساختند، نه براي كسي ديگر. همچنين آن هاي مصر اهرام را براي خودشان فرعون

  روي آوردند. خودمصر به ساخت اهرام سنگي براي 
 4گز�نۀ .74

  خود وعدة بازگشت دادند.  بهاست: گروهي از اين مردم، » به«، حرف »وعده دادن«حرف (اضافة) مناسب براي 
 2گز�نۀ .75

و امثـالِ  » بـا  نبرد موفّـق «و » پيروزي بر«هاي او را آزاد كرد. دقّت كنيد  نبوكدنصر، گروگان شكستش با گويد كورو متن صورت سؤال مي
  ارتباط است.  نيز با متن بي» گروگان«رساند. واژة  به تنهايي معنا را نمي» نبرد«و » پيروزي«آن نيز ممكن است متن را كامل كنند، اما 

 2گز�نۀ .76
  .بيدادشناسند و عدالت را از  ظلم را از داد باز مي :داند شناسد و جدا مي از هم بازمي متن لوح حمورابي دو چيز متضاد را

 3گز�نۀ .77
شـناختند،   ديدنـد و بـازمي   ها، بر اساس چيزهـايي كـه از تغييـر جايگـاه اجـرام آسـماني مـي        ها و آشوري گويد بابلي صورت سؤال مي متن

  آن دوران آغاز شده است.از  يبين طالعدانستند، پس  ميها را به آن مربوط  سرنوشت انسان
 4گز�نۀ .78

هـا،   شود كه جايگاه اجرام آسماني ثابت نيست. يعني پس از ايـن تـالش   ها بررسي متوجه مي انسان متمدن متن صورت سؤال، پس از سال
  شود.  و آشكار مي معلومتغيير جايگاه اجرام آسماني بر انسان 

 1گز�نۀ .79
سرنوشـت   بـه ت: انسان متمدن متن صـورت سـؤال، جايگـاه اجـرام آسـماني را      اس» به«، حرف »مربوط كردن«حرف (اضافة) مناسب براي 

   كردند. مربوط مي
 2گز�نۀ .80

و اشـاره  » هفته«در متن صورت سؤال، اشاره به نام » زحل«و » مشتري«، »ماه«، »مريخ«، »زهره«، »تير«، »خورشيد« اشاره به هفت جرم آسمانيِ
هـا عمـر خـود را بـه      شـود: انسـان   كامل مي» هفت«با واژة  سؤال كند متن صورت علوم ميهاي آسماني، م اين جرم ابه ارتباط نام روز هفته ب

 روز تقسيم كردند. هفت
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 2گز�نۀ .81
هاي  كند. به تفاوت كاربرد واژه اي كامل شود كه به دليل و سبب اشاره مي واضح است كه جاي خالي نخست متن صورت سؤال بايد با واژه

بيشتر به دليل آوردن براي كاري پيش از انجام آن مربوط اسـت  » بهانه«، واژة »توجيه«و » بهانه«هاي  ژهتوجه كنيد. بين وا» توجيه«و » بهانه«
مردمـان جزايـري متعـدد بـه     «گـردد:   به دليل آوردن پس از انجامِ آن. اين قسمت از متن صورت سؤال، به پيش از جنگ برمي» توجيه«و 

  »ا پادشاه تروآ رفتند.انتقام گرفتن از رخدادي شوم، به نبرد بة بهان
 3گز�نۀ .82

ها از قبل معلوم بوده است. متن صورت سـؤال، دربـارة حيلـة ايـن      مردمانِ ديگر جزاير يوناني با تروايي» دشمني«طبق متن صورت سؤال، 
ن روي آوردند: اسب چوبي بزرگي ساختند و تعـدادي از لشـكريان خـود را درون آ    گري حيلهها به  نآمردمان در ساخت اسب ترواست: 

  ن وارد قلعه شدند و شهر را نابود كردند. آها دادند و با استفاده از  جاي دادند و آن را به شكل هديه به تروايي
 3گز�نۀ .83

  كند.  را ترك مي ساحلواضح است كه كشتي، 
 2گز�نۀ .84

پـس از   شـده  پنهـان شده بودنـد. ايـن لشـكريانِ     پنهان ، درون اسب چوبي ديگر جزاير يوناني طبق متن صورت سؤال، بخشي از لشكريانِ
  شهر را نابود كردند.  كمي بعد با كمك نيروهاي خود ها از آن بيرون آمدند و  تروايي  فريب

 2گز�نۀ .85
خـود   رزمان همها از آن بيرون آمدند و درهاي قلعه را به روي  تروايي  ِ چوبي، پس از فريب طبق متن صورت سؤال، لشكريانِ درون اسب

 گشته بودند. پس لشكريان به درون قلعه ريختند و شهر را نابود كردند.هاي خود به ساحل باز گشودند كه با كشتي

 2گز�نۀ .86
آمده است. لذا در پايان اين قسمت، نيازي به ذكر دوبارة آن نيسـت.  » مشهور«واضح است كه در قسمت نخست متنِ صورت سؤال، كلمة 
جزيـره  ايـن  كنـد: شـهرت نـام     ه تنهايي آن را كامل مـي ب» است«كند، لذا فعل  همچنين متن، دربارة نيكنامي يا بدنامي جزيره صحبت نمي

  .است» شيطان تاسماني«و » ببر تاسماني«عمدتاً به دليل حيوانات خاص آن، از جمله 
 2گز�نۀ .87

» خـوراك «هـا، تنهـا    كند. بـين گزينـه   هاي انقراض ببر تاسماني صحبت مي در قسمت مورد نظر از متن صورت سؤال، نويسنده دربارة علّت
و  خـوراك اين حيـوان بـا ورود مهـاجرين بـه اسـتراليا و در پـي بيمـاري، كـاهش         «شود:  م شود، منجر به انقراض جانور مياست كه اگر ك

  .»سرعت منقرض شد هاي مهاجر، به درگيري با انسان
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 1گز�نۀ .88
  ، شيطان تاسماني در اين جزيره هست. بر خالف آنمتن صورت سؤال مدعي است ببر تاسماني منقرض شده است، اما 

 1گز�نۀ .89
نام يك جزيره است. در قسمت مورد نظر نيز نويسـنده مـدعي اسـت شـيطان تاسـماني را      » تاسماني«كند كه  تن صورت سؤال از ابتدا اشاره ميم

  كند.  را رد مي» منازل«و » باغ وحش«هاي  دقّت كنيد كه ديگر گزينه» به شكل آزاد«به شكل آزاد يافت. به عبارت  جزيرهتوان در اين  همچنان مي
 4گز�نۀ .90

يچ شـكل  ، پس بـه هـ  دهد تري نيز نشان مي شود و در اسارت، از خود رفتار وحشيانه اهلي نمي گويد شيطان تاسماني متن صورت سؤال مي
  نيست.  مناسببراي نگهداريِ خانگي 

 1گز�نۀ .91
كننـدة   يـه و نيـز مصـرف   مـواد اول  در پياند: اين كشورها،  ها به دنبالِ چيزي بوده گويد آن متن صورت سؤال با ذكر نام برخي كشورها، مي

  بيشتر بودند.
 4گز�نۀ .92

  شدند. آن مي راهيرفتند و  هاي جديد مي ها به سراغ سرزمين گويد آن متن صورت سؤال با ذكر نام برخي كشورها، مي
 4گز�نۀ .93

دم به آن قتل مربوط بـوده اسـت. مـر    صربستاناش خواهانِ جنگ با صربستان شده است، كشور  منطقاً وقتي اتريش به بهانة قتل شاهزاده
  هستند.  صربصربستان نيز به وضوح 

 2گز�نۀ .94
پس اتّحـاد پيشـينِ او بـا كشـورهاي      .طبق ادعاي متن صورت سؤال، ايتاليا از اتّحاد پيشين خود بازگشته و به جبهة انگلستان پيوسته است

  بوده است. اتريشآلمان يا يعني طرف ديگرِ جنگ،
 2گز�نۀ .95

 .آلمانيعني اتريش و  شود، خوردة جنگ در پايانِ آن تحريم مي جناحِ شكست

 1گز�نۀ .96
  كند. ها، تغيير مي است كه در اصطالح اوليه، معناي »لغوي«و » اصيل«معناي 

 2گز�نۀ .97
، همان مفهومِ عبارت پـيش از آن را دارد، يعنـي   »بر چيزي يا نامي بعد از نقل آن چيز از اولين موضوعش است قومي اتفاقِ«مفهوم عبارت 

معناي خاص قراردادي آنـان   افرادي،اي است كه در ميان  كلمه ،است و به معناي مصطلح يكديگربا  كردن صلح اصطالح در لغت به معني «
  را قرار داد.» به بيانِ ديگر«توان  پس بين اين دو عبارت، مي». را دهد


