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می خواهیم کارت هایی بسازیم که در سمت راست آن ها یکی از حروف {ن، ي، ب، ج، الف} و در سمت چپ آن ها عدد  رقمی بدون رقم صفر نوشته - 1
شود. چند کارت می توانیم بسازیم؟ (تکرار ارقام مجاز است.)

با ارقام  چند عدد  رقمی زوج بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟ - 2

سه مداد قرمز , مشکی , زرد و  خودکار و 3 روان نویس متفاوت داریم به چند طریق می توان یک مداد یا یک خودکار یا یک روان نویس انتخاب کرد؟ - 3

مطابق شکل بین چهار شهر   راه هاي مختلفی وجود دارد. به چند طریق می توان از  به  مسافرت کرد؟ - 4

در یک میز سه نوع کیک و چهار نوع بستنی و دو نوع نوشیدنی موجود است به چند طریق می توان یک کیک یا یک بستنی یا یک نوشیدنی انتخاب - 5
کرد؟

با ارقام  تا  چند عدد  رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟ - 6

در یک دوره بازي  تیم شرکت کرده اند. اگر بازي ها رفت و برگشت باشد و هم تیم ها با هم بازي داشته باشند، در پایان دور رفت چند بازي انجام - 7
شده است؟

فردي می خواهد دوستش را به یکی از مکان هاي رستوران یا آب میوه فروشی ببرد در رستوران  نوع غذا و در آب میوه فروشی  نوع آب میوه وجود - 8
دارد. او به چند طریق می تواند دوستش را مهمان کند؟

شخصی قصد دارد از شهر تهران به شهر مشهد سفر کرده و سپس به شهر تهران بازگردد. اگر مطابق شکل زیر بین این دو شهر راه هایی وجود داشته - 9
باشد، اما یکی از مسیرهاي میان شهر تهران و سمنان مسدود شده باشد و نتوان از آن عبور و مرور کرد، در این صورت به چند طریق این عمل امکان پذیر

است؟

چند عدد طبیعی چهاررقمی فرد وجود دارد که دهگان و صدگان آن، رقمی فرد نباشد؟ - 10

و و باشد، حاصل عبارت  کدام است؟ اگر - 11

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: پیش آزمون 19 مهر انسانی جدید
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مطابق شکل بین چهار شهر   راه هاي مختلفی وجود دارد. به چند طریق می توان از  به  مسافرت کرد؟ - 4

در یک میز سه نوع کیک و چهار نوع بستنی و دو نوع نوشیدنی موجود است به چند طریق می توان یک کیک یا یک بستنی یا یک نوشیدنی انتخاب - 5

با ارقام  تا  چند عدد  رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟ - 6

در یک دوره بازي  تیم شرکت کرده اند. اگر بازي ها رفت و برگشت باشد و هم تیم ها با هم بازي داشته باشند، در پایان دور رفت چند بازي انجام - 7

فردي می خواهد دوستش را به یکی از مکان هاي رستوران یا آب میوه فروشی ببرد در رستوران  نوع غذا و در آب میوه فروشی  نوع آب میوه وجود - 8
دارد. او به چند طریق می تواند دوستش را مهمان کند؟

مطابق شکل بین چهار شهر   راه هاي مختلفی وجود دارد. به چند طریق می توان از  به  مسافرت کرد؟ - 4

12

15

241810

820810900

100180

فردي می خواهد دوستش را به یکی از مکان هاي رستوران یا آب میوه فروشی ببرد در رستوران  نوع غذا و در آب میوه فروشی  نوع آب میوه وجود - فردي می خواهد دوستش را به یکی از مکان هاي رستوران یا آب میوه فروشی ببرد در رستوران  نوع غذا و در آب میوه فروشی  نوع آب میوه وجود84 - فردي می خواهد دوستش را به یکی از مکان هاي رستوران یا آب میوه فروشی ببرد در رستوران  نوع غذا و در آب میوه فروشی  نوع آب میوه وجودر8 - فردي می خواهد دوستش را به یکی از مکان هاي رستوران یا آب میوه فروشی ببرد در رستوران  نوع غذا و در آب میوه فروشی  نوع آب میوه وجودر8 - فردي می خواهد دوستش را به یکی از مکان هاي رستوران یا آب میوه فروشی ببرد در رستوران  نوع غذا و در آب میوه فروشی  نوع آب میوه وجودر8 - فردي می خواهد دوستش را به یکی از مکان هاي رستوران یا آب میوه فروشی ببرد در رستوران  نوع غذا و در آب میوه فروشی  نوع آب میوه وجودر8 - 8

45شاا 45ش 45ش 45ش اشااشا
45ففف 45ف 45شفششفش 45ش 45ف 45ش

اا ضا

در یک دوره بازي  تیم شرکت کرده اند. اگر بازي ها رفت و برگشت باشد و هم تیم ها با هم بازي داشته باشند، در پایان دور رفت چند بازي انجام - در یک دوره بازي  تیم شرکت کرده اند. اگر بازي ها رفت و برگشت باشد و هم تیم ها با هم بازي داشته باشند، در پایان دور رفت چند بازي انجامض7 - 7

اضا
در یک دوره بازي  تیم شرکت کرده اند. اگر بازي ها رفت و برگشت باشد و هم تیم ها با هم بازي داشته باشند، در پایان دور رفت چند بازي انجامر - در یک دوره بازي  تیم شرکت کرده اند. اگر بازي ها رفت و برگشت باشد و هم تیم ها با هم بازي داشته باشند، در پایان دور رفت چند بازي انجامر7 - 7
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در یک میز سه نوع کیک و چهار نوع بستنی و دو نوع نوشیدنی موجود است به چند طریق می توان یک کیک یا یک بستنی یا یک نوشیدنی انتخابه - در یک میز سه نوع کیک و چهار نوع بستنی و دو نوع نوشیدنی موجود است به چند طریق می توان یک کیک یا یک بستنی یا یک نوشیدنی انتخابه5 - در یک میز سه نوع کیک و چهار نوع بستنی و دو نوع نوشیدنی موجود است به چند طریق می توان یک کیک یا یک بستنی یا یک نوشیدنی انتخابر5 - در یک میز سه نوع کیک و چهار نوع بستنی و دو نوع نوشیدنی موجود است به چند طریق می توان یک کیک یا یک بستنی یا یک نوشیدنی انتخابر5 - 5
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مطابق شکل بین چهار شهر   راه هاي مختلفی وجود دارد. به چند طریق می توان از  به  مسافرت کرد؟ - مطابق شکل بین چهار شهر   راه هاي مختلفی وجود دارد. به چند طریق می توان از  به  مسافرت کرد؟ک4 - 4

زکز
مطابق شکل بین چهار شهر   راه هاي مختلفی وجود دارد. به چند طریق می توان از  به  مسافرت کرد؟ر - مطابق شکل بین چهار شهر   راه هاي مختلفی وجود دارد. به چند طریق می توان از  به  مسافرت کرد؟ر4 - 4
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اگر تساوي   به ازاي هر مقدار  برقرار باشد، آنگاه  کدام است؟ - 12

اگر  و  حاصل  برابر کدام است؟ - 13

ساده شده ي عبارت  کدام است؟   - 14

مجموع ارقام   کدام است؟ - 15

اگر  و  باشد، حاصل  کدام است؟ - 16

در تجزیۀ عبارت  کدام عامل وجود ندارد؟ - 17

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟ - 18

به ازاء کدام مقدار  عبارت  مربع کامل است؟ - 19

حاصل عبارت  کدام است؟ - 20

، باشد، حاصل  کدام است؟ اگر ، - 21

عبارت  بر کدام یک از عبارت هاي زیر بخش پذیر است؟ - 22

حاصل عبارت  برابر است با: - 23

بزرگ ترین مقسوم علیه مشترك   و  کدام است؟ - 24

، کدام است؟ حاصل عبارت  - 25
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اگر  و  باشد، حاصل  کدام است؟ - 16

 کدام عامل وجود ندارد؟

 باشد، حاصل  کدام است؟

به ازاء کدام مقدار  عبارت  مربع کامل است؟ - 19

 کدام است؟

 باشد، حاصل  کدام است؟
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حاصل عبارت  کدام است؟ - 26

اگر  و  باشد، آنگاه  کدام است؟ - 27

حاصل عبارت  کدام است؟ - 28

عبارت  برابر است با: - 29

، مجموع دو عدد اول و دو عدد آخر از سمت چپ کدام است؟ در یکی از سطرهاي مثلث خیام، دو عدد اول از سمت چپ عبارت اند از  و  - 30

تولیدکنندگان در مقابل استفاده از سرمایه فیزیکی،  .................. آن را به صاحبان آن می پردازد و هم چنین در برابر به کارگیري نیروي انسانی به - 31
کارگران و کارمندان خود  .................. می پردازد.

قیمت یا اجاره - مزد یا حقوق سود یا زیان - حقوق یا بیمه بهره یا بهاي - حقوق یا دستمزد سود یا بهره ي - حقوق یا حق الزحمه

«کشور ژاپن طی یک برنامه ي  ساله در جهت بهبود اوضاع اقتصادي و به دنبال آن بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور، اقدام به شناسایی و - 32
بهره برداري مطلوب از منابع و امکانات موجود و در دسترس کرده بود و نتیجه ي این عملیات افزایش میزان منافع حاصل از تولید و ایجاد سطح باالتري از

رفاه عمومی در کشورشان شد»؛ این مطلب به کدام یک از پرسش هاي اقتصادي زیر اشاره دارد؟

بهره برداري بهینه چه پیامدهاي اقتصادي دارد؟ مالك موفقیت کشورها چیست؟

مالك بهترین استفاده از منابع و امکانات کدام است؟ محدودیت منابع و امکانات چگونه از بین می رود؟

این جمله «انسان موجودي کمال جو است» به چه معنی است؟ - 33

با رفع پاره اي از نیازها، احساس بی نیازي به او دست می دهد و در پی سعادت واقعی می رود. 

با رفع پاره اي از نیازها، احساس بی نیازي به او دست نمی دهد و نیازهاي تازه اي در او شکل می گیرد.

فقط به دنبال کمال و معنویت است و به دنبال رفع نیازهایش نمی رود.

انسان موجودي سیري ناپذیر است و به دنبال ارتقاء کمال مادي خود می باشد.

انسان قدرت خلق اشیاء را  .................. اما می تواند  .................. با برنامه ریزي و تالش خود در مواد و محیط تغییر ایجاد و تولید کند.  - 34

ندارد - ناآگاهانه دارد - آگاهانه دارد - ناآگاهانه ندارد - آگاهانه

درکشوري   ظرفیت تولید برق نیروگاه به مصرف خانوارها می سد. تعداد خانوارها 19 میلیون و هرکدام از آن ها شامل  نفر است و هر خانوار به  - 35

واتی مصرف می کند. بر این اساس، به ترتیب : (از راست به چپ) طور متوسط  المپ 

واتی مصرف کند، میزان صرفه جویی خانوارها چند مگاوات است؟ الف) در صورتی که هر خانوار تصمیم بگیرد فقط  المپ 
ب) ظرفیت تولید برق نیروگاه چند مگاوات است؟

ج) با این میزان صرفه جویی، ظرفیت تولید برق نیروگاه چند درصد افزایش می یابد؟
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، مجموع دو عدد اول و دو عدد آخر از سمت چپ کدام است؟ در یکی از سطرهاي مثلث خیام، دو عدد اول از سمت چپ عبارت اند از  و  - 30

تولیدکنندگان در مقابل استفاده از سرمایه فیزیکی،  .................. آن را به صاحبان آن می پردازد و هم چنین در برابر به کارگیري نیروي انسانی به - 31
کارگران و کارمندان خود  .................. می پردازد.

قیمت یا اجاره - مزد یا حقوق سود یا زیان - حقوق یا بیمه بهره یا بهاي - حقوق یا دستمزد سود یا بهره ي - حقوق یا حق الزحمه

«کشور ژاپن طی یک برنامه ي  ساله در جهت بهبود اوضاع اقتصادي و به دنبال آن بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور، اقدام به شناسایی و - 32
بهره برداري مطلوب از منابع و امکانات موجود و در دسترس کرده بود و نتیجه ي این عملیات افزایش میزان منافع حاصل از تولید و ایجاد سطح باالتري از

رفاه عمومی در کشورشان شد»؛ این مطلب به کدام یک از پرسش هاي اقتصادي زیر اشاره دارد؟

بهره برداري بهینه چه پیامدهاي اقتصادي دارد؟

مالك بهترین استفاده از منابع و امکانات کدام است؟ محدودیت منابع و امکانات چگونه از بین می رود؟

این جمله «انسان موجودي کمال جو است» به چه معنی است؟ - 33

با رفع پاره اي از نیازها، احساس بی نیازي به او دست می دهد و در پی سعادت واقعی می رود. 

با رفع پاره اي از نیازها، احساس بی نیازي به او دست نمی دهد و نیازهاي تازه اي در او شکل می گیرد.

، مجموع دو عدد اول و دو عدد آخر از سمت چپ کدام است؟ در یکی از سطرهاي مثلث خیام، دو عدد اول از سمت چپ عبارت اند از  و  - ، مجموع دو عدد اول و دو عدد آخر از سمت چپ کدام است؟301 در یکی از سطرهاي مثلث خیام، دو عدد اول از سمت چپ عبارت اند از  و  - ، مجموع دو عدد اول و دو عدد آخر از سمت چپ کدام است؟30 در یکی از سطرهاي مثلث خیام، دو عدد اول از سمت چپ عبارت اند از  و  - ، مجموع دو عدد اول و دو عدد آخر از سمت چپ کدام است؟3010 در یکی از سطرهاي مثلث خیام، دو عدد اول از سمت چپ عبارت اند از  و  - 30

222628
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اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايا میزان سود ساالنۀ حسابداري و سود ویژة آن با توجه به موارد ذیل چند تومان خواهد بود؟و میزان سود ساالنۀ حسابداري و سود ویژة آن با توجه به موارد ذیل چند تومان خواهد بود؟و میزان سود ساالنۀ حسابداري و سود ویژة آن با توجه به موارد ذیل چند تومان خواهد بود؟ر میزان سود ساالنۀ حسابداري و سود ویژة آن با توجه به موارد ذیل چند تومان خواهد بود؟ - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايا38 - 38
 میزان سود ساالنۀ حسابداري و سود ویژة آن با توجه به موارد ذیل چند تومان خواهد بود؟ا میزان سود ساالنۀ حسابداري و سود ویژة آن با توجه به موارد ذیل چند تومان خواهد بود؟

اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايش - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايش38 - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه براياشا38 - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايا38 - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايش38 - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايا38 - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايم38 - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايم38 - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايشمش38 - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايش38 - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايم38 - اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت بنگاه برايش38 - 38
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کدام گزینه نشانگر پاسخ درست پرسش هاي زیر است؟ - 39
الف) هریک از موارد بیان شده به ترتیب به کدام عامل تولید اشاره دارد؟

«تراکتور براي کشاورز - دریا در فعالیت هاي صیادي - کارآفرین - کامیون براي شرکت هاي حمل و نقل - مواد خام استخراج شده از معادن در فعالیت هاي
صنعتی»

ب) در هر کسب و کاري میزان کارآفرینی چگونه محاسبه می شود؟
ج) سرمایۀ مالی چگونه به تولید کمک می کند؟

د) کدام عامل تولید به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود و چرا؟

الف) سرمایۀ فیزیکی - زمین - عامل انسانی - سرمایۀ فیزیکی - زمین، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب
سایر عوامل تولید را برعهده دارد.

الف) سرمایۀ فیزیکی - زمین - عامل انسانی - سرمایۀ فیزیکی - زمین، ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورد استفاده
قرار می گیرد و تولیدکننده با آن ارزش افزوده ایجاد می کند. د) سرمایۀ فیزیکی، زیرا انسان براي بهره برداري از منابع طبیعی عالوه بر کار به سرمایه نیز نیازمند است.

الف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀ
فیزیکی، زیرا انسان براي بهره برداري از منابع طبیعی عالوه بر کار به سرمایه نیز نیازمند است.

الف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می 
گیرد و تولیدکننده با آن ارزش افزوده ایجاد می کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.

پاسخ درست و کامل دو سؤال زیر در کدام گزینه مطرح شده است؟ - 40
الف) « .................. » با دقت دربارة منافع و هزینه ها کمک می کند سازمان ها و کشورها در استفاده از منابع و امکاناتشان بهترین را انتخاب کنند. نتیجۀ این
تالش فکري، پدید آمدن « .................. » است. با گسترش و پیشرفت تمدن بشري این نتیجۀ تالش فکري بشري، تکامل یافت و با عنوان « .................. » در

جایگاه یکی از مهم ترین دانش هاي بشري و علوم دانشگاهی قرار گرفت.
ب) عوامل مولد انسانی عبارتند از: صاحب کسب و کار و محصول یا « .................. » و کارگر ساده یا « .................. » و ابزار تولید یا « .................. » که در

واقع حاصل کار گذشتۀ انسان هاست.

الف) علم اقتصاد - اندیشۀ اقتصادي - دانش اقتصادي ب) مدیر - نیروي کار - سرمایۀ مالی

الف) دانش اقتصادي- اندیشۀ اقتصادي - علم اقتصادي ب) کارفرما - نیروي کار - سرمایۀ فیزیکی

الف) اندیشۀ اقتصادي - دانش اقتصاد - علم اقتصاد ب) کارآفرین - نیروي کار بدون تخصص - منابع طبیعی

الف) دانش اقتصاد - علم اقتصاد - اندیشۀ اقتصادي ب) متخصص - نیروي کار بدون تخصص - منابع مادي

با روي کار آمدن کدام سلسله بازگشت به شیوه و الگوي گذشتگان در ادبیات، پررونق تر از گذشته شد؟ - 41

زندیه افشاریه قاجار صفویه

در ایجاد نهضت بازگشت ادبی کدامیک از عوامل زیر تأثیر نداشت؟ - 42

تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاري تاراج کتابخانه ي اصفهان

توجه به ادبیات در دربار قاجاریه سفر هاي شاهان قاجار به فرنگ

کدام یک از افراد زیر انجمن ادبی نشاط را تأسیس کرد؟ - 43

عبدالوهاب نشاط فتحعلی شاه کریم خان زند مشتاق اصفهانی

کدامیک از شاعران زیر به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند؟ - 44

فروغی بسطامی مجمر اصفهانی سروش اصفهانی نشاط اصفهانی

هر دو مورد کدام گزینه از عوامل مؤثر بر ایجاد نهضت بازگشت ادبی بوده است؟ - 45

ظهور موضوعات جدید در ادبیات – رهایی از انحطاط اواخر دورة صفوي فقر فرهنگی جامعه – سستی و رخوت حاکم بر ادبیات

تاراج کتابخانۀ اصفهان – سفر شاهان قاجار به فرنگ رونق مّداحی شاهان توسط شاعران – تضعیف جامعه بر اثر شکست از روسیه
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الف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀ
فیزیکی، زیرا انسان براي بهره برداري از منابع طبیعی عالوه بر کار به سرمایه نیز نیازمند است.

الف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می 
گیرد و تولیدکننده با آن ارزش افزوده ایجاد می کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.

پاسخ درست و کامل دو سؤال زیر در کدام گزینه مطرح شده است؟ - 40
الف) « .................. » با دقت دربارة منافع و هزینه ها کمک می کند سازمان ها و کشورها در استفاده از منابع و امکاناتشان بهترین را انتخاب کنند. نتیجۀ این
تالش فکري، پدید آمدن « .................. » است. با گسترش و پیشرفت تمدن بشري این نتیجۀ تالش فکري بشري، تکامل یافت و با عنوان « .................. » در

جایگاه یکی از مهم ترین دانش هاي بشري و علوم دانشگاهی قرار گرفت.
ب) عوامل مولد انسانی عبارتند از: صاحب کسب و کار و محصول یا « .................. » و کارگر ساده یا « .................. » و ابزار تولید یا « .................. » که در

واقع حاصل کار گذشتۀ انسان هاست.

الف) علم اقتصاد - اندیشۀ اقتصادي - دانش اقتصادي ب) مدیر - نیروي کار - سرمایۀ مالی

الف) دانش اقتصادي- اندیشۀ اقتصادي - علم اقتصادي ب) کارفرما - نیروي کار - سرمایۀ فیزیکی

الف) اندیشۀ اقتصادي - دانش اقتصاد - علم اقتصاد ب) کارآفرین - نیروي کار بدون تخصص - منابع طبیعی

الف) دانش اقتصاد - علم اقتصاد - اندیشۀ اقتصادي ب) متخصص - نیروي کار بدون تخصص - منابع مادي

با روي کار آمدن کدام سلسله بازگشت به شیوه و الگوي گذشتگان در ادبیات، پررونق تر از گذشته شد؟
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شفششفشفف
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ریریر یلیل
ب) عوامل مولد انسانی عبارتند از: صاحب کسب و کار و محصول یا « .................. » و کارگر ساده یا « .................. » و ابزار تولید یا « .................. » که درعب) عوامل مولد انسانی عبارتند از: صاحب کسب و کار و محصول یا « .................. » و کارگر ساده یا « .................. » و ابزار تولید یا « .................. » که درع

لعل
ب) عوامل مولد انسانی عبارتند از: صاحب کسب و کار و محصول یا « .................. » و کارگر ساده یا « .................. » و ابزار تولید یا « .................. » که دررب) عوامل مولد انسانی عبارتند از: صاحب کسب و کار و محصول یا « .................. » و کارگر ساده یا « .................. » و ابزار تولید یا « .................. » که درر

رترت ک

تالش فکري، پدید آمدن « .................. » است. با گسترش و پیشرفت تمدن بشري این نتیجۀ تالش فکري بشري، تکامل یافت و با عنوان « .................. » درکتالش فکري، پدید آمدن « .................. » است. با گسترش و پیشرفت تمدن بشري این نتیجۀ تالش فکري بشري، تکامل یافت و با عنوان « .................. » در

تکت د

تالش فکري، پدید آمدن « .................. » است. با گسترش و پیشرفت تمدن بشري این نتیجۀ تالش فکري بشري، تکامل یافت و با عنوان « .................. » دردتالش فکري، پدید آمدن « .................. » است. با گسترش و پیشرفت تمدن بشري این نتیجۀ تالش فکري بشري، تکامل یافت و با عنوان « .................. » در

الف) « .................. » با دقت دربارة منافع و هزینه ها کمک می کند سازمان ها و کشورها در استفاده از منابع و امکاناتشان بهترین را انتخاب کنند. نتیجۀ اینیالف) « .................. » با دقت دربارة منافع و هزینه ها کمک می کند سازمان ها و کشورها در استفاده از منابع و امکاناتشان بهترین را انتخاب کنند. نتیجۀ اینی
تالش فکري، پدید آمدن « .................. » است. با گسترش و پیشرفت تمدن بشري این نتیجۀ تالش فکري بشري، تکامل یافت و با عنوان « .................. » در

ی

تالش فکري، پدید آمدن « .................. » است. با گسترش و پیشرفت تمدن بشري این نتیجۀ تالش فکري بشري، تکامل یافت و با عنوان « .................. » در

ره
الف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می االف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می ا کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.و کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.و

الف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می شالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می ش کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.ا کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.

الف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می االف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می شالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می االف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می اشا کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.ش کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.

 کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.ا کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.ش کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.ا کند. د) عوامل انسانی، زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.

الف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می شالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می مالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می شالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می الف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می مالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی، ب) نوآوري ضرب در خطرپذیري، ج) خدمات سرمایۀ مالی در جریان تولید مورداستفاده قرار می م

کز

الف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀکالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀ

زکز
الف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀرالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀمالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀرالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀرمرالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀمالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀمالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀرالف) زمین - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ فیزیکی - سرمایۀ مالی - سرمایۀ مالی،  ب) تعداد کسب و کار جدید ضرب در سودآوري، ج) با تبدیل به عوامل تولید دیگر، د) سرمایۀر



نویسندگان آثار کدام گزینه، کامًال درست معرفی شده اند؟ - 46

شمس الّدین و قمر: محّمد باقر میرزا خسروي – امثال و حکم: دهخدا

تاریخ بیداري ایرانیان: ناظم االسالم کرمانی – داستان باستان: میرزا حسن خان بدیع

سرگذشت حاجی باباي اصفهانی: میرزا حبیب اصفهانی – تاریخ تطّور نظم فارسی: بهار

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: بهار – شمس و طغرا: میرزا آقا تبریزي

عبارت زیر متنی روزنامه هاي مربوط به دورة مشروطه است. تأثیر کدام نویسنده و در چه حوزه اي، در آن مشهود است؟ - 47
«تمام طبقات مردم رنج برند به استثناي سه طبقه: اول دزدان؛ یعنی کسانی که به جبر و قهر و غلبه بدون هیچ قانونی، تحصیل مال و معیشت می کنند، چه در
کوه باشند چه در صحرا، چه در ساحل چه دریا، چه در شهر چه در دهات و چه در خانه چه در قصر؛ دویم کسانی که به حقوق حّقۀ خود قانع نیستند و حقوق
دیگران را هم به هزاران حیلۀ شرعی و عرفی ضمیمۀ حقوق خود نموده و می بلعند ...؛ سیم تنبالن و بی هنران و مفت خواران، که چشمشان به دست این و آن،

عیش شان بر سر سفرة فالن و بهمان است.»

علی اکبر دهخدا – استفاده از بیان طنز قائم مقام فراهانی – استفاده از عبارات موزون

علی اکبر دهخدا – استفاده از واژگان عربی قائم مقام فراهانی – تکلّف و تصنّع

کدام ویژگی نثر قائم مقام فراهانی در متن زیر وجود دارد؟ - 48
«همه از تو فضل و مکرمت زیبد و از ما عجز و مسکنت، از عبد ذلیل جز خطا نیاید و بر رّب جلیل جز عطا نشاید. عبادت بندگان عذر و پوزش است، خاّصۀ
خداوندان عفو و بخشش. ما حیرت زدگان که جرمی به امید رحمت کرده ایم و عجزي در مقابل قدرت آورده، دلی در خوف و رجا داریم و دستی بر دامن

التجا.»

آمیخته بودن نثر به ضرب المثل هاي لطیف بیان مسائل عصر با کاربرد زبان و اصطالحات رایج

بیان مسائل سیاسی و اجتماعی در نثر کاربرد نثر به دور از تکلّف و تصنّع

با توجه به وضعیت عمومی زبان و ادبیات عصر بیداري، کدام گزینه صحیح می باشد؟ - 49

اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامۀ کوتاه فارسی و عوام فهم پرداخت، میرزا آقا تبریزي بود.

علّامه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صوراسرافیل، نوشته هاي طنز آمیز خود را با عنوان چرند پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.

از مهم ترین ترجمه ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.

ملک الّشعراي بهار با انتشار دو مجلّه به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.

در کدام گزینه ویژگی آثار یا زمینه هاي فعالیت هنرمندان مذکور، در کمانک مقابل آن ها صحیح است؟ - 50

محمدباقر میرزا خسروي (نمایش نامه نویسی) – قائم مقام فراهانی (نثر ساده) سید اشرف الّدین گیالنی (زبان طنزآمیز) – ادیب الممالک فراهانی (غزل سرایی)

فّرخی یزدي (تصنیف سرایی) – ایرج میرزا (هجو و هزل) ناظم االسالم کرمانی (پژوهش تاریخی) – علی اکبر دهخدا (فرهنگ نویسی)

کدام بیت از لحاظ قلمرو فکري با دیگر ابیات متفاوت است؟ - 51

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوام ما ماییم مست و سرگران فارغ ز کار دیگران / عالم اگر بر هم رود عشق تو را بادا بقا

نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا / باغ همچون تبت و راغ به سان عدنا ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم / باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست

قدیم ترین طبقه بندي انواع ادبی در  .................. صورت گرفته است؛ آن ها از چهار نوع حماسی، غنایی، نمایشی و  .................. سخن گفته اند؛ این - 52
تقسیم بندي، بیشتر مبتنی بر  .................. بود و جنبه ي محتوایی داشت.

ایران باستان – تعلیمی – شعر ایران باستان – اساطیري – نثر  یونان باستان – اساطیري – نثر یونان باستان – تعلیمی – شعر 

با توجه به قلمرو زبانی ساختمان واژه هاي مشخص شدة همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. یکسان است. - 53

 ز پیري بد گهر را دل سیاهی پیش می گردد  ز خونریزي نگردد قامت خم تیغ را مانع

 زبانم در دهن پیچیده چون طومار بود امشب  نگاهم بود همچون شمع بازوبند مژگانم

 تا به داغ پا ننهد شعله سرنگون نشود  خودسر هوازده را شرم رهنمون نشود

 چه دلخوشی بود از عمر جاودانه مرا  بالست خواب پریشان دراز چون گردد
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کدام ویژگی نثر قائم مقام فراهانی در متن زیر وجود دارد؟ - 48
ّ«همه از تو فضل و مکرمت زیبد و از ما عجز و مسکنت، از عبد ذلیل جز خطا نیاید و بر رّب«همه از تو فضل و مکرمت زیبد و از ما عجز و مسکنت، از عبد ذلیل جز خطا نیاید و بر رّب جلیل جز عطا نشاید. عبادت بندگان عذر و پوزش است، خاص

خداوندان عفو و بخشش. ما حیرت زدگان که جرمی به امید رحمت کرده ایم و عجزي در مقابل قدرت آورده، دلی در خوف و رجا داریم و دستی بر دامن

آمیخته بودن نثر به ضرب المثل هاي لطیف بیان مسائل عصر با کاربرد زبان و اصطالحات رایج

بیان مسائل سیاسی و اجتماعی در نثر عف و تصنعف و تصنّع

با توجه به وضعیت عمومی زبان و ادبیات عصر بیداري، کدام گزینه صحیح می باشد؟ - 49

اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامۀ کوتاه فارسی و عوام فهم پرداخت، میرزا آقا تبریزي بود.

امه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صوراسرافیل، نوشته هاي طنز آمیز خود را با عنوان چرند پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.

 ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.

ه به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.عراي بهار با انتشار دو مجله به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.عراي بهار با انتشار دو مجله به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.ّه به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.ّه به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.

در کدام گزینه ویژگی آثار یا زمینه هاي فعالیت هنرمندان مذکور، در کمانک مقابل آن ها صحیح است؟ - 50

–محمدباقر میرزا خسروي (نمایش نامه نویسی) –محمدباقر میرزا خسروي (نمایش نامه نویسی) – –ین گیالنی (زبان طنزآمیز) –ین گیالنی (زبان طنزآمیز) – ادیب الممالک فراهانی (غزل سرایی)

–خی یزدي (تصنیف سرایی) –خی یزدي (تصنیف سرایی) – ایرج میرزا (هجو و هزل) ّفّرفّر –ناظم االسالم کرمانی (پژوهش تاریخی) –ناظم االسالم کرمانی (پژوهش تاریخی) – علی اکبر دهخدا (فرهنگ نویسی)

– قائم مقام فراهانی (نثر ساده)ا قائم مقام فراهانی (نثر ساده)امحمدباقر میرزا خسروي (نمایش نامه نویسی) رمحمدباقر میرزا خسروي (نمایش نامه نویسی) ر–ر– قائم مقام فراهانی (نثر ساده)ر قائم مقام فراهانی (نثر ساده)ر –ا –ا اشااشاششامحمدباقر میرزا خسروي (نمایش نامه نویسی) امحمدباقر میرزا خسروي (نمایش نامه نویسی) –ا
شفششفشفف
اا ضا

 ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.

ض

 ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.

ه به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.اه به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.ضه به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.اه به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.اضاه به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.ضه به نام هاي «دانشکده» و «بهار» در عرصۀ روزنامه نگاري، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.

 ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.ر ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.ی ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.ر ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.ریر ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.ی ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.ی ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.ر ها در عصر بیداري، «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.ر

یلیامه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صوراسرافیل، نوشته هاي طنز آمیز خود را با عنوان چرند پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.لامه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صوراسرافیل، نوشته هاي طنز آمیز خود را با عنوان چرند پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.ل امه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صوراسرافیل، نوشته هاي طنز آمیز خود را با عنوان چرند پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.لامه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صوراسرافیل، نوشته هاي طنز آمیز خود را با عنوان چرند پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.عامه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صوراسرافیل، نوشته هاي طنز آمیز خود را با عنوان چرند پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.لامه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صوراسرافیل، نوشته هاي طنز آمیز خود را با عنوان چرند پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.امه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صوراسرافیل، نوشته هاي طنز آمیز خود را با عنوان چرند پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.عامه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صوراسرافیل، نوشته هاي طنز آمیز خود را با عنوان چرند پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.ع

رترتر تکتک
د ی

بیان مسائل سیاسی و اجتماعی در نثریبیان مسائل سیاسی و اجتماعی در نثر

آمیخته بودن نثر به ضرب المثل هاي لطیفرآمیخته بودن نثر به ضرب المثل هاي لطیفرآمیخته بودن نثر به ضرب المثل هاي لطیفهآمیخته بودن نثر به ضرب المثل هاي لطیفه

شاو

اشاشخداوندان عفو و بخشش. ما حیرت زدگان که جرمی به امید رحمت کرده ایم و عجزي در مقابل قدرت آورده، دلی در خوف و رجا داریم و دستی بر دامنشخداوندان عفو و بخشش. ما حیرت زدگان که جرمی به امید رحمت کرده ایم و عجزي در مقابل قدرت آورده، دلی در خوف و رجا داریم و دستی بر دامن
خداوندان عفو و بخشش. ما حیرت زدگان که جرمی به امید رحمت کرده ایم و عجزي در مقابل قدرت آورده، دلی در خوف و رجا داریم و دستی بر دامنشخداوندان عفو و بخشش. ما حیرت زدگان که جرمی به امید رحمت کرده ایم و عجزي در مقابل قدرت آورده، دلی در خوف و رجا داریم و دستی بر دامنمخداوندان عفو و بخشش. ما حیرت زدگان که جرمی به امید رحمت کرده ایم و عجزي در مقابل قدرت آورده، دلی در خوف و رجا داریم و دستی بر دامنشخداوندان عفو و بخشش. ما حیرت زدگان که جرمی به امید رحمت کرده ایم و عجزي در مقابل قدرت آورده، دلی در خوف و رجا داریم و دستی بر دامنخداوندان عفو و بخشش. ما حیرت زدگان که جرمی به امید رحمت کرده ایم و عجزي در مقابل قدرت آورده، دلی در خوف و رجا داریم و دستی بر دامنمخداوندان عفو و بخشش. ما حیرت زدگان که جرمی به امید رحمت کرده ایم و عجزي در مقابل قدرت آورده، دلی در خوف و رجا داریم و دستی بر دامنم

زکزک جلیل جز عطا نشاید. عبادت بندگان عذر و پوزش است، خاصز جلیل جز عطا نشاید. عبادت بندگان عذر و پوزش است، خاصز
رمرمر



مادة اصلی ادبیات .................. است؛ به سخن دیگر، ادبیات کاربرد .................. است. هدف ادبیات .................. است. - 54

صور خیال – خیال انگیز زبان – پیام رسانی  زبان – هنري زبان – زیبایی آفرینی

صور خیال – منطقی زبان – زیبایی آفرینی زبان – منطقی زبان – پیام رسانی 

کاربرد واژه هایی چون «اُشتر، شاخ، بنگریست و نتوان دانست» در متن زیر به ویژگی کدام یک از مراحل کالبدشکافی متن اشاره دارد؟ - 55
«آن مرد است که از پیش اُشتر مست بگریخت و پاهایش بر جاي قرار گرفت تا در این میان بهتر بنگریست. موشان سیاه بیخ آن شاخ ها دایم می بریدند.

نتوان دانست که کدام وقت در حرکت آیند.»

استخراج نکات فکري استخراج نکات زبانی استخراج نکات ادبی خوانش متن

با توّجه به شعر زیر کدام گزینه درست است؟ - 56
آب زنید راه را هین که نگار می رسد

راه دهید یار را آن مه ده چهار را
چاك شده است آسمان، غلغله اي است در جهان

مژده دهید باغ را بوي بهار می رسد 
کز رخ نور بخش او نور نثار می رسد

عنبر و ُمشک می دمد، سنجق یار می رسد

این شعر از نظر لحن، حماسی است زیرا مقدمه سازي براي رزم در آن وجود دارد. لحن این شعر شاد و ضربی است.

این شعر از نظر آوا و تلفظ در سطح پایینی قرار دارد زیرا واژگان قدیمی اند. لحن این شعر با توّجه به وزن آرام و بی تحّرك لحنی توصیفی دارد.

با توّجه به متن زیر در کدام گزینه نکتۀ زبانی نوشته نشده است؟ - 57
«پس، من دنیا را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب و روز، آن چهار مار را به طبایع که عماد

خلقت آدمی است و هرگاه یکی از آن در حرکت آید، زهر قاتل باشد، و چشیدن شهد و شیرینی آن را مانند کردم به لّذات این جهانی.»

کاربرد «شهد» در معناي «عسل» کاربرد کلمۀ «قاتل» در معناي کشنده براي غیر انسان

کاربرد کلمۀ «موش» با نشانۀ «ان» کاربرد تشبیهات ساده

وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح  - 58
.................. قلمرو ادبی بررسی کرده ایم

بدیع لفظی آوایی یا موسیقایی بدیع معنوي بیانی

حرف «را» در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 59

 سرآمد بر او روزگاران عیش  یکی را اجل در سر آورد جیش

 که بازش نشیند به یک لقمه آز  طمع را نه چندان دهان است باز

 اولوالعزم را تن بلرزد ز هول  در آن روز کز فعل پرسند و قول

 دوان می برد تا به سرشیب گور  تو را نفس رعنا چو سرکش ستور

مفهوم کدام بیت نادرست آمده است؟ - 60

 بر زبان بند گرانی از تأمّل بایدش (سنجیده گویی)  هرکه می خواهد که از سنجیده گفتاران شود 

 جبهۀ واکرده اي پیوسته چون گل بایدش (توّکل)  خرده اي از مال دنیا در بساط هرکه هست 

 دانه چون در آسیا افتد تحّمل بایدش (شکیبایی)  صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید 

 از کنار ابر تا دریا تنّزل بایدش (فروتنی)  قطرة آبی که دارد در نظر گوهر شدن 

- عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب  61
 إّن الّذین قالوا ربُّنا اهللا ثّم استقاموا فال خوٌف علیهم:

قطعًا آنان گفتند پروردگار ما فقط اهللا است آنگاه استقامت کردند، پس هیچ ترسی آنان را نیست!

قطعًا کسانی که گفتند پروردگار ما اهللا است سپس استقامت پیشه کردند، پس ترسی بر آنان نیست!

همانا آنان که می گویند قطعًا خداي ما اهللا است آنگاه پایداري بخرج می دهند، پس آنان را خوفی نیست!

همانا کسانی که می گویند خداي ما اهللا است سپس پایداري می کنند، پس هیچ گونه خوفی بر آنان نیست!
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این شعر از نظر لحن، حماسی است زیرا مقدمه سازي براي رزم در آن وجود دارد. لحن این شعر شاد و ضربی است.

این شعر از نظر آوا و تلفظ در سطح پایینی قرار دارد زیرا واژگان قدیمی اند. ّه به وزن آرام و بی تحّره به وزن آرام و بی تحرك لحنی توصیفی دارد.

ه به متن زیر در کدام گزینه نکتۀ زبانی نوشته نشده است؟
«پس، من دنیا را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب و روز، آن چهار مار را به طبایع که عماد

ّخلقت آدمی است و هرگاه یکی از آن در حرکت آید، زهر قاتل باشد، و چشیدن شهد و شیرینی آن را مانند کردم به لّذخلقت آدمی است و هرگاه یکی از آن در حرکت آید، زهر قاتل باشد، و چشیدن شهد و شیرینی آن را مانند کردم به لّذات این جهانی.»

کاربرد «شهد» در معناي «عسل» کاربرد کلمۀ «قاتل» در معناي کشنده براي غیر انسان

کاربرد کلمۀ «موش» با نشانۀ «ان»

وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح  - 58
.................. قلمرو ادبی بررسی کرده ایم

بدیع لفظی آوایی یا موسیقایی بدیع معنوي

حرف «را» در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 59

 سرآمد بر او روزگاران عیش

 که بازش نشیند به یک لقمه آز

 اولوالعزم را تن بلرزد ز هول در آن روز کز فعل پرسند و قول

 دوان می برد تا به سرشیب گور تو را نفس رعنا چو سرکش ستور

اشااشاششاارر
شفششفشفف
اا اضاضا

ریریر یلیلل
لعلع
وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح ر - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح ر58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح 58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح ت58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح 58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح ر58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح ت58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح ر58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح ک58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح ک58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح تکت58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح ت58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح ک58 - وقتی در عبارت «برگ هاي درختان مانند سربازان تیر خورده روي زمین افتاده بودند.» آرایۀ ادبی تشبیه را بررسی می کنیم، یعنی در سطح ت58 - 58

یکاربرد کلمۀ «موش» با نشانۀ «ان»دکاربرد کلمۀ «موش» با نشانۀ «ان»د

کاربرد «شهد» در معناي «عسل»

ی

کاربرد «شهد» در معناي «عسل»

کاربرد کلمۀ «موش» با نشانۀ «ان»یکاربرد کلمۀ «موش» با نشانۀ «ان»

کاربرد «شهد» در معناي «عسل»هکاربرد «شهد» در معناي «عسل»ه

خلقت آدمی است و هرگاه یکی از آن در حرکت آید، زهر قاتل باشد، و چشیدن شهد و شیرینی آن را مانند کردم به لذوخلقت آدمی است و هرگاه یکی از آن در حرکت آید، زهر قاتل باشد، و چشیدن شهد و شیرینی آن را مانند کردم به لذوخلقت آدمی است و هرگاه یکی از آن در حرکت آید، زهر قاتل باشد، و چشیدن شهد و شیرینی آن را مانند کردم به لذرخلقت آدمی است و هرگاه یکی از آن در حرکت آید، زهر قاتل باشد، و چشیدن شهد و شیرینی آن را مانند کردم به لذر

«پس، من دنیا را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب و روز، آن چهار مار را به طبایع که عمادا«پس، من دنیا را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب و روز، آن چهار مار را به طبایع که عمادش«پس، من دنیا را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب و روز، آن چهار مار را به طبایع که عمادا«پس، من دنیا را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب و روز، آن چهار مار را به طبایع که عماد«پس، من دنیا را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب و روز، آن چهار مار را به طبایع که عمادش«پس، من دنیا را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب و روز، آن چهار مار را به طبایع که عمادش«پس، من دنیا را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب و روز، آن چهار مار را به طبایع که عمادا«پس، من دنیا را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب و روز، آن چهار مار را به طبایع که عمادا

شمشم
کز

این شعر از نظر آوا و تلفظ در سطح پایینی قرار دارد زیرا واژگان قدیمی اند.کاین شعر از نظر آوا و تلفظ در سطح پایینی قرار دارد زیرا واژگان قدیمی اند.

زکز
این شعر از نظر آوا و تلفظ در سطح پایینی قرار دارد زیرا واژگان قدیمی اند.راین شعر از نظر آوا و تلفظ در سطح پایینی قرار دارد زیرا واژگان قدیمی اند.ر

این شعر از نظر لحن، حماسی است زیرا مقدمه سازي براي رزم در آن وجود دارد.ماین شعر از نظر لحن، حماسی است زیرا مقدمه سازي براي رزم در آن وجود دارد.م

رمر



- عّین االصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 62
ف بما َوقَع فی قاَعِۀ الَمطاِر فأسَرْعنا نحَو الَمطاِر َجمیعًا!»:  «أخَبرنَا موظٌّ

به کارمندي از آن چه در سالن فرودگاه رخ داد، خبر دادیم، پس همه به سوي فرودگاه شتافتیم!

کارمندي ما را از آن چه در سالن فرودگاه اتفاق افتاد، باخبر ساخت، پس همگی به سوي فرودگاه شتافتیم!

به کارمند از آن چه در فرودگاه رخ  داد، خبر دادیم و همگی به سوي سالن فرودگاه شتابان رفتیم!

یکی از کارمندان ما را از آن چه در سالن فرودگاه اتفاق افتاد، باخبر کرد، پس همه به سمت فرودگاه شتافتیم!

عیِّن الخطأ: (فی اسِتعمال اسم اإلشاَرِة) - 63

وق!  سألَتنی اُّمی: ما رأیِک فی تلَک الَفساتین فی السِّ ِمن الَعجیب أّن هذه األجرام الّسماوّیۀ ال تتقاَطع مع األجرام اُالخري! 

دق و األمانِۀ!  جالََس ذلَک األطفاُل رجًال ُیعَرف بالصِّ روس!  الَیوم شاهدُت تلمیذتی و زمیلتها، هاتاِن ُمجتهدتاِن فی الدِّ

تان: - عّین ما فیه کلمتاِن متضادِّ 64

 إنّما الَفخر لعقل ثابت / و حیاء و َعفاف و أدب  أّیها الفاِخر َجهًال بالّنسب / إنّما الّناس المٌّ و ألِبِ 

 الّناس من جهِۀ االباء أکفاء / أبوهم آدم و اٌالّم حّواء  فُفز بعلِمِ و ال تطلب به بدًال / فالّناس َموتی و أهل العلم أحیاء 

ین ما لیس فیه اإلسم و الخبر: - عَّ 65

 لیتنی أشاهد مدن اوروبّا کّلها!  لعّل هذا الَفقیر یحتاج إلی ما ال نَحتاج إلیه! 

 «... المشتروَن مترّددون فی شراء البضاعۀ!  «إنَّ اهللا یحّب الّذین یقاتلون فی سبیه صفا 

- عّین األقَرب ِمن المفهوم: «چون شیر به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش» 66

 «یقولوَن بأفواههم ما لَیَس فی قلوبهم»  دواؤك فیک و ما ُتبصر / و داؤك منَک و ال َتشعر! 

 أّیها الفاِخر جهًال بالّنسب / إنّما الناُس ِألّم و َألب!  قیمُۀ کّل امرٍئ ما ُیحِسُنه! 

- عّین الخطأ َعن همزة «اّن»: 67

ۀ باالحتیاِل!  نقول فی َمدَخل الَمتجر: أنَّ األکل غیر َمسموح!  اب یناُل مکانٌَۀ خاصٌّ  لم اُشاِهد أنَّ الکذَّ

 إّن الَّذین ُیحبَّون اهللا ال َیکذبوَن فی حیاِتهم أبداً!  َمن ُیقرض المسکین ماًال فإنَّما ُیقرض خالِقه! 

؟ - ما هو الخطأ فی ما َتحته خطٌّ 68

»)  لکلِّ اختراع علمّی و ابِتکار فی الّتقنیَّۀ َوجهان! (ُمبتدأ)   إنَّ غَرضنا من اختراع اآلالت الجدیدة ُمساعدة االنسان! (خبر «إنَّ

 َهل ُتعَطی الیوَم الَجوائز لِمن ُهو أهل لِذلک! (َمفعول)  ُتمنح جائزة نوبل فی کّل َسنۀ إلی من ُیفید البشریَّۀ! (َمفعول) 

- َعَین ما لیس فیه حرف ِمن الحروف المشبَّهۀ بالفعل: 69

 من عادات الدهر أن ُیخلق األبدان بعد أن ُیعّدبها!  من صفات المؤمن اَنَه لن یسرف فی األکل و الشرب! 

 کتب اهللا علی بنی اسرائیل القتال و لکّنهم لم یقاتلوا فی سبیلۀ!  أوصلنا أنفسنا الی الموقف؛ لیت الباص یصل رأس الوقت! 

- عیَّن العبارة َالتی الَنفی فیها َاَشُد: 70

 ال یَتخذ المؤمنون الکافریَن أولیاء ِمن دون المؤمنین!  ال شعَب من شعوب األرض اِال و کاَن له طریقۀ للعبادة! 

 عنَدما ذهبُت إلی قاعۀ المدرسۀ ما رأیُت هناَك أحدا من التالمیذ!  کّل طعام ال ُیذکر إسم اهللا علیه، فإنَما هو داٌء و لیَست فیها برکۀ! 

اعضاي شرکت کننده در شوراي نجف چه کسانی بودند؟ - 71

علماي شیعه و سنی و عقاید سالفه علماي شیعه و سنی و مناطق هم جوار علماي سنی علماي شیعه

کدام گزینه در ارتباط با تاریخ نگاري سنتی درست نیست؟ - 72

تاریخ نگاري سنتی داراي خصوصیات و ویژگی هایی است که آن را با بینش و روش مورخان قدیم متمایز می سازد.

تاریخ نگاري سنتی ادامه و استمرار وقایع نگاري ها و مجلس نویسی هاي دورة صفوي و ماقبل آن بوده است.

مورخان تاریخ نگاري سنتی اغلب، اهل شعر و ادب بودند.

اغلب آثار مورخان تاریخ نگاري سنتی با خصوصیات ادبی تألیف شده است.
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َاس َموتی و أهل العلم أحیاء اس موتی و أهل العلم أحیاء اس َموتی و أهل العلم أحیاء  ّ / فالّناس م / فالناس م / فالّن ز بعلمففز بعلمفُفز بعلِمِ و ال تطلب به بدال اس من جهِۀ االباء أکفاء / أبوهم آدم و االّم حّواء 

َقیر یحتاج إلی ما ال نَحتاج إلیه! قیر یحتاج إلی ما ال نحتاج إلیه! قیر یحتاج إلی ما ال نَحتاج إلیه!  قیر یحتاج إلی ما ال ن هذا الفقیر یحتاج إلی ما ال ن هذا الَف لعّل

«... ذین یقاتلون فی سبیه صفا الذین یقاتلون فی سبیه صفا الّذین یقاتلون فی سبیه صفا ّ اهللا یحّب اهللا یحب َّ«إنَّ«إنَّ دون فی شراء البضاعۀ! 

«چون شیر به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش»

َ و ال َتشعر! و ال تشعر! و ال َتشعر! ُدواؤك فیک و ما ُتبصر / و داؤك منکدواؤك فیک و ما تبصر / و داؤك منکدواؤك فیک و ما ُتبصر / و داؤك منَک  فی قلوبهم»

ه!حِسنه!حِسُنه! ُ امرٍئ ما ُیحِسن امرٍئ ما یحِسن امرٍئ ما ُی قیمُۀ کّل ّ ِألّم ِألم و َألب! ُما الناُسما الناُس

َّتجر: أنَّتجر: أن األکل غیر مسموح! َل الَمتجر: أنل المتجر: أنل الم ل المدخل المدَخ َنقول فی َمدخنقول فی مدخنقول فی َم ۀ باالحتیاِل! ۀ باالحتیاِل! خاصۀ باالحتیاِل! خاصٌّ ٌّ خاصٌّ

ُما ُیقرض خالِقه!ما یقرض خالِقه!ما ُیقرض خالِقه! َّ فإنَّما ی فإنما ی فإنَّ قرض المسکین ماالن یقرض المسکین ماالن ُیقرض المسکین ماًال ن یمن یَم ً فی حیاِتهم أبداً فی حیاِتهم أبداً!

ُ! (ُمبتدأ)! (مبتدأ)! (مبتدأ) َۀ َوۀ َوجهان َّقنیَّۀ وقنیۀ وقنیَّ ّ و ابِتکار فی الّتقنی و ابِتکار فی التقنی و ابِتکار فی الّت ّ اختراع علمّی اختراع علمی لکلِّ (« َّ االنسان! (خبر «إنَّ االنسان! (خبر «إنَّ ُضنا من اختراع اآلالت الجدیدة ُمساعدةضنا من اختراع اآلالت الجدیدة مساعدةضنا من اختراع اآلالت الجدیدة ُمساعدة

َّفید البشریَّۀفید البشریۀفید البشریَّۀ! (م ُنۀ إلی من ُیفید البشرینۀ إلی من یفید البشرینۀ إلی من ُی نۀ إلی من ی سنۀ إلی من ی َس منح جائزة نوبل فی کلتمنح جائزة نوبل فی کلُتمنح جائزة نوبل فی کّل َو أهل لِذلک! (َمفعول)و أهل لِذلک! (مفعول)و أهل لِذلک! (مفعول)

َّ فیه حرف ِمن الحروف المشبَّهۀ بالفعل: فیه حرف ِمن الحروف المشبهۀ بالفعل: فیه حرف ِمن الحروف المشبَّهۀ بالفعل:

فعول)ر فعول)! (مفعول)! (مر! (مفعول)ر فعول)! (مفعول)ر فعول)ارر فعول)ا َ ! (َما فعول)! (مفعول)! (ما َ! (َمفعول)! (مفعول)ا َ! (َما ! (ما ! (ما ش

بتدأ)

ش

بتدأ)

! (م ! (مش ش

بتدأ)

ش

بتدأ)

! (م ! (مش َاشا َا َش ! (َما ! (ما ! (مش َ! (َم! (ما َ! (َما َ! (َمش ! (َم! (َما ! (ما ! (مش ! (ما

بتدأ)ف بتدأ)ف بتدأ)ف بتدأ)! (مبتدأ)! (مف! (مبتدأ)ف بتدأ)! (مبتدأ)ف

شفش

بتدأ)

ش

بتدأ) بتدأ)ف

ش

بتدأ)

شفش

بتدأ)

ش

بتدأ) بتدأ)ف

ش

بتدأ) بتدأ)اا بتدأ)ا ُ ُ! (ُم! (ما! (ُما ُ! (ُما

ضا

قرض خالِقه!

ض

قرض خالِقه!

اضا
قرض خالِقه!رقرض خالِقه!یقرض خالِقه!رقرض خالِقه!ریرقرض خالِقه!یقرض خالِقه!یقرض خالِقه!رقرض خالِقه!ر

سموح!ل سموح!ل یلی سموح!ع سموح! األکل غیر مسموح! األکل غیر مع األکل غیر مسموح!ع َ األکل غیر َمسموح! األکل غیر مسموح!ع َ األکل غیر َمع سموح!لعل سموح!ل سموح!ع سموح!ل

رترتر تکتک
د ی

بصر / و داؤك منکیبصر / و داؤك منک

ره
شذین یقاتلون فی سبیه صفااذین یقاتلون فی سبیه صفااو

قیر یحتاج إلی ما ال ن

ش

قیر یحتاج إلی ما ال ن

ذین یقاتلون فی سبیه صفااذین یقاتلون فی سبیه صفاشذین یقاتلون فی سبیه صفااذین یقاتلون فی سبیه صفاذین یقاتلون فی سبیه صفاشذین یقاتلون فی سبیه صفا

قیر یحتاج إلی ما ال نمقیر یحتاج إلی ما ال نم

شمش
زکزکز
مر

 و ال تطلب به بدالم و ال تطلب به بدال

رمر



چگونه رفاه و آسایش و رونق در قلمرو زندیه فراهم شد؟ - 73

با کشورگشایی و به دست آوردن غنایم با شکست مخالفان

با کم کردن مقدار مالیات ها با پرهیز از سیاست جنگ

خاوري شیرازي که بود؟ - 74

مترجم زمان فتحعلی شاه مورخ زمان فتحعلی شاه مورخ زمان قاجار مترجم زمان قاجار

مؤلف تاریخ گیتی گشا .................. است که تاریخ .................. را با اسلوبی مصنوع و دشوار نوشته است. - 75

میرزا محمدصادق موسوي - افشاریه میرزا مهدي خان استرآبادي - زندیه میرزا محمدصادق موسوي - زندیه میرزا مهدي خان استرآبادي - افشاریه

چرا نهادهاي اداري در عصر حکومت نادرشاه، رونق چندانی نداشتند؟ - 76

رواج عقیدة عدم کارایی نهادهاي اداري حاکمیت عناصر ایلی

کوتاه بودن دورة حکومت نادرشاه تمرکز بر امور نظامی و ارتش و استبداد مطلق شاه

اساس شیوة نوین تاریخ نگاري که به دنبال تحوالت علمی و فکري در دورة رنسانس در اروپا به وقوع پیوست، بر چه پایه اي بود؟ - 77

بررسی همۀ ابعاد فرهنگی، اقتصادي و هنري جوامع گذشته بررسی علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادث تاریخی

سنجش دقیق منابع و استناد به اسناد و مدارك معتبر توجه به روابط علت و معلولی پدیده هاي تاریخی

کدام کتاب توسط میرزا محمدصادق موسوي نگاشته شده و از کدام دوران تاریخی حکایت دارد؟ - 78

تاریخ  گیتی گشا - زندیه افضل التواریخ - زندیه تاریخ ذوالقرنین - قاجاریه صدرالتواریخ - قاجاریه

اولین روزنامۀ ایران را  .................. با عنوان  .................. در  .................. منتشر کرد. - 79

میرزا ملکم - قانون - لندن امیرکبیر - وقایع اتفاقیه - تهران

سیدجالل الدین کاشانی - حبل المتین - کلکتۀ هندوستان میرزا صالح شیرازي - کاغذ اخبار - تهران

نادر به عنوان پادشاه کشور در چه زمینه اي توفیق نیافت؟ - 80

رشد و ترقی هنر و معماري حل اختالفات با عثمانی بیرون کردن بیگانگان از کشور ثبات و امنیت پایدار کشور

عبارت زیر در مقام تعریف کدام مفهوم صحیح می باشد؟ - 81
«مکان اصلی و دقیق یک سکونت گاه و محل استقرار آن بر روي زمین است.»

موقعیت ویژه فضاي سکونت موقعیت مقر

مثال «شهر تهران که در تولید و عرضۀ خودرو، خدمات پیشرفتۀ پزشکی و مراکز دانشگاهی عملکرد گسترده اي در سطح کشور ایران دارد»، به - 82
.................. آن تأکید می کند.

مادر شهر موقعیت سیاسی مقر حوزه نفوذ

-  .................. سال قبل نخستین روستاها به وجود آمدند.  83

دو هزار سال سه هزار سال پنج هزار سال  چهار هزار سال 

نخستین روستاها در کجا پدید آمدند؟ - 84

در کنار دشت هاي هموار در کنار رودها در کنار غارها در کنار کوه ها

دلیل ساختن قلعه روستاي هولوکو در مجارستان چه بود؟ - 85

اهداف اقتصادي اهداف دفاعی نظارت به کل روستا حکومت و فرمانروایی پادشاه

مهمترین مالك شهر و روستا تفاوت در چه نوع فعالیتی می باشد؟ - 86

اقتصادي مذهبی سیاسی اجتماعی
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اساس شیوة نوین تاریخ نگاري که به دنبال تحوالت علمی و فکري در دورة رنسانس در اروپا به وقوع پیوست، بر چه پایه اي بود؟ - 77

بررسی همۀ ابعاد فرهنگی، اقتصادي و هنري جوامع گذشته بررسی علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادث تاریخی

سنجش دقیق منابع و استناد به اسناد و مدارك معتبر توجه به روابط علت و معلولی پدیده هاي تاریخی
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برپایه گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است. هر چهار سال یک بار به سال می افزودند و به قولی کبیسه می گرفتند.
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کدام گزینه به ترتیب بیانگر ویژگی تاریخ نگاري نوین و تاریخ نگاري هاي قبلی می باشد؟ - 99

در پژوهش هاي نوین تاریخی، تمام جنبه هاي زندگی مردمان و جوامع گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد - در آن دوران مورخان اغلب به تنظیم، ثبت و نگارش وقایع می 
پرداختند و توجه زیادي به بررسی علل، آثار و نتایج رویدادهاي تاریخی داشتند.

علم تاریخ صرفاً به ثبت و نقل رویدادهاي گذشته بسنده نمی کند، بلکه زمینه ها، علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادث تاریخی را نیز بررسی و تجزیه و تحلیل می نماید - بعضی از
مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

در شیوة نوین تاریخ نگاري، براي مثال براي بررسی واقعۀ مهمی مانند سقوط ساسانیان، فقط به توصیف ماجراي جنگ هایی که میان سپاه ساسانی و اعراب مسلمان رخ داد، اکتفا
می کنند - برخی از وقایع نویسان به عنوان منشی در خدمت شاهان و حاکمان بودند.

در پژوهش هاي نوین تاریخی، تمام جنبه هاي زندگی مردمان و جوامع گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد - عمدة تمرکز مورخان در آن دوران بر بیان حوادث سیاسی و
اجتماعی و شرح حال مردم بود و به موضوع هاي نظامی و اقتصادي اهمیتی نمی دادند.

پاسخ پرسش هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟ - 100
الف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟

ب) کدام موزه در نیویورك واقع است؟
پ) کدام روش براي تاریخ گذاري و تعیین سن آثار باستانی پیشرفته تر است؟

تحقیقات علمی باستان شناسان - آرمیتاژ - روش «رادیوکربن» نوشته هاي موّرخان در طول تاریخ - آرمیتاژ - روش «پتاسیم-آرگون»

تحقیقات علمی باستان شناسان - متروپولیتن - روش «پتاسیم-آرگون» نوشته هاي موّرخان در طول تاریخ - متروپولیتن - روش «رادیوکربن»

کدام گزینه از مهم ترین مفاهیم دانش جغرافیا می باشد و کدام پدیده به صورت جریانی پیوسته سبب تغییر شکل مکان ها می شود؟ - 101

زمان و مکان وقوع پدیده ها – روند افزایش دانش از محیط پیرامون مکان ها

زمان و مکان وقوع پدیده ها – روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري پدیده هاي مختلف در یک مکان

مکان و روابط متقابل انسان با محیط – روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري پدیده هاي مختلف در یک مکان

مکان و روابط متقابل انسان با محیط – روند مطالعه همه جانبه و جامع پدیده هاي مختلف با هدف توسعه در یک مکان

منظور از موقعیت نسبی کشور ایران .................. است. - 102

محل قرارگیري آن نسبت به کشور افغانستان بررسی وضعیت آب و هوایی منطقه شمالی کشور

بررسی روابط اقتصادي و سیاسی داخل کشور نسبت آن به نصف النهارها و مدارها

کدام مورد صحیح نیست؟ - 103

کانون هاي آبگیر در حدفاصل حوضه هاي آبریز قرار دارند.

کانون هاي آبگیر که بیش از  میلی متر بارش داشته باشند و حداقل هشت ماه این بارش ادامه داشته باشد، کانون هاي دائمی هستند.

کانون هاي اتفاقی متعلق به مناطق گرم و خشک می باشد.

کانون هاي فصلی ذخیره ي برف خود را از فصل گرما تا ابتداي فصل سرد حفظ می کنند.

مهم ترین رودهاي جنوب شرق دریاي خزر کدام است؟ - 104

گرگان - هراز کورا - ارس اترك - گرگان هراز - اترك

کدام مورد درباره ي خلیج فارس صحیح نیست؟ - 105

پیشروي آب اقیانوس هند از طریق دریاي عمان و تنگه ي هرمز به دره هاي زاگرس شمالی، خلیج فارس را بوجود آورده است.

جهت خلیج فارس شرقی – غربی می باشد.

کارون، کرخه و زرینه رود از رودهاي مهم خلیج فارس می باشند.

به خلیج هاي کوچک ساحلی در خلیج فارس «خور» می گویند.

500
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پاسخ پرسش هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب - 100
الف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟

ب) کدام موزه در نیویورك واقع است؟
پ) کدام روش براي تاریخ گذاري و تعیین سن آثار باستانی پیشرفته تر است؟

تحقیقات علمی باستان شناسان - آرمیتاژ - روش «رادیوکربن» خان در طول تاریخ - آرمیتاژ - روش «پتاسیم-آرگون»

تحقیقات علمی باستان شناسان - متروپولیتن - روش «پتاسیم-آرگون» خان در طول تاریخ - متروپولیتن - روش «رادیوکربن»

کدام گزینه از مهم ترین مفاهیم دانش جغرافیا می باشد و کدام پدیده به صورت جریانی پیوسته سبب تغییر شکل مکان ها می شود؟ - 101

 روند افزایش دانش از محیط پیرامون مکان ها

 روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري پدیده هاي مختلف در یک مکان

–مکان و روابط متقابل انسان با محیط –مکان و روابط متقابل انسان با محیط – روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري پدیده هاي مختلف در یک مکان

–مکان و روابط متقابل انسان با محیط –مکان و روابط متقابل انسان با محیط – روند مطالعه همه جانبه و جامع پدیده هاي مختلف با هدف توسعه در یک مکان

منظور از موقعیت نسبی کشور ایران .................. است. - 102

محل قرارگیري آن نسبت به کشور افغانستان بررسی وضعیت آب و هوایی منطقه شمالی کشور

بررسی روابط اقتصادي و سیاسی داخل کشور اشااشابررسی روابط اقتصادي و سیاسی داخل کشورشبررسی روابط اقتصادي و سیاسی داخل کشورششااررنسبت آن به نصف النهارها و مدارها
محل قرارگیري آن نسبت به کشور افغانستانفمحل قرارگیري آن نسبت به کشور افغانستانفف

شفششفش

محل قرارگیري آن نسبت به کشور افغانستان

ش

محل قرارگیري آن نسبت به کشور افغانستانفمحل قرارگیري آن نسبت به کشور افغانستان

ش

محل قرارگیري آن نسبت به کشور افغانستانامحل قرارگیري آن نسبت به کشور افغانستاناامحل قرارگیري آن نسبت به کشور افغانستان

اضاضا
ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

کدام گزینه از مهم ترین مفاهیم دانش جغرافیا می باشد و کدام پدیده به صورت جریانی پیوسته سبب تغییر شکل مکان ها می شود؟ - کدام گزینه از مهم ترین مفاهیم دانش جغرافیا می باشد و کدام پدیده به صورت جریانی پیوسته سبب تغییر شکل مکان ها می شود؟ی101 - 101

تحقیقات علمی باستان شناسان - متروپولیتن - روش «پتاسیم-آرگون»وتحقیقات علمی باستان شناسان - متروپولیتن - روش «پتاسیم-آرگون»وتحقیقات علمی باستان شناسان - متروپولیتن - روش «پتاسیم-آرگون»رتحقیقات علمی باستان شناسان - متروپولیتن - روش «پتاسیم-آرگون»ره

تحقیقات علمی باستان شناسان - آرمیتاژ - روش «رادیوکربن»اتحقیقات علمی باستان شناسان - آرمیتاژ - روش «رادیوکربن»شتحقیقات علمی باستان شناسان - آرمیتاژ - روش «رادیوکربن»اتحقیقات علمی باستان شناسان - آرمیتاژ - روش «رادیوکربن»تحقیقات علمی باستان شناسان - آرمیتاژ - روش «رادیوکربن»شتحقیقات علمی باستان شناسان - آرمیتاژ - روش «رادیوکربن»شتحقیقات علمی باستان شناسان - آرمیتاژ - روش «رادیوکربن»اتحقیقات علمی باستان شناسان - آرمیتاژ - روش «رادیوکربن»ا

شمشم
کز

الف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟

ک

الف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟

زکز
الف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟رالف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟مالف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟رالف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟الف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟مالف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟مالف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟رالف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل چیست؟ر



اورال
شمال

ھراز رود اترک

سفید رود

( (2

( (3

( (4

( (1

 

با توجه به شکل مقابل که جهت وارد شدن رودها به دریاي خزر را نشان می دهد، کدام گزینه نادرست است؟ - 106

اترك سفیدرود هراز اورال

کدام گزینه در مورد عرض جغرافیایی ایران صحیح است و کدام موقعیت جغرافیایی منطقه به یک پدیده متعلق است؟ - 107

 تا  - موقعیت ریاضی تا  - موقعیت طبیعی تا  - موقعیت ریاضی تا  - موقعیت طبیعی

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 108
الف) رشته کوه ارسباران در شمال منطقۀ کوهستانی آذربایجان قرار دارد.

ب) سرزمین هاي کوهستانی همیشه کمتر از هزار متر از سطح دریاهاي آزاد ارتفاع دارند.
ج) نام دیگر رشته کوه ارسباران (قوشه داغ) می باشد.

د) کوهستان هاي ایران با توجه به تاریخچۀ زمین شناسی، تحوالت ناهمواري ها، شکل و پراکندگی تقسیم بندي می شوند.

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

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 109
الف) اطراف دریاچۀ ارومیه، امالح و رسوباتی است که موجب معتدل شدن آب و هواي منطقه شده است.

ب) (آرتمیا) زمانی که آب دریاچۀ ارومیه فروکش نکرده بود در آن زندگی می کرد.
پ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال شرقی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت است از آرزو و اسپیر.

ت) نام دیگر دریاچۀ ارومیه «چیچست» و «اشک داغی » است.
ث) از جمله دالیل اهمیت دریاچۀ ارومیه، وجود جزایر متعدد است که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است.

غ – غ – ص – غ – ص غ – ص – غ – غ – ص ص – غ – غ – ص – غ ص – ص – غ – ص – غ

کدام گزینه در ارتباط با «ویژگی رودهاي ایران» درست است؟ - 110

هرچه از شرق به سمت غرب کشور می رویم، مقدار آب رودها بیشتر می شود. بیشتر بارش ها از اوایل پاییز تا اوایل زمستان رخ می دهد.

مقدار آب رودهاي مناطق خشک، در سال هاي مختلف همیشه کم و ناچیز است. رودهاي مناطق نسبتًا خشک، بیشتر دائمی هستند.

الزمۀ برپا ماندن جهان اجتماعی چه چیزي است و چه زمانی اهمیت دانش عمومی براي ما عیان می شود؟ - 111

دانش علمی - هنگامی که در یک جمع ناآشنا قرار می گیریم. دانش عمومی - هنگامی که در یک جمع ناآشنا قرار می گیریم.

دانش علمی - هنگامی که دانش عمومی و دانش علمی را مقایسه می کنیم. دانش عمومی - هنگامی که دانش عمومی و دانش علمی را مقایسه می کنیم.

به ترتیب، هریک از عبارت هاي زیر مربوط به کدام قسمت جدول است؟ - 112
- طبیعت

- جهان متجدد

- دانش عمومی

موضوعب
علم

فیزیک

الف

علوم عقالنی و وحیانی را
علم محسوب نمی کرد.

جهان اجتماعی آن را درج
اختیار ما قرار می دهد.

ج - ب - الف الف - ج - ب ج - الف - ب الف - ب - ج
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الف) رشته کوه ارسباران در شمال منطقۀ کوهستانی آذربایجان قرار دارد.
 هاي کوهستانی همیشه کمتر از هزار متر از سطح دریاهاي آزاد ارتفاع دارند.

ج) نام دیگر رشته کوه ارسباران (قوشه داغ) می باشد.
د) کوهستان هاي ایران با توجه به تاریخچۀ زمین شناسی، تحوالت ناهمواري ها، شکل و پراکندگی تقسیم بندي می شوند.

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

 بودن عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
الف) اطراف دریاچۀ ارومیه، امالح و رسوباتی است که موجب معتدل شدن آب و هواي منطقه شده است.

ب) (آرتمیا) زمانی که آب دریاچۀ ارومیه فروکش نکرده بود در آن زندگی می کرد.
پ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال شرقی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت است از آرزو و اسپیر.

ت) نام دیگر دریاچۀ ارومیه «چیچست» و «اشک داغی » است.
ث) از جمله دالیل اهمیت دریاچۀ ارومیه، وجود جزایر متعدد است که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است.

غ  – غ – غ – ص – غ – غ – – ص – ص – –غ –غ – – ص – ص – غ – غ – غ – – غ – غ – –ص –ص –

کدام گزینه در ارتباط با «ویژگی رودهاي ایران» درست است؟ - 110

هرچه از شرق به سمت غرب کشور می رویم، مقدار آب رودها بیشتر می شود. بیشتر بارش ها از اوایل پاییز تا اوایل زمستان رخ می دهد.

مقدار آب رودهاي مناطق خشک، در سال هاي مختلف همیشه کم و ناچیز است.  خشک، بیشتر دائمی هستند.

هرچه از شرق به سمت غرب کشور می رویم، مقدار آب رودها بیشتر می شود.رهرچه از شرق به سمت غرب کشور می رویم، مقدار آب رودها بیشتر می شود.رهرچه از شرق به سمت غرب کشور می رویم، مقدار آب رودها بیشتر می شود.رهرچه از شرق به سمت غرب کشور می رویم، مقدار آب رودها بیشتر می شود.ر

اشااشاششاا
شفششفشفف
اا ا

غ  غ ا اضااضااضاضضضاا
ریریر یلیل
لعلع
پ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال شرقی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت است از آرزو و اسپیر.رپ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال شرقی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت است از آرزو و اسپیر.ر

رترت تکتک
د ی

ره
شاغ - ص - ص - غوغ - ص - ص - غو

د) کوهستان هاي ایران با توجه به تاریخچۀ زمین شناسی، تحوالت ناهمواري ها، شکل و پراکندگی تقسیم بندي می شوند.شد) کوهستان هاي ایران با توجه به تاریخچۀ زمین شناسی، تحوالت ناهمواري ها، شکل و پراکندگی تقسیم بندي می شوند.
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بالف

همسو با هویت فرهنگی و ناظر به حل مسائل جامعۀ خودمان باشد. - وجود - حل تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی

در صورتی که از روش تجربی استفاده کند علم تلقی خواهد شد. - طبیعت - طرح ایده هاي جدید در ذخیرة دانشی

به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید - موجودات زنده - حل تعارض هاي میان دانش عمومی و دانش علمی

دانشی است که از یک روش یعنی روش تجربی استفاده می کند. - وجود - شکل گیري تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی

در تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی چه اقداماتی صورت می گیرد؟ - 114

کسانی که دانش علمی دارند با درك عمیقی که از شناخت عمومی دارند، آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی را پیدا کرده شناسایی و راه حل ارائه می دهند.

همۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادي که دربارة این مسائل شناخت دقیق تري دارند، می توانند راه حل هاي صحیح ارائه کنند.

اعضاي جامعه براي حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می 
شود.

در چنین شرایطی ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق بازمی ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل دانش عمومی را از
دست می دهد.

عبارت درست در رابطه با «دانش علمی» و «دانش عمومی» کدام است؟ - 115

دانش عمومی با تأمل و اندیشه در دانش علمی به دست می آید - کسی که دانش علمی دارد، به درك عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

کسی که دانش علمی دارد، آسیب ها و شکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند - دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیرة دانشی ماست.

جهان هاي اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود تعاریف یکسانی از دانش علمی دارند - افرادي که دربارة مسایل اجتماعی شناخت عمومی دارند، از شناختی دقیق
برخوردارند.

دارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگران
سهیم می شویم.

به ترتیب کدام یک از جمالت زیر صحیح و کدام یک غلط می باشد؟ - 116
الف- مطالعه علمی اجتماعات انسانی به شکل گیري علوم اجتماعی انجامید.

ب- علوم طبیعی، جهان طبیعی و پدیده هاي آن را مطالعه می کند و قدرت پیش بینی و پیشگیري از حوادث را براي موجودات فراهم می آورند.
ج- ما با شناخت قواعد زندگی اجتماعی می توانیم از فرصت هاي آن ها برخودار شویم و از آسیب هاي احتمالی زندگی در طبیعت در امان بمانیم.
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در ارتباط با روش جامعه شناسی تفهمی-تفسیري کدام گزاره، صحیح است؟ - 117

ماکس وبر به عنوان یک جامعه شناس تفهمی معتقد بود جهان اجتماعی، همانند جهان طبیعی نظم و قواعد خاص خود را دارد اما اعتقاد داشت که پدیدة اجتماعی با پدیدة طبیعی
تفاوت دارد.

ویلهلم دیلتاي معتقد بود کنش اجتماعی معنادار است و پدیدة معنادار را نباید همانند پدیدة طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد؛ بلکه باید معناي آن را فهمید.

جامعه شناسان تفهمی-تفسیري با جداسازي روش علوم اجتماعی از علوم طبیعی این علم را مستقل ساختند و معتقد بودند که نقد معناي پدیده ها اصل کار جامعه شناسی تفهمی-
تفسیري است و تنها با روش عقالنی می توان به معنا دست یافت.

روش مطالعه در جامعه شناسی تفهمی-تفسیري مطابق با روش مطالعۀ علوم طبیعی و ابزاري است.
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همۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادي که دربارة این مسائل شناخت دقیق تري دارند، می توانند راه حل هاي صحیح ارائه کنند.

اعضاي جامعه براي حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می 

در چنین شرایطی ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق بازمی ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل دانش عمومی را از

عبارت درست در رابطه با «دانش علمی» و «دانش عمومی» کدام است؟ - 115

دانش عمومی با تأمل و اندیشه در دانش علمی به دست می آید - کسی که دانش علمی دارد، به درك عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

کسی که دانش علمی دارد، آسیب ها و شکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند - دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیرة دانشی ماست.

جهان هاي اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود تعاریف یکسانی از دانش علمی دارند - افرادي که دربارة مسایل اجتماعی شناخت عمومی دارند، از شناختی دقیق

دارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگران

 کدام یک از جمالت زیر صحیح و کدام یک غلط می باشد؟

ارر

اشادارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانادارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانشدارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانادارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگراناشادارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانشدارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانشدارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانشدارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانشادارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانادارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگران
دارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانشدارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانفدارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانشدارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانشفششفشدارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانفدارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند - با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش عمومی با دیگرانفف

اا ضا

جهان هاي اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود تعاریف یکسانی از دانش علمی دارند - افرادي که دربارة مسایل اجتماعی شناخت عمومی دارند، از شناختی دقیق
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جهان هاي اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود تعاریف یکسانی از دانش علمی دارند - افرادي که دربارة مسایل اجتماعی شناخت عمومی دارند، از شناختی دقیقرجهان هاي اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود تعاریف یکسانی از دانش علمی دارند - افرادي که دربارة مسایل اجتماعی شناخت عمومی دارند، از شناختی دقیقر
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دانش عمومی با تأمل و اندیشه در دانش علمی به دست می آید - کسی که دانش علمی دارد، به درك عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.ردانش عمومی با تأمل و اندیشه در دانش علمی به دست می آید - کسی که دانش علمی دارد، به درك عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.ر
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د ی
در چنین شرایطی ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق بازمی ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل دانش عمومی را ازردر چنین شرایطی ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق بازمی ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل دانش عمومی را ازردر چنین شرایطی ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق بازمی ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل دانش عمومی را ازهدر چنین شرایطی ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق بازمی ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل دانش عمومی را ازه

شاو

اعضاي جامعه براي حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می 

ش

اعضاي جامعه براي حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می 

اشا
اعضاي جامعه براي حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می ماعضاي جامعه براي حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می م

شمش
کز

همۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادي که دربارة این مسائل شناخت دقیق تري دارند، می توانند راه حل هاي صحیح ارائه کنند.کهمۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادي که دربارة این مسائل شناخت دقیق تري دارند، می توانند راه حل هاي صحیح ارائه کنند.

زکز
همۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادي که دربارة این مسائل شناخت دقیق تري دارند، می توانند راه حل هاي صحیح ارائه کنند.رهمۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادي که دربارة این مسائل شناخت دقیق تري دارند، می توانند راه حل هاي صحیح ارائه کنند.مهمۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادي که دربارة این مسائل شناخت دقیق تري دارند، می توانند راه حل هاي صحیح ارائه کنند.رهمۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادي که دربارة این مسائل شناخت دقیق تري دارند، می توانند راه حل هاي صحیح ارائه کنند.رمرمهمۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادي که دربارة این مسائل شناخت دقیق تري دارند، می توانند راه حل هاي صحیح ارائه کنند.رهمۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادي که دربارة این مسائل شناخت دقیق تري دارند، می توانند راه حل هاي صحیح ارائه کنند.ر



به ترتیب تغییر رویکرد آلفرد نوبل پس از انتشار خبر دروغین فوت او در یک روزنامه و سعی او در ارائۀ تصویري مناسب براي آیندگان را در - 118
چارچوب کدام یک از موارد زیر می توان بررسی کرد و جامعه شناسی خرد، بررسی و مطالعۀ کدام یک از پدیده هاي اجتماعی را برعهده دارد؟

فراهم شدن زمینۀ فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر توسط علوم اجتماعی - ساختار اجتماعی

فراهم شدن زمینۀ فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر توسط علوم اجتماعی - کنش اجتماعی

داوري علوم اجتماعی دربارة پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آن ها - کنش اجتماعی

داوري علوم اجتماعی دربارة پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آن ها - ساختار اجتماعی

کدام رویکرد جامعه شناسی متهم به محافظه کاري است و مهم ترین هدف جامعه شناسان انتقادي چیست؟ - 119

جامعه شناسی پوزیتیویستی - به کار گرفتن روش هاي دیگر به جز روش هاي تجربی و تفهمی

جامعه شناسی تفهمی - تفسیر معنادار از پدیده هاي اجتماعی با تأکید بر روش تجربی

جامعه شناسی پوزیتیویستی - ابزار تسلط انسان بر طبیعت و رهاسازي او از محدودیت هاي طبیعی

جامعه شناسی تفهمی - نقد و داوري وضعیت موجود جامعه و ارائۀ راه حل براي رسیدن به یک وضعیت مطلوب تر

کدام یک از گزینه هاي زیر به ترتیب دربارة جامعه شناسی ُخرد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرست است؟ - 120

موضوع جامعه شناسی خرد، شناخت نظام اجتماعی است. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی را پیش 
بینی کنند.

جامعه شناسی خرد، علم شناخت ساختار اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر از
علوم طبیعی است.

جامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی
را پیش بینی کنند.

جامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر از
علوم طبیعی است.

هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا: - 121

کنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است. کنش انسان وابسته به آگاهی است.

تا اراده و خواست انسان نباشد، کنش انجام نمی شود. فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود.

بیت زیر بھ کدام گزینھ اشاره دارد؟ - 122

 من در میان جمع و دلم جای دیگرست ھرگز وجود حاضِر غایب شنیده ای

لزومًا کنش انسان در حضور دیگران، کنش اجتماعی نیست. کنش اجتماعی نوعی از کنش انسانی است.

کنشها انواعی دارند که کنش درونی یکی از آنهاست. کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت می گیرد

پیامدهاي غیرارادي کنش انسانی .................. در بسیاري از موارد آدمیان کنش هاي خود را با توجه به .................. و ما در صورتی از گفتار باز می  - 123
مانیم که .................. و انسان ها با توجه به .................. آن را انجام می دهند.

کنش نیستند که الزم باشد کنش گري آن ها را اراده کند – پیامدهاي ارادي و غیر ارادي آنها را انجام می دهند – آگاهی خود نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم –
معناي کنش خود

قطعی است یعنی حتما انجام می شود – پیامدهاي غیرارادي آ نها انجام می دهند – هدف خود را از بیان یک جمله ندانیم – هدف کنش خود

به اراده ي افراد انسانی بستگی ندارد – پیامدهاي طبیعی آن ها انجام می دهند – هدف خود را از بیان یک جمله ندانیم – هدف کنش خود

احتمالی است یعنی ممکن است انجام بشود یا نشود – پیامدهاي ارادي آن انجام می دهند – آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم – معناي کنش خود
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ُ دربارة جامعه شناسی ُخرد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرست دربارة جامعه شناسی خرد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرست دربارة جامعه شناسی ُخرد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرست است؟ کدام یک از گزینه هاي زیر به ترتیب - 120

موضوع جامعه شناسی خرد، شناخت نظام اجتماعی است. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی را پیش 

جامعه شناسی خرد، علم شناخت ساختار اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر از

جامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی

جامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر از

هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا: - 121

کنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است. کنش انسان وابسته به آگاهی است.

تا اراده و خواست انسان نباشد، کنش انجام نمی شود. تا اراده و خواست انسان نباشد، کنش انجام نمی شود.رتا اراده و خواست انسان نباشد، کنش انجام نمی شود.رتا اراده و خواست انسان نباشد، کنش انجام نمی شود.رتا اراده و خواست انسان نباشد، کنش انجام نمی شود.رفعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود.

اشاکنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است.اکنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است.شکنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است.اکنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است.اشاکنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است.شکنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است.شکنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است.شکنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است.شاکنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است.اکنش انسانی مانند فعالیت سایر موجودات معنادار است.ا
هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا:ف - هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا:ف121 - هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا:ف121 - هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا:ف121 - 121

شفششفش

هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا: - هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا:ا121 - هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا:ا121 - هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا:ا121 - هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا:ا121 - هنگامی که فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجره اتاق را می گشاید. می توان از او پرسید: «چرا چنین کاري کردي؟»، زیرا:ا121 - 121

اضاض
ر

جامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر از

ر

جامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازیجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازیجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر از

ریر

جامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر از

ر

جامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازیجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر از

ر

جامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازلجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازعجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازلجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازلعلجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازعجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازعجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازیجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازلجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازیجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازلجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازلجامعه شناسی خرد، علم شناخت کنش اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر از

تر

جامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعیتجامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی

رتر ک

جامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعیدجامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعیدجامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعیتجامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعیکجامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعیتجامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعیتکتجامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعیکجامعه شناسی خرد، پدیده هاي خرد اجتماعی را بررسی می کند. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی

ی
جامعه شناسی خرد، علم شناخت ساختار اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازرجامعه شناسی خرد، علم شناخت ساختار اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازرجامعه شناسی خرد، علم شناخت ساختار اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازهجامعه شناسی خرد، علم شناخت ساختار اجتماعی است. - به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر ازه

شاو

موضوع جامعه شناسی خرد، شناخت نظام اجتماعی است. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی را پیش 

ش

موضوع جامعه شناسی خرد، شناخت نظام اجتماعی است. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی را پیش 

اشا
موضوع جامعه شناسی خرد، شناخت نظام اجتماعی است. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی را پیش مموضوع جامعه شناسی خرد، شناخت نظام اجتماعی است. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی را پیش م

شمش
موضوع جامعه شناسی خرد، شناخت نظام اجتماعی است. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی را پیش زموضوع جامعه شناسی خرد، شناخت نظام اجتماعی است. - علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهاي پدیده هاي اجتماعی را پیش ز

رد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرستکرد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرستک

زکز
رد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرستررد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرستمرد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرستررد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرسترمررد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرستمرد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرستمرد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرستررد، درست و در رابطه با علوم اجتماعی نادرستر
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و پیامد کنش انسانی نوع

مفاهیم جامعه شناختی متن زیر، به ترتیب کدام اند؟ - 124
«انزوا هنگامی رخ می دهد که شخص احساس می کند با شیوه ي انجام کنش مورد قبول افراد جامعه بیگانه شده و خود را از آن چه نسبت به آن گرایش و
تمایل دارد هم سو نمی بیند.. تنها با پررنگ کردن ارزش هاي اخالقی از طریق تعلیم و تربیت و تشویق و تنبیه و مجازات افرادي که معیارهاي اخالقی را به

بازي می گیرند، می توان با این روند مقابله کرد.»

ارزش اجتماعی- هنجار اجتماعی- کنترل اجتماعی- کنترل اجتماعی هنجار اجتماعی- هنجار اجتماعی- کنش اجتماعی- پدیده ي اجتماعی

هنجار اجتماعی- ارزش اجتماعی- جامعه پذیري- کنترل اجتماعی ارزش اجتماعی- ارزش اجتماعی- کنش اجتماعی- کنش فردي

کدام یک از فعالیت هاي زیر کنش محسوب نمی شوند؟ - 125

پسري براي تمیز کردن دندان خود مسواك می زند. قلب به علت مصرف زیاد مواد قندي و چربی از حرکت باز می ایستد.

شخصی در وقت بیکاري خود، سیگار می کشد. مردي براي پر کردن اوقات فراغت خود، درخت می کارد.

با توجه به متن زیر کدام گزینه درست است؟ - 126
«انسان ها براي مقابله با برخی پدیده هاي طبیعی، قواعد خاصی وضع می کنند و کنش هاي مناسبی انجام می دهند.»

هیچ کدام از پدیده هاي طبیعی قابلیت ورود به جهان اجتماعی را ندارند.

پدیده هاي طبیعی به واسطۀ ارتباطی که با زندگی انسان پیدا می کنند وارد جهان اجتماعی می شوند.

وضع قواعد خاص در مقابله با پدیده هاي طبیعی لزومًا آن هارا وارد جهان اجتماعی نمی کند.

زلزله و خشکسالی پدیده هاي طبیعی اند و هیچ تأثیر خاصی در کنش اجتماعی انسان ها ندارند.

هر یک از عبارات زیر به ترتیب به کدام مفهوم اشاره دارد؟ - 127
-  براي اشاره به مجموعه هاي بزرگ به کار می رود.

- ویژگی مهم جهان اجتماعی 
- عدم انتقال فرهنگ به نسل هاي آینده

جهان اجتماعی- همکاري اعضا با یکدیگر- عدم شکل گیري آگاهی عمومی جهان اجتماعی- ارتباط اعضا با یکدیگر- تداوم جهان اجتماعی

جهان- نظم- تداوم جهان اجتماعی جهان- نظم- دگرگونی جهان اجتماعی

گزاره هاي زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید. - 128
- برخی از پیامد                    هاي ارادي به خود کنشگر وابسته است.

- کنش اجتماعی کالن ترین پدیدة اجتماعی است؛ زیرا سایر پدیده هاي اجتماعی، آثار و پیامد هاي آن هستند.
- هیچ کنشی بدون آگاهی به وجود نمی آید.

- ارزش اجتماعی شیوة انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه است.
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هریک از عبارات زیر به ترتیب مربوط به کدام قسمت از نمودار است؟ - رعایت - 129
قوانین راهنمایی و رانندگی

- جواب سالم دادن
- خشنودي قلبی از کنترل خشم

- بهره مندي از ثواب نماز اول وقت
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«انسان ها براي مقابله با برخی پدیده هاي طبیعی، قواعد خاصی وضع می کنند و کنش هاي مناسبی انجام می دهند.»

هیچ کدام از پدیده هاي طبیعی قابلیت ورود به جهان اجتماعی را ندارند.

پدیده هاي طبیعی به واسطۀ ارتباطی که با زندگی انسان پیدا می کنند وارد جهان اجتماعی می شوند.

وضع قواعد خاص در مقابله با پدیده هاي طبیعی لزومًا آن هارا وارد جهان اجتماعی نمی کند.

زلزله و خشکسالی پدیده هاي طبیعی اند و هیچ تأثیر خاصی در کنش اجتماعی انسان ها ندارند.

هر یک از عبارات زیر به ترتیب به کدام مفهوم اشاره دارد؟ - 127
-  براي اشاره به مجموعه هاي بزرگ به کار می رود.

- عدم انتقال فرهنگ به نسل هاي آینده
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«انسان ها براي مقابله با برخی پدیده هاي طبیعی، قواعد خاصی وضع می کنند و کنش هاي مناسبی انجام می دهند.»م«انسان ها براي مقابله با برخی پدیده هاي طبیعی، قواعد خاصی وضع می کنند و کنش هاي مناسبی انجام می دهند.»

رمر



نتیجۀ هریک از عبارات زیر به ترتیب چیست؟ - 130
- عدم انتقال فرهنگ به نسل بعد

- تکوینی بودن نظم اعضا در بدن موجودات زنده
- شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماوراي طبیعی

- ابداع راه هایی براي رسیدن به ذخایر زیرزمینی آب در صورت وقوع خشکسالی

فروپاشی جهان اجتماعی - تغییر با ارادة اعضا - دگرگونی کنش هاي اجتماعی آدمیان - قرار گرفتن پدیده هاي طبیعی بیرون از جهان اجتماعی

دگرگونی جهان اجتماعی - عدم تغییر با ارادة اعضا - تغییر آرمان و ارزش هاي زندگی - قرار گرفتن پدیده هاي طبیعی در گسترة جهان اجتماعی

فروپاشی جهان اجتماعی - تغییر با ارادة اعضا - دگرگونی کنش هاي اجتماعی آدمیان - قرار گرفتن پدیده هاي ماوراي طبیعی در محدودة جهان اجتماعی

دگرگونی جهان اجتماعی - عدم تغییر با ارادة اعضا - تغییر آرمان و ارزش هاي زندگی - قرار گرفتن پدیده هاي ماوراي طبیعی بیرون از جهان اجتماعی

وقتی با ماهیات گوناگون برخورد می کنیم، کدام مورد رخ می دهد؟ - 131

محمولی یکسان به تمام آن ها نسبت می دهیم. در حقیقت به دنبال واقعیت آن ها هستیم.

از چیستی تمام آن ها سؤال پرسیده ایم. وجود آن ها را تصدیق می کنیم.

پیرامون مغایرت وجود و ماهیت طبق نظر حکماي مشاء، کدام گزینه نادرست است؟ - 132

هر شیء در خارج داراي دو حیثیت واقعی است. وجود و ماهیت، دو مفهوم ذهنی هستند.

وجود ماهیت بدیهی نیست و نیاز به دلیل دارد. وجود نه عین ماهیت است و نه جزئی از آن.

درخت بودن یک درخت، اشاره به چه چیزي دارد؟ - 133

مقدار و کمیت ماهیت کثرت هستی

واقعیت واحد و مفاهیم متعدد به ترتیب به کدام یک از موارد زیر صدق می کند؟ - 134

جوهر - انسان انسان - اسب ماهیت - انسان وجود - ماهیت

در خصوص ادراك اشیاء توسط ذهن می توان گفت: - 135

ذهن واقعیت ها را به مفهومی یگانه تجزیه می کند.

ذهن واقعیت هاي خارجی را به چیستی و ماهیت تقسیم می کند.

»، مفهوم اول وجود و مفهوم دوم ماهیت است. » و در هست « در درك مفاهیم میز «

ذهن مفاهیم را به  جزء متفاوت تقسیم می کند.

مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت در ذهن .................. ؛ لذا .................. - 136

است - تصور وجود هر ماهیتی براي اثبات وجود آن کافی است. است - مفهوم ماهیت عین مفهوم وجود نیست، اما جزء آن است.

نیست - تصور یک ماهیت براي اتحاد آن وجود کافی نیست. نیست - اثبات وجود نیازمند دلیل نیست.

کدامیک از گزاره هاي زیر به ویژگی اولیۀ فلسفه یعنی پرداختن به بنیادي ترین مسائل و موضوعات می پردازد؟ - 137

فلسفه در هر موضوعی به دنبال پاسخ به نهایی ترین پرسش هاست.  این ویژگی فلسفه با دیگر علوم مشترك است. 

مسئله هاي فلسفی از این جهت مانند مسائل علم ریاضی هستند.  مسئله هاي فلسفی را نمی توان از طریق حواس حل کرد.

روش کدامیک از علوم زیر با فلسفه مشابه است و از چه روشی بهره می گیرد؟ - 138

ریاضی – عقلی و استداللی ریاضی – تجربی و استداللی تاریخ تحلیلی – عقلی و استداللی پزشکی – عقلی و استداللی

کدام گزینه تمامًا بیانگر آثار پاسخ دهی به پرسش هاي فلسفی است؟ - 139

شکل دهی نحوة زندگی – شکل دهی نحوة گفتار و رفتار – ایجاد تفاوت میان انسان ها با یکدیگر

شکل دهی روش تفکر – شکل دهی نحوة جهان بینی– ایجاد تفاوت میان انسان ها با سایر موجودات

شکل دهی روش تفکر – شکل دهی نحوة گفتار و رفتار – ایجاد تفاوت میان انسان ها با یکدیگر

شکل دهی نحوة زندگی – شکل دهی نحوة جهان بینی – ایجاد تفاوت میان انسان ها با سایر موجودات
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پیرامون مغایرت وجود و ماهیت طبق نظر حکماي مشاء، کدام گزینه نادرست است؟ - 132

هر شیء در خارج داراي دو حیثیت واقعی است. وجود و ماهیت، دو مفهوم ذهنی هستند.

وجود ماهیت بدیهی نیست و نیاز به دلیل دارد. وجود نه عین ماهیت است و نه جزئی از آن.

درخت بودن یک درخت، اشاره به چه چیزي دارد؟ - 133

مقدار و کمیت ماهیت کثرت

واقعیت واحد و مفاهیم متعدد به ترتیب به کدام یک از موارد زیر صدق می کند؟ - 134

جوهر - انسان انسان - اسب ماهیت - انسان

در خصوص ادراك اشیاء توسط ذهن می توان گفت: - 135

ذهن واقعیت ها را به مفهومی یگانه تجزیه می کند.

ذهن واقعیت هاي خارجی را به چیستی و ماهیت تقسیم می کند.

»، مفهوم اول وجود و مفهوم دوم ماهیت است. » و در هست « در درك مفاهیم میز «

ذهن مفاهیم را به  جزء متفاوت تقسیم می کند.

مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت در ذهن .................. ؛ لذا .................. - 136

است - تصور وجود هر ماهیتی براي اثبات وجود آن کافی است. است - مفهوم ماهیت عین مفهوم وجود نیست، اما جزء آن است.

»، مفهوم اول وجود و مفهوم دوم ماهیت است. » و در هست « »، مفهوم اول وجود و مفهوم دوم ماهیت است.2در درك مفاهیم میز « » و در هست « در درك مفاهیم میز «

اشااشاششاارر
شفششفشفف
اا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

ره
شاو

وجود ماهیت بدیهی نیست و نیاز به دلیل دارد.شوجود ماهیت بدیهی نیست و نیاز به دلیل دارد.

اشا
وجود ماهیت بدیهی نیست و نیاز به دلیل دارد.شوجود ماهیت بدیهی نیست و نیاز به دلیل دارد.موجود ماهیت بدیهی نیست و نیاز به دلیل دارد.شوجود ماهیت بدیهی نیست و نیاز به دلیل دارد.وجود ماهیت بدیهی نیست و نیاز به دلیل دارد.موجود ماهیت بدیهی نیست و نیاز به دلیل دارد.م

زکزکهر شیء در خارج داراي دو حیثیت واقعی است.زهر شیء در خارج داراي دو حیثیت واقعی است.ز
 است؟ر است؟م است؟ر است؟رمر است؟م است؟م است؟ر است؟ر



موفق شدن در پاسخ دهی به پرسش هاي فلسفی، نیازمند تالش فکري پیوسته است تا فرد بتواند با ورزیدگی .................. و با دقت و نظم - 140
.................. و اندیشیدن به مسائل اصلی زندگی به پاسخ هاي مناسب دست یابد.

منطقی - منطقی منطقی - عقلی عقلی - عقلی عقلی - منطقی

جمالت زیر به ترتیب بیانگر کدام دسته از مردم است: - 141
همواره در تکاپوست.

کارش تقلید از دیگران است.
به شنیده ها بسنده نمی کند.

به دانش ظاهري دل خوش کرده.

رونده – سائر – واقف – ایستاده رونده – ایستاده – واقف – سائر سائر – واقف – رونده – ایستاده سائر – رونده – سائر – رونده

انتساب ابیات زیر به کدام شخص صحیح است؟ - 142
 هیچ نه معلوم شد، آه، که من کیستم  ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

 هستم اگر می روم، گر نروم نیستم  موج ز خود رفته اي تیز خرامید و گفت

ابن سینا بیدل اقبال مالصدرا

باتوجه به ابیات زیر مشخص کنید واژه هاي «ساحل» و «موج» به ترتیب منطبق بر کدام دسته از مردم می باشد؟ - 143
 هیچ نه معلوم شد، آه، که من کیستم  ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

 هستم اگر می روم، گر نروم نیستم  موج ز خود رفته اي تیز خرامید و گفت 

ایستا - واقف ایستا - پویا سائر - ایستا سائر - واقف

کدام گزینه در مورد دانش فلسفه نادرست است؟ - 144

دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند سؤاالت فلسفی است.

سابقۀ تالش براي یافتن پاسخ پرسش هاي فلسفی به آغازین روز هاي حیات فکري انسان می رسد.

تالش فیلسوفان براي پاسخ قانونمند به سؤال هاي فلسفی، موجب ظهور دانش فلسفه گشته است.

فیلسوفان کسانی هستند که به صورت قانونمند و تخصصی به سؤاالت فلسفی پرداخته اند.

کدام گزینه به مصداق رایجی از فلسفه در بین مردم عادي اشاره دارد؟ - 145

چرا جهان را می توان شناخت؟ چرا روش تجربی روشی مفید براي علوم است؟

چرا باید در مبانی علوم به تحقیق پرداخت؟ چرا باید به دیگران احترام بگذارم؟

کدام یک از پژوهش هاي زیر در حل مسئله هاي فلسفی کاربرد دارند؟ - 146

پژوهش هاي عقلی پژوهش هاي ذوقی و ادبی پژوهش هاي تاریخی پژوهش هاي تجربی

کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح نیست؟ - 147

گاه و بی گاه برقی از سؤال هاي ویژه در ذهن انسان می جهد و اندکی بعد در میان انبوه افکار و اعمال گم می شود.

انسان ها همیشه و به صورت جدي به سؤال هاي ویژه می پردازند و رسیدن به پاسخ سؤال ها دغدغۀ خاطر آن ها می شود.

بسیاري از انسان ها اغلب از سؤال هاي ویژه عبور کرده و دربارة آن ها نمی اندیشند.

گاهی انسان ها بعد از اندکی تفکر دربارة سؤال هاي ویژه به امور دیگري می اندیشند.
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 هیچ نه معلوم شد، آه، که من کیستم ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

 هستم اگر می روم، گر نروم نیستم موج ز خود رفته اي تیز خرامید و گفت

ابن سینا بیدل اقبال

باتوجه به ابیات زیر مشخص کنید واژه هاي «ساحل» و «موج» به ترتیب منطبق بر کدام دسته از مردم می باشد؟ - 143
 هیچ نه معلوم شد، آه، که من کیستم ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

 هستم اگر می روم، گر نروم نیستم موج ز خود رفته اي تیز خرامید و گفت 

ایستا - واقف ایستا - پویا سائر - ایستا

کدام گزینه در مورد دانش فلسفه نادرست است؟ - 144

دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند سؤاالت فلسفی است.

سابقۀ تالش براي یافتن پاسخ پرسش هاي فلسفی به آغازین روز هاي حیات فکري انسان می رسد.

تالش فیلسوفان براي پاسخ قانونمند به سؤال هاي فلسفی، موجب ظهور دانش فلسفه گشته است.

اشااشاششااررفیلسوفان کسانی هستند که به صورت قانونمند و تخصصی به سؤاالت فلسفی پرداخته اند.
شفششفشفف
اا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

ره

باتوجه به ابیات زیر مشخص کنید واژه هاي «ساحل» و «موج» به ترتیب منطبق بر کدام دسته از مردم می باشد؟ - باتوجه به ابیات زیر مشخص کنید واژه هاي «ساحل» و «موج» به ترتیب منطبق بر کدام دسته از مردم می باشد؟ر143 - باتوجه به ابیات زیر مشخص کنید واژه هاي «ساحل» و «موج» به ترتیب منطبق بر کدام دسته از مردم می باشد؟و143 - باتوجه به ابیات زیر مشخص کنید واژه هاي «ساحل» و «موج» به ترتیب منطبق بر کدام دسته از مردم می باشد؟و143 - 143

اشاشا
شمشم
زکزکز
رمرمر



با توجه به گزاره هاي زیر،  به ترتیب کدام یک مربوط به بررسی با روش تجربی و روش تعقلی است؟ - 148
الف) براي بررسی ساختار سلول، میکروسکوپ الکترونیکی باید مورد استفاده قرار بگیرد.

ب) تجزیه و تحلیل داده ها به صورت اکتشافی، یکی از کاربردهاي علم آمار می باشد.
ج) تجزیه و تحلیل دانسته هاي ریاضی در موضوعات جهان و انسان

د) ناسا براي سفر به سیارة سرخ (مریخ) زمان سه سال براي رفت و برگشت در نظر گرفته است.

الف، ب، ج / د الف، ب / ج، د الف، ج / ب، د الف، ب، د / ج

آنچه که به نحوة زندگی انسان شکل می دهد، چیست و چگونه به دست می آید؟ - 149

پاسخ به پرسش هاي بنیادي از طریق تفکر فلسفی رها شدن از حیرت و سرگردانی با استفاده از تجربۀ دیگران

از بین بردن دغدغۀ خاطر از طریق تفکر فلسفی پرداختن جدي به پرسش هاي غیربنیادي از طریق استدالل کردن

گزارة مطرح شده در کدام گزینه درست است؟ - 150

تفکر فلسفی الزمۀ زندگی هر انسانی است و همه به آن توجه می کنند.

تفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.

کامیاب شدن در صحنۀ تفکر فلسفی نیازمند تالش فکري دائم است و انسان وقتی وارد این صحنه می شود که به صورت جدي به پرسش هاي ویژه بپردازد.

تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها در این است که مسائل فلسفی با عملیات فکري قابل حل هستند.

علوم مختلف، مواد الزم براي .................. را فراهم می کنند. - 151

پیشرفت علم منطق پیشگیري از مغالطات رسیدن به دانش هاي جدید تراز شدن بناي فکري

کدام گزینه در مورد نیاز به خواندن منطق درست است؟ - 152

با به کارگیري قواعد منطق می توانیم سریع تر سفسطه را تشخیص دهیم. ذهن انسان براي به کارگیري قواعد طبیعی تفکر به علم منطق نیازمند است.

خواندن منطق، مورد نیاز نیست؛ بلکه ممارست در آن راهگشا است. صرف خواندن منطق باعث می شود از خطاي ذهن مصون بمانیم.

کدام عبارت در رابطه با حیطۀ کاربرد منطق نادرست است؟ - 153

هر انسانی در سراسر زندگی خود به منطق نیازمند است.

انسان براي درست فکر کردن و درست تصمیم گرفتن نیازمند منطق است.

دانستن منطق تنها براي فلسفه از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

با فراگیري رسانه ها و حجم انبوه اطالعات صحیح و غلط، بیشتر نیازمند منطق هستیم.

کدام عبارت در مورد «منطق» صحیح است؟ - 154

علم منطق از طریق کشف مغالطه هاي موجود در اندیشه، قوانین حاکم بر ذهن را بیان می کند.

تأکید منطق بر آموزش شیوة برخورد درست با مغالطه گري است و به این امر اهتمام وسیعی دارد.

تفکر، فرآیندي طبیعی و قابل اکتساب است و انسان براي به دست آوردن این توانایی نیاز به اصول منطق دارد.

علم منطق به همراه بیان قوانین حاکم بر ذهن، روش هاي جلوگیري از مغالطات را بیان می کند.

کدام یک از گزینه هاي زیر، نادرست است؟ - 155

تأکید منطق بر آموزش شیوة درست اندیشیدن است. وظیفۀ منطق تعریف اشیاء است.

تفکر قاعده مندي ذهن انسان، منوط به آموختن منطق نیست. فراگیر شدن رسانه ها، اهمیّت آموختن منطق را افزایش داده است.

الزمۀ ورود به مبحث تعریف و استدالل، به ترتیب آشنایی با .................. و .................. است. - 156

تصدیق - قضایا الفاظ - قضایا قضایا - مفاهیم تصور - الفاظ
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تفکر فلسفی الزمۀ زندگی هر انسانی است و همه به آن توجه می کنند.

تفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.

کامیاب شدن در صحنۀ تفکر فلسفی نیازمند تالش فکري دائم است و انسان وقتی وارد این صحنه می شود که به صورت جدي به پرسش هاي ویژه بپردازد.

تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها در این است که مسائل فلسفی با عملیات فکري قابل حل هستند.

علوم مختلف، مواد الزم براي .................. را فراهم می کنند. - 151

پیشرفت علم منطق پیشگیري از مغالطات رسیدن به دانش هاي جدید

کدام گزینه در مورد نیاز به خواندن منطق درست است؟ - 152

با به کارگیري قواعد منطق می توانیم سریع تر سفسطه را تشخیص دهیم. ذهن انسان براي به کارگیري قواعد طبیعی تفکر به علم منطق نیازمند است.

خواندن منطق، مورد نیاز نیست؛ بلکه ممارست در آن راهگشا است. صرف خواندن منطق باعث می شود از خطاي ذهن مصون بمانیم.

کدام عبارت در رابطه با حیطۀ کاربرد منطق نادرست است؟ - 153

هر انسانی در سراسر زندگی خود به منطق نیازمند است.

انسان براي درست فکر کردن و درست تصمیم گرفتن نیازمند منطق است.

دانستن منطق تنها براي فلسفه از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

با فراگیري رسانه ها و حجم انبوه اطالعات صحیح و غلط، بیشتر نیازمند منطق هستیم.

اشااشاششاارر
شفششفشفف
اا اضاضا

ریریر ل

خواندن منطق، مورد نیاز نیست؛ بلکه ممارست در آن راهگشا است.لخواندن منطق، مورد نیاز نیست؛ بلکه ممارست در آن راهگشا است.

یلی ع

لعلخواندن منطق، مورد نیاز نیست؛ بلکه ممارست در آن راهگشا است.عخواندن منطق، مورد نیاز نیست؛ بلکه ممارست در آن راهگشا است.
با به کارگیري قواعد منطق می توانیم سریع تر سفسطه را تشخیص دهیم.ربا به کارگیري قواعد منطق می توانیم سریع تر سفسطه را تشخیص دهیم.تبا به کارگیري قواعد منطق می توانیم سریع تر سفسطه را تشخیص دهیم.ربا به کارگیري قواعد منطق می توانیم سریع تر سفسطه را تشخیص دهیم.رتربا به کارگیري قواعد منطق می توانیم سریع تر سفسطه را تشخیص دهیم.تبا به کارگیري قواعد منطق می توانیم سریع تر سفسطه را تشخیص دهیم.تبا به کارگیري قواعد منطق می توانیم سریع تر سفسطه را تشخیص دهیم.ربا به کارگیري قواعد منطق می توانیم سریع تر سفسطه را تشخیص دهیم.ر

تکتک د
ی
ره
اشاشاو
شمشم
تفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.کتفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.ککامیاب شدن در صحنۀ تفکر فلسفی نیازمند تالش فکري دائم است و انسان وقتی وارد این صحنه می شود که به صورت جدي به پرسش هاي ویژه بپردازد.زکامیاب شدن در صحنۀ تفکر فلسفی نیازمند تالش فکري دائم است و انسان وقتی وارد این صحنه می شود که به صورت جدي به پرسش هاي ویژه بپردازد.ز

کامیاب شدن در صحنۀ تفکر فلسفی نیازمند تالش فکري دائم است و انسان وقتی وارد این صحنه می شود که به صورت جدي به پرسش هاي ویژه بپردازد.زکامیاب شدن در صحنۀ تفکر فلسفی نیازمند تالش فکري دائم است و انسان وقتی وارد این صحنه می شود که به صورت جدي به پرسش هاي ویژه بپردازد.ککامیاب شدن در صحنۀ تفکر فلسفی نیازمند تالش فکري دائم است و انسان وقتی وارد این صحنه می شود که به صورت جدي به پرسش هاي ویژه بپردازد.زکامیاب شدن در صحنۀ تفکر فلسفی نیازمند تالش فکري دائم است و انسان وقتی وارد این صحنه می شود که به صورت جدي به پرسش هاي ویژه بپردازد.زکزکامیاب شدن در صحنۀ تفکر فلسفی نیازمند تالش فکري دائم است و انسان وقتی وارد این صحنه می شود که به صورت جدي به پرسش هاي ویژه بپردازد.ککامیاب شدن در صحنۀ تفکر فلسفی نیازمند تالش فکري دائم است و انسان وقتی وارد این صحنه می شود که به صورت جدي به پرسش هاي ویژه بپردازد.

تفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.رتفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.متفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.رتفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.رمرتفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.متفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.متفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.رتفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی خاص و همگانی است که شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را دربارة آن تقویت کند.ر



کدام عبارت، در بیان حیطۀ کاربرد منطق، کامل تر است؟ - 157

نیازمندي انسان به آن در سراسر زندگی، براي درست فکر کردن و درست تصمیم گرفتن

نیازمندي انسان به آن در محیط تحصیلی، براي درست تعریف کردن و درست استدالل کردن

همچون ابزاري در خدمت سایر علوم و دانش ها بودن

کاربردي بودن منطق به معناي ایجاد تبحر در آن با تمرین و ممارست

کدام عبارت، می تواند دلیل تقسیم شدن منطق به دو بخش تعریف و استدالل باشد؟ - 158

استفاده از تصدیقات معلوم براي کشف تصدیق مجهول استفاده از تصورات معلوم براي کشف تصور مجهول

جلوگیري از خطاي اندیشه به عنوان یکی از وظایف علم منطق وجود حکم و قضاوت در تصدیق و عدم آن در تصور

به ترتیب عبارت اول کدام گزینه نادرست می باشد و چرا منطق را به شاقول بنّایی تشبیه کرده اند؟ - 159

دانستن منطق فقط براي ارزیابی اندیشه هاي فلسفی به کار می رود. - زیرا در مقابل مشکالت به ما هشدار می دهد.

علم منطق به دسته بندي و توضیح قواعد ذهن می پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان می دهد. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.

براي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.

استدالل آوري و تعریف کردن بخشی از سخنان روزانۀ ما را تشکیل می دهند. - زیرا در مقابل مشکالت به ما هشدار می دهند.

به ترتیب هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یا - 160
تصدیق؟

تصور – تصدیق – تصدیق – تصور تصدیق – تصور – تصدیق – تصدیق تصور – تصور – تصدیق – تصدیق تصور – تصور – تصدیق – تصور

نوجوانی با این تصور که افراد معتاد انسان هاي ضعیفی هستند و او قوي تر از آن است که با یکی دو بار مصرف مواد روان گردان به آن ها وابسته - 161
شود، گهگاهی از این مواد استفاده می کند تا مورد تأیید دوستانش قرار گیرد. کدام عامل موجب تصمیم گیري نادرست وي شده است؟

سوگیري تأیید  اعتماد افراطی

 کاهش تفاوت وضع موجود با وضع مطلوب مهندسی معکوس

کدام یک از گزاره هاي مندرج در گزینه ها، نادرست می باشد؟ - 162

مهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند. فقط یکی از سبک هاي تصمیم گیري بهتر از سایر سبک هاست.

به روش هاي ثابت و یکنواخت تصمیم گیري افراد، سبک تصمیم گیري می گویند. یکی از سبک هاي تصمیم گیري، سبک فرار از ضرر می باشد.

کدام روش هاي اکتشافی حل مسئله، راه حل مناسب تري براي حل مسائل بزرگ ارائه می دهند؟ - 163

خرد کردن - شروع از آخر شروع از آخر - بارش مغزي

کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب - خرد کردن کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب - بارش مغزي

در ارتباط با مراحل حل مسئله به ترتیب هریک از عبارت هاي زیر مربوط به کدام مرحله است؟ - 164
- تصور مبهم از یک مسئله به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود.

- این مرحله باعث می شود تا مالك روشنی براي فهم موقعیت داشته باشیم.
- در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود مسئله را شناسایی کند.

- مطالعۀ خرد خرد و تمرین مکرر مربوط به این مرحله است.

به کارگیري راه حل مناسب براي حل مسئله - بازبینی و اصالح راه حل - ارزیابی راه حل - انتخاب راه حل هاي جایگزین

تشخیص مسئله - بازبینی و اصالح راه حل - به کارگیري راه حل مناسب براي حل مسئله - بازبینی و اصالح راه حل

به کارگیري راه حل مناسب براي حل مسئله - بازبینی و اصالح راه حل - انتخاب راه حل هاي جایگزین - ارزیابی راه حل

تشخیص مسئله - ارزیابی راه حل - تشخیص مسئله - به کارگیري راه حل مناسب براي حل مسئله

5

19

ی جدید
سان

ش آزمون 19 مهر ان
پی

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

www.AlirezaAfshar.org t.me/AlirezaAfsharofficial

مرکز مشاوره ی دکتر علیرضا افشار 

علم منطق به دسته بندي و توضیح قواعد ذهن می پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان می دهد. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.

براي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.

استدالل آوري و تعریف کردن بخشی از سخنان روزانۀ ما را تشکیل می دهند. - زیرا در مقابل مشکالت به ما هشدار می دهند.

 هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یا

تصور  – تصور – تصور – تصدیق – تصدیق –تصدیق –تصدیق – – تصدیق – تصدیق – تصدیق – تصور – تصور – –تصور –تصور –

نوجوانی با این تصور که افراد معتاد انسان هاي ضعیفی هستند و او قوي تر از آن است که با یکی دو بار مصرف مواد روان گردان به آن ها وابسته - 161
شود، گهگاهی از این مواد استفاده می کند تا مورد تأیید دوستانش قرار گیرد. کدام عامل موجب تصمیم گیري نادرست وي شده است؟

سوگیري تأیید

 کاهش تفاوت وضع موجود با وضع مطلوب مهندسی معکوس

کدام یک از گزاره هاي مندرج در گزینه ها، نادرست می باشد؟ - 162

مهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند. فقط یکی از سبک هاي تصمیم گیري بهتر از سایر سبک هاست.

به روش هاي ثابت و یکنواخت تصمیم گیري افراد، سبک تصمیم گیري می گویند. یکی از سبک هاي تصمیم گیري، سبک فرار از ضرر می باشد.

مهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.5مهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.

اشامهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.امهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.شمهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.امهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.اشامهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.شمهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.شمهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.شمهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.شامهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.امهم ترین سبک هاي تصمیم گیري به  دسته تقسیم می شوند.ابه روش هاي ثابت و یکنواخت تصمیم گیري افراد، سبک تصمیم گیري می گویند.ربه روش هاي ثابت و یکنواخت تصمیم گیري افراد، سبک تصمیم گیري می گویند.ربه روش هاي ثابت و یکنواخت تصمیم گیري افراد، سبک تصمیم گیري می گویند.ربه روش هاي ثابت و یکنواخت تصمیم گیري افراد، سبک تصمیم گیري می گویند.ر
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شود، گهگاهی از این مواد استفاده می کند تا مورد تأیید دوستانش قرار گیرد. کدام عامل موجب تصمیم گیري نادرست وي شده است؟رشود، گهگاهی از این مواد استفاده می کند تا مورد تأیید دوستانش قرار گیرد. کدام عامل موجب تصمیم گیري نادرست وي شده است؟ر
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 هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یاا هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یاش هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یاا هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یااشا هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یاش هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یاش هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یاا هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یاا هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یاو هریک از مفاهیم «حضرت علی، بنیان گذار جمهوري اسالمی، او یک فرشته است و پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصور است یاو

استدالل آوري و تعریف کردن بخشی از سخنان روزانۀ ما را تشکیل می دهند. - زیرا در مقابل مشکالت به ما هشدار می دهند.ماستدالل آوري و تعریف کردن بخشی از سخنان روزانۀ ما را تشکیل می دهند. - زیرا در مقابل مشکالت به ما هشدار می دهند.م

شمش
براي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.زبراي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.ز

استدالل آوري و تعریف کردن بخشی از سخنان روزانۀ ما را تشکیل می دهند. - زیرا در مقابل مشکالت به ما هشدار می دهند.زاستدالل آوري و تعریف کردن بخشی از سخنان روزانۀ ما را تشکیل می دهند. - زیرا در مقابل مشکالت به ما هشدار می دهند.

علم منطق به دسته بندي و توضیح قواعد ذهن می پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان می دهد. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.رعلم منطق به دسته بندي و توضیح قواعد ذهن می پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان می دهد. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.ربراي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.زبراي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.کبراي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.زبراي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.زکزبراي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.کبراي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.ک

براي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.ربراي آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعمل هاي نظري کافی ست. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.

علم منطق به دسته بندي و توضیح قواعد ذهن می پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان می دهد. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.رعلم منطق به دسته بندي و توضیح قواعد ذهن می پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان می دهد. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.معلم منطق به دسته بندي و توضیح قواعد ذهن می پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان می دهد. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.رعلم منطق به دسته بندي و توضیح قواعد ذهن می پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان می دهد. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.علم منطق به دسته بندي و توضیح قواعد ذهن می پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان می دهد. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.معلم منطق به دسته بندي و توضیح قواعد ذهن می پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان می دهد. - زیرا به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود.م



کدام یک از عبارات زیر بیانگر سبک تصمیم گیري احساسی است؟ - 165

سیما در رشتۀ روان شناسی تحصیل می کند. خواهرش به توصیۀ او همان رشته را انتخاب می کند.

پدر فریده مبلغی پول براي خرید لوازم تحصیلی اش به او داده است. فریده در راه چشمش به لباسی می افتد و همۀ پولش را خرج آن می کند.

فرهاد از رشتۀ تحصیلی خود ناراضی بود. او چهار سال در دانشگاه نمره هاي پایینی کسب کرده، ولی هیچ اقدامی براي تغییر این وضعیت نکرد.

علی از طرز لباس پوشیدن عمویش لذت می برد. عموي او بنگاه امالك دارد و علی هم تصمیم گرفته است همین شغل را براي خود برگزیند.

به ترتیب هریک از موارد زیر جزء کدام دسته از تصمیم گیري ها قرار می گیرند؟ - 166
- رضا بین رفتن به سربازي و شرکت در کنکور سال آینده دچار تردید است.

- آمنه بین خرید مانتوي رنگ آبی و مانتوي رنگ سبز دچار تردید است.
- حسین که یک قاضی است، بین صدور حکم اعدام یا حبس ابد براي یک مجرم دچار تردید است.

- نازنین بین رفتن به تولد دوستش و رفتن به عروسی دختر عمویش دچار شک و تردید است.

معمولی ساده - ساده - مهم پیچیده - دشوار دشوار - معمولی ساده - دشوار - مهم پیچیده

مهم پیچیده - مهم پیچیده - معمولی ساده - مهم پیچیده مهم پیچیده - معمولی ساده - دشوار - معمولی ساده

به ترتیب هریک از مثال هاي زیر به کدام نوع از تصمیم گیري ها مربوط می شود؟ - 167
الف) مریم که اهل تهران است، در انتخاب بین چند شغل که یکی در تهران است و درآمد کمی دارد و دیگري در شهرستان هاي مختلفی است و درآمد

بیشتري دارد ولی او را از خانواده اش دور می کند، دچار مشکل شده است.
ب) فردا فرهاد در اجالس بزرگی قصد سخنرانی دارد و او در انتخاب رنگ پیراهنش بین آبی و لیمویی در شک و تردید است.

ج) انتقال پایتخت از تهران به شهرهاي دیگر، رئیس جمهور و نمایندگان را در طی سال هاي اخیر براي تصویب کردن دچار مشکل کرده بود.
د) شیرین در انتخاب کادوي تولد براي دوستش بین دو رنگ به تردید می رسد.

مهم پیچیده - معمولی ساده - مهم پیچیده - معمولی ساده معمولی پیچیده - مهم پیچیده - مهم پیچیده - معمولی ساده

معمولی پیچیده - معمولی ساده - معمولی ساده - معمولی ساده مهم پیچیده - مهم ساده - معمولی پیچیده - مهم ساده

اصطالح «چشم و هم چشمی» به کدام سبک تصمیم گیري اشاره دارد؟ - 168

وابسته اجتنابی تکانشی احساسی

شیما با خوشحالی در حال آماده شدن براي رفتن به خانۀ خاله اش به همراه خانواده است که دوستان او تماس می گیرند و او را دعوت می کنند که با - 169
آن ها به سینما برود. در این شرایط شیما دچار کدام یک از حالت هاي زیر شده است؟

تعارض اجتناب - اجتناب تعارض گرایش - گرایش ناکامی تعارض گرایش - اجتناب

کدام گزینه روند شکست در حل مسئله را به درستی نشان می دهد؟ - 170
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بیشتري دارد ولی او را از خانواده اش دور می کند، دچار مشکل شده است.
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شیما با خوشحالی در حال آماده شدن براي رفتن به خانۀ خاله اش به همراه خانواده است که دوستان او تماس می گیرند و او را دعوت می کنند که با - شیما با خوشحالی در حال آماده شدن براي رفتن به خانۀ خاله اش به همراه خانواده است که دوستان او تماس می گیرند و او را دعوت می کنند که باا169 - شیما با خوشحالی در حال آماده شدن براي رفتن به خانۀ خاله اش به همراه خانواده است که دوستان او تماس می گیرند و او را دعوت می کنند که باض169 - شیما با خوشحالی در حال آماده شدن براي رفتن به خانۀ خاله اش به همراه خانواده است که دوستان او تماس می گیرند و او را دعوت می کنند که باض169 - اضا169
ریریر یلیل
لعلع
تر

معمولی پیچیده - معمولی ساده - معمولی ساده - معمولی سادهتمعمولی پیچیده - معمولی ساده - معمولی ساده - معمولی ساده

رتر ک

معمولی پیچیده - معمولی ساده - معمولی ساده - معمولی سادهتمعمولی پیچیده - معمولی ساده - معمولی ساده - معمولی سادهکمعمولی پیچیده - معمولی ساده - معمولی ساده - معمولی سادهتمعمولی پیچیده - معمولی ساده - معمولی ساده - معمولی سادهمعمولی پیچیده - معمولی ساده - معمولی ساده - معمولی سادهکمعمولی پیچیده - معمولی ساده - معمولی ساده - معمولی ساده

مهم پیچیده - معمولی ساده - مهم پیچیده - معمولی سادهیمهم پیچیده - معمولی ساده - مهم پیچیده - معمولی سادهیمهم پیچیده - معمولی ساده - مهم پیچیده - معمولی سادهدمهم پیچیده - معمولی ساده - مهم پیچیده - معمولی سادهد

ب) فردا فرهاد در اجالس بزرگی قصد سخنرانی دارد و او در انتخاب رنگ پیراهنش بین آبی و لیمویی در شک و تردید است.وب) فردا فرهاد در اجالس بزرگی قصد سخنرانی دارد و او در انتخاب رنگ پیراهنش بین آبی و لیمویی در شک و تردید است.وج) انتقال پایتخت از تهران به شهرهاي دیگر، رئیس جمهور و نمایندگان را در طی سال هاي اخیر براي تصویب کردن دچار مشکل کرده بود.رج) انتقال پایتخت از تهران به شهرهاي دیگر، رئیس جمهور و نمایندگان را در طی سال هاي اخیر براي تصویب کردن دچار مشکل کرده بود.ره
ج) انتقال پایتخت از تهران به شهرهاي دیگر، رئیس جمهور و نمایندگان را در طی سال هاي اخیر براي تصویب کردن دچار مشکل کرده بود.وج) انتقال پایتخت از تهران به شهرهاي دیگر، رئیس جمهور و نمایندگان را در طی سال هاي اخیر براي تصویب کردن دچار مشکل کرده بود.

ب) فردا فرهاد در اجالس بزرگی قصد سخنرانی دارد و او در انتخاب رنگ پیراهنش بین آبی و لیمویی در شک و تردید است.اب) فردا فرهاد در اجالس بزرگی قصد سخنرانی دارد و او در انتخاب رنگ پیراهنش بین آبی و لیمویی در شک و تردید است.شب) فردا فرهاد در اجالس بزرگی قصد سخنرانی دارد و او در انتخاب رنگ پیراهنش بین آبی و لیمویی در شک و تردید است.اب) فردا فرهاد در اجالس بزرگی قصد سخنرانی دارد و او در انتخاب رنگ پیراهنش بین آبی و لیمویی در شک و تردید است.ب) فردا فرهاد در اجالس بزرگی قصد سخنرانی دارد و او در انتخاب رنگ پیراهنش بین آبی و لیمویی در شک و تردید است.شب) فردا فرهاد در اجالس بزرگی قصد سخنرانی دارد و او در انتخاب رنگ پیراهنش بین آبی و لیمویی در شک و تردید است.شب) فردا فرهاد در اجالس بزرگی قصد سخنرانی دارد و او در انتخاب رنگ پیراهنش بین آبی و لیمویی در شک و تردید است.اب) فردا فرهاد در اجالس بزرگی قصد سخنرانی دارد و او در انتخاب رنگ پیراهنش بین آبی و لیمویی در شک و تردید است.ا

شمشم
الف) مریم که اهل تهران است، در انتخاب بین چند شغل که یکی در تهران است و درآمد کمی دارد و دیگري در شهرستان هاي مختلفی است و درآمدزالف) مریم که اهل تهران است، در انتخاب بین چند شغل که یکی در تهران است و درآمد کمی دارد و دیگري در شهرستان هاي مختلفی است و درآمدکالف) مریم که اهل تهران است، در انتخاب بین چند شغل که یکی در تهران است و درآمد کمی دارد و دیگري در شهرستان هاي مختلفی است و درآمدزالف) مریم که اهل تهران است، در انتخاب بین چند شغل که یکی در تهران است و درآمد کمی دارد و دیگري در شهرستان هاي مختلفی است و درآمدزکزالف) مریم که اهل تهران است، در انتخاب بین چند شغل که یکی در تهران است و درآمد کمی دارد و دیگري در شهرستان هاي مختلفی است و درآمدکالف) مریم که اهل تهران است، در انتخاب بین چند شغل که یکی در تهران است و درآمد کمی دارد و دیگري در شهرستان هاي مختلفی است و درآمدکالف) مریم که اهل تهران است، در انتخاب بین چند شغل که یکی در تهران است و درآمد کمی دارد و دیگري در شهرستان هاي مختلفی است و درآمدزالف) مریم که اهل تهران است، در انتخاب بین چند شغل که یکی در تهران است و درآمد کمی دارد و دیگري در شهرستان هاي مختلفی است و درآمدز

رمرمر



ارقام  تا  را در نظر می گیریم. گزینه 3 - 1

آسان

کلیه ي اعداد  رقمی زوج با ارقام غیر تکراري که یکان صفر باشد، برابر است با: گزینه 2 - 2

کلیه ي اعداد  رقمی زوج با ارقام غیر تکراري که یکان دو باشد برابر است با: (رقم صدگان صفر نمی تواند باشد.)

بنابراین  عدد وجود دارد.
متوسط

گزینه 3 - 3

متوسط

گزینه 2 - 4

متوسط

گزینه 1 - 5

آسان

گزینه 1 - 6

آسان

چون همه تیم ها با هم بازي می کنند و  تیم داریم پس هر تیم  بازي انجام می دهد. گزینه 4 - 7

  : تعداد کل بازي ها

: توجه کنید که در شمارش عادي تعداد کل بازي ها، هر بازي  بار شمارش می شود پس، حاصل کل عبارت را در  ضرب می کنیم.

سخت

19

9 9 9 5 36459 9 9

اعداد

5

حرف

3

205 4 1

صفر قرار دارد.

3

164 4 1

20 16 36

113

سھ مداد

یا

5

پنج خودکار

یا

3

سھ روان نویس

6 6 بھ12  تعداد راه ھای مسافرتی از
مسیر مسیر

2 3

یا
3 2

93

سھ نوع کیک

 یا

4

چھار نوع بستنی

یا

2

دو نوع نوشیدنی

8404
ھزارگان

5
صدگان

6
دھگان

7
یکان

109

45
1
2

10

تیم 10

9

بازی می کند 9 ھر تیم

1

بازی رفت 1

2
1
2
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کلیه ي اعداد  رقمی زوج با ارقام غیر تکراري که یکان دو باشد برابر است با: (رقم صدگان صفر نمی تواند باشد.)

 عدد وجود دارد.

11

سھ روان نویس

6 6 12
مسیر مسیر

2 3

یا
3 2

یارر92 یار یاار یاا اشااشاششا
شفششفشفف
اا اضاضضضا

مسیریررررمسیررمسیرر مسیری مسیررمسیرریری مسیررمسیری مسیریلیل مسیری مسیرل مسیری

لعلع
رترتر تکتک
د ی

ره
اشاشاو
شمشم
زکزکز
کلیه ي اعداد  رقمی زوج با ارقام غیر تکراري که یکان دو باشد برابر است با: (رقم صدگان صفر نمی تواند باشد.)رکلیه ي اعداد  رقمی زوج با ارقام غیر تکراري که یکان دو باشد برابر است با: (رقم صدگان صفر نمی تواند باشد.)مکلیه ي اعداد  رقمی زوج با ارقام غیر تکراري که یکان دو باشد برابر است با: (رقم صدگان صفر نمی تواند باشد.)رکلیه ي اعداد  رقمی زوج با ارقام غیر تکراري که یکان دو باشد برابر است با: (رقم صدگان صفر نمی تواند باشد.)کلیه ي اعداد  رقمی زوج با ارقام غیر تکراري که یکان دو باشد برابر است با: (رقم صدگان صفر نمی تواند باشد.)مکلیه ي اعداد  رقمی زوج با ارقام غیر تکراري که یکان دو باشد برابر است با: (رقم صدگان صفر نمی تواند باشد.)مکلیه ي اعداد  رقمی زوج با ارقام غیر تکراري که یکان دو باشد برابر است با: (رقم صدگان صفر نمی تواند باشد.)رکلیه ي اعداد  رقمی زوج با ارقام غیر تکراري که یکان دو باشد برابر است با: (رقم صدگان صفر نمی تواند باشد.)ر



8 - گزینه 1

تعداد طریق دعوت :  

متوسط
گزینه 4 - 9

توجه کنید در این سؤال یکی از مسیرهاي میان شهر تهران و سمنان مسدود است. درنتیجه تنها دو مسیر بین شهر تهران و سمنان قابل تردد است.

سخت

مطابق سؤال رقم دهگان و صدگان باید زوج باشد و از آن جایی که عدد فرد است رقم یکان آن باید فرد باشد. مقدار ارقام فرد   تا و تعداد گزینه 3 - 10

ازقام زوج نیز  تا است.
بنابراین  طبق اصل ضرب داریم:

 

(توجه: سؤال محدودیتی براي تکراري بودن اعداد ایجاد نکرده است.)
متوسط

گزینه 2 - 11

اتحاد مزدوج 

آسان
گزینه 2 - 12

از طرف راست تساوي مخرج مشترك می گیریم و دقت داشته باشید که مخرج هاي دو طرف تساوي با هم برابرند و با هم خط می خورند:

 توجه: 

74
4نوع غذای رستوران

یا
3

3نوع آب میوه

1 6 4 1 مسیر رفت11 تھران
بھ

مشھد 2 3
از سمنان

2 2
از گرگان

1 مسیر برگشت11 مشھد
بھ

تھران 3 2

از سمنان

2 2

از گرگان

11 مسیر رفت و برگشت11 121

5

5

9
ھزارگان

ھمۀ اعداد

بھ جز صفر

5
صدگان

5
دھگان

اعداد زوج

5
یکان

اعداد فرد

1125

1 2 1 2 1 4 2

3 4 12

4 42

2 2 2 1 4 2 4 2 3 4 12 2 2

1 4 2 8 6 8 2 32 2 2

1 1 13 2

32

13 12

2
1

1 2 12

1 12

مخرج ھا برابر است

پس صورت ھارا برابر می گذاریم

3 2 2 22 2 2

3 2 2 22 2

2 2 2 4
1 2 برابر1 2 ضریب
3 2 ضریب3

2 0 ھم جمع می کنیم

طرفین را با
جمع ضرایب

2 2 2 4 2
فاکتور گرفتیم2 از
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6

مطابق سؤال رقم دهگان و صدگان باید زوج باشد و از آن جایی که عدد فرد است رقم یکان آن باید فرد باشد. مقدار ارقام فرد   تا و تعداد

(توجه: سؤال محدودیتی براي تکراري بودن اعداد ایجاد نکرده است.)

اتحاد مزدوج 

از طرف راست تساوي مخرج مشترك می گیریم و دقت داشته باشید که مخرج هاي دو طرف تساوي با هم برابرند و با هم خط می خورند:

9
ھزارگان

ھمۀ اعداد

بھ جز صفر

5
صدگان

5
دھگان

اعداد زوج

5
یکان

اعداد فرد

1125

1 4 2

1 4 2 4 2 3 4 12 2 2

6 8 2 32

اشااشاششاارر
6ف 6ف 6ف 6ف شفششفشفف
6ا 6ا 6ا 6ا اا ضاا

2 2ض اضاض
ریریر یلیل
لعلع
رترتاتحاد مزدوج راتحاد مزدوج ر تکتک
د ی

صدگانرصدگانره

اشاشاو
شمشم
زکزکز
مطابق سؤال رقم دهگان و صدگان باید زوج باشد و از آن جایی که عدد فرد است رقم یکان آن باید فرد باشد. مقدار ارقام فرد   تا و تعدادرمطابق سؤال رقم دهگان و صدگان باید زوج باشد و از آن جایی که عدد فرد است رقم یکان آن باید فرد باشد. مقدار ارقام فرد   تا و تعدادممطابق سؤال رقم دهگان و صدگان باید زوج باشد و از آن جایی که عدد فرد است رقم یکان آن باید فرد باشد. مقدار ارقام فرد   تا و تعدادرمطابق سؤال رقم دهگان و صدگان باید زوج باشد و از آن جایی که عدد فرد است رقم یکان آن باید فرد باشد. مقدار ارقام فرد   تا و تعدادمطابق سؤال رقم دهگان و صدگان باید زوج باشد و از آن جایی که عدد فرد است رقم یکان آن باید فرد باشد. مقدار ارقام فرد   تا و تعدادممطابق سؤال رقم دهگان و صدگان باید زوج باشد و از آن جایی که عدد فرد است رقم یکان آن باید فرد باشد. مقدار ارقام فرد   تا و تعدادممطابق سؤال رقم دهگان و صدگان باید زوج باشد و از آن جایی که عدد فرد است رقم یکان آن باید فرد باشد. مقدار ارقام فرد   تا و تعدادرمطابق سؤال رقم دهگان و صدگان باید زوج باشد و از آن جایی که عدد فرد است رقم یکان آن باید فرد باشد. مقدار ارقام فرد   تا و تعدادر



متوسط

13 - گزینه 2

سخت
گزینه 2 - 14

صورت و مخرج را تا حّد امکان تجزیه می کنیم.

متوسط

باتوجه به الگوي مثلث خیام داریم: گزینه 2 - 15

 

 

  مجموع ارقام 
سخت

گزینه 4 - 16

آسان

گزینه 3 - 17

متوسط

گزینه 3 - 18

متوسط

1 1 1 1 1
1

2

1 2 1 2

2
2 1

4
1 2

2 1
4

1 2 اتحاد مربع را باز می کنیم

1 2 1 2
1
4

1
2

2 1
4 2

1
2

1
4

2 1
4 2

1
2

1
4

2 1
4

1
2

2

1
4

1 2 1
4

1 2
2 1 2

2
2 1 2 1

2

1
23 2

2

2 12

1
1 2

1

4 6 44 4 3 2 2 3 4

4 6 4 1000 11001 4 1000 1 4 10004 10003 10002

1 4 6 4 1 161004006004001

3 6 32 2

5 52 2

3 22 2

5 2 2
اتحاد مزدوج

اتحاد مربع دوجملھ ای 3 2

5

3
5

136 141
3
5

3 136 141
5 136 141

3 5
1

2775

3
277

3 4 12 36 4 123 3

3 4 12 3 4 12
3 فاکتور از

2

3 6 2
اتحاد یک جملھ مشترک

2 12

2 12

1 2

1 2

12 می دانیم کھ 12
2

1 12
2

22
2

اتحاد اول

2
2

3 2
2 4 42

2

6 4 2

2

2 3 2 2

2
2
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باتوجه به الگوي مثلث خیام داریم:

  مجموع ارقام 

42 2 3 4

4 6 4 1000 110004 10003 10002

1 4 6 4 1 16

2 2

2 2
اتحاد مزدوج

اتحاد مربع دوجملھ ای 3 2

5

3
5

3 136 141
5 136 141

3 5
1

2775

3
277

36 4 123 3

اشااشاششاارر
شفششفشففف
اااا اضااضاضضضضضضاا
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گزینه 4 - 19

 

بنابراین:

 

 

متوسط

گزینه 4 - 20

سخت

گزینه 3 - 21

آسان

گزینه 3 - 22

سخت

گزینه 4 - 23

متوسط

بزرگترین مقسوم علیه مشترك از ضرب عوامل مشترك با کمترین توان به دست می آید. گزینه 3 - 24

متوسط

گزینه 1 - 25

می دانیم: 
روش اول:

282

جذر 2
28
جذر

28

28
2

2 2 28

2 28

2 2 4
2

28
2

28
می کنیم

 طرفین وسطین
28

4 4 2 8
می کنیم

را تجزیھ 28
722 7 7

3 33 3 2 2 3

3 33 3 2 2 3
می دانیم:

2 3 32 3 2 3 2 3

8 2 27 3 3 32 32 2 2 2 2 3

27 3 3 3 32 2 2 2 2 3

16 27 27 18 2 27 27 18 2 422 2 2 2 2 2

2 3 2 2 4 62 2

2 2 4 6 2 3 1 3 5 42 2 2

2 4 6 2 3 1 3 5 4 12 12 2 2 2

1 1 24 2 4 2 12 2 2 2 12 2 2

1 1 1 12 2 2 2

1
2

1
1
1

1 2
1

1
1

1
1

1
1

24 42 2 2

2 2 2 13 2 2
ب.م.م

3 23 3 2 2 3
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3 2 3

3 332 2 2 2 2 3

3 32 2 2 2 3

18 2 27 27 18 2 422 2 2 2

2 4 62

6 2 3 1 3 5 42 2

3 1 3 5 4 12 12 2

22 12 2 2 2 12 2 اشااشاششاااررررر2
شفششفشفف
اا ضا
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روش دوم: کافی است یک عدد دلخواه مثًال  را در عبارت جایگزین کنیم.

تنها گزینه ي اول است که اگر به جاي  آن عدد یک قرار دهید حاصل برابر  می شود.
سخت

ابتدا داخل هر یک از پرانتزها را محاسبه می کنیم: گزینه 4 - 26

 

 

بنابراین داریم:

 

متوسط

گزینه 1 را به  تبدیل میکنیم. - 27

متوسط
گزینه 4 - 28

 عبارت داخل قدر مطلق منفی شده است بنابراین قرینه عبارت منفی از قدر مطلق بیرون می آید.

متوسط

باتوجه به اتحاد مزدوج  داریم که: گزینه 1 - 29

 

متوسط

می دانیم در هر سطر از مثلث خیام، تقارن وجود دارد و اگر ضرایب اول و دوم در یک سطر برابر  و  باشند، اعداد آخر و یکی مانده به گزینه 2 - 30

آخر نیز  و  است:

مجموع ضرایب
متوسط

صفحه ي  گزینه 4 - 31
زمانی که تولیدکننده از سرمایه ي فیزیکی استفاده کند، قیمت یا اجاره را به صاحبان سرمایه می پردازد بنابراین اگر نیروي انسانی را بکار گیرد به کارگران

مزد و به کارمندان حقوق می پردازد.
متوسط

پرسش بسیار مهمی که همه ي ما در طول روز و زندگی خود با آن بارها مواجه می شویم این است که «مالك بهترین استفاده از منابع و گزینه 4 - 32
امکانات کدام است؟»

علم اقتصاد به این پرسش این گونه پاسخ می دهد:

6 12 8 23 2

2 2

1
2

3 2

2 2

2 2 2 2 42 2

2 2

1

1 1 6 12 8 1 1 1 2
1

1 4 4
1

1 2
2

1
1

1

مخرج مشترک 1 1
1 1

12

12

12

12

1
2

12

مخرج مشترک 1 22

12

12

12

1 1
1

1
1

2
12

12

12

12

12

2 222

2 58 100 2 58 2 42 212

2 1 2 2 11 2
2

2
1 0 1 12 2 2

12 2
2

2 2

1 2 2 3 2 12 2 2 2

2 2

1 1 11 1

اتحاد مزدوج

2 4 1 12 2

اتحاد مزدوج

4 1 14 4

اتحاد مزدوج

1 14 2 8

110

110

1 10 10 1 22
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 تبدیل میکنیم.

 عبارت داخل قدر مطلق منفی شده است بنابراین قرینه عبارت منفی از قدر مطلق بیرون می آید.

باتوجه به اتحاد مزدوج  داریم که:

1 1

1
2

12

12

12

12

12

22

100 2 58 2 42 21

2 2 1
1 0 1 12 2 2

12 2
2

2 2

2 3 2 1

2 2

1 14 1 12 2

اتحاد مزدوج

4 1 14 4

اتحاد مزدوج
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به یقین، مالك «بهترین بودن» این است که با استفاده از منابع در دسترس بتوان بیشترین میزان منافع (مانند تولید) را به دست آورد و سطح باالتري از رفاه

را براي انسان فراهم کرد که در واقع کشور ژاپن نیز با این برنامه ي  ساله به بهترین روش استفاده از منابع رسیده است.
متوسط

گزینه 2 - 33
سخت

گزینه 1 - 34
آسان

گزینه 4 - 35

  

   

  

  

   

     

   

متوسط

گزینه 3 - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد. - 36

 - پیگیري نیازهاي کاذب یا زیاده روي در رفع نیازهاي مادي موجب توقف یا انحطاط انسان می شود.

 - اگر انسان در نیازهاي مادي و حیوانی خود متوقف شود کمال جویی به سیري ناپذیري تبدیل می شود.
سخت

تشریح عبارات نادرست: گزینه 2 - 37
ب) انواع سازمان هاي تولیدي به سازمان هاي تعاونی، خصوصی، سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شوند.

ج) انسان محصول آمادة طبیعت را مستقیمًا برداشت می کند، بدون اینکه کاري روي آن انجام دهد؛ مثل بهره برداري از علف مراتع. این اقدام را که موجب
مالکیت فرد می شود، «حیازت» می نامند.

متوسط

گزینه 3 - 38

قیمت فروش هر قطعه  تعداد قطعه  درآمد ساالنۀ بنگاه

تومان  درآمد ساالنۀ بنگاه

تومان  اجارة ساالنۀ بنگاه

تومان  حقوق ساالنۀ  پرسنل

تومان  هزینۀ استهالك

هزینه هاي مستقیم  درآمد  سود حسابداري

10

میزان مصرف ھر خانوار 3 200 600 وات

میزان مصرف کل خانوارھا 600 19 000 000 11 400 000 000 وات 11 400 مگاوات

الف

میزان مصرف ھر خانوار 2 200 400 وات

میزان صرفھ جویی ھر خانوار 600 400 200 وات

میزان صرفھ جویی کل خانوارھا 200 19 000 000 3 800 000 000 وات 3 800 مگاوات

ب
4
5

ظرفیت تولید برق نیروگاه 11 400 ظرفیت تولید برق نیروگاه
11 400 5

4
14 250 مگاوات

ج میزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه 100
3 800
14 250

26٫66 درصد

1

2

3

800 4 000 000 3 200 000 000

400 000 12 4 800 000

350 000 12 12 50 400 00012

4 800 000 3 200 000
2
3
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 - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.

 - پیگیري نیازهاي کاذب یا زیاده روي در رفع نیازهاي مادي موجب توقف یا انحطاط انسان می شود.

 - اگر انسان در نیازهاي مادي و حیوانی خود متوقف شود کمال جویی به سیري ناپذیري تبدیل می شود.

200  200  400 وات

600 400 200 وات

200 19 000 000 3 800 000 000 وات 3 800 مگاوات

ظرفیت تولید برق نیروگاه ظرفیت تولید برق نیروگاه  400  400  11  11
11 400 5

4
14 250 مگاوات

میزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه 100
3 800
14 250

26٫66 درصد

اشااشاششاارر
شفششفشفف

 - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.ا - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.ض - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.ا - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.اضا - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.ض - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.ض - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.ا - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.ا - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.ا - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.ا - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.ا - بدون رفع نیازهاي عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ و دین و تقابل با انسانها، انسان به کمال خود نمی رسد.

میزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهیمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهلمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهیمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهلمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهلمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهرمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهیمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهرمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهریرمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهیمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهیمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهرمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهر

میزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهلمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهلعلع

ع

میزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهلمیزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه
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هزینۀ استهالك  حقوق ساالنۀ پرسنل  اجارة ساالنۀ بنگاه  هزینه هاي مستقیم

تومان  هزینه هاي مستقیم

تومان  سود حسابداري

هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم  درآمد  سود ویژه (اقتصادي)

 سود ویژه

تومان  سود ویژه
سخت

الف) تراکتور براي کشاورز: سرمایۀ فیزیکی  گزینه 1 - 39
دریا در فعالیت هاي صیادي: منابع طبیعی

کارآفرین: عوامل انسانی 
کامیون براي شرکت هاي حمل و نقل: سرمایۀ فیزیکی

مواد خام استخراج شده از معادن در فعالیت هاي صنعتی: منابع طبیعی (زمین)
ب) در هر کسب و کاري نوآوري ضرب در خطرپذیري میزان کارآفرینی را نشان می دهد.

ج) سرمایۀ مالی صرف خرید یا اجارة سرمایه هاي فیزیکی و زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. سرمایۀ مالی مستقیمًا در تولید نقش
ندارد؛ بلکه با تبدیل به عوامل تولید دیگر به تولید کمک می کند.

د) انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید
را نیز برعهده دارد.

متوسط

گزینه 2  - 40
آسان

گزینه 2 روي کار آمدن سلسله قاجار و تثبیت حکومت مرکزي در ایران بازگشت به شیوه و الگوي گذشتگان در ادبیات پررونق تر از گذشته بود. - 41
متوسط

در ایجاد نهضت بازگشت ادبی عوامل زیر تأثیر داشتند: گزینه 3 - 42

-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.

-    توجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق بازار شعر و شاعري و مدح شاهان 

-    تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاري
سخت

عبدالوهاب نشاط انجمن ادبی نشاط را تأسیس کرد. گزینه 4 - 43
متوسط

گروهی از شاعران دورة بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند. افرادي مانند صباي کاشانی، قاآنی گزینه 2 - 44
شیرازي و سروش اصفهانی از این گروه اند.

سخت

گزینۀ  صحیح است که البته «رونق مّداحی شاهان توسط شاعران» از دومین مورد عوامل ایجاد نهضت ادبی دریافت می شود: گزینه 3 - 45

 توجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق بازار شعر و شاعري و مدح شاهان
متوسط

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 2 - 46

: شمس الّدین و قمر از میرزا حسن خان بدیع است. گزینۀ 

: سرگذشت حاجی باباي اصفهانی اثر جیمز موریه است. گزینۀ 

: شمس و طغرا اثر محمدباقر میرزا خسروي است. گزینۀ 
سخت

در نثر مورد نظر سؤال عبارات موزون نظیر: «چه در ساحل چه در دریا» و «چشمشان به دست این و آن، عیش شان بر سر سفرة فالن و گزینه 1 - 47
بهمان» که واژه هاي (آن و بهمان) آرایۀ سجع را که جزء آرایۀ لفظی و موسیقایی است  به وجود آورده، نشان دهندة سبک «قائم مقام فراهانی» است.

بررسی سایر گزینه ها:

4 800 000 50 400 000 3 200 000 58 400 000

3 200 000 000 58 400 000 3 141 600 000

3 200 000 000 58 400 000 4 500 000

3 200 000 000 62 900 000 3 137 100 000

1

2

3

3

1

3

4
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ب) در هر کسب و کاري نوآوري ضرب در خطرپذیري میزان کارآفرینی را نشان می دهد.
ج) سرمایۀ مالی صرف خرید یا اجارة سرمایه هاي فیزیکی و زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. سرمایۀ مالی مستقیما

ندارد؛ بلکه با تبدیل به عوامل تولید دیگر به تولید کمک می کند.
د) انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید

 روي کار آمدن سلسله قاجار و تثبیت حکومت مرکزي در ایران بازگشت به شیوه و الگوي گذشتگان در ادبیات پررونق تر از گذشته بود.

در ایجاد نهضت بازگشت ادبی عوامل زیر تأثیر داشتند:

-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.

-    توجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق بازار شعر و شاعري و مدح شاهان 

-    تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاري

عبدالوهاب نشاط انجمن ادبی نشاط را تأسیس کرد.

گروهی از شاعران دورة بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند. افرادي مانند صباي کاشانی، قاآنی

اشااشاششاارر
شفششفشفف
اا اضاضا

یر

-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.ی-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.

ریر ل

-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.ل-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.ع-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.ل-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.ع-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.ع-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.ل-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.ی-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.ل-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.ی-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.ل-    تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادي از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.

رترتر ک

 روي کار آمدن سلسله قاجار و تثبیت حکومت مرکزي در ایران بازگشت به شیوه و الگوي گذشتگان در ادبیات پررونق تر از گذشته بود.ک روي کار آمدن سلسله قاجار و تثبیت حکومت مرکزي در ایران بازگشت به شیوه و الگوي گذشتگان در ادبیات پررونق تر از گذشته بود.

تکت

 روي کار آمدن سلسله قاجار و تثبیت حکومت مرکزي در ایران بازگشت به شیوه و الگوي گذشتگان در ادبیات پررونق تر از گذشته بود.د روي کار آمدن سلسله قاجار و تثبیت حکومت مرکزي در ایران بازگشت به شیوه و الگوي گذشتگان در ادبیات پررونق تر از گذشته بود.

ی
ره
شاو

د) انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولیدشد) انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید

اشا
د) انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولیدشد) انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولیدمد) انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولیدشد) انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولیدشمشد) انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولیدمد) انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولیدم

کز

ج) سرمایۀ مالی صرف خرید یا اجارة سرمایه هاي فیزیکی و زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. سرمایۀ مالی مستقیماکج) سرمایۀ مالی صرف خرید یا اجارة سرمایه هاي فیزیکی و زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. سرمایۀ مالی مستقیما

زکز
ب) در هر کسب و کاري نوآوري ضرب در خطرپذیري میزان کارآفرینی را نشان می دهد.مب) در هر کسب و کاري نوآوري ضرب در خطرپذیري میزان کارآفرینی را نشان می دهد.مج) سرمایۀ مالی صرف خرید یا اجارة سرمایه هاي فیزیکی و زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. سرمایۀ مالی مستقیمارج) سرمایۀ مالی صرف خرید یا اجارة سرمایه هاي فیزیکی و زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. سرمایۀ مالی مستقیمار

ج) سرمایۀ مالی صرف خرید یا اجارة سرمایه هاي فیزیکی و زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. سرمایۀ مالی مستقیمارج) سرمایۀ مالی صرف خرید یا اجارة سرمایه هاي فیزیکی و زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. سرمایۀ مالی مستقیمامج) سرمایۀ مالی صرف خرید یا اجارة سرمایه هاي فیزیکی و زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. سرمایۀ مالی مستقیمارج) سرمایۀ مالی صرف خرید یا اجارة سرمایه هاي فیزیکی و زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. سرمایۀ مالی مستقیمارمر



گزینۀ  عبارت عبارت جّدي است و طنزي ندارد که متعلق به «دهخدا» باشد.

گزینۀ  نثر عبارت ساده و همه فهم است و در آن تکلّفی مشاهده نمی شود.

گزینۀ  با آنکه تعدادي واژگان عربی در متن مشاهده می شود اما سایر ویژگی هاي نثر «دهخدا» در متن مشهود نمی باشد.
سخت

قبل از قائم مقام سبک نویسندگان فارسی با تکلّف و تصنّع همراه بود و او با تغییر سبک نگارش، تکلّف را در نثر از بین برد. در متن صورت گزینه 3 - 48
سؤال نیز که از آثار قائم مقام انتخاب شده، تکلّف و تصنّع مشهود نیست.

» نیز از ویژگی هاي نثر قائم مقام هستند اما در متن صورت سؤال، این ویژگی ها بارز نیست. گزینه هاي « »و« 
متوسط

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 1 - 49

» : مدیر مسئول روزنامۀ صوراسرافیل، میرزا جهانگیرخان بود و دهخدا همکار او بود. گزینۀ «

» : سرگذشت حاجی بابا اصفهانی از جیمز موریه بوده و مترجم آن میرزا حبیب اصفهانی می باشد. گزینۀ «

» : مجلۀ «بهار» توسط میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی و مجلّه هاي «دانشکده» و «نوبهار» توسط محّمدتقی بهار به عرصۀ ظهور رسیدند. گزینۀ «
آسان

ناظم االسالم کرمانی کتاب «تاریخ بیداري ایرانیان» را نوشته است و «لغت نامۀ دهخدا» مفصل ترین کتاب لغت فارسی است. گزینه 3 - 50
بررسی سایر گزینه ها

»: ادیب الممالک بیشتر قصیده سرا است. گزینۀ «

»: محمدباقر میرزا خسروي رمان نویس است. گزینۀ «

»: عارف قزوینی به تصنیف سرایی مشهور است، نه فّرخی یزدي گزینۀ «
متوسط

و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند اّما گزینه ي   ، بیت هاي گزینه هاي  گزینه 4 - 51
توصیفی و غیرعارفانه است.)

سخت

قدیمی ترین طبقه بندي انواع ادبی در یونان باستان مبتنی بر شعر صورت گرفت و عبارت بود از: حماسی، غنایی، نمایشی، تعلیمی گزینه 1 - 52
آسان

» (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرّکب» هستند اما » و « » ،« ساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « گزینه 4 - 53

» از سه جزء (دل + خوش + ي) و وندي مرّکب است. «دلخوشی» در گزینۀ «
متوسط

مادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است. گزینه 1 - 54
آسان

قلمرو زبانی متن عبارتند از کاربردهاي کهنی که امروزه، به گونه اي دیگر به کار می روند، همچون «اُشتر، شاخ، بنگریست و نتوان دانست». گزینه 3 - 55
متوسط

با نگاه کلّی به این ابیات می توان به وزن پر  تحّرك، تند و شاداب آن پی برد و می توان لحن این شعر را شاد و ضربی انتخاب نمود. گزینه 1 - 56
متوسط

کاربرد «تشبیه» جزء قلمرو ادبی است نه زبانی گزینه 3 - 57
متوسط

سطح بیانی  بررسی متن از دید «علم بیان» یعنی: تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه. گزینه 1 - 58
متوسط

در همۀ گزینه ها «را» از نوع فّک اضافه است مگر در گزینۀ  که «را» نشانۀ مفعول است. گزینه 4 - 59
نکته: «را» فّک اضافه چیست؟ واژة فّک به معنی جدا کردن و اضافه به معنی ترکیب اضافی است پس «را»ِي فّک اضافه بین مضاف و مضاف الیه را جدا کرده و
آن ها را جابه جا می کند. مثًال: او را نام علی است. در حقیقت «را» بین ترکیب اضافی (ناِم او) فاصله انداخته است. حال براي درك بهتر باید جمله را از حالت
بَالغی به عادي تبدیل کنیم: ناِم او علی است. همانطور که می بینید با حذف «را» دوباره مضاف و مضاف الیه در کنار هم آمدند، پس «را» جداکنندة مضاف و

مضاف الیه (فکِّ اضافه) بوده است.
سخت

در گزینۀ  بر مفهوم بخشندگی حتی از ماِل اندك خود تأکید شده است. گزینه 3 - 60
سخت
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مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
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مرکز مشاوره ی دکتر علیرضا افشار 

ناظم االسالم کرمانی کتاب «تاریخ بیداري ایرانیان» را نوشته است و «لغت نامۀ دهخدا» مفصل ترین کتاب لغت فارسی است.

»: ادیب الممالک بیشتر قصیده سرا است. گزینۀ «

»: محمدباقر میرزا خسروي رمان نویس است. گزینۀ «

»: عارف قزوینی به تصنیف سرایی مشهور است، نه فرخی یزدي »: عارف قزوینی به تصنیف سرایی مشهور است، نه فّرگزینۀ « ّگزینۀ «

و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند ام  ، بیت هاي گزینه هاي 

 بندي انواع ادبی در یونان باستان مبتنی بر شعر صورت گرفت و عبارت بود از: حماسی، غنایی، نمایشی، تعلیمی

» (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرک » و « » ،« ساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي «

» از سه جزء (دل + خوش + ي) و وندي مرّکب است. » از سه جزء (دل + خوش + ي) و وندي مرکب است.«دلخوشی» در گزینۀ « » از سه جزء (دل + خوش + ي) و وندي مرّکب است.«دلخوشی» در گزینۀ « ّ«دلخوشی» در گزینۀ «

مادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.

ُقلمرو زبانی متن عبارتند از کاربردهاي کهنی که امروزه، به گونه اي دیگر به کار می روند، همچون «اُقلمرو زبانی متن عبارتند از کاربردهاي کهنی که امروزه، به گونه اي دیگر به کار می روند، همچون «اشتر، شاخ، بنگریست و نتوان دانست».ُشتر، شاخ، بنگریست و نتوان دانست».ُشتر، شاخ، بنگریست و نتوان دانست».

و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند ام  ، و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند ام1بیت هاي گزینه هاي   ، و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند امبیت هاي گزینه هاي   ، و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند ام2بیت هاي گزینه هاي   ، و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند امبیت هاي گزینه هاي   ، و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند ام3بیت هاي گزینه هاي   ، و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند امبیت هاي گزینه هاي   ، و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند ام4بیت هاي گزینه هاي   ، بیت هاي گزینه هاي 

» (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرک » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرک1ساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرک2ساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرک3ساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« ساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي «

شتر، شاخ، بنگریست و نتوان دانست».رشتر، شاخ، بنگریست و نتوان دانست».رشتر، شاخ، بنگریست و نتوان دانست».رشتر، شاخ، بنگریست و نتوان دانست».ر

شاا

مادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.شمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.شمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.شمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.

اشااشا
مادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.امادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.اامادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.شمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.فمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.شمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.مادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.شمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.فمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.شمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.مادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.فمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.فمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.فمادة اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، ادبیات، کاربرد هنري زبان است. هدف ادبیات، زیبایی آفرینی است.ف

اضاضا
» (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکر » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکرساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکیساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکیساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکرساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکیساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکرساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکیلیلساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکیساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکلساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« » (بد گهر، بازوبند و خودسر) همگی از دو جزء تشکیل شده و «مرکیساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي « » و « » ،« ساختمان واژه هاي مشخص شده در گزینه هاي «

لعلع
 بندي انواع ادبی در یونان باستان مبتنی بر شعر صورت گرفت و عبارت بود از: حماسی، غنایی، نمایشی، تعلیمیر بندي انواع ادبی در یونان باستان مبتنی بر شعر صورت گرفت و عبارت بود از: حماسی، غنایی، نمایشی، تعلیمیر

رترت تکتک
د ی

و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند ام  ، و  در حوزه ي ذهنی است و گزینه ي  در حوزه ي عینی است ( سه گزینه ي نخست عارفانه هستند امیبیت هاي گزینه هاي   ، بیت هاي گزینه هاي 

ره
اشاشاو
شمشم
زکزکز
ناظم االسالم کرمانی کتاب «تاریخ بیداري ایرانیان» را نوشته است و «لغت نامۀ دهخدا» مفصل ترین کتاب لغت فارسی است.رناظم االسالم کرمانی کتاب «تاریخ بیداري ایرانیان» را نوشته است و «لغت نامۀ دهخدا» مفصل ترین کتاب لغت فارسی است.مناظم االسالم کرمانی کتاب «تاریخ بیداري ایرانیان» را نوشته است و «لغت نامۀ دهخدا» مفصل ترین کتاب لغت فارسی است.رناظم االسالم کرمانی کتاب «تاریخ بیداري ایرانیان» را نوشته است و «لغت نامۀ دهخدا» مفصل ترین کتاب لغت فارسی است.ناظم االسالم کرمانی کتاب «تاریخ بیداري ایرانیان» را نوشته است و «لغت نامۀ دهخدا» مفصل ترین کتاب لغت فارسی است.مناظم االسالم کرمانی کتاب «تاریخ بیداري ایرانیان» را نوشته است و «لغت نامۀ دهخدا» مفصل ترین کتاب لغت فارسی است.مناظم االسالم کرمانی کتاب «تاریخ بیداري ایرانیان» را نوشته است و «لغت نامۀ دهخدا» مفصل ترین کتاب لغت فارسی است.رناظم االسالم کرمانی کتاب «تاریخ بیداري ایرانیان» را نوشته است و «لغت نامۀ دهخدا» مفصل ترین کتاب لغت فارسی است.ر



اِّن: قطعًا، همانا / الّذین قالوا: کسانی که گفتند / َربُّنا اُهللا: پروردگار ما، خداست / ُتمَّ استقاُموا: سپس استقامت و پایداري کردند. / فال َخوٌف گزینه 2 - 61
علیهم: ترسی بر آنان نیست.

آسان

) / «َوقَع»: اتفاق افتاد، رخ داد / «قاَعِۀ الَمطاِر»: سالن ) / «موّظٌف»: کارمندي (رد گزینه هاي  و  «أخَبرنَا»: ما را باخبر کرد (رد گزینه هاي  و  گزینه 2 - 62
فرودگاه / «أسَرْعنا»: شتافتیم / «َجمیعًا»: همگی

َأَخَبَرنا: خبر کرد ما را     َو أْسَرْعنا: شتافتیم
نکته: هرگاه قبل از ضمیر «نا» متحرك باشد فعل مفرد است و نا مفعول می باشد و هرگاه قبل از ضمیر «نا» در فعل ماضی ساکن باشد، «نا» ضمیر فاعلی بوده و

همراه فعل ترجمه می شود.
سخت

«األطفال» جمع مکسر است و غیر انسان هم نیست، پس اسم اشارة مناسب براي آن، «اولئک» است. گزینه 4 - 63
دقت کنید که براي جمع هاي غیرانسان، اسم اشارة معادل مفرد مؤنث استفاده می شود؛ مانند: هذه األجرام، تلک الَفساتین و ...

نکته: ضمیر، اسم اشاره، صفت و فعل براي جمع هاي مکسر غیرعاقل به صورت مفرد مؤنث می آید.
متوسط

)، کلمۀ «أحیاء» (زندگان) با «َموتی» (ُمردگان) متضاد است. در گزینۀ ( گزینه 4 - 64
متوسط

در این گزینه به جاي داشتن «اسم و خبر»، «مبتدا و خبر» داریم: گزینه 3 - 65
المشتروَن: مبتدا / مترّددون: خبر

تشریح سایر گزینه ها:

: چون در این عبارت حرف «لیت» به کار رفته است، مبتدا را به صورت «اسم» خود و خبر را به صورت «خبر» خود در آورده است. (ي - اُشاِهُد) گزینۀ 

: در این عبارت کلمۀ «هذا» اسم «لعّل» و کلمۀ «یحتاج» خبر آن است. گزینۀ 

: در این عبارت «اهللا» اسم «إنَّ» و فعل «َیحّب» خبر آن است. گزینۀ 
متوسط

» می گوید: «اي کسی که از روي نادانی نسبت به اصل و نسب خود فخر می فروشی / مردم همه از یک مادر و پدر هستند» که با بیت گزینۀ « گزینه 3 - 66
در سؤال مطابقت دارد.
ترجمۀ سایر گزینه ها:

»: با دهان هایشان می گویند آنچه را که در دل هایشان نیست! گزینۀ «

»: داروي تو در توست و نمی بینی / و درد تو از توست و احساس نمی کنی! گزینۀ «

»: ارزش هر انسان به آن چیزي است که آن را نیکو انجام دهد! گزینۀ «
متوسط

»، حرف«إنَّ» در ابتداي یک جمله و پس از «نَقوُل» آمده است، پس همزة آن باید مکسور باشد و به صورت «إنَّ» صحیح است. در گزینۀ « گزینه 2 - 67
ترجمۀ جمله: «در ورودي مغازه می گوییم: قطعًا خوردن غیر مجاز است!»

متوسط

«ُتعَطی» با توجه به حرکت گذاري اش و نیز سیاق جمله، فعلی مجهول محسوب می شود، بنابراین «الجوائُز» نایب فاعل آن است. گزینه 3 - 68
سخت

حروف مشبهۀ بالفعل عبارت اند از: «إنَّ، أنَّ، کأنَّ، لیت، لعلَّ، لکنَّ» گزینه 1 - 69
حروف مشبَّهه هرگز قبل از فعل نمی آیند و «أْن یخلق» و «أن ُیعذبّها» از حروف ناصبۀ  فعل مضارع هستند.

سخت

«ال» نفی جنس بیشترین و شدید ترین نفی را در میان ادوات منفی کننده دارد. («ال» نفی جنس: هیچ ... نیست) گزینه 2 - 70

»، «ال» نفی آمده است. »، «ما» نفی و در گزینۀ « »، «ال» نفی جنس، در گزینۀ « »، «ال» ناهیه، در گزینۀ « در گزینۀ «
سخت

علماي شیعه و سنی و مناطق هم جوار اعضاي شرکت کننده در شوراي نجف بودند. گزینه 3 - 71
متوسط

گزینه 1 - 72
سخت
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مرکز مشاوره ی دکتر علیرضا افشار 

ردگان) متضاد است.وتی» (مردگان) متضاد است.وتی» (مردگان) متضاد است. )، کلمۀ «أحیاء» (زندگان) با «م )، کلمۀ «أحیاء» (زندگان) با «موتی» (مدر گزینۀ ( وتی» (مدر گزینۀ (

در این گزینه به جاي داشتن «اسم و خبر»، «مبتدا و خبر» داریم:

: چون در این عبارت حرف «لیت» به کار رفته است، مبتدا را به صورت «اسم» خود و خبر را به صورت «خبر» خود در آورده است. (ي - ا

: در این عبارت کلمۀ «هذا» اسم «لعّل» و کلمۀ «یحتاج» خبر آن است. : در این عبارت کلمۀ «هذا» اسم «لعّلگزینۀ  ّگزینۀ 

: در این عبارت «اهللا» اسم «إنَّ» و فعل «یحّب» خبر آن است. : در این عبارت «اهللا» اسم «إنَّ» و فعل «یحبگزینۀ  : در این عبارت «اهللا» اسم «إنَّ» و فعل «َیحبگزینۀ  َگزینۀ 

» می گوید: «اي کسی که از روي نادانی نسبت به اصل و نسب خود فخر می فروشی / مردم همه از یک مادر و پدر هستند» که با بیت گزینۀ «

»: با دهان هایشان می گویند آنچه را که در دل هایشان نیست! گزینۀ «

»: داروي تو در توست و نمی بینی / و درد تو از توست و احساس نمی کنی! گزینۀ «

»: ارزش هر انسان به آن چیزي است که آن را نیکو انجام دهد! گزینۀ «

»، حرف«إنَّ» در ابتداي یک جمله و پس از «نقوُل» آمده است، پس همزة آن باید مکسور باشد و به صورت «إنَّ» صحیح است. »، حرف«إنَّ» در ابتداي یک جمله و پس از «نقولدر گزینۀ « »، حرف«إنَّ» در ابتداي یک جمله و پس از «نَقولدر گزینۀ « َدر گزینۀ «

اشااشاششاارر
شفششفشفف
اا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
» می گوید: «اي کسی که از روي نادانی نسبت به اصل و نسب خود فخر می فروشی / مردم همه از یک مادر و پدر هستند» که با بیتر » می گوید: «اي کسی که از روي نادانی نسبت به اصل و نسب خود فخر می فروشی / مردم همه از یک مادر و پدر هستند» که با بیترگزینۀ « گزینۀ «

رترت تکتک
د ی

: چون در این عبارت حرف «لیت» به کار رفته است، مبتدا را به صورت «اسم» خود و خبر را به صورت «خبر» خود در آورده است. (ي - او: چون در این عبارت حرف «لیت» به کار رفته است، مبتدا را به صورت «اسم» خود و خبر را به صورت «خبر» خود در آورده است. (ي - او: چون در این عبارت حرف «لیت» به کار رفته است، مبتدا را به صورت «اسم» خود و خبر را به صورت «خبر» خود در آورده است. (ي - ار: چون در این عبارت حرف «لیت» به کار رفته است، مبتدا را به صورت «اسم» خود و خبر را به صورت «خبر» خود در آورده است. (ي - ار: چون در این عبارت حرف «لیت» به کار رفته است، مبتدا را به صورت «اسم» خود و خبر را به صورت «خبر» خود در آورده است. (ي - اه: چون در این عبارت حرف «لیت» به کار رفته است، مبتدا را به صورت «اسم» خود و خبر را به صورت «خبر» خود در آورده است. (ي - اه

اشاشا
شمشم
زکزکز
رمرمر



با پرهیز از سیاست جنگ، رفاه و آسایش و رونق در قلمرو زندیه فراهم شد. گزینه 3 - 73
سخت

خاوري شیرازي مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه بود. گزینه 3 - 74
سخت

میرزا محمدصادق موسوي، نویسندة تاریخ گیتی گشا، تاریخ زندیه را با اسلوبی مصنوع و دشوار همراه با تملق گویی از فرمانروایان زند نوشته گزینه 2 - 75
است.
متوسط

نهادهاي اداري در عصر حکومت نادرشاه به دلیل اقتدارگرایی، استبداد مطلق شاه و تمرکز بر امور نظامی و ارتش رونق چندانی نیافتند. گزینه 3 - 76
متوسط

اساس شیوة تاریخ نگاري نوین بر سنجش دقیق منابع، استناد به اسناد و مدارك معتبر و دوري از داستان پردازي بود. گزینه 1 - 77
متوسط

میرزا محمدصادق موسوي نویسندة «تاریخ گیتی گشا»، تاریخ زندیه را با اسلوبی مصنوع و دشوار همراه با تملق گویی از فرمانروایان زند گزینه 4 - 78
نوشته است.

آسان

اولین روزنامۀ ایران را میرزا صالح شیرازي با عنوان «کاغذ اخبار» در شهر تهران منتشر کرد. گزینه 3 - 79
آسان

ناد به عنوان پادشاه مملکت توفیق نیافت که زمینه را براي ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خود گزینه 1 - 80
فراهم آورد.

متوسط

منظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونت گاه و محل و استقرار آن بر روي زمین است. گزینه 1 - 81
آسان

شهر تهران در برخی عملکردها مانند تولید و عرضٔھ خودرو، لوازم خانگی، خدمات پیشرفتٔھ پزشکی و مراکز دانشگاهی حوزٔه نفوذي در سطح گزینه 1 - 82
کشور ایران دارد.

متوسط

نخستین روستاها چهار هزار سال قبل به وجود آمدند. گزینه 1 - 83
متوسط

نخستین روستاها در کنار رودها به وجود آمدند. گزینه 3 - 84
متوسط

دلیل ساختن قلعه روستاي هولوکو در مجارستان اهداف دفاعی بوده است. گزینه 3 - 85
متوسط

مهمترین مالك تفاوت بین شهر و روستا، تفاوت در فعالیت اقتصادي مردم شهر و روستا است. گزینه 4 - 86
متوسط

در روستاها فضاهاي باز و چشم اندازهاي طبیعی بیشتر و گسترده ترند. در شهرها، خانه ها، مغازه ها و فضاهاي صنعتی به هم فشرده ترند و گزینه 3 - 87
فعالیت هاي متنوع در فضاهاي محدودتري متراکم شده اند.

گزینۀ   به طور کلی شهرها از روستاها پرجمعیت ترند و تراکم جمعیت نیز در آن ها بیشتر است.

گزینۀ   متداول ترین مالك تشخیص شهر و روستا مالك جمعیتی است.

گزینۀ   در اغلب سکونت گاه هاي روستایی، درصد بیشتري از جمعیت فعال، در بخش کشاورزي فعالیت می کنند؛ اما در شهرها بیشتر مردم در بخش 
هاي صنعتی و خدماتی مشغول به کارند.

سخت

سلسله مراتب سکونت گاه هاي روستایی در اروپا از حیث تنوع خدمات از کمتر به بیشتر: گزینه 4 - 88

هاملت  روستا  شهر کوچک  شهر متوسط  شهر منطقه اي  پایتخت
آسان

اولین تمدن هاي بشري و نخستین شهرهاي پرجمعیت، در کنار رودهاي دجله، فرات، نیل، سند و ... پدید آمدند. در سکونت گزینی انسان ها گزینه 2 - 89
در این مناطق، عواملی چون آب فراوان، آب و هواي مالیم و معتدل و خاك حاصلخیز نقش داشته اند که نشان از اهمیت بیش تر عوامل طبیعی در انتخاب

مکان براي استقرار و سکونت جمعیت دارد.
متوسط

1
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اولین روزنامۀ ایران را میرزا صالح شیرازي با عنوان «کاغذ اخبار» در شهر تهران منتشر کرد.

ناد به عنوان پادشاه مملکت توفیق نیافت که زمینه را براي ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خود

منظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونت گاه و محل و استقرار آن بر روي زمین است.

ھشهر تهران در برخی عملکردها مانند تولید و عرضھشهر تهران در برخی عملکردها مانند تولید و عرضٔھ خودرو، لوازم خانگی، خدمات پیشرفتٔھ پزشکی و مراکز دانشگاهی حوز

نخستین روستاها چهار هزار سال قبل به وجود آمدند.

نخستین روستاها در کنار رودها به وجود آمدند.

دلیل ساختن قلعه روستاي هولوکو در مجارستان اهداف دفاعی بوده است.

مهمترین مالك تفاوت بین شهر و روستا، تفاوت در فعالیت اقتصادي مردم شهر و روستا است.

در روستاها فضاهاي باز و چشم اندازهاي طبیعی بیشتر و گسترده ترند. در شهرها، خانه ها، مغازه ها و فضاهاي صنعتی به هم فشرده ترند و

اشااشاششاارر
شفششفشفف
اا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

ھ ھ خودرو، لوازم خانگی، خدمات پیشرفتھ خودرو، لوازم خانگی، خدمات پیشرفتی خودرو، لوازم خانگی، خدمات پیشرفتھی ھ خودرو، لوازم خانگی، خدمات پیشرفتھی

ره

منظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونت گاه و محل و استقرار آن بر روي زمین است.ومنظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونت گاه و محل و استقرار آن بر روي زمین است.ومنظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونت گاه و محل و استقرار آن بر روي زمین است.رمنظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونت گاه و محل و استقرار آن بر روي زمین است.

اشاشا
شمشم
ناد به عنوان پادشاه مملکت توفیق نیافت که زمینه را براي ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خودزناد به عنوان پادشاه مملکت توفیق نیافت که زمینه را براي ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خودکناد به عنوان پادشاه مملکت توفیق نیافت که زمینه را براي ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خودزناد به عنوان پادشاه مملکت توفیق نیافت که زمینه را براي ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خودزکزناد به عنوان پادشاه مملکت توفیق نیافت که زمینه را براي ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خودکناد به عنوان پادشاه مملکت توفیق نیافت که زمینه را براي ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خودکناد به عنوان پادشاه مملکت توفیق نیافت که زمینه را براي ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خودزناد به عنوان پادشاه مملکت توفیق نیافت که زمینه را براي ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خودز

ر
اولین روزنامۀ ایران را میرزا صالح شیرازي با عنوان «کاغذ اخبار» در شهر تهران منتشر کرد.

ر
اولین روزنامۀ ایران را میرزا صالح شیرازي با عنوان «کاغذ اخبار» در شهر تهران منتشر کرد.ماولین روزنامۀ ایران را میرزا صالح شیرازي با عنوان «کاغذ اخبار» در شهر تهران منتشر کرد.ماولین روزنامۀ ایران را میرزا صالح شیرازي با عنوان «کاغذ اخبار» در شهر تهران منتشر کرد.

رمر



«مقر» هر روستا یا شهر، هستۀ اولیۀ آن را نیز شامل می شود. منظور از هستۀ اولیه مکانی است که مردم برحسب نیاز آن را براي زندگی گزینه 3 - 90
انتخاب کرده و به اشغال درآورده اند و بعدها شهر یا روستا از آن محل گسترش یافته است. منظور از «موقعیت» یک شهر یا روستا، وضعیت آن سکونتگاه

نسبت به پدیده هاي پیرامون خود و هم چنین جایگاه آن در سطح ناحیه است.
آسان

گزینه 1 - 91
متوسط

بررسی گزینه ها: گزینه 2 - 92

» : هجري قمري – مصري گزینه ي «

» : بابلی – بابلی گزینه ي «

» : بابلی – مصري گزینه ي «

» : مصري – مصري گزینه ي «
سخت

شهرهاي موهنجودارو و هاراپا مربوط به تمدن رود سند بوده و در کشور پاکستان کنونی قرار دارد. گزینه 3 - 93
متوسط

در دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چین گزینه 2 - 94
قرار گرفت.

متوسط

عالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند. گزینه 2 - 95
متوسط

در گاه شماري اوستایی ، پنج روز اضافه را به نام « اندرگاه » به آخر ماه دوازدهم اضافه می کردند. گزینه 2 - 96
آسان

پس ازمرگ شی هوانگ تی، چین دچار آشوب و جنگ داخلی شد. در دوران سلسله ي هان آیین بودا به چین راه یافت. گزینه 4 - 97
آسان

جمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلط گزینه 2 - 98
شد. در این دوره، تشکیالت حکومتی و سیاسی جمهوري رم تکامل یافت.

سخت

در تاریخ نگاري نوین علم تاریخ صرفًا به ثبت و نقل رویدادهاي گذشته بسنده نمی کند؛ بلکه زمینه ها، علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادث گزینه 2 - 99
تاریخی را نیز بررسی و تجزیه و تحلیل می نماید.

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.
سخت

الف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل تحقیقات علمی گزینه 4 - 100
باستان شناسان است.

ب) موزة متروپولیتن در نیویورك قرار دارد.
پ) روش «پتاسیم-آرگون» نسبت به روش «رادوکربن» پیشرفته تر است.

متوسط

اطالع از مفاهیم پایه اي هر علم براي درك آن الزم و ضروري است: مهم ترین مفاهیم جغرافیا عبارت است از مکان و روابط متقابل انسان با گزینه 3 - 101
محیط.

در هر مکان، پدیده هاي مختلفی هستند که بر یک دیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأثیر می پذیرند. این روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري به صورت
جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.

متوسط

منظور از موقعیت نسبی هر کشور، محل قرارگیري آن، نسبت به سایر کشورها، دریاها، تنگه ها، کانال ها، منابع اقتصادي و.... است. گزینه 2 - 102
متوسط

کانون هاي فصلی در فصول سرد سال ذخیرة برف خود را تا ابتداي ماه هاي گرم حفظ می کنند. گزینه 4 - 103
متوسط

رودهاي اترك و گرگان مهم ترین رودهایی هستند که از جانب جنوب شرقی به دریاي خزر می ریزند. گزینه 2 - 104
آسان
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در دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چین

عالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.

در گاه شماري اوستایی ، پنج روز اضافه را به نام « اندرگاه » به آخر ماه دوازدهم اضافه می کردند.

پس ازمرگ شی هوانگ تی، چین دچار آشوب و جنگ داخلی شد. در دوران سلسله ي هان آیین بودا به چین راه یافت.

جمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلط
شد. در این دوره، تشکیالت حکومتی و سیاسی جمهوري رم تکامل یافت.

ًدر تاریخ نگاري نوین علم تاریخ صرفًادر تاریخ نگاري نوین علم تاریخ صرفًا به ثبت و نقل رویدادهاي گذشته بسنده نمی کند؛ بلکه زمینه ها، علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادث
تاریخی را نیز بررسی و تجزیه و تحلیل می نماید.

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

الف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل تحقیقات علمی

جمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلط264جمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلطجمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلط509جمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلط

شااالف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل تحقیقات علمیرالف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل تحقیقات علمیرالف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل تحقیقات علمیرالف) بیشتر آگاهی و اطالعاتی که تاکنون دربارة زندگی انسان ها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل تحقیقات علمیر

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

ش

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

ش

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

ش

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

اشااشا

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.فبعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.فبعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.فبعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

ش

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.فبعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

ش

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

شفش

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

ش

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.فبعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

ش

بعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.ابعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.ابعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.ابعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.ابعضی از مورخان درباري به اسناد و مدارك دولتی دسترسی داشتند و می توانستند از آن ها براي ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.

ضا

 به ثبت و نقل رویدادهاي گذشته بسنده نمی کند؛ بلکه زمینه ها، علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادث

ض

 به ثبت و نقل رویدادهاي گذشته بسنده نمی کند؛ بلکه زمینه ها، علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادث

اضا
 به ثبت و نقل رویدادهاي گذشته بسنده نمی کند؛ بلکه زمینه ها، علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادثر به ثبت و نقل رویدادهاي گذشته بسنده نمی کند؛ بلکه زمینه ها، علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادثر

ریری یلیل
لعلع
جمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلطرجمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلطتجمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلطرجمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلطرترجمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلطتجمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلطتجمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلطرجمهوري رم در سال هاي میان  تا  ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرة ایتالیا مسلطر

تکتک د

پس ازمرگ شی هوانگ تی، چین دچار آشوب و جنگ داخلی شد. در دوران سلسله ي هان آیین بودا به چین راه یافت.یپس ازمرگ شی هوانگ تی، چین دچار آشوب و جنگ داخلی شد. در دوران سلسله ي هان آیین بودا به چین راه یافت.یپس ازمرگ شی هوانگ تی، چین دچار آشوب و جنگ داخلی شد. در دوران سلسله ي هان آیین بودا به چین راه یافت.دپس ازمرگ شی هوانگ تی، چین دچار آشوب و جنگ داخلی شد. در دوران سلسله ي هان آیین بودا به چین راه یافت.

در گاه شماري اوستایی ، پنج روز اضافه را به نام « اندرگاه » به آخر ماه دوازدهم اضافه می کردند.ردر گاه شماري اوستایی ، پنج روز اضافه را به نام « اندرگاه » به آخر ماه دوازدهم اضافه می کردند.ردر گاه شماري اوستایی ، پنج روز اضافه را به نام « اندرگاه » به آخر ماه دوازدهم اضافه می کردند.هدر گاه شماري اوستایی ، پنج روز اضافه را به نام « اندرگاه » به آخر ماه دوازدهم اضافه می کردند.ه

او

عالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.شعالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.معالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.شعالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.شمشعالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.معالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.معالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.اعالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.شعالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.اعالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.اشاعالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.شعالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.شعالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.اعالوه بر سنگ، استخوان و چوب نیز مواد دیگري بودند که مردمان پیش از تاریخ براي ابزارسازي استفاده می کردند.

کز

در دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چینکدر دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چین

زکز
در دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چینردر دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چینمدر دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چینردر دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چیندر دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چینمدر دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چینمدر دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چینردر دوران سلسلۀ هان آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج و در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چینر



کارون و کرخه از رودهاي مهم خلیج فارس است؛ ولی زرینه رود از رودهایی است که به دریاچۀ ارومیه می ریزد. گزینه 3 - 105
متوسط

طوالنی ترین روودهایی که به دریاي خزر می ریزند، عبارتند از: گزینه 2 - 106

) سفیدرود و هراز  جنوب ) رود ولگا و اورال  شمال        

) رود کورا و ارس  غرب ) رود اترك و گرگان  شرق       
متوسط

ایران در عرض جغرافیایی  تا  درجه در جنوب منطقۀ معتدلۀ نیمکرة شمالی قرار گرفته است. گزینه 3 - 107
سخت

تشریح عبارت هاي نادرست: گزینه 4 - 108
ب) سرزمین هاي کوهستانی اغلب بیش از هزار متر از سطح دریاهاي آزاد ارتفاع دارند.

ج) نام دیگر رشته کوه ارسباران (قر ه داغ) است.
سخت

تشریح گزینه هاي نادرست: گزینه 3 - 109
الف) اطراف دریاچۀ ارومیه امالح و رسوباتی است که براي درمان امراض پوستی مورد استفاده قرار می گیرد و آب این دریاچه موجب معتدل شدن

آب و هواي منطقه شده است.
پ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.

ت) نام دیگر دریاچۀ ارومیه، چیچست و کبودان است.
سخت

تشریح سایر گزینه ها: گزینه 2 - 110

»: بیشتر بارش ها از اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار رخ می دهد. گزینۀ «

»: رودهاي مناطق نسبتًا خشک، بیشتر طغیانی، تصادفی و اتفاقی هستند. گزینۀ «

»: مقدار آب رودهاي مناطق خشک، در سال هاي مختلف متفاوت است. گزینۀ «
متوسط

- دانش عمومی الزمۀ برپا ماندن جهان اجتماعی است. گزینه 1 - 111
- هنگامی که در یک جمع ناآشنا قرار می گیریم، اهمیت دانش عمومی براي ما عیان می شود.

متوسط

الف: دانش عمومی گزینه 4 - 112
ب: جهان متجدد

ج: طبیعت
متوسط

الف) دانش مفید: دانشی است که همسو با هویت فرهنگی و ناظر به حل مسائل جامعۀ خودمان باشد. گزینه 1 - 113
ب) موضوع فلسفه: وجود

ج) حل تعارضات میان دانش عمومی و دانش علمی: دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر
آسان

گاهی در جامعه میان دانش عمومی و دانش علمی تعارض هایی پدید می آید. اعضاي جامعه براي حل این تعارض ها تالش می کنند. حل گزینه 3 - 114
تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخش دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می شود.

متوسط

- دانش عمومی، گسترده ترین بخش ذخیرة دانشی ماست. ما دربارة دانش عمومی کمتر می اندیشیم؛ بیشتر از آن استفاده می کنیم و در گزینه 2 - 115
تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریم.

- کسی که دانش علمی دارد، به درك عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد، آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده
باشند، شناسایی می کند و قدرت پیدا می کند که از حقایق موجود در شناخت عمومی دفاع کند.

متوسط

قسمت الف صحیح است. گزینه 2 - 116
در قسمت ب به جاي موجودات باید انسان را مطرح می کرد.

علوم طبیعی، جهان طبیعی و پدیده هاي آن را مطالعه می کند و قدرت پیش بینی و پیشگیري از حوادث طبیعی را براي انسان فراهم می آورند.
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پ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.
ت) نام دیگر دریاچۀ ارومیه، چیچست و کبودان است.

تشریح سایر گزینه ها:

»: بیشتر بارش ها از اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار رخ می دهد. گزینۀ «

 خشک، بیشتر طغیانی، تصادفی و اتفاقی هستند.

»: مقدار آب رودهاي مناطق خشک، در سال هاي مختلف متفاوت است. گزینۀ «

- دانش عمومی الزمۀ برپا ماندن جهان اجتماعی است.
- هنگامی که در یک جمع ناآشنا قرار می گیریم، اهمیت دانش عمومی براي ما عیان می شود.

الف: دانش عمومی

اشااشاششااررالف) دانش مفید: دانشی است که همسو با هویت فرهنگی و ناظر به حل مسائل جامعۀ خودمان باشد.
شفششفشفف
اا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

ره
اشاشاو
شمشم
پ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.رپ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.رپ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.زپ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.کپ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.زپ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.پ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.کپ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.کپ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.زپ) عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است و مهم ترین جزایر این دریاچه عبارت اند از آرزو و اسپیر، کبودان و اشک داغی.ز

رمرم



در قسمت ج به جاي طبیعت باید از اجتماعات استفاده می کرد.
 ما با شناخت قواعد زندگی اجتماعی می توانیم از فرصت هاي آن ها برخودار شویم و از آسیب هاي احتمالی زندگی در اجتماعات مختلف در امان بمانیم.

متوسط

: ویلهلم دیلتاي  ماکس وبر گزینۀ  گزینه 1 - 117

: تفهمی-تفسیري  انتقادي گزینۀ 

: تفهمی-تفسیري  پوزیتیویستی گزینۀ 
متوسط

علوم اجتماعی، ظرفیت داوري دربارة ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی و نقد و اصالح آن ها را دارند. علوم اجتماعی با داوري دربارة پدیده  گزینه 3 - 118
هاي اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیري اجتماعی مناسب و صحیح را براي دانشمندان فراهم می آورند. جامعه شناسی ُخرد، کنش اجتماعی و سایر

پدیده هاي اجتماعی ُخرد را بررسی و مطالعه می کند.
متوسط

- جامعه شناسی انتقادي، دو رویکرد قبلی جامعه شناسی (یعنی جامعه شناسی پوزیتیویستی و تفهمی) را محافظه کار می داند. گزینه 4 - 119
- مهم ترین اهداف جامعه شناسان انتقادي، نقد وضعیت موجود جامعه براي رسیدن به یک وضعیت مطلوب تر است.

متوسط

» درست قسمت اول در گزینۀ « گزینه 4 - 120

» نادرست: آسان تر  پیچیده تر قسمت دوم در گزینۀ «
سخت

می توان از هر کنش گري سوال کرد (چرا چنین کاري کردي؟) زیرا فعالیت هاي انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود. گزینه 3 - 121
آسان

بیت مذکور اشاره به این معنا و مفهوم دارد که می شود انسان در حضور دیگران باشد اما بی توجه به اطرافیان در حال و هوا و فضاي ذهنی گزینه 2 - 122

درست است. گزینه  دقیقًا نقطه مقابل پیام بیت مورد نظر است و خود سیر کند که این فضاي ذهنی می تواند فردي یا اجتماعی باشد درنتیجه گزینه 

گزینه  و  هیچ ارتباطی با بیت مورد نظر ندارد.
سخت

پیامدهاي غیرارادي کنش انسانی به اراده ي افراد انسانی بستگی ندارد. این دسته از پیامدها کنش نیستند که الزم باشد کنش گري آن ها را گزینه 3 - 123
اراده کند، بلکه نتیجه ي طبیعی کنش اند، پیامدهاي غیرارادي کنش انسان، قطعی است؛ یعنی حتما انجام می شود ولی پیامدهایی که به اراده ي انسان ها
وابسته است. احتمالی است یعنی ممکن است انجام شود و یا نشود. در بسیاري از موارد آدمیان کنش هاي خود را با توجه به پیامدهاي ارادي و غیر ارادي
انجام می دهند. در صورتی از گفتار باز می مانیم که آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم و انسان ها با توجه به معناي کنش خود، آن

را انجام می دهند.
متوسط

هنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هاي گزینه 4 - 124
مطلوب و خواستنی اند که افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند. ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی بعد از محقق شدن، پدیده هاي «جامعه
پذیري» و «کنترل اجتماعی» را ضروري می سازند تا ارزش ها و هنجارها را به افراد منتقل کنند. پررنگ کردن ارزش هاي اخالقی مصداق کنترل اجتماعی

است.
سخت

از حرکت ایستادن قلب، غیر ارادي است و کنش محسوب نمی شود. گزینه 1 - 125
متوسط

انسان ها براي مقابله با برخی پدیده هاي طبیعی، قواعد خاصی وضع می کنند و کنش هاي مناسبی انجام می دهند. این پدیده ها به واسطۀ گزینه 2 - 126
ارتباطی که با زندگی انسان پیدا می کنند وارد جهان اجتماعی می شوند.

متوسط

جهان واژه اي است که معموًال براي اشاره به مجموعه هاي بزرگ به کار می رود. گزینه 3 - 127
- نظم از ویژگی هاي مهم جهان اجتماعی است.

- هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعی آن فرو می ریزد یا دگرگون می شود.
متوسط

- درست گزینه 4 - 128

نادرست: کالن ترین  خرد ترین
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» درست قسمت اول در گزینۀ «

» نادرست: آسان تر  پیچیده تر قسمت دوم در گزینۀ «

می توان از هر کنش گري سوال کرد (چرا چنین کاري کردي؟) زیرا فعالیت هاي انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود.

بیت مذکور اشاره به این معنا و مفهوم دارد که می شود انسان در حضور دیگران باشد اما بی توجه به اطرافیان در حال و هوا و فضاي ذهنی

درست است. گزینه  دقیقًا نقطه مقابل پیام بیت مورد نظر است و درست است. گزینه  دقیقًاخود سیر کند که این فضاي ذهنی می تواند فردي یا اجتماعی باشد درنتیجه گزینه  ًخود سیر کند که این فضاي ذهنی می تواند فردي یا اجتماعی باشد درنتیجه گزینه 

گزینه  و  هیچ ارتباطی با بیت مورد نظر ندارد.

پیامدهاي غیرارادي کنش انسانی به اراده ي افراد انسانی بستگی ندارد. این دسته از پیامدها کنش نیستند که الزم باشد کنش گري آن ها را
اراده کند، بلکه نتیجه ي طبیعی کنش اند، پیامدهاي غیرارادي کنش انسان، قطعی است؛ یعنی حتما انجام می شود ولی پیامدهایی که به اراده ي انسان ها
وابسته است. احتمالی است یعنی ممکن است انجام شود و یا نشود. در بسیاري از موارد آدمیان کنش هاي خود را با توجه به پیامدهاي ارادي و غیر ارادي
انجام می دهند. در صورتی از گفتار باز می مانیم که آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم و انسان ها با توجه به معناي کنش خود، آن

هنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هاي
مطلوب و خواستنی اند که افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند. ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی بعد از محقق شدن، پدیده هاي «جامعه

» درست » درست4قسمت اول در گزینۀ « قسمت اول در گزینۀ «

درست است. گزینه  دقیقا درست است. گزینه  دقیقا2خود سیر کند که این فضاي ذهنی می تواند فردي یا اجتماعی باشد درنتیجه گزینه  درست است. گزینه  دقیقاخود سیر کند که این فضاي ذهنی می تواند فردي یا اجتماعی باشد درنتیجه گزینه  درست است. گزینه  دقیقا3خود سیر کند که این فضاي ذهنی می تواند فردي یا اجتماعی باشد درنتیجه گزینه  خود سیر کند که این فضاي ذهنی می تواند فردي یا اجتماعی باشد درنتیجه گزینه 

هنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايرهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هاير
هنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايرهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايرمطلوب و خواستنی اند که افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند. ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی بعد از محقق شدن، پدیده هاي «جامعهرمطلوب و خواستنی اند که افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند. ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی بعد از محقق شدن، پدیده هاي «جامعه
مطلوب و خواستنی اند که افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند. ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی بعد از محقق شدن، پدیده هاي «جامعهرمطلوب و خواستنی اند که افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند. ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی بعد از محقق شدن، پدیده هاي «جامعه

هنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هاياهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايشهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هاياهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هاياهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايشهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هاياهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هاياشاهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايشهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايشهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايشهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايشهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هاياهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هاياهنجار اجتماعی شیوه ي انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هايا
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ضانجام می دهند. در صورتی از گفتار باز می مانیم که آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم و انسان ها با توجه به معناي کنش خود، آناانجام می دهند. در صورتی از گفتار باز می مانیم که آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم و انسان ها با توجه به معناي کنش خود، آن

وابسته است. احتمالی است یعنی ممکن است انجام شود و یا نشود. در بسیاري از موارد آدمیان کنش هاي خود را با توجه به پیامدهاي ارادي و غیر ارادي
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پیامدهاي غیرارادي کنش انسانی به اراده ي افراد انسانی بستگی ندارد. این دسته از پیامدها کنش نیستند که الزم باشد کنش گري آن ها رارپیامدهاي غیرارادي کنش انسانی به اراده ي افراد انسانی بستگی ندارد. این دسته از پیامدها کنش نیستند که الزم باشد کنش گري آن ها رار
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موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند (یعنی موجودات طبیعی و ماوراي طبیعی)، به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، در
گسترة جهان اجتماعی قرار می گیرند.

ماهیت هر شیء عبارت است از چیستی آن شیء. هرگاه از ذات یک شیء سؤال می شود پاسخ صحیح، ماهیت آن شیء است. مثال
بپرسیم این شیء چیست و پاسخ بدهند تمشک یا مروارید، این پاسخ ها همگی داللت بر ماهیت دارند.

در خارج، هر شیء فقط یک حیثیت واقعی دارد و تفکیک وجود و ماهیت براي شیء فقط در دنیاي ذهن مصداق می یابد. پس هر شیء در
خارج، یکی است و وجود و ماهیت آن جداي از هم نیستند.

آنچه که مربوط به چیستی اشیاء مختلف است، به ماهیت آن ها برمی گردد.

واقعیت واحد: وجود (محمول)

- مفهوم یگانه تجزیه الزم ندارد.

- چیستی و ماهیت یک چیز است.

اشااشاششاارر- مفهوم اول (میز): ماهیت، مفهوم دوم (هست): وجود
شفششفشفف
اا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

در خارج، هر شیء فقط یک حیثیت واقعی دارد و تفکیک وجود و ماهیت براي شیء فقط در دنیاي ذهن مصداق می یابد. پس هر شیء در

ی

در خارج، هر شیء فقط یک حیثیت واقعی دارد و تفکیک وجود و ماهیت براي شیء فقط در دنیاي ذهن مصداق می یابد. پس هر شیء درهدر خارج، هر شیء فقط یک حیثیت واقعی دارد و تفکیک وجود و ماهیت براي شیء فقط در دنیاي ذهن مصداق می یابد. پس هر شیء درهدر خارج، هر شیء فقط یک حیثیت واقعی دارد و تفکیک وجود و ماهیت براي شیء فقط در دنیاي ذهن مصداق می یابد. پس هر شیء در

ور

ماهیت هر شیء عبارت است از چیستی آن شیء. هرگاه از ذات یک شیء سؤال می شود پاسخ صحیح، ماهیت آن شیء است. مثالشماهیت هر شیء عبارت است از چیستی آن شیء. هرگاه از ذات یک شیء سؤال می شود پاسخ صحیح، ماهیت آن شیء است. مثالشبپرسیم این شیء چیست و پاسخ بدهند تمشک یا مروارید، این پاسخ ها همگی داللت بر ماهیت دارند.ابپرسیم این شیء چیست و پاسخ بدهند تمشک یا مروارید، این پاسخ ها همگی داللت بر ماهیت دارند.ابپرسیم این شیء چیست و پاسخ بدهند تمشک یا مروارید، این پاسخ ها همگی داللت بر ماهیت دارند.وبپرسیم این شیء چیست و پاسخ بدهند تمشک یا مروارید، این پاسخ ها همگی داللت بر ماهیت دارند.

بپرسیم این شیء چیست و پاسخ بدهند تمشک یا مروارید، این پاسخ ها همگی داللت بر ماهیت دارند.ابپرسیم این شیء چیست و پاسخ بدهند تمشک یا مروارید، این پاسخ ها همگی داللت بر ماهیت دارند.شبپرسیم این شیء چیست و پاسخ بدهند تمشک یا مروارید، این پاسخ ها همگی داللت بر ماهیت دارند.ابپرسیم این شیء چیست و پاسخ بدهند تمشک یا مروارید، این پاسخ ها همگی داللت بر ماهیت دارند.اشابپرسیم این شیء چیست و پاسخ بدهند تمشک یا مروارید، این پاسخ ها همگی داللت بر ماهیت دارند.شبپرسیم این شیء چیست و پاسخ بدهند تمشک یا مروارید، این پاسخ ها همگی داللت بر ماهیت دارند.

ماهیت هر شیء عبارت است از چیستی آن شیء. هرگاه از ذات یک شیء سؤال می شود پاسخ صحیح، ماهیت آن شیء است. مثالشماهیت هر شیء عبارت است از چیستی آن شیء. هرگاه از ذات یک شیء سؤال می شود پاسخ صحیح، ماهیت آن شیء است. مثالمماهیت هر شیء عبارت است از چیستی آن شیء. هرگاه از ذات یک شیء سؤال می شود پاسخ صحیح، ماهیت آن شیء است. مثالشماهیت هر شیء عبارت است از چیستی آن شیء. هرگاه از ذات یک شیء سؤال می شود پاسخ صحیح، ماهیت آن شیء است. مثالماهیت هر شیء عبارت است از چیستی آن شیء. هرگاه از ذات یک شیء سؤال می شود پاسخ صحیح، ماهیت آن شیء است. مثالمماهیت هر شیء عبارت است از چیستی آن شیء. هرگاه از ذات یک شیء سؤال می شود پاسخ صحیح، ماهیت آن شیء است. مثالم

زکزکز
موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند (یعنی موجودات طبیعی و ماوراي طبیعی)، به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، دررموجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند (یعنی موجودات طبیعی و ماوراي طبیعی)، به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، درمموجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند (یعنی موجودات طبیعی و ماوراي طبیعی)، به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، دررموجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند (یعنی موجودات طبیعی و ماوراي طبیعی)، به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، درموجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند (یعنی موجودات طبیعی و ماوراي طبیعی)، به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، درمموجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند (یعنی موجودات طبیعی و ماوراي طبیعی)، به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، درمموجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند (یعنی موجودات طبیعی و ماوراي طبیعی)، به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، دررموجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند (یعنی موجودات طبیعی و ماوراي طبیعی)، به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، درر



نام دیگر سائر، رونده و نام دیگر واقف، ایستاده است. واقف کسی است که به همین دانش ظاهري دل خوش کرده و متوقف شده و دروازة گزینه 2 - 141
جهان بزرگ و برتر به رویش گشوده نشده است. او فقط از شنیده ها بهره می برد و کارش تقلید از دیگران است. اما سائر اهل حرکت و پویایی است و به

شنیده ها بسنده نمی کند. او در تالش است که از تنگناي ظواهر و محسوسات عبور کند و به جهان وسیع معقوالت راه یابد. او همواره در تکاپوست.
متوسط

ابیات، متعلق به اقبال، شاعر پارسی گوي معاصر پاکستان می باشد. گزینه 2 - 142
متوسط

ساحل نماد توقف و بی حرکتی است بنابراین از دیدگاه مالصدرا می توان او را همان واقف دانست همچنین موج، نماد حرکت و پویایی است گزینه 3 - 143
که معادل سائر می باشد.

سخت
تالش بشر براي پاسخ قانونمند به سؤال هاي طرح شده، موجب ظهور دانش فلسفه گشته است. گزینه 3 - 144

فیلسوفان کسانی هستند که به صورت قانونمند و تخصصی به آن ها پرداخته و کوشیده اند پاسخ هاي دقیقی به این قبیل سؤال ها بدهند.
سخت

مفهوم چرا در بین مردم به معناي دلیل و علت پایبندي به امري است و این مفهوم در گزینۀ  مورد اشاره قرار گرفته است. گزینه 3 - 145
متوسط

براي یافتن پاسخ پرسش هاي فلسفی، می بایست از عقل کمک گرفت و سایر منابع شناخت کارایی ندارد. گزینه 4 - 146
آسان

تنها برخی انسان ها به دنبال یافتن پاسخ پرسش هاي فلسفی می روند و غالبًا از آن ها عبور می کنند. گزینه 2 - 147
آسان

مسائل ریاضی همانند مسائل فلسفی به کمک عقل و با عملیات فکري پاسخ داده می شود لکن سایر موارد در حیطۀ علوم تجربی قرار دارد. گزینه 1 - 148
متوسط

پاسخ دهی به پرسش هاي بنیادین نحوة زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد. تفکر فلسفی می تواند ما را به پاسخ این پرسش ها برساند. گزینه 2 - 149
متوسط

تشریح موارد نادرست: گزینه 3 - 150

) تفکر فلسفی الزمۀ زندگی هر انسان است و برخی انسان ها به آن توجه می کنند. گزینۀ 

) تفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی عام و همگانی است. گزینۀ 

) تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها این است که فلسفه دربارة بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند. گزینۀ 
متوسط

منطق ابزاري است در دست انسان براي ایجاد بناي فکري مستحکمی که مواد و مصالح آن را علوم دیگر فراهم می کنند. براي رسیدن به گزینه 2 - 151
علم و دانش جدید مواد الزم توسط علوم مختلف فراهم می شود و وظیفۀ منطق تراز کردن این بناي فکري است.

آسان

)، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تر ذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  گزینه 2 - 152
عوامل لغزش و خطاي ذهن (سفسطه) را تشخیص دهد. اما با صرف خواندن کتاب هاي منطق از خطاي ذهن مصون نمی مانیم، زیرا منطق علمی کاربردي که

). بنابراین کسی از خطاي ذهن مصون می ماند که در به کار بردن قواعد منطق تبّحر داشته باشد و تبّحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد (رد گزینه ي 

.( چنین کسی هم باید منطق خوانده باشد و هم در به کارگیري آن تمرین و ممارست کرده باشد (رد گزینه ي 
متوسط

اگرچه دانستن منطق براي فهم فلسفه از اهمیت ویژه اي برخوردار است، اما باید توجه داشت که دانستن منطق تنها براي ارزیابی گزینه 3 - 153
اندیشه هاي فلسفی به کار نمی رود.

متوسط
علم منطق به همراه بیان قوانین حاکم بر ذهن، روش هاي جلوگیري از مغالطات را بیان می کند. گزینه 4 - 154

سخت

وظیفۀ منطق، جلوگیري از خطاي اندیشه است. ذهن همواره در معرض لغزش قرار دارد و معموًال در استدالل هاي پیچیده یا تعریف دقیق گزینه 1 - 155
اصطالحات خاص، دچار اشتباه می شود. پس به کارگیري علم منطق به دسته بندي و توضیح قواعد ذهن می پردازد.

متوسط
قبل از وارد شدن به مبحث تعریف الزم است با مفاهیم و الفاظ آشنا شویم. گزینه 3 - 156

متوسط

دانستن منطق، تنها براي ارزیابی اندیشه هاي فلسفی به کار نمی رود، بلکه هریک از ما در سراسر زندگی خود بدان نیازمندیم؛ زیرا گزینه 1 - 157
می خواهیم درست فکر کنیم و درست تصمیم گیري کنیم.
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براي یافتن پاسخ پرسش هاي فلسفی، می بایست از عقل کمک گرفت و سایر منابع شناخت کارایی ندارد.

تنها برخی انسان ها به دنبال یافتن پاسخ پرسش هاي فلسفی می روند و غالبًا از آن ها عبور می کنند.

مسائل ریاضی همانند مسائل فلسفی به کمک عقل و با عملیات فکري پاسخ داده می شود لکن سایر موارد در حیطۀ علوم تجربی قرار دارد.

پاسخ دهی به پرسش هاي بنیادین نحوة زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد. تفکر فلسفی می تواند ما را به پاسخ این پرسش ها برساند.

تشریح موارد نادرست:

) تفکر فلسفی الزمۀ زندگی هر انسان است و برخی انسان ها به آن توجه می کنند. گزینۀ 

) تفکر فلسفی و اندیشیدن دربارة مسائل بنیادین ضرورتی عام و همگانی است.

) تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها این است که فلسفه دربارة بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند. گزینۀ 

منطق ابزاري است در دست انسان براي ایجاد بناي فکري مستحکمی که مواد و مصالح آن را علوم دیگر فراهم می کنند. براي رسیدن به
علم و دانش جدید مواد الزم توسط علوم مختلف فراهم می شود و وظیفۀ منطق تراز کردن این بناي فکري است.

)، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تر ذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي 
عوامل لغزش و خطاي ذهن (سفسطه) را تشخیص دهد. اما با صرف خواندن کتاب هاي منطق از خطاي ذهن مصون نمی مانیم، زیرا منطق علمی کاربردي که

). بنابراین کسی از خطاي ذهن مصون می ماند که در به کار بردن قواعد منطق تبح ر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد (رد گزینه ي 

)، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تر )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تر1ذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  ذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي 

). بنابراین کسی از خطاي ذهن مصون می ماند که در به کار بردن قواعد منطق تبح ). بنابراین کسی از خطاي ذهن مصون می ماند که در به کار بردن قواعد منطق تبح3ر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد (رد گزینه ي  ر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد (رد گزینه ي 

)، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تراعوامل لغزش و خطاي ذهن (سفسطه) را تشخیص دهد. اما با صرف خواندن کتاب هاي منطق از خطاي ذهن مصون نمی مانیم، زیرا منطق علمی کاربردي کهرعوامل لغزش و خطاي ذهن (سفسطه) را تشخیص دهد. اما با صرف خواندن کتاب هاي منطق از خطاي ذهن مصون نمی مانیم، زیرا منطق علمی کاربردي کهرعوامل لغزش و خطاي ذهن (سفسطه) را تشخیص دهد. اما با صرف خواندن کتاب هاي منطق از خطاي ذهن مصون نمی مانیم، زیرا منطق علمی کاربردي کهرعوامل لغزش و خطاي ذهن (سفسطه) را تشخیص دهد. اما با صرف خواندن کتاب هاي منطق از خطاي ذهن مصون نمی مانیم، زیرا منطق علمی کاربردي کهر )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تراذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تراذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تراذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق ترشذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق ترشذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق ترشذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق ترشذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق ترذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تراذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق ترشذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تراذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تراشاذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تراذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق ترشذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  )، اما با این حال به خواندن منطق نیاز دارد تا سریع تر و دقیق تراذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي  شفششفشففذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدي می اندیشد (رد گزینه ي 
اا ضا

منطق ابزاري است در دست انسان براي ایجاد بناي فکري مستحکمی که مواد و مصالح آن را علوم دیگر فراهم می کنند. براي رسیدن به

ض

منطق ابزاري است در دست انسان براي ایجاد بناي فکري مستحکمی که مواد و مصالح آن را علوم دیگر فراهم می کنند. براي رسیدن به

اضا
منطق ابزاري است در دست انسان براي ایجاد بناي فکري مستحکمی که مواد و مصالح آن را علوم دیگر فراهم می کنند. براي رسیدن بهرمنطق ابزاري است در دست انسان براي ایجاد بناي فکري مستحکمی که مواد و مصالح آن را علوم دیگر فراهم می کنند. براي رسیدن بهر

ریری ل

) تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها این است که فلسفه دربارة بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند. ) تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها این است که فلسفه دربارة بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.لگزینۀ  گزینۀ 

یلی ع

) تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها این است که فلسفه دربارة بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند. ) تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها این است که فلسفه دربارة بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.عگزینۀ  ) تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها این است که فلسفه دربارة بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.لعلگزینۀ  ) تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها این است که فلسفه دربارة بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.لگزینۀ  ) تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها این است که فلسفه دربارة بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.عگزینۀ  ) تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها این است که فلسفه دربارة بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.لگزینۀ  گزینۀ 

رترتر تکتک
د ی

پاسخ دهی به پرسش هاي بنیادین نحوة زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد. تفکر فلسفی می تواند ما را به پاسخ این پرسش ها برساند.وپاسخ دهی به پرسش هاي بنیادین نحوة زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد. تفکر فلسفی می تواند ما را به پاسخ این پرسش ها برساند.وپاسخ دهی به پرسش هاي بنیادین نحوة زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد. تفکر فلسفی می تواند ما را به پاسخ این پرسش ها برساند.رپاسخ دهی به پرسش هاي بنیادین نحوة زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد. تفکر فلسفی می تواند ما را به پاسخ این پرسش ها برساند.ره

شا

مسائل ریاضی همانند مسائل فلسفی به کمک عقل و با عملیات فکري پاسخ داده می شود لکن سایر موارد در حیطۀ علوم تجربی قرار دارد.شمسائل ریاضی همانند مسائل فلسفی به کمک عقل و با عملیات فکري پاسخ داده می شود لکن سایر موارد در حیطۀ علوم تجربی قرار دارد.

اشا
مسائل ریاضی همانند مسائل فلسفی به کمک عقل و با عملیات فکري پاسخ داده می شود لکن سایر موارد در حیطۀ علوم تجربی قرار دارد.شمسائل ریاضی همانند مسائل فلسفی به کمک عقل و با عملیات فکري پاسخ داده می شود لکن سایر موارد در حیطۀ علوم تجربی قرار دارد.ممسائل ریاضی همانند مسائل فلسفی به کمک عقل و با عملیات فکري پاسخ داده می شود لکن سایر موارد در حیطۀ علوم تجربی قرار دارد.شمسائل ریاضی همانند مسائل فلسفی به کمک عقل و با عملیات فکري پاسخ داده می شود لکن سایر موارد در حیطۀ علوم تجربی قرار دارد.مسائل ریاضی همانند مسائل فلسفی به کمک عقل و با عملیات فکري پاسخ داده می شود لکن سایر موارد در حیطۀ علوم تجربی قرار دارد.ممسائل ریاضی همانند مسائل فلسفی به کمک عقل و با عملیات فکري پاسخ داده می شود لکن سایر موارد در حیطۀ علوم تجربی قرار دارد.م

ًرًر از آن ها عبور می کنند.ز از آن ها عبور می کنند.ک از آن ها عبور می کنند.ز از آن ها عبور می کنند. از آن ها عبور می کنند.ک از آن ها عبور می کنند.ک از آن ها عبور می کنند.ز از آن ها عبور می کنند.ز

براي یافتن پاسخ پرسش هاي فلسفی، می بایست از عقل کمک گرفت و سایر منابع شناخت کارایی ندارد.مبراي یافتن پاسخ پرسش هاي فلسفی، می بایست از عقل کمک گرفت و سایر منابع شناخت کارایی ندارد.م

رمر



متوسط

از آن جا که وظیفۀ منطق جلوگیري از خطاي اندیشه است (دلیل, علت), علم منطق به دو بخش اصلی تقسیم شده است، تعریف و استدالل گزینه 4 - 158
(مدلول، معلول).

سخت
براي آموختن منطق، آن را باید به صورت عملی فراگرفت و خواندن دستورالعمل هاي نظري کافی نیست و دانستن منطق فقط براي ارزیابی گزینه 3 - 159
اندیشه هاي فلسفی به کار نمی رود و منطق را از این جهت که به کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکم می شود و به «شاقول بنایی» تشبیه کرده 

اند.
آسان

در «تصور» به واقعیت داشتن یا نداشتن مفهوم یا ارتباط آن با سایر امور، کاري نداریم و تنها آن را به ذهن می آوریم، اما در «تصدیق» حکم گزینه 1 - 160
و قضاوت وجود دارد.

نکات مهم درسی:
«پیرزن فرتوتی که استخوان درد داشت» تصدیق نیست؛ زیرا در آن حکم و قضاوتی وجود ندارد بلکه فقط پیرزنی فرتوت که استخوان درد دارد را در ذهن

می آوریم و با ارتباط آن با سایر امور کاري نداریم.
آسان

گزینه 1 - 161
 «اعتماد افراطی» یکی از روش هاي غلطی است که مانع تصمیم گیري درست می شود. این

نوجوان به قضاوت ها و روش هاي تصمیم گیري خود اعتماد بیش از حد دارد در نتیجه
تصمیم او غلط از آب درمی آید.

موانع تصمیم گیری

سوگیری تأیید

عدم کنترل ھیجانات

اعتماد افراطی

کوچک شمردن خود

 
متوسط

فرار از ضرر مربوط به بحث مالك هاي تصمیم گیري می باشد.  گزینه 3 - 162
سخت

در روش هاي «کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب» و «خرد کردن»، یک مسئلۀ بزرگ به چند مسئلۀ کوچک تقسیم می شود و گزینه 4 - 163
به همین دلیل براي حل مسائل بزرگ تر مناسب تر هستند.

متوسط

تشخیص مسئله: تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود. در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنما گزینه 4 - 164
داشته باشند.

ارزیابی راه حل: این کار باعث می شود تا مالك روشنی براي ارزیابی موقعیت داشته باشیم.
به کارگیري راه حل مناسب براي حل مسئله: یکی از این راه حل ها، مطالعۀ ُخردُخرد و راه دیگر نیز مطالعۀ تکراري است.

سخت

در سبک تصمیم گیري احساسی، مالك تصمیم گیري، عواطف و هیجانات زودگذر است. علی به علت عالقه و لذت موقتی، تصمیم به انتخاب گزینه 4 - 165
شغل گرفته است.

تشریح سایر گزینه ها:

: سبک تصمیم گیري وابسته گزینۀ 

: سبک تصمیم گیري تکانشی گزینۀ 

: سبک تصمیم گیري اجتنابی گزینۀ 
سخت

تصمیم گیري رضا هرچند که دو اولویت دارد، مهم پیچیده است. گزینه 3 - 166
تصمیم گیري آمنه و نازنین معمولی ساده اند.

تصمیم گیري حسین از آن جا که موضوع اهمیت فراوان دارد، از نوع دشوار است.
متوسط

الف) مهم پیچیده گزینه 2 - 167
ب) معمولی ساده

ج) مهم پیچیده

1

2

3
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 «اعتماد افراطی» یکی از روش هاي غلطی است که مانع تصمیم گیري درست می شود. این
نوجوان به قضاوت ها و روش هاي تصمیم گیري خود اعتماد بیش از حد دارد در نتیجه

موانع تصمیم گیری

اعتماد افراطی

کوچک شمردن خود

فرار از ضرر مربوط به بحث مالك هاي تصمیم گیري می باشد. 

در روش هاي «کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب» و «خرد کردن»، یک مسئلۀ بزرگ به چند مسئلۀ کوچک تقسیم می شود و
به همین دلیل براي حل مسائل بزرگ تر مناسب تر هستند.

تشخیص مسئله: تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود. در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنما

ارزیابی راه حل: این کار باعث می شود تا مالك روشنی براي ارزیابی موقعیت داشته باشیم.
رد و راه دیگر نیز مطالعۀ تکراري است.ردخرد و راه دیگر نیز مطالعۀ تکراري است.ردُخرد و راه دیگر نیز مطالعۀ تکراري است. اشااشاششااررُبه کارگیري راه حل مناسب براي حل مسئله: یکی از این راه حل ها، مطالعۀ ُخردخبه کارگیري راه حل مناسب براي حل مسئله: یکی از این راه حل ها، مطالعۀ خردخبه کارگیري راه حل مناسب براي حل مسئله: یکی از این راه حل ها، مطالعۀ ُخ

شفششفشفف
اا ا

تشخیص مسئله: تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود. در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنمااتشخیص مسئله: تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود. در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنماضتشخیص مسئله: تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود. در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنمااتشخیص مسئله: تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود. در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنماتشخیص مسئله: تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود. در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنماضتشخیص مسئله: تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود. در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنماضتشخیص مسئله: تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود. در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنمااتشخیص مسئله: تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود. در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنما

ریریر ل

در روش هاي «کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب» و «خرد کردن»، یک مسئلۀ بزرگ به چند مسئلۀ کوچک تقسیم می شود ولدر روش هاي «کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب» و «خرد کردن»، یک مسئلۀ بزرگ به چند مسئلۀ کوچک تقسیم می شود و

یلی ع

لعلدر روش هاي «کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب» و «خرد کردن»، یک مسئلۀ بزرگ به چند مسئلۀ کوچک تقسیم می شود وعدر روش هاي «کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب» و «خرد کردن»، یک مسئلۀ بزرگ به چند مسئلۀ کوچک تقسیم می شود و
رترتر تکتک
د ی

ره
ششاااو

اشااشااعتماد افراطیشاعتماد افراطی
اعتماد افراطیشاعتماد افراطیماعتماد افراطیشاعتماد افراطیاعتماد افراطیماعتماد افراطیممم

زکزکز
رمرمر



د) معمولی ساده
متوسط

اصطالح «چشم و هم چشمی» به مواردي اشاره دارد که فرد فقط به این خاطر که دیگران کاري را انجام داده اند، آن کار را می کند (مثًال گزینه 4 - 168
خرید نوع خاصی از وسایل منزل، به خاطر اینکه همسایه مان، همان وسیله را خریداري کرده است). در این مورد، فرد بدون سنجش جوانب تصمیم خود و به

پیروي از دیگران کاري را انجام می دهد؛ بنابراین از سبک تصمیم گیري وابسته استفاده می کند.
آسان

در این شرایط شیما دچار تعارض گرایش-گرایش است. چون باید بین دو موضع جذاب و خواستنی (رفتن به خانۀ خاله اش براي میهمانی و گزینه 3 - 169
رفتن به سینما با دوستان) یکی را انتخاب کند.

آسان

- ناتوانی در حل مسئله، وضعیت عاطفی ناخوشایندي را ایجاد می کند که «ناکامی» نام دارد. ناکامی باعث پرخاشگري می شود. گزینه 1 - 170
- ناتوانی در حل مسئله عالوه بر ناکامی، باعث فشار روانی هم می شود.

متوسط
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