
1 کم مبتدأ فی العبارة التالیۀ؟ «َذنُْب واحد کثیر و ألف طاعۀ قلیل.»

أربعۀ اثنان ثالثۀ واحٌد

2  عیِّن العبارَة الّتی فیها المفعول:

 نََظُرنا فی َوجِه اْلوالَدیِن عباَدٌة.  َتواَضعنا لَِمِن نََنتفُع ِمن ِعلِمِه.  شاَهَدنا اُستاُذ الّلغۀ الَعربّیۀ فی اْلَمکَتبۀ.  إغراُقنا فی الَمْدِح أکَبُر الُحمِق. 

3  َعیِّن الخطأ فی الحوارات الّتالیۀ:

 َمن هو مسؤول تنظیف الُغَرف و الحفاظ علیها؟ السّید الّدمشقی مشرف خدمات غرف الُفندق!  ما هو المشکلۀ، یا حبیبی؟ لیست غرفتی و ُغرف زمالئی نظیفۀ! 

 ما المشکالت اُالخري؟ فی الغرفۀ الثانیۀ َشرَشٌف ناقٌص!  سُنصِلُح کُل شیٍء بِسرعٍۀ، علی عینی! تسلُم عیُنَک! 

4  میِّز الَخبر فی العبارة التالیۀ:
 «أغلُب الحیواناُت تملک أیضًا لغۀ عاّمۀ تتفاَهم من خاللها بَْعُضها مع بعض.»

عاّمۀ لغۀ تملُک الحیوانات

5  عیِّن الخبر اسمًا:

ان العالَِم ِمَن المسلمیَن.  َجِر بال َثَمٍر.  ُرْبُع ُسکِّ لیُم فی الِجْسم الَسلیِم.  العالِم بال َعمٍل کالشَِّ  أَحبُّ ِعباد اهللاِّ أنفُعُهم لِعباِده.  الَعقُل السَّ

حیِح للکلمات؟  6  ما ُهَو التُّرتیب الصَّ
  «َتعِرف، َکم، َهل، کتابًا، فی، هِذه، مکَتبۀ، َعربًّیا، یوَجُد، المدرسِۀ.» 

آیا می دانی چند کتاب عربی در کتابخانۀ این مدرسه وجود دارد؟

 َهل َتعِرُف َکم ِکتابًا َعربیًّا یوَجُد فی َمکَتَبِۀ هِذه المدرسِۀ؟  َهل یوَجُد َکم کتابًا عربًّیا فی مکتبۀ هِذه المدرسۀ َتعرف؟ 

 کم ُیوَجُد کتابًا َعربًّیا، هل تعرُف مکتبۀ هذه المدرسِۀ؟  َتعِرُف َهل ُیوَجُد کم کتابًا عربًّیا فی مکتبِۀ هذه الَمدرسِۀ؟ 

7  َعّین ما ُیوَجد فیه التأکیُد:

 تعیُش أحیاٌء مائیُّۀ فی أعماق الُمحیط!  نُضیُع الفرصۀ فی بَْعض األحیان!  الّنبّی َیهدي قومه إلی الّصراط الُمستقیم!  ُتصّلی ُهؤالء اَلنَّساء فی َمسجد َقریب! 

؟ 8  ما هو الخطأ فی ما َتحته خطٌّ

»)  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) 

9 عّین «ال» الّنافیۀ لِلجنس»

رك لَظلم عظیم!  تلَک الّلیلۀ فِهْمت بأّن ال نجم فی السماء!   ال ُتشِرك باهللا، إّن الشَّ

ب من هذا الباب ال من ذلَک الباب!  قالت األّم لِبنتها: ال أْعلم کّل ما تسألیَن ِمّنی!   یخرُج الطالُّ

10  عیِّن الفاعل موصوفًا:

 تقّدم جمیع الطّالب فی الّدروس بسبب ُمساعدات الُمعلَّمین لَهم!  شاهدُت أصدقائی األعّزاء یتکلَّموَن عن مشاکلهم! 

 الّشعراء اإلیرانیَّون أنَشدوا ملّمعات جمیلۀ نلتذُّ بقرائتها!  ُتحیِّرنی قَصص َقصیرة عن حیاة أمیر المؤمنیَن! 

چند عدد سه رقمی بزرگ تر از  وجود دارد که مجموع ارقام یکان و دهگان آن ها  باشد؟  11

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام جدید 17 ابان

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 160

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار
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40562045

1

ی! ِمنی! ِمّنی!

 عن مشاکلهم! 

َصیرة عن حیاة أمیر المؤمنیَنصیرة عن حیاة أمیر المؤمنین! 
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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  12
کرد؟

افراد  در یک همایش سخنرانی می کنند این عمل به چند طریق امکان پذیر است؟  13

اگر  باشد  چند زیرمجموعۀ سه عضوي دارد که شامل  و فاقد  باشد؟  14

در یک بازي  نفره به هر یک از افراد شماره هاي  و  و  و ... و  را نسبت می دهیم سپس با پرتاب دو تاس و مجموع اعداد آمده، برنده  15
را مشخص می کنیم چه شماره اي شانس برنده شدن بیشتري دارد؟

در جعبه اي  مهره قرمز و تعدادي مهره آبی داریم. اگر دو مهره به تصادف خارج کنیم، فضاي نمونه  عضو دارد تعداد مهره هاي آبی چندتا  16
می باشد؟

در شکل زیر کدام پیشامد هاشور زده شده است؟  17

اگر پیشامد  و  رخ دهد ولی  رخ ندهد، این پیشامد کدام است؟  18

یک سکه را سه بار پرتاب می کنیم. احتمال اینکه فقط دوبار رو بیاید کدام است؟  19

با ارقام  چند عدد  رقمی فرد بدون تکرار ارقام و بزرگ تر از  می توان نوشت؟  20

نمودار تابعی خطی که از دو نقطه  و  می گذرد، به کدام صورت می تواند باشد؟  21

x

y

x

y

x

y

x

y

با توجه به ضابطه ي تابع داده شده در زیر، حاصل عبارت  کدام است؟ (دامنه و برد تابع چهار عضو دارد.)  22
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 کدام است؟ (دامنه و برد تابع چهار عضو دارد.)

11
3

www.alirezaafshar.org



 

x

y

3

3- 1-

2

دامنه ي تعریف  کدام است؟  23

تحت کدام یک از شرایط زیر، رابطۀ  تابع نیست؟  24

دو زوج مرتب  و  به ازاي کدام مقدار  با یک دیگر برابرند؟  25

صفر

مقدار تابع خطی مفروضی به ازاي  و  به ترتیب برابر با  و  خواهد بود. تابع مورد نظر از کدام نقطۀ زیر عبور می کند؟  26

، حاصل  کدام است؟ با فرض   27

) باشد، مقدار  کدام می تواند باشد؟ اگر جدول زیر مربوط به تابع  با یک قانون ریاضی (یک چند جمله اي درجه   28

دامنه و برد تابع زیرا را به ترتیب با  و  نمایش داده ایم، کدام گزینه صحیح است؟  29

 و 

 و 

 و 

 و 

تابع  یک تابع خطی است و نمودار آن از نقطۀ  و محل تالقی دو خط  و  می گذرد. مقدار   30

 کدام است؟

در یک جامعه ي فرضی، در مدت یک سال کاالهاي رو به رو تولید شده است. با توجه به ارزش کاالهاي مذکور و سایر داده ها:  31
الف) تولید خالص داخلی

ب) تولید ناخالص داخلی، به ترتیب (از راست به چپ) چند میلیارد ریال است؟

 ارزش ماشی آالت       

ارزش پوشاك 

ارزش مواد غذایی 
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 ارزش ماشی آالت  

ارزش پوشاك

ارزش مواد غذایی

  ارزش پوشاك   خدمات ارائه شده    
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پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر در کدام «گزینه» مطرح شده است؟  32
الف) « .................. » نشان دهنده ي «قدرت اقتصادي و ماّدي» و هم چنین «سطح زندگی» مردم یک جامعه است.

ب) آنچه را که در برگیرنده ي اقالم مختلف «درآمدي» است و در طول یک سال نصیب اعضاي جامعه می شود، چه نام دارد؟ و دو نمونه ي شاخص از آن
کدام است؟

ج) کاالهایی را که «تولیدکنندگان» تولید و به بازار، عرضه می کنند یا «مصرف کنندگان» می خرند و به مصرف می رسانند « .................. » می گویند.
کاالهایی را که «تولیدکنندگان» آن ها را خریداري می کنند و براي تولید کاالهاي دیگر مورد استفاده قرار می دهند « .................. » می نامند.

د) چنانچه هدف محاسبه ي « .................. » باشد باید ارزش همه ي خدمات و کاالهایی که مردم یک کشور در طول یک سال چه در داخل و چه خارج از
کشور تولید کرده اند محاسبه شود.

هـ) از «کّل تولید جامعه» در طول یک سال باید قسمتی را به «هزینه هاي جایگزینی» سرمایه هاي فرسوده شده اختصاص دهیم در «اصطالح اقتصادي» به آن
چه می گویند؟

و) در کدام یک از روش هاي «محاسبه ي تولید کّل جامعه» ارزش افزوده ي هر مرحله از تولید را با هم جمع می کنند و این رقم برابر با «ازرش نهایی
محصول تولید» شده است؟

الف) میزان تولید کاال و خدمات  ب) درآمد ملی ـ درآمد حقوق بگیران ـ درآمد صاحبان مشاغل آزاد  ج) نهایی ـ واسطه اي  د) تولید ملی  هـ) هزینه ي استهالکی  و) روش تولید

الف) تفّوق صادرات بر واردات. ب) تولید ناخالص ملّی ـ درآمد صاحبان سرمایه ـ سودي که به «سرمایه» تعلق می گیرد. ج) واسطه اي ـ نهایی  د) تولید داخلی  هـ) هزینه ي
نهایی  و) روش هزینه اي

الف) غنا و فراوانی منابع طبیعی و اقتصادي  ب) تولید ناخالص داخلی ـ اجاره بها یا مال االجاره ـ درآمد صاحبان امالك و مستغالت  ج) سرمایه اي ـ واسطه اي  د) تولید ناخالص
داخلی  هـ) هزینه ي ثابت  و) روش «درآمدي»

الف) استفاده از تکنولوژي مدرن در تمام بخش هاي اقتصادي  ب) درآمد سرانه ـ دستمزدها ـ سودي که نصیب شرکت ها و مؤسسات می شود.  ج) تکمیلی ـ واسطه اي  د) تولید
سرانه ملی  هـ) هزینه ي متغیّر  و) روش استفاده از «سال پایه و قیمت ثابت»

در کشوري کاالهاي رو به رو در مدت یک سال تولید شده است. با توجه به ارزش کاالهاي مذکور و داده هاي دیگر به ترتیب (از راست به چپ)  33
الف) تولید ناخالص داخلی ب) تولید خالص داخلی این کشور کدام است؟ (ارقام به میلیارد ریال است.)

ارزش ماشین آالت 

ارزش پوشاك 

ارزش مواد غذایی

 ارزش مواد غذاییخدمات ارائه شده

 ارزش ماشین آالتهزینه ي استهالك 
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بنگاه هاي
خانوارهااقتصادي

( (4

( (1

( (2

( (3
ها و خدماتکا

 سال   سال   کاال  
 مقدار (کیلو)  قیمت (ریال)  مقدار (کیلو)  قیمت (ریال)  

              

             

با توجه به نمودار زیر که در آن تصویري ساده از اقتصاد جامعه ارائه شده است:  34
الف) کدام عضو این تصویر مالک عوامل تولید و کدام عضو با عنوان اشخاص حقوقی مطرح می شوند؟

ب)عوامل تولید چیست و وجوه پرداختی به آن ها چه نام دارند؟
ج)در این نمودار جایگاه  و نقش ... مشخص نشده است.

د)در روش ... از محاسبه ي تولید کل جامعه، کل پولی که از طرف خانوادر ها به سمت بنگاه ها جریان پیدا
می کند، محاسبه می شود که در مسیر ... نشان داده شده است.

هـ) چند روش براي محاسبه ي تولید کل جامعه وجود دارد؟

،  هـ) سه روش: درآمد ي، هزینه اي و روش ارزش افزوده الف)خانوار ها – بنگاه  هاي اقتصادي، ب) کار، سرمایه و زمین- مزد، سود و اجاره، ج) دولت، د) هزینه اي - شمار ه ي 

،  هـ) دو روش: در آمد ي و الف) بنگاه هاي اقتصاد ي – خانوارها، ب) کار ، نیروي انسانی  و سرمایه – مزد، حقوق و سود، ج) سازمان هاي بین المللی ، د) درآمد ي - شماره ي 
هزینه اي

،  هـ) دو روش: در آمد ي و هزینه اي الف) خانوار ها - بنگاه هاي اقتصادي  ، ب) کار، نیروي انسانی و سرمایه – مزد، حقوق و سود، ج) دولت، د)هزینه اي – شماره ي 

، هـ ) روش: درآمد ي، هزینه اي و روش الف) بنگاه هاي اقتصادي – خانوار ها، ب) کار، سرمایه و زمین – مزد، سود و اجاره، ج) سازمان هاي بین المللی، د) در آمد ي شماره ي 
ارزش افزوده

اطاعات زیر از حساب هاي ملّی ایران استخراج شده است. ارزش تولیدي خارخیان مقیم کشور چند ریال است؟   35

1-ارزش تولید ناخالص ملّی:  ریال

2-ارزش تولید ایرانیان مقیم خارج:  ریال 

3- ارزش تولید ناخا لص داخلی:  تومان

با توجه به اطالعات مندرج در جدول روبه رو به ترتیب «از راست به چپ»:  36

الف) تولید کل به قیمت هاي «جاري» در سال  و 

ب) تولید کل به قیمت هاي «ثابت» در سال  کدام است؟
 سال    سال    کاال

 مقدار  قیمت  مقدار  قیمت 

      

     

الف)      ب)  الف)      ب)  الف)      ب)  الف)      ب) 

با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر و با فرض این که تنها دو کاالي  و  در کشور تولید می شود، به ترتیب: «از راست به چپ»  37

» به قیمت جاري کدام است؟ الف) تولید کل در سال «

ب) تولید کل به قیمت ثابت در سال «1395» کدام است؟

ج) میزان رشد اقتصادي (رشد در میزان تولید) در سال  نسبت به سال  تقریبًا چند درصد است؟ (سال  به عنوان سال پایه در نظر
گرفته می شود.)

الف)  ریال، ب)  ریال، ج) 

الف)  ریال، ب)  ریال ج) 

الف)  ریال، ب)  ریال، ج) 

الف)  ریال، ب)  ریال، ج) 

4

2

4

2

355٫000

15٫000

35٫000

1٫0002٫50025٫00010٫000

1390

1390

13891390

1005015025

2015050300
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میزان تولید کل در یک جامعۀ فرضی در طی سه سال پیاپی به ترتیب:  ،  و  هزار میلیارد ریال برآورد شده است. با انتخاب  38

سال اول به عنوان سال پایه میزان تولید کل کشور مذکور در سه سال مورد نظر برحسب قیمت هاي سال اول یعنی سال پایه به ترتیب به:  ، 

و  هزار میلیارد ریال تغییر یافته است، بر اساس این محاسبات به ترتیب:
الف) افزایش قیمت ها در سال سوم نسبت به سال پایه،/ ب) افزایش مقدار تولید در سال دوم،/ ج) میزان تورم در سال دوم، در این جامعه چند هزار

میلیارد ریال است؟

، ج)  ، ب)  الف)  ، ج)  ، ب)  الف)  ، ج)  ، ب) الف)  ، ج)  ، ب)  الف) 

در کدام دسته از کشورها عمًال شاخص تولید ناخالص داخلی از شاخص تولید ناخالص ملی بیش تر است؟  39

کشورهاي سرمایه گذار و سرمایه پذیر خارجی

کشورهایی که نیروي کار و سرمایه هاي زیادي از آن ها در خارج از مرزهایشان کار می کنند.

کشورهایی که مهاجرت پذیري بسیار و ورود سرمایۀ باالیی دارند.

کشورهاي سرمایه پذیر با نیروي کار باالي مهاجر به خارج از مرزهاي کشور

با توجه به مندرجات جدول زیر به ترتیب:  40
   

 میلیون دالرتولید ناخالص ملی
 میلیون دالرتولید عراقیان ساکن کشور

 میلیون دالرتولید افغانی هاي ساکن کشور
 میلیون دالرتولید پاکستانی هاي ساکن کشور

 میلیون دالرتولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند
 میلیون نفرجمعیت کشور

هزینۀ استهالك  درصد تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند.

الف) تولید خالص داخلی چند دالر است؟
 ب) تولید مردم کشور که در کشور ساکن هستند کدام است؟

ج) تولید ناخالص داخلی سرانه چقدر است؟
(در این کشور فرض بر این است که تمامی خارجیان مقیم کشور از کشورهاي افغانستان، عراق و پاکستان هستند.)

، ب)  میلیون دالر، ج)  دالر الف)  ، ب)  میلیون دالر، ج)  دالر الف) 

، ب)  میلیون دالر، ج)  دالر الف)  ، ب)  میلیون دالر، ج)  دالر الف) 

نام ارکان عروضی کدام مصراع در مقابل آن درست نیامده است؟  41

که شبی نخفته باشی به دراز ناي سالی: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن

این ابر چون یعقوب من وان گل چو یوسف در چمن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها: مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن

در بیت کدام گزینه همه ي آرایه هاي «تناسب – تشبیه – استعاره – تناقض» وجود دارد؟  42

 نقشی به یاد روي تو بر آب می زدم  دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم

 مخموري ات مباد که خوش مست می روي  چشمت به غمزه خانه ي مردم خراب کرد 

 در کشوري که برق هوادار خرمن است  طالع نگر که کشت امیدم ز آب سوخت 

 ز آن است که هر کس دهنش پاره کند  پیش دهنت پسته ز تنگی زده الف 
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ترتیب ابیات زیر براساس داشتن آرایه هاي «اغراق- تلمیح- کنایه- تشبیه- تناسب» کدام است؟  43
    هیچ بوي خوشدلی با گوهر آدم نماند الف) هیچ رنگ عافیت در حیّز عالم نماند 

    کوکب سعد اي عجب گویی در این عالم نماند ب)جز نحوست نیست قسم ما ز دوران فلک

    با سلیمان سالمت حشمت خاتم نماند پ) دیو فتنه بر جهان عافیت شد پادشا

    دردم آن صور ار همی دانی که جز یک دم نماند ت) دنیی اندر نزع (احتضار) افتادست اسرافیل خیز 

    زیر این سقف مقرنس یک دل خرم نماند ث) از بر این خاك توده یک تن آسوده نیست

الف- ت- ب- پ- ث الف- پ- ث- ب- ت

ث- ت- الف- پ- ب ث- پ- ب- ت- الف                                   

وزن بیت «ببرد هوش و طاقتت زن و مرد / تا تأّمل کنی به بام و دري» با کدام بیت یکسان است؟  44

 چشم بیمار بگیر و دل بیمارش ده  یا رب آشفتگی زلف به دستارش ده

 خّمیده کشید الف ز بی صبري  بر پر الفی کشید و نتوانست

 چو برخیزد آمد شد کاروانی  ندانی که ویران شود کاروانگه

 نیم کاران تمام کار از وي  خاك پاشان فلک نگار از وي

کدام بیت وزن دوري دارد؟  45

 دیر برآید به جهد هر که فروشد به قیر  بستۀ زنجیر زلف زود نباید خالص

 خواهم که سر برآورم اي دوست دست گیر  پایاب نیست بحر غمت را و من غریق

 تا وجودم هست خواهم َکند نقشت در ضمیر  تا روانم هست خواهم راند نامت بر زبان

 ترِك رضاي خویش کند در رضاي یار  یار آن بود که صبر کند بر جفاي یار

بیت هاي همۀ گزینه ها بر وزن «فاعالتن مفاعلن فع لن (َفَعلن) سروده شده است به جز گزینۀ  .................. »  46

 هرکه سر می زند به دیوارش  خانۀ یار سنگدل این است

 که ندانم جواب گفتارش  وز سخن گفتنش چنان مستم

 نیاسودم ز فریاد جهان سوز  شبان دانم که از درد جدایی

 نکند با پلنگ، دندان تیز  گفت اگر گربه شیر نر گردد

کدام گزینه، در توضیح «تضمین» درست نیست؟  47

گنجاندن یک مفهوم بلند در سختی کوتاه است. در لغت به معنی متعهد شدن به انجام کاري است.

گوینده، با استفاده از آن آگاهی خود را از موضوعات مختلف بهتر نشان می دهد. آوردِن آیه، حدیث، شعر یا سخن دیگري در کالم است.

نشانه هاي هجایی گزینۀ  .................. درست است.  48

سهل است اگر بال و پري نقصان این پروانه شد  |  |  | 

هر لحظه دارم نیّتی چون قرعۀ رمال ها  |  |  | 

آتش فروز قهر تو آیینه دار لطف تو  |  |  | 

با عقل گشتم همسفر یک کوچه راه از بی کسی  |  |  | 
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کدام یک از گزینه هاي زیر درست است؟  49

مجلۀ بهار با مدیریت ملک الشعرا بهار به عرصۀ ظهور رسید .

در عرصۀ مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان هاي سیاسی بود.

رمان شمس الدین و قمر نوشتۀ محمد باقر میرزا خسروي است.

اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامۀ فارسی پرداخت میرزا آقا تبریزي بود.

کدام یک از جمله هاي زیر نادرست است؟  50
الف) توجه به ادبیات در دربار قاجاریه از عوامل ایجاد نهضت بازگشت ادبی محسوب می شود.

ب)از اواخر دورة قاجاریه شعر دورة بازگشت با انتقاد روبه رو شد.
ج)هاتف اصفهانی از معروف ترین شاعران دورة بازگشت است.

د)شاعرانی مانند صباي کاشانی و قاآنی شیرازي سبک عراقی را پیش گرفتند.

هیچکدام  ب و د ب و ج  الف و ج

هر دو مورد کدام گزینه نادرست هستند؟  51

) است.)  الف) بدین افسوس می خورم دریغی / زدم بر خویشتن چون شمع تیغی (قافیه، از نوع قاعده ي (
ب) شکر لفظان لبش را نوش خوانند/ ولیعهد مهین بانوش دانند (بیت ذوقافیتین است. )

ج) اي یوسف خوشنام ما خوش می روي بر بام ما (مصراع قافیه ي درونی دارد.)
د) قافیه در شعر نو همانند شعر کهن محدودیت هایی دارد.

ب - ج الف - ج ب - د الف - د

با توجه به ویژگی هاي شعر سبک عراقی، کدام بیت مربوط به این سبک است؟  52

 مفتی عقل در این مسئله الیعقل بود  بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق

 همیشه تا بود آیین گرد، گردان بود  جهان همیشه چنین است گرد گردان است

 ابا بد همیشه به پیکار بود  جوانیش را خوي بد یار بود

 همیشه گوشم زي مردم سخندان بود  همیشه چشمم زي زلفکان چابک بود

» تشکیل شده است؟ کدام مصراع از تکرار چهار بار «  53

یکی داستان است پر آب چشم من از آن روز که در بند توام آزادم

دل در بر و می بر کف و معشوق به کام است هر چند صائب می روم سامان نومیدي کنم    

چند مورد از موارد زیر مربوط به قلمرو فکري سبک عراقی است؟  54
گسترش عرفان و تصوف – توجه بیش تر به آرایه هاي ادبی – خوش آهنگ تر شدن اوزان شعري – رواج حس دینی – درون گرایی در شعر – فراوانی

ترکیبات نو – فاصله گرفتن غزل از عشق زمینی – کاهش سادگی و روانی کالم

همه موارد بیانگر ویژگی نثر سبک عراقی است به استثناي  ..................  55

استفاده از ترکیبات آسان حذف افعال به قرینه

اطناب کاربرد فراوان آیات و احادیث  و اشعار در متن

در کدام بیت ردیف وجود ندارد؟  56

 جوشش عشق است کاندر ِمی فتاد  آتش عشق است کاندر نِی فتاد

 روزها با سوزها همراه شد  در غم ما روزها بیگاه شد

 تا صدف قانع نشد پر ُدر نشد  کوزة چشم حریصان ُپر نشد

 هر که این آتش ندارد نیست باد  آتش است این بانگ ناي و نیست باد

1
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بیت «روي مپوشان که بهشتی بود / هرکه ببیند چو تو حور اي صنم» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  57

 روا بود که مالمت کنی زلیخا را  گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی

 چو در بندي سر از روزن برآرد  پري رو تاب مستوري ندارد

 دل و جان فداي رویت بنما عذار ما را  چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودي

 که میان سنبلستان چرد آهوي ختایی  مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید

کدام گزینه وزن و آهنگ کوبنده دارد؟  58

 جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها  مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

 مرسله پیوند گلوي قلم  قافله ساالر جهان قدم

 زبانی ماند و آن دیگر شد از دست  زبان دان مرد را زان نرگس مست

 نگهبان تن کرد بر گبر ببر  چو شد روز رستم بپوشید گبر

تعداد صامت ها و مصوت ها در کدام گزینه درست است؟  59

هر چه در این پرده نشانت دهند ( مصوت) از دي که گذشت هیچ از او یاد مکن ( مصوت)

با من صنما دل یکدله کن ( صامت) تو که در خواب بوده اي همه شب ( صامت)

کدام گزینه از لحاظ تاریخ ادبیات و سبک شناسی درست است؟  60

کتاب شاهنامۀ ابومنصوري در سال  هـ . ق به دست عدهّ اي از دانشوران خراسان با موضوع تاریخ گذشتۀ ایران نوشته شد.

تقسیم بندي سبک هاي شعر فارسی از منظر محّمد تقی بهار، بر مبناي حوزة جغرافیایی و تاریخی شعر است و او پنج سبک و دوره براي شعر فارسی در نظر می گیرد.

حذف افعال به قرینه و تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار عرب از ویژگی هاي سبکی کتاب هاي «کیمیاي سعادت» و «التّفهیم» محسوب می شوند.

دورة رواج نثر مصنوع، در قرن ششم هجري و نخستین نمونۀ آن، «کلیله و دمنۀ» ابوالمعالی نصراهللا منشی است که در سال  هـ . ق تألیف شده است.

در ارتباط با موي صورت پسران، کدام گزینه نادرست می باشد؟  61

جزئی از عالئم رشد هستند. تأثیر مستقیم در تولید مثل ندارد. قابل رؤیت می باشند. ویژگی اولیه نامیده می شود.

62  .................. بین احساس، توجه و ادراك آن قدر سریع است که ما آن را نادیده می گیریم.

فاصلۀ زمانی فاصلۀ مکانی وسعت اختالف

اینکه وزن کودك پس از گذشت .................. از تولد دو برابر و ..................   برابر شود و وزن مغز افزایش می یابد و حتی استخوان ها استحکام  63
پیدا می کنند داللت بر شاخص ترین جنبۀ رشد یعنی .................. دارد که از زمان تولد تا ..................  با سرعت و تغییرات بسیاري همراه است.

 ماه- پس از پایان  ماهگی- رشد جسمانی- نوجوانی ماه- ابتداي سال دوم- رشد حرکتی- دورة دبستان

 ماه- پس از پایان سال دوم- رشد حرکتی- دورة دبستان ماه- پس از  ماهگی- رشد جسمانی- نوجوانی

فردي که می داند حفاظت از محیط زیست امري ضروري است اما آن را آلوده می کند، احتماًال در کدام یک از جنبه هاي رشد دچار اختالل است و  64
چرا؟

اجتماعی - زیرا در بسیاري از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اجتماعی منجر نمی شود.

اخالقی - زیرا عدم رشد شناختی موجب عدم توانایی در قضاوت مسائل اخالقی می شود.

اخالقی - زیرا در بسیاري از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اخالقی منجر نمی شود.

اجتماعی - زیرا عدم رشد شناختی موجب عدم توانایی در قضاوت مسائل اجتماعی می شود.

موارد زیر به ترتیب در کدام جنبه از رشد و دورة زندگی انسان بررسی می شوند؟  65
«ترس از افراد غریبه - عصبانی شدن به صورت ناگهانی - دو برابر شدن اندازة قلب»

رشد هیجانی در دورة کودکی - رشد شناختی در دورة نوجوانی - رشد جسمانی در دورة کودکی

رشد هیجانی در دورة کودکی - رشد هیجانی در دورة نوجوانی - رشد جسمانی در دورة کودکی

رشد اجتماعی در دورة کودکی - رشد شناختی در دورة نوجوانی - رشد جسمانی در دورة نوجوانی

رشد اجتماعی در دورة کودکی - رشد هیجانی در دورة نوجوانی - رشد جسمانی در دورة نوجوانی
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برخی از دانشجویان، نیمی از زمان کالس را به طور کامل به صحبت هاي استاد توجه می کنند ولی در ادامه حواس شان به موضوعات دیگر نیز  66
معطوف می گردد. این پدیده ناشی از چیست؟

وجود محرك هاي محیطی گوناگون و آشنایی نسبی با این موضوعات آفت تمرکز است.

عدم وجود عنصر پایداري ، مانع تبدیل شدن توجه به تمرکز می شود.

عواملی مانند ایجاد هدف و اهمیت دهی به آن، موجب درگیري و انگیختگی ذهنی می شوند.

اطالعات موجود در حافظۀ افراد از منابع تمرکز یا عدم تمرکز نسبت به محرك هاست.

، از وجود این محرك بی خبر است. کدام گزاره دلیل ، برخالف فرد  یک محرك در اتاقی که افراد  و  در آن هستند، وجود دارد. فرد   67
مناسبی براي این امر نمی تواند باشد؟

گیرنده هاي حسی متناسب با محرك، در فرد  معیوب اند. فقط فرد  محرك را احساس کرده است.

، هیچ ادراکی از محرك مورد نظر ندارد. فرد  برخالف فرد  ، به محرك توجه کرده است. فرد  برخالف فرد 

به ترتیب کدام مورد بیانگر وقوع تغییرات مربوط به جنس است و «رویش موي صورت» در پسران، جزء کدام دسته از ویژگی هاي جنسی  68
محسوب می شود و دورة نوجوانی چه بازة سنی را در بر می گیرد؟

بلوغ جنسی - اولیه -  تا  سالگی رسش جنسی - اولیه -  تا  سالگی

بلوغ جنسی - ثانویه -  تا  سالگی رسش جنسی - ثانویه -  تا  سالگی

به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟  69
الف) مبناي استدالل در دورة کودکی واقعیت هاي ملموس و بیرونی است.

ب) کودکی دوره اي است که با شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی همراه است.
پ) در دورة نوجوانی، اندازه و ظرفیت شش، دو برابر و اندازة قلب سه برابر قبل می شود.

ت) در دورة نوجوانی در حدود یک سال پس از افزایش قد و وزن، ماهیچه ها رشد بیشتري می کنند.

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

هرکدام از ویژگی هاي زیر به ترتیب با کدام مراحل و جنبه هاي رشد، مطابقت دارند؟  70
الف) آگاهی به نحوة کاربرد حافظه و تالش براي بهبود آن

ب) تحریک پذیري و ابراز هیجانات منفی بی مورد
ج) سه برابر شدن ظرفیت شش ها

د) بازي هاي موازي

رشد شناختی نوجوانی – رشد هیجانی نوجوانی – رشد جسمانی نوجوانی – رشد اجتماعی کودکی اول

رشد شناختی نوجوانی – رشد اجتماعی نوجوانی – رشد جسمانی طفولیت – رشد هیجانی کودکی اول

رشد شناختی نوجوانی – رشد هیجانی نوجوانی – رشد جسمانی طفولیت – رشد اجتماعی کودکی اول

رشد شناختی کودکی دوم – رشد اجتماعی نوجوانی – رشد جسمانی نوجوانی – رشد هیجانی کودکی دوم

این عبارات چه کسی را معرفی می کند؟  71
"او از پیشگامان تفکر علمی در جهان غرب محسوب می شد و بسیاري از اندیشه هاي پیشینیان خود را مورد نقادي قرارداده بود. کتاب او در دوره

ناصرالدین شاه به نام «حکمت ناصریه» یا «کتاب دیاکرت» به زبان فارسی ترجمه شد"

گیبسون پترکبیر دکارت کانت

سیاستمدار نوگرا و روشن فکر عصر ناصري و صدراعظم مظفرالدین شاه که بود؟  72

مستوفی الممالک حسام الدوله امین الدوله قائم مقام فراهانی

این توضیحات معرف کدام شخصیت است؟   73
«او که تربیت یافتۀ قائم مقام بود، با استفاده از تجربیات سیاسی ارزشمند خود عالوه بر سامان دادن اوضاع کشور، برنامه منسجمی را براي اصالح امور

سیاسی و اقتصادي کشور تهیه کرد.»

عباس میرزا امیرکبیر آقامحمدخان کریم خان

14181220

12201418
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کدام گزینه مربوط به خاطرات دوره قاجار نمی شود؟  74

من زنده ام روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه خاطرات تاج السلطنه شرح زندگانی من

شاعر نامی ایران در عصر افشاریه و زندیه که از مؤسسان نهضت ادبی بازگشت بوده، چه نام داشت؟  75

میرزا محمد صادق موسوي مشتاق اصفهانی هاتف اصفهانی وحید بهبهانی

کدام عبارت صحیح است؟  76

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه (عصر قاجار) - خاطرات تاج السلطنه (دورة  پهلوي) - من زنده ام (جمهوري اسالمی)

شرح زندگانی من (عصر قاجار)- یادداشت هاي علم (دورة پهلوي) - خاطرات فاطمه آباد (جمهوري اسالمی)

خاطرات محمدعلی فروغی (عصر قاجار) - شرح زندگانی من (دورة  پهلوي) - خاطرات آیت اهللا ابراهیم امینی (جمهوري اسالمی)

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنۀ (عصر قاجار) - خاطرات سلیمان بهبودي (دورة  پهلوي) - خاطرات محمدعلی مجتهدي (جمهوري اسالمی)

موسس دانشگاه صنعتی شریف چه کسی است؟  77

علم فروغی محمدعلی مجتهدي آیت اهللا امینی

کدام یک از تصاویر زیر نگارة ژان  ژاك  روسو می باشد؟  78

چرا کشورهاي اروپایی بعد از انقالب فرانسه با این کشور وارد جنگ شدند؟  79

به دلیل ترس و خشمی که در کشورهاي اروپایی از اعدام لویی و همسرش و همچنین افکار و شعارهاي آزادي خواهانۀ انقالب به وجود آمده بود.

به دلیل ترس و خشمی که در کشورهاي اروپایی از تصرف زندان باستیل به وجود آمده بود.

به دلیل ترس و خشمی که در کشورهاي اروپایی از اعدام لویی و همسرش و همچنین افکار و شعارهاي آزادي خواهانۀ انقالب و تصرف زندان باستیل به وجود آمده بود.

به دلیل ترس و خشمی که در کشورهاي اروپایی از اعدام لویی و همسرش به وجود آمده بود.

معاهدة صلح ایران با عثمانی در زمان نادرشاه تا اواخر حکومت کدام پادشاه دوام آورد؟  80

عادل شاه افشار نادرشاه افشار لطفعلی خان زند کریم خان زند

هدف از مقابله با توسعه نامساوي و تمرکز ثروت و سرمایه در برخی مناطق و فقر و محرومیت در منطقی دیگر در آمایش سرزمین چیست؟  81

تحقق عدالت اجتماعی جلوگیري از مهاجرت بی رویه بهره مندي مناطق از منابع طبیعی توزیع متوازن جمعیت

کدام گزینه صحیح نیست؟  82

در ساخت زاغه ها از مصالح محکم و مقاوم استفاده می شود.

در مدیریت شهري نصب دوربین هاي مدار بسته به کاهش جرم هاي اجتماعی کمک می کند.

در حومه هاي فقیر نشین انحرافات اجتماعی گسترش می یابد.

برطرف کردن فقر و بیکاري در کاهش  آسیب هاي اجتماعی موثر است.

از پدیده هاي ناشی از نظام اقتصادي سرمایه داري کدام است؟  83

افزایش مصرف منابع انرژي نابرابري فضایی افزایش زاغه نشینی گسترش حومه نشینی

در قرن نوزدهم در کشورهاي آسیایی و آمریکاي التین، ورود فزایندة مهاجران روستایی به شهرها مشکالت زیادي براي روستاها و شهرها ایجاد  84
کرد، زیرا .................. .

نقش و عملکرد برخی از روستاها تغییر یافت. با مهاجرت روستاییان به شهرها تولید محصوالت کشاورزي کاهش یافت.

رشد شهرنشینی در این نواحی سریع تر از رشد صنعتی رخ داد. شهرها با توسعۀ صنایع کارخانه اي با آلودگی زیست محیطی روبه رو شدند.
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نقش و عملکرد برخی از روستاها تغییر یافت.
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انسان

فعالیت ؟

همۀ گزینه ها در مورد تفاوت هاي شهر و روستا نادرست بیان شده است، به جز ..................  85

بیش تر مردمان ساکنان شهرها در بخش صنعتی و اغلب جمعیت فعال سکونتگاه هاي روستایی در بخش هاي کشاورزي و خدماتی مشغول به کارند. 

نفر جمعیت، شهر محسوب شده اند.  در برخی از کشورهاي اروپایی، سکونتگاه هایی با بیش تر از 

در روستاها چون جمعیت کم تر است، بیش تر افراد با یکدیگر روابط خویشاوندي دارند و به همین دلیل خدمات و تسهیالتی هم که ارائه می دهند، گسترده است. 

نفر تا شهرهاي بیش از  میلیون نفر را دربرمی گیرند.  سکونتگاه ها از نظر تعداد جمعیت متفاوت اند و طیف وسیعی از روستاهاي کوچک با کم تر از 

کدام گزینه تعریف دقیق تري براي حوزة نفوذ سکونتگاه است؟   86

بیش ترین مسافتی که مردم منطقه براي دریافت خدمات از سکونتگاه طی می کنند.

به محدودة جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال و انواع خدمات دریافت می کند و بین آن محدوده و سکونتگاه جریان کاال و خدمات و رفت وآمد وجود دارد. 

حداقل جمعیتی که تقاضاي کاال، خدمات یا عملکردي از سکونتگاه دارند. 

محدودة جغرافیایی که جمعیت آن سکونتگاه در آن پراکنده اند. 

جمعیت شهري و روستایی جهان در بین کدام سال ها به برابري رسید و پیش بینی می شود تا سال  میالدي نسبت جمعیت شهرنشین جهان  87
به جمعیت روستانشین به حدود چند درصد برسد؟

درصد  تا  -  درصد تا  -  درصد تا  -  درصد تا  -  

کدام گزینه در رابطه با زاغه نشینی، نادرست است؟  88

زاغه نشینی عالوه بر حاشیۀ شهرها ممکن است در نقاط مختلف شهر به و جود بیاید.

در نواحی حاشیه نشین و زاغه نشین میزان جرائم و بزهکاري و انحرافات اجتماعی زیاد است.

در ایران نیز پدیدة حاشیه نشینی در اطراف برخی شهرهاي بزرگ به وجود آمده است.

زاغه نشینی نوعی اسکان رسمی است که در برخی کشورها براي تأمین مسکن گروه هاي فقیر شهري و مهاجران اجرا می شود.

در شکل زیر، براي تکمیل «آمایش سرزمین»، کدام عبارت باید جایگزین عالمت سؤال شود و وظیفۀ آمایش سرزمین در این رابطۀ سه جانبه  89
چیست؟

فضاي جغرافیایی – بررسی

توسعۀ پایدار – بررسی

فضاي جغرافیایی – تنظیم

توسعۀ پایدار – تنظیم

عبارت زیر با کدام گزینه مرتبط است؟  90

«در قاهره  نفر بدون اجازة دولت در حاشیۀ شرق و جنوب شهر، در محل قبرستان وسیعی که به شهر مردگان معروف است، زندگی می کنند.»

زاغه ها بسیار کثیف اند و امکانات بهداشتی و فاضالب ندارند. با مهاجرت به شهرهاي بزرگ، بخش غیررسمی اشتغال در شهرها رشد می کند.

یکی از ارکان مهم پایداري شهري، حفظ محیط زیست است. درآمد کم و بیکاري به فقر شهري منجر می شود.

دانشگاه جندي شاپور در حوالی کدام شهر بود و کدام مورد از آثار برجسته ي معماري در دوران اشکانی نمی باشد؟  91

دزفول - بناي کاخ اردشیر در فیروزآباد فارس اهواز - کوه خواجه ي سیستان

دزفول - بقایاي شهر نسا اهواز - معبد آناهیتا در شهر کنگاور

کدام گزینه از آثار شفاهی است؟  92

مجسمه ها تابلوهاي نقاشی تصنیف  خانقاه ها 

کتاب هاي تاریخ بیهقی و تاریخ عالم آراي عباسی در ارتباط با چه سلسله هایی می باشد؟ نویسندگان این کتاب چه اشخاصی بودند؟  93

تاریخ غزنویان - صفویان - ابوالفضل بیهقی - اسکندر بیک تاریخ صفویان - تیموریان - ابوالفضل بیهقی - اسکندر بیک

تاریخ آل بویه - تیموریان - ابن عربشاه - ابواسحاق صابی تاریخ تیموریان - غزنویان - ابواسحاق صابی - ابن عربشاه

کدام یک از نوشته هاي جغرافیایی داراي نویسندگان مختلف می باشد؟  94

المسالک و الممالک التقاسیم فی معرقۀ القلیم  العالم من المشرق الی المغرب       معجم البلدان   
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مجسمه ها

کتاب هاي تاریخ بیهقی و تاریخ عالم آراي عباسی در ارتباط با چه سلسله هایی می باشد؟ نویسندگان این کتاب چه اشخاصی بودند؟  

تاریخ غزنویان - صفویان - ابوالفضل بیهقی - اسکندر بیک

تاریخ آل بویه - تیموریان - ابن عربشاه - ابواسحاق صابی

المسالک و الممالک
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در عبارات داده شده به ترتیب متعلق به کدام روش هاي تاریخ نگاري می باشد؟   95
«در این روش مورخ ناچار به گزینش و انتخاب است و امکان دارد برخی از جنبه هاي خبر از چشم او دور بماند» «این نوع تاریخ نگاري در آغاز براي ثبت و

ضبط سخنان و سیره ي پیامبر و صحابه ي ایشان به کار گرفته می شد»

روایی – ترکیبی ترکیبی – روایی تحلیلی – ترکیبی روایی – تحلیلی

کدام سرزمین ها به هنگام ظهور اسالم، بخشی از قلمرو امپراتوري روم شرقی بودند و کدام رویداد حاکی از تمایل اعراب مسلمان به فتح صلح آمیز  96
سرزمین ها و آبادي هاي مختلف در جریان فتوحات اعراب مسلمان است و کدام گزینه از دستاوردهاي «سیاسی» فتوحات اعراب در زمان خلفاي نخستین

است؟

شام و ایران - شرط حضور خلیفه توسط محاصره شدگان شهر ایلیا براي صلح و تسلیم و پذیرفتن این شرط توسط خلیفه و حضور وي در بیت المقدس - شکست نیروهاي رومی
و متحدان محلی آنان

مصر و شام - عدم مقاومت مردم شام در برابر سپاه اعراب مسلمان به امید آزادي مذهبی در زیر سایۀ حکومت اسالمی - شکست سامانیان و امپراتوري روم غربی در فاصلۀ
کمتر از  سال

مصر و شام - شرط حضور خلیفه توسط محاصره شدگان شهر ایلیا براي صلح و تسلیم و پذیرفتن این شرط توسط خلیفه و حضور وي در بیت المقدس - شکست دو قدرت
بزرگ جهانی یعنی ساسانیان و امپراتوري روم شرقی در فاصلۀ کمتر از  سال

مصر و ایران - عدم مقاومت مردم شام در برابر سپاه اعراب مسلمان به امید آزادي مذهبی در زیر سایۀ حکومت اسالمی - شکست دو قدرت بزرگ جهانی یعنی ساسانیان و
امپراتوري روم شرقی در فاصلۀ کمتر از  سال

لشکرکشی هاي اعراب مسلمان به سرزمین هاي مجاور شبه جزیرة عربستان از .................. آغاز شد و اعراب و ساکنان بومی منطقۀ شام پیرو آیین  97
.................. بودند اما در برخی از مسائل مذهبی با کلیساي قسطنطنیه .................. داشتند.

اوایل خالفت عمر - مسیحیت - اشتراکاتی اوایل خالفت عمر - یهودیت - اشتراکاتی

اواخر خالفت ابوبکر - یهودیت - اختالفات اساسی اواخر خالفت ابوبکر - مسیحیت - اختالفات اساسی

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤال هاي زیر است؟  98
لف) کدام شیوة تاریخ نگاري از دورة تیموریان به بعد مرسوم شد؟

ب) کتاب تاریخ عالم آراي عباسی تألیف کدام تاریخ نگار است؟
پ) کدام کتاب ها اطالعات مفیدي از زندگانی اجتماعی مردم ایران ارائه می کنند که در دیگر منابع کمتر دیده می شوند؟

تک نگاري - ابن عربشاه - سیاست نامه تاریخ هاي منظوم - حمداهللا مستوفی - اندرزنامه ها

تاریخ هاي منظوم - قاسمی حسینی گنابادي - سفرنامه ها تک نگاري - اسکندر بیک ترکمان - سفرنامه ها

قدیم ترین بناي دوران هخامنشی در .................. برجاي مانده است و پیکرة بدون سر متعلق به داریوش یکم در .................. از زیر خاك بیرون  99
آورده شده است و معبد آناهیتا در شهر .................. واقع شده است و کاخ شهر هترا (الحضر) در نزدیکی .................. در کشور عراق است.

تخت جمشید - پاسارگاد - صددروازه - بغداد پاسارگاد - شوش - کنگاور - موصل

تخت جمشید - شوش - صددروازه - موصل پاسارگاد - پاسارگاد - کنگاور - بغداد

تصاویر (الف و ب) به ترتیب مربوط به چه دورانی است و تصویر (ج) مربوط به کدام مسجد می باشد؟  100

        

الف) تیموریان  ب) آل بوبه  ج) مسجد گوهرشاد مشهد الف) تیموریان  ب) سامانیان  ج) مسجد جامع یزد

الف) ایلخانان  ب) آل بوبه ج) مسجد گوهرشاد الف) ایلخانان  ب) سامانیان  ج) مسجد جامع یزد

20

20

20
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الف) تیموریان  ب) آل بوبه  ج) مسجد گوهرشاد مشهد

الف) ایلخانان  ب) آل بوبه ج) مسجد گوهرشاد
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به چه دلیل متخصصان، جمعیت را به گروه هاي مختلفی دسته بندي کرده اند و جمعیت کره ي زمین از لحاظ نسبت جنسی چگونه است؟  101

اهمیت نسبت سنی در برنامه ریزي هر کشور از لحاظ سنی - در زمان هاي خاص تفاوت زیادي دارد.

اهمیت بررسی ساختمان یا ترکیب جمعیت گروه هاي خاص - در زمان هاي خاص تفاوت زیادي دارد.

اهمیت بررسی ساختمان یا ترکیب جمعیت گروه هاي خاص - جز در زمان هاي خاص تفاوت چندانی ندارد.

اهمیت نسبت سنی در برنامه ریزي هر کشور از لحاظ سنی - جز در زمان هاي خاص تفاوت چندانی ندارد.

منظور از ناحیه بندي چیست؟  102

وقتی یک محیط جغرافیایی را بر اساس معیارهایی به واحدهاي بزرگتر تقسیم کنیم.

واحدهایی که با واحدهاي مجاور شباهت داشته باشند.

وقتی یک محیط جغرافیایی را به واحدهاي کوچکتر تقسیم کنیم، به طوري که با واحد مجاور متفاوت است.

واحدهاي بزرگ جغرافیایی که با واحدهاي مجاور متفاوت هستند.

به چه دلیل ارتفاعات در پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوري نواحی تاثیر می گذارند؟  103

زیرا گیاهان و جانوران در ارتفاع معینی قادر به زیستن هستند. به دلیل اینکه گیاهان و جانوران در یک ارتفاع خاص می توانند تولیدمثل کنند.

ارتفاعات ازنظر تولید گیاه و تغذیۀ جانوران نقش دارند. شرایط زیستی در نواحی مختلف ارتفاعات گوناگون است.

فعالیت هاي مربوط به تکنوتیک ورقه اي از طریق ایجاد کدام موارد، کوه ها را به وجود می آوردند؟  104
الف) گسل ها  ب) شکل گیري آتش فشان  پ) هوازدگی  ت) چین خوردگی ها  ث) فرسایش  ج) باال آمدن مواد مذاب

الف، ب و ث الف، ب و ت ب، ج و پ الف، پ و ت

درکدام گزینه، راهکارهاي صحیح حفاظت از نواحی ساحلی ذکر شده است؟  105
اف) حفاظت از سواحل در مقابل باال آمدن آب

ب) احداث موج شکن
ج) ذخیرة انرژي امواج با نصب حفاظ هاي عمودي

د) تخریب تپه هاي ماسه اي مصنوعی
هـ) خارج کردن آب از اراضی سواحل

ب، د، هـ ب، ج، الف الف، د، ج الف، هـ، ب

«بیش ترین» و «کم ترین» میانگین ساالنۀ دما و بارش، به ترتیب مربوط به کدام زیست بوم است؟  106

جنگل هاي بارانی استوایی – توندرا جنگل هاي بارانی معتدله – تایگا جنگل هاي بارانی استوایی – تایگا جنگل هاي بارانی معتدله – توندرا

کدام گزینه جاهاي خالی عبارت هاي زیر را به درستی و به ترتیب کامل می کند؟  107
الف) بزرگترین شهرهاي ایران در گذشته در .................. شکل گرفته است.

ب) همواره .................. در تمایل انسان به کار کشاورزي و ساکن شدن به صورت دائم نقش مهمی داشته است.
پ) بیشترین شهرهاي ایران در ارتفاع .................. قرار دارند.

ت) بیشترین تعداد شهرهاي ایران براساس عرض جغرافیایی در نیمۀ .................. کشور پراکنده شده اند.

کنار دریاچه هاي دائمی - موقعیت جغرافیایی -  تا  متري - شرقی

کنار رودهاي پر آب - آب در هر مکان -   تا  متري - شرقی

مسیر راه هاي کاروان رو - موقعیت جغرافیایی -  تا  متري - غربی

مسیر راه هاي بازرگانی داخلی یا خارجی - آب در هر مکان -  تا  متري - غربی

کدام گزینه صحیح نیست؟  108

اختالف شدید درجۀ حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف ایران، سبب ایجاد تنوع فراوان در تولیدات باغی شده است.

گستردگی کشور در عرض جغرافیایی، تنوع اقلیمی و گونه هاي گیاهی، وضعیت مناسبی را براي پرورش انواع دام فراهم کرده است.

با توجه به استعدادهاي متفاوت نواحی مختلف کشور در زمینۀ تولیدات باغی، هر استانی میوه هاي ویژة خود را تولید می کند.

فعالیت زراعی در کشورمان بسیار متنوع نیست و علت آن نیز محدودیت در منابع آب و خاك، بهره وري کم، وجود آفات، خسارات طبیعی و نوسانات آب و هوایی می باشد.
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 هاي گیاهی، وضعیت مناسبی را براي پرورش انواع دام فراهم کرده است.

فعالیت زراعی در کشورمان بسیار متنوع نیست و علت آن نیز محدودیت در منابع آب و خاك، بهره وري کم، وجود آفات، خسارات طبیعی و نوسانات آب و هوایی می باشد.
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پاسخ صحیح هر یک از پرسش هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟  109
الف) ایران به چه دلیلی از نظر تجارت قدمت دارد؟

ب) بیشترین شاغالن بخش معدن در کشور ما، مربوط به کدام استان ها می باشد؟
ج) در چه صورت همۀ منطق کشور می توانند متناسب با امکانات طبیعی و انسانی توسعه یابند؟

د) صنایع مربوط به فلزات اساسی، بخش زیادي از کدام صادرات کشور را پوشش می دهد؟

جایگاه تجارت ایران در تولید ثروت - یزد و اصفهان - اگر در استفاده از منابع طبیعی، ویژگی ها و توان محیطی آن منطقه مورد بررسی قرار بگیرد. - صادرات صنایع ماشینی

موقعیت استراتژیکی ویژه - یزد و کرمان - اگر در استفاده از منابع طبیعی، ویژگی ها و توان محیطی آن منطقه مورد بررسی قرار بگیرد. - صادرات غیرنفتی

عبور جادة ابریشم و راه ادویه - اصفهان و اراك - اگر در استفاده از منابع طبیعی، بر پراکندگی قطب هاي صنعتی در سطح کشور، توجه شود - صادرات صنایع ماشینی

تجارت انسان به صورت پایاپاي - خوزستان و فارس -  اگر در استفاده از منابع طبیعی، به پراکندگی قطب هاي صنعتی در سطح کشور، توجه شود. - صادرات غیرنفتی

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟  110
الف) قوم پشتون در جنوب غربی افغانستان، بیشترین درصد جمعیت را نسبت به سایر اقوام در این کشور دارد.

ب) خاك چرنوزیوم، خاك حاصل خیز غنی از مواد آلی و ریشۀ علفزارها می باشد.
ج) معبد بانوي ما، بزرگ ترین معبد هندوها می باشد.

د) بعد از دین بودایی، دین هندو بیشترین میزان پیروان را در هند دارد.

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

دربارة فواید علوم طبیعی کدام گزینه نادرست است؟  111

علوم طبیعی، جهان طبیعی و پدیده هاي آن را مطالعه می کند.

این علوم با شناخت طبیعت و قوانین آن، قدرت پیش بینی و پیش گیري از حوادث طبیعی را براي انسان فراهم می آورند.

علوم طبیعی و فناوري حاصل از آن ها ابزار بهره مندي انسان از طبیعت و وسیله غلبۀ او بر محدودیت هاي طبیعی اند.

علوم طبیعی، آگاهی هاي عمیقی درباره فرصت ها و محدودیت هاي فناوري براي انسان ها فراهم می کند.

به چه دلیل جامعه شناسان عالقه مند شدند تا در بررسی مسائل اجتماعی به علوم طبیعی نزدیک شوند؟  112

موفقیت بی سابقه علوم طبیعی یکی از علل عالقۀ جامعه شناسان در نزدیک شدن هرچه بیش تر به علوم طبیعی بود.

قدرت پیش بینی علوم اجتماعی و پیچیدگی آن نسبت به علوم طبیعی موجب این نزدیکی شد.

علوم اجتماعی به شناخت شیوة صحیح استفاده از طبیعت و علوم طبیعی کمک می کند.

پیدایش فناوري ها و نقش بسیار زیاد آن ها در زندگی انسان سبب این موضوع گردید.

کدام دانش را در طول زندگی خود به دست می آوریم و کدام دانش از تجربه هاي ما به دست می آید؟  113

دانش علمی - دانش عمومی دانش عمومی - دانش علمی دانش عمومی - ذخیرة دانشی ذخیرة دانشی - دانش عمومی

از جمالت و عبارات زیر کدام یک صحیح است؟  114
الف) - ما در زندگی خود ابتدا دانش عمومی را به دست می آوریم و سپس با عمیق تر شدن آن، دانش علمی را کسب می کنیم.

ب) - زبان هم به عنوان یک پدیدة اجتماعی و هم یک کنش اجتماعی محسوب می شود.
ج) - دانش عمومی حاصل خرد ورزي و تجربه و دانش علمی حاصل کاوش هاي عقلی نسبت به ذخایر علمی جامعه است.

د) - تالش هاي علمی عالمان به تدریج بر ذخیرة دانش علمی جامعه می افزاید.

ب - د الف - د الف - ج ب - ج

افرادي که شناخت علمی نسبت به  .................. دارند به شناخت دقیق علمی مشکالت می پردازند و می کوشند تا راهکارهاي صحیح براي حل  115
آن ها را شناسایی کنند. گاهی در جامعه میان ..................  و ..................  تعارضاتی پدید می آید.

دانش عمومی - دانش عمومی - دانش علمی دانش عمومی - پدیده هاي اجتماعی - کنش هاي اجتماعی 

مشکالت - پدیده هاي اجتماعی - کنش هاي اجتماعی مشکالت - دانش عمومی - دانش علمی

15

ی نظام جدید 17 ابان
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

ج) - دانش عمومی حاصل خرد ورزي و تجربه و دانش علمی حاصل کاوش هاي عقلی نسبت به ذخایر علمی جامعه است.

ب - د

افرادي که شناخت علمی نسبت به  .................. دارند به شناخت دقیق علمی مشکالت می پردازند و می کوشند تا راهکارهاي صحیح براي حل  

دانش عمومی - دانش عمومی - دانش علمی

مشکالت - پدیده هاي اجتماعی - کنش هاي اجتماعی
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کدام یک از گزینه هاي زیر در ارتباط با تعارضات بین دانش علمی و عمومی صحیح است ولی در مورد دانش عمومی صحیح نیست؟  116

در شرایط تعارض، ارتباط دوسویۀ میان دانش حاصل از زندگی و دانش علمی قطع می شود. – گمان می کنیم این دانش اهمیت چندانی ندارد واغلب متوجه آن نیستیم.

جهان متجدد براساس هویت دینی خود، علم تجربی و عقالنی را نیز معتبر می داند و رسوخ این رویکرد میان دانش علمی و عمومی، چالش ایجاد می کند. – تالش  هاي علمی
عالمان، قدرت دفاع از حقایق موجود را پدید می آورد.

این تعارض، پیامد سرایت رویکرد تجربی جهان متجدد به جوامع دیگري است که عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند. – انسان ها مجبورند
به تنهایی و جداگانه، دانش الزم براي هریک از کنش هاي خود را تولید کنند.

در شرایط تعارض، دانش علمی، دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد. – مانند هوا براي انسان است و انسان هنگامی متوجه آن
می شود که تغییري در آن رخ دهد و تنفس را با مشکل مواجه نماید.

به ترتیب گزاره هاي زیر را از لحاظ صحیح یا غلط بودن مشخص کنید.  117
- جاي پدیده هاي اجتماعی را انسان تعیین می کند.

- نظم، باعث پیش بینی کردن موقعیت هاي غیرمنتظره نمی شود.
- آگوست کنت با روش پوزیتیویستی می خواست مجرم بودن یا نبودن را تشخیص دهد.

- جامعه شناسان پوزیتیویست با روش خود می خواستند جامعه را بر انسان مسلط کنند، اما عکس آن رخ داد.

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

علت عبارات زیر در کدام گزینه بیان شده است؟  118
«در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وجود خانواده هاي بزرگ قاعده اي کلی بود.»

افزایش جمعیت از جمله تغییراتی است که یک نظام اجتماعی باید در محیط ایجاد کند و تداوم یابد.

نظام اجتماعی، چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده هاي اجتماعی مختلف است.

نظام اجتماعی، همانند یک موجود زنده تالش می کند با تغییر در خود و محیط، نیاز هاي خود را تأمین کند و خود را در بلندمدت حفظ نماید.

نظام اجتماعی، داراي بخش هاي مختلفی است که از یکدیگر مستقل اند و هر بخش، تالش می کند حیات خود را تأمین نماید.

کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با جامعه شناسی پوزیتیویستی نادرست است و سه رویکرد اصلی جامعه شناسی به ترتیب زمانی کدامند؟  119

این جامعه شناسی در آغاز شکل گیري خود در قرن نوزدهم سعی می کرد که خود را به فیزیک و روان شناسی نزدیک کند. - جامعه شناسی پوزیتیویستی، انتقادي و تفهمی-
تفسیري

موفقیت هاي بی سابقۀ علوم طبیعی، برخی جامعه شناسان این دوره را عالقه مند کرده بود که جامعه شناسی را هرچه بیشتر به علوم طبیعی نزدیک و شبیه نمایند. - جامعه شناسی
پوزیتیویستی، تفهمی-تفسیري و انتقادي

این رویکرد در جامعه شناسی، روش حسی و تجربی را به کار می گیرد. هم چنین جامعه شناسی را در زمرة دانش هاي ابزاري و انتقادي قرار می دهد. - جامعه شناسی پوزیتیویستی،
تفهمی-تفسیري و انتقادي

در جامعه شناسی پوزیتیویستی، پدیده هاي اجتماعی مانند پدیده هاي طبیعی دانسته می شوند و جامعه همانند طبیعت درنظر گرفته می شود. - جامعه شناسی پوزیتیویستی، انتقادي
و تفهمی-تفسیري

به ترتیب وجه اشتراك جامعه شناسی پوزیتیویستی و تفهمی-تفسیري چیست و نتیجۀ یکسان انگاري طبیعت و جامعه کدام است؟  120

محدود دانستن علم به علم تجربی - تقلیل انسان ها به پیچ و مهره هاي نظم اجتماعی

تأکید بر روش تجربی در جامعه شناسی - شناخت جامعه و پدیده هاي اجتماعی به عنوان پدیده هاي وابسته به انسان

مطالعۀ پدیده هاي اجتماعی از طریق حواس - ناتوانی در ایجاد تغییري بنیادین در جامعه

توجه به معناي کنش هاي اجتماعی - مغلوب شدن انسان توسط نظم اجتماعی
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در جامعه شناسی پوزیتیویستی، پدیده هاي اجتماعی مانند پدیده هاي طبیعی دانسته می شوند و جامعه همانند طبیعت درنظر گرفته می شود. - جامعه شناسی پوزیتیویستی، انتقادي

 وجه اشتراك جامعه شناسی پوزیتیویستی و تفهمی-تفسیري چیست و نتیجۀ یکسان انگاري طبیعت و جامعه کدام است؟
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در بحث تفاوت انسان با سایر موجودات کدام عبارت ها درست و کدام عبارت ها نادرست اند؟  121
الف) انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود، موجودي منفعل و پذیرنده است.

ب) نظم و همکاري میان انسان هاي جامعه مانند نظم و همکاري میان اعضاي موجود زنده نیست.

ج) رفتار سایر موجودات زنده ناآگاهانه ولی جهان اجتماعی را انسان آگاه و خالق پدید می آورد.
د) تنوع معرفت و اراده ي انسان ها مانع پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف می شود.

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

به سطحی از عقالنیت که درباره ي آرمان ها، ارزش ها و اهداف زندگی بشر به داوري می پردازد و داوري به تمایالت افراد و گروه هاي متفرق  122
سپرده می شود، چه می گویند و در این نوع عقالنیت به چه نوع علومی بها داده می شود؟

عقالنیت ابزاري - علوم انسانی عقالنیت ذاتی - علوم انسانی عقالنیت ذاتی - علوم تجربی عقالنیت ابزاري - علوم تجربی

از دیدگاه کسانی که نگاه تک خطی به تاریخ بشر ندارند ..................  123

همه ي جوامع انسانی شبیه یکدیگرند و بر همین اساس مسیر یکسانی را نیز طی می کنند.

همه ي جوامع، تاریخ مشابهی را طی می کنند.

بعضی جوامع در مسیر واحد پیشرفته ترند و بعضی در مقایسه با جوامع پیشرفته، عقب مانده اند.

جهان هاي اجتماعی متنوع اند و هر جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد.

تغییرات در کدام یک از اجزاي جهان اجتماعی، تغییرات سطحی محسوب می شوند و دلیل تفاوت همکاري اعضا و اجزاي جهان اجتماعی  124
انسان ها با موجودات دیگر چیست؟

هنجارها - منفعل و پذیرنده بودن انسان ارزش ها - ناآگاهانه یا غریزي بودن رفتار موجودات

هنجارها - ناآگاهانه یا غریزي بودن رفتار موجودات ارزش ها - منفعل و پذیرنده بودن انسان

به ترتیب تفاوت هایی که مربوط به الیه هاي سطحی جهان اجتماعی و الیه هاي عمیق آن می باشد، از چه نوع تفاوت هایی است؟  125

درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد - آن را به جهان اجتماعی دیگري تبدیل می کند.

آن را به جهان اجتماعی دیگري تبدیل می کند - درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد.

آن را به جهان اجتماعی دیگري تبدیل می کند - مربوط به ارزش هاي کالن و آرمان ها می شود.

درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد - مربوط به تفاوت هاي هنجارها و نمادها می شود.

اگر پدیده هاي اجتماعی زیر را از نظر خرد یا کالن بودن در یک پیوستار قرار دهیم، هر یک از عبارات زیر در کدام طیف قرار می گیرند؟(به   126
ترتیب)

- بیکاري فردي که خود شایستگی و مهارت الزم را ندارد.
- بیکاري افراد یک شهر که سیستم اطالع رسانی مناسبی در شهر آن ها وجود ندارد؛

- بیکاري در سطح یک کشور که به دالیل معضالت مدیریتی به وجود آمده است.

بیکاري به عنوان پدید خرد - بیکاري به عنوان پدیده میانه - بیکاري به عنوان پدیده کالن

بیکاري به عنوان پدیده میانه - بیکاري به عنوان پدیده خرد - بیکاري به عنوان - پدیده کالن

بیکاري به عنوان پدیده خرد - بیکاري به عنوان پدیده کالن - بیکاري به عنوان پدیده میانه

بیکاري به عنوان پدیده کالن - بیکاري به عنوان پدیده میانه - بیکاري به عنوان پدیده خرد

هریک از عبارت هاي زیر، مربوط به کدام نگاه دربارة جهان هاي اجتماعی است؟  127
الف) هر جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد.

ب) همۀ جهان هاي اجتماعی شبیه یکدیگرند و بر همین اساس مسیر یکسانی را نیز طی می کنند.
پ) همۀ جهان هاي اجتماعی شبیه یک نوع موجود زنده اند و تفاوتشان همانند تفاوتی است که آن موجود زنده در مراحل مختلف رشد خود از دوران

کودکی تا مراحل بزرگسالی پیدا می کند.

طولی – عرضی – طولی طولی – طولی – عرضی عرضی – طولی – طولی عرضی – عرضی – طولی
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پ) همۀ جهان هاي اجتماعی شبیه یک نوع موجود زنده اند و تفاوتشان همانند تفاوتی است که آن موجود زنده در مراحل مختلف رشد خود از دوران

– عرضی – عرضی – طولی –طولی –طولی –
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کدام موارد به ترتیب دربارة عبارات زیر درست است؟  128
- پیامدهاي غیرارادي کنش انسان

- کنشی که با توجه به دیگران انجام می شود.
- عضویت موجودات زنده و نظم آن ها
- شرط تداوم پیامدهاي جهان اجتماعی

احتمالی – انسانی – تکوینی – فرصت هاي اجتماعی قطعی – اجتماعی – تکوینی – مشارکت اجتماعی

احتمالی – انسانی – اعتباري – فرصت هاي اجتماعی قطعی – اجتماعی – اعتباري – مشارکت اجتماعی

هریک از عبارات زیر به ترتیب با کدام موارد در ارتباط است؟  129
- ابزار تحقق هنجارهاي اجتماعی

- جایگاه عقاید و ارزش ها
- نمودار مناسب با نگرش مردم شناسان دربارة فرهنگ هاي مختلف

ارزش اجتماعی – الیۀ سطحی – عرضی کنش اجتماعی – الیۀ عمیق – طولی

کنش اجتماعی – الیۀ عمیق – عرضی ارزش اجتماعی – الیۀ سطحی – طولی

عبارات کدام گزینه در ارتباط با الیه هاي جهان اجتماعی به ترتیب صحیح و غلط می باشد؟  130

با حذف شدن  بخش هایی از جهان اجتماعی که به آسانی حذف می شوند، جهان اجتماعی تداوم پیدا نمی کند. الیه هاي سطحی همیشه در معرض تغییر هستند.

الیه هاي عمیق تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند. – تغییر برخی از هنجارها و نمادها تا زمانی که به تغییر در الیه هاي عمیق منجر نشود،
موجب تغییر و تحول بنیادین جهان اجتماعی نمی شود.

باور و اعتقاد انسان ها نسبت به جایگاه خویش در اصل جهان، از عمیق ترین پدیده هاي اجتماعی به حساب می آید. – الیه هاي سطحی جهان اجتماعی در عین حال که تغییر
بیشتري دارند، نقش اساسی و حیاتی نیز دارند.

عمیق ترین الیۀ جهان اجتماعی، عقاید کالنی هستند که بر هنجارهاي اجتماعی تأثیر می گذارند. – الیه هاي سطحی جهان اجتماعی در عین حال که نقش حیاتی ندارند، امکان
تغییر بیشتري نیز دارند.

«عینیت مفهوم وجود و ماهیت»، «زیادت وجود بر ماهیت»، «مغایرت وجود با ماهیت» به ترتیب، موصوف به چه وصفی می شود؟  131

مردود - مقبول - مردود مقبول - مقبول - مردود مردود - مقبول - مقبول مقبول - مردود - مقبول

اهمیت اصل «مغایرت وجود و ماهیت» در کدام یک از مباحث فلسفی بیش تر مشخص می شود؟  132

مالك نیاز معلول به علت تقدم وجوب بر وجود اصل واقعیت مواد قضایا

مفاد کدام عبارت، در رابطه با نظریه ي امکان ذاتی درست است؟  133

 با امکان ذاتی، وجود یا عدم براي ماهیت تعیین می گردد.

امکان ذاتی هرگز از ماهیت جدا نمی شود.

امکان وجود چیزي در آینده، بدون اعتبار گذشته و حال، در امکان ذاتی نهفته است.

ممکن الوجود بودن، صفتی جدایی ناپذیر از شیء حادث است که با وجود و عدم، تساوي زمانی دارد.

در رابطه با سؤال زیر کدام پاسخ کامل تر است؟  134
آیا اصل مغایرت وجود و ماهیت، در رابطه با واجب الوجود نیز صادق است؟ چرا؟

بله، چرا که ذات واجب الوجود نیز، هم هستی دارد و هم چیستی.

بله، چرا که وجود واجب الوجود معلول ذات و ماهیت واجب الوجود است و او ذاتی است که ضرورتًا موجود است.

خیر، چرا که وجود واجب الوجود بدیهی است و این اصل در رابطه با ماهیت هایی است که وجود براي آن ها بدیهی نیست.

خیر، چرا که الزمۀ مغایرت وجود و ماهیت، معلولیت وجود است و معلولیت وجود واجب الوجود محال است.
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کدام عبارت مفهوم «ممتنع الوجود» را دقیق تر توضیح داده است؟  135

آنچه که حمل هستی بر آن ممکن نیست. مفهومی که تصور آن غیر ممکن است.

آنچه که فقط وجود خیالی یا فرضی داشته باشد. چیزي که هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت.

ماهیت و وجود اشیا در .................. از هم جداست و این، یعنی .................. .  136

واقعیت - مغایرت آن دو ذهن - اعتباري  بودن ماهیت  ذهن - مغایرت مفهوم آن دو واقعیت - مغایرت مفهوم آن ها

از نظر فالسفه در قضیۀ: «خدا هست» وجود و هستی براي خداوند چه حکمی دارد؟ در کدام یک نسبت آن ها با وجود و عدم متساوي است؟  137

امکانی - واجب الوجود وجوبی - عالم طبیعت امکانی - عالم طبیعت وجوبی - واجب الوجود

اگر حادث بدون علت به وجود آید، اوًال مستلزم نفی اصل .................. و ثانیًا اصل .................. است.  138

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

در رابطه با توماس آکوئیناس، کدام گزینه نادرست است؟  139

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

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

کدام عبارت بیانگر دیدگاه ابن سینا در مورد اثبات خداوند است؟  140

دیدگاه ابن سینا براي اثبات خداوند مبتنی بر مشاهدة حالت امکانی واقعیت ها است.

ابن سینا مبناي استدالل خود را بی نیازي خداوند و نیازمندي موجودات قرار داده است.

استدالل ابن سینا براي اثبات خداوند از تساوي ماهیت نسبت به وجود و عدم آغاز می شود.

ابن سینا معتقد بود هر ذاتی به خاطر امکان ماهوي خود به خالق نیازمند است.

گزینۀ نادرست را در خصوص عبارت «در یک رودخانه دوبار نمی توان شنا کرد.» مشخص کنید.  141

استفاده از چنین جمالتی ممکن است با اطالع از خاستگاه فلسفی اش باشد. این عبارت براي همۀ اهل فکر و اندیشه به صورت ضرب المثل درآمده است.

این جمالت صرفًا توسط فالسفه استفاده نمی شود. مشابه این جمالت را می توان از فیلسوفان دیگري هم یافت.

کدام گزینه در خصوص عبارت «در یک رودخانه دوبار نمی توان شنا کرد.» درست است؟  142

استفاده از چنین جمالتی در انحصار افراد خاصی است.

مردم عادي هنگام استفاده از چنین جمالتی هرگز توجهی به خاستگاه فلسفی آن ندارند.

این عبارت براي بسیاري از مردم به صورت ضرب المثل در آمده است.

این جمالت گاه و بیگاه مورد استفادة افرادي که تخصصی در فلسفه ندارند، قرار می گیرد.

کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟  143

باتوجه به عدم وصول اطالعات کافی از تمدن هاي گذشته، نمی توان گزارشی از از دورترین اندیشه هاي فلسفی ارائه کرد.

ارائۀ گزارش اجمالی از دورترین اندیشه هاي فلسفی صرفًا به وسیلۀ آثار باقی مانده مقدور است.

با پیشرفت علم و دانش می توان از دورترین اندیشه هاي فلسفی باخبر شد.

ارائۀ گزارش مبسوط از دورترین اندیشه هاي فلسفی  به وسیلۀ آثار باقی مانده مقدور است.

144  کدام گزینه در مورد آثار تالس صحیح است؟

براي آشنایی با افکار او، تنها راه، مراجعه به آثار باقی مانده از وي می باشد.

مورخان فلسفه به دلیل وجود دست نوشته هاي او، لقب نخستین فیلسوف یونان را به وي اعطا کرده اند.

از تالس هیچ گونه نوشته اي به یادگار نمانده است.

نوشته هاي او محتوایی تخیلی و افسانه اي دارد.
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کدام گزینه در مورد تالس صحیح نیست؟  145

قبل از سقراط می زیسته است و اندیشه هاي او قدمتی بیش از  سال دارد.

پیش از او  افسانه هاي مربوط به خدایان و جنگ ها و درگیري هاي آنان میان مردم رواج داشت.

او هیچ اثر مکتوبی نداشته و از طریق آثار فالسفۀ بعد از او می توان افکارش را فهمید.

محتواي اندیشه هاي پیش از او تخیلی و اسطوره اي بوده است.

به ترتیب از کدام یک از فالسفه «آثار مختصري باقی مانده» و «هیچ گونه نوشته اي باقی نمانده است»؟  146

تالس – فیثاغورس گزنوفانس – فیثاغورس گزنوفانس – تالس تالس – گزنوفانس

کدام گزینه به ترتیب بیانگر نظر هراکلیتوس، تالس و فیثاغورس در مورد مادة اولیۀ همۀ موجودات است؟  147

آتش – شکل هاي هندسی – آب آب – آتش – شکل هاي هندسی آتش – آب – شکل هاي هندسی آب – شکل هاي هندسی – آتش

باتوجه به عبارت زیر مشخص کنید فیلسوف یاد شده چه عاملی را مادة اولیه ي موجودات می داند؟  148
«در قرن ششم پیش از میالد می زیسته است. پیش از او اندیشه هاي اسطوره اي و تخیلی و  افسانه هاي مربوط به خدایان و جنگ ها و درگیري هاي آنان

میان مردم رواج داشت.»

شکل هاي هندسی اساس همۀ اشیاء است. آب اولین چیز و بنیان سایر چیز ها است.

خاك بنیان تمام موجودات هستی است. آتش عنصر اولیۀ سازندة سایر عناصر است.

کدام یک از فالسفۀ زیر در مورد پدیدار شدن و ظهور اشکال، صاحب نظریه است؟  149

گزنوفانس تالس فیثاغورس هراکلیتوس 

نخستین بار .................. به مفهوم «بودن» و «شدن» که از مفاهیم اساسی فلسفه هستند، به صورت روشنی دست یافته است.  150

هراکلیتس پارمنیدس ارسطو افالطون

کدام عبارت در مورد نسب اربع مناسب است؟  151

نسبت میان دو مفهوم کلی است به لحاظ مفاهیم مندرج در آن ها نسبت میان دو مفهوم است از جهت صدق آن ها بر افرادشان

نسبت مقایسه اي میان دو مفهوم به لحاظ مفاهیم است. نسبت میان دو مفهوم کلی است از جهت صدق بر افرادشان

نسبت میان علت و معلول، واجب بالغیر و ممکن بالذات، واجب بالغیر و واجب بالذات از نسبت هاي چهارگانه به ترتیب کدام اند؟  152

عموم و خصوص من وجه – تساوي – تباین تباین – عموم و خصوص مطلق – تباین

عموم و خصوص من وجه – تساوي – عموم و خصوص من وجه عموم و خصوص من وجه – عموم و خصوص مطلق – تباین

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل نمی کند؟  153
یک مفهوم کلی ..................

نمی تواند خیالی و وهمی باشد فرض افراد متعدد را شامل می شود   مفهومی ثابت در ذهن آدمی است می تواند هیچ گاه بوجود نیاید

رابطه ي بین دو مفهوم «فکر» و «تصور»، ..................  154

از نوع رابطه اي است که چهار قضیه به دست می دهد. بین دو مفهوم سیب و میوه هم برقرار است.

اصوًال منتفی است و جزء نسب چهارگانه نمی تواند باشد. با سور کلی در جمالت سلبی نشان داده می شود.

در طبقه بندي جانوران به مهره دار، بی مهره و مهره داران به خزندگان و پرندگان رابطه مفاهیم «جانوران و بی مهره ها» و «مهره داران وبی مهره ها» و  155
«خزندگان و پرندگان» و «پرندگان و مهره داران» به ترتیب کدام است؟

عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق - تباین - تباین تباین - تباین - تباین - عموم و خصوص مطلق

عموم و خصوص مطلق - تباین - تباین - عموم و خصوص مطلق تباین - تباین - عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق

2500
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از نوع رابطه اي است که چهار قضیه به دست می دهد.

 منتفی است و جزء نسب چهارگانه نمی تواند باشد.

 و مهره داران به خزندگان و پرندگان رابطه مفاهیم «جانوران و بی مهره ها» و «مهره داران وبی مهره ها» و

عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق - تباین - تباین

عموم و خصوص مطلق - تباین - تباین - عموم و خصوص مطلق
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در یک دسته بندي، معموًال از مفاهیم .................. آغاز می کنیم و به مفهوم .................. می رسیم و الزم است .................. رابطۀ عموم و خصوص  156
مطلق داشته باشند.

عام - خاص - اقسام مختلف یک مفهوم نسبت به یکدیگر عام - خاص - هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقۀ دیگر

خاص - عام - اقسام مختلف یک مفهوم نسبت به یکدیگر خاص - عام - هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقۀ دیگر

رابطۀ بین مفاهیم «موحد و مشرك» و «ایرانی و آسیایی» به ترتیب مطابق با روابط مفاهیم کدام گزینه است؟  157

دایره و بیضی - متولد اصفهان و ساکن اصفهان دایره و شکل - حیوان ناطق و انسان

ماشین و چرخ - جسم و جامد ایران و انگلیس - گیاه و رشدکننده

به ترتیب جزئی یا کلی بود هریک از مفاهیم «سعدي - دریاي سرخ - دریاي جیوه - غول چراغ جادو - مولود کعبه - عدالت» در کدام گزینه به   158
درستی بیان شده است؟

جزئی - جزئی - کلی - کلی - کلی - کلی جزئی - جزئی - جزئی - کلی - جزئی - کلی

جزئی - جزئی - کلی - جزئی - کلی - کلی کلی - کلی - جزئی - کلی - کلی - کلی

در عبارت زیر به ترتیب چند مفهوم جزئی و چند مفهوم کلی به کار رفته است؟  159
«تعریف انسان از نظر ارسطو، حیوان ناطق است.»

دو - چهار یک - چهار دو - سه یک - سه

مفاهیمی که فقط یک مصداق در خارج دارند و ممکن هم نیست روزي مصداق دیگري داشته باشند، .................. .  160

ممکن نیست جزئی باشند. ممکن است کلی باشند. حتمًا کلی هستند. حتمًا جزئی هستند.
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زیرا دو کلمه ي «َذنب» و «ألف» مبتدا هستند.  1

 

متوسط
«شاَهَد»: فعل متعّدي، ضمیر «نا» مفعول و «اُستاُذ» فاعل است. ترجمه ي عبارت: «استاِد زبان عربی، ما را در کتابخانه دید.»  2

توضیح نکات درسی:
مفعول گاهی قبل از فاعل می آید.
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

: «َنَظُر» مبتدا است و جمله در کّل، اسمیه و بدون مفعول است. گزینه ي 

: «َتواَضعنا» (فروتنی کردیم) فعل الزم است و مفعولی در جمله وجود ندارد.  گزینه ي 

: «إغراُق» مبتدا است و جمله در کّل، اسمیه و بدون مفعول است. گزینه ي 
متوسط

با توجه به اینکه (مشکلۀ) مؤنث است باید ضمیر (هی) به کار ببریم.  3
متوسط

«َتْمِلُک»: خبر از نوع فعل (جملۀ فعلیه) است.  4
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «الحیواناِت» مضاف الیه و مجرور است. گزینۀ «

»: «لغٌۀ» مفعول است. گزینۀ «

»: عامٌّۀ» صفت براي «لغٌۀ» است. گزینۀ «
متوسط

در این عبارت «أنَفُع» خبر از نوع اسم است.  5
ترجمه عبارت: «محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا سومدمندترین آن ها براي بندگانش است.»

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «ِمَن المسلمیَن»: جاّر و مجرور و خبر است. »: «کالشَّجِر» جاّر و مجرور و خبر است. / در گزینۀ « »: «فی الجسِم» جاّر و مجرور و خبر است. / در گزینۀ « در گزینۀ«
سخت

آیا می دانی چند کتاب عربی در کتابخانۀ این مدرسه وجود دارد؟  6
در گزینه هاي دیگر ترتیب مناسب کلمات رعایت نشده است.

در سایر گزینه ها:

): درست نیست که گفته شود  «هل یوَجُد کم کتابًا عربیًا؟»  و فعل «تعرف» نیز به تنهایی آمده است. گزینۀ (

): معنی مورد نظر به وجود نیامده است، اضافه بر این که کتبًا از نظر اعراب بعد فعل مجهول «یوَجُد» قرار می گیرد. گزینۀ (

): کلمۀ پرسشی «هل» باید در ابتداي جمله قرار گیرد؛ سپس از تعداد کتاب ها سؤال شود. گزینۀ (
سخت

»: جملۀ اسمیه داریم: النّبّی: مبتدا / َیهدي: خبر مطابق کتاب درسی، جملۀ اسمیه با تأکید همراه است، در گزینۀ «  7
متوسط

«تُعَطی» با توجه به حرکت گذاري اش و نیز سیاق جمله، فعلی مجهول محسوب می شود، بنابراین «الجوائُز» نایب فاعل آن است.  8
سخت

»، «ال» حرف نفی جنس است. (ترجمه: آن شب فهمیدم که هیچ ستاره اي در آسمان نیست!) در گزینۀ «  9
تشریح سایر گزینه ها:

»: «ال» نهی آمده است. گزینۀ «

»: «ال» عطف آمده است.(«ال» عطف یکی از انواع «ال» است که دو کلمه یا عبارت را به هم معطوف می کند و معموًال در میاِن دو قسمِت شبیه به هم قرار می گیرد.) گزینۀ 

»: «ال» نفی آمده است. گزینۀ «
سخت

صورت سؤال، فاعلی را می خواهد که موصوف باشد، یعنی صفت گرفته باشد. «قَصص» فاعل و «قصیرة» صفت آن است.  10
تشریح سایر گزینه ها:

»: در این گزینه صفت وجود ندارد. گزینۀ «

»: «أصدقاء» مفعول و «األعّزاء» صفت آن است. گزینۀ «

»: «الّشعراء» مبتدا و «اإلیرانیّون» صفت آن است، همچنین «ملّمعات» مفعول و «جمیلۀ» صفت آن است. گزینۀ «

کثیر
خبر

واحدٌ
صفت

ذَنٌب
مبتدا

قلیٌل
خبر

طاَعٍة 
مضاٌف الیھ
(معدود)

اَْلُف
مبتدا

1

2

4

1

3

4

234

2

3

4

3

2

1

3

4

1

2
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 در میاِن دو قسمِت شبیه به هم قرار می گیرد.)

ص» فاعل و «قصیرة» صفت آن است.
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سخت
،  و  و  و  می تواند قرار بگیرد و در حالت کلی باتوجه به صورت سؤال، براي آن که اعداد مورد نظر بزرگ تر از  باشند در رقم صدگان یکی از ارقام   11

براي این که مجموع ارقام یکان و دهگان  باشد مجموعه ي اعداد  را خواهیم داشت، بنابراین داریم:
                            یکان   دهگان         صدگان     

         
                            یکان   دهگان         صدگان     

        

کل حاالتی که رقم یکان و دهگان صفر یا  باشد  حالت است، به همین ترتیب براي مجموعه ي ارقام  نیز همین روند را داریم:

کل حاالتی که رقم یکان و دهگان  یا  باشد،  حالت است.

کل حاالتی که رقم یکان و دهگان  یا  باشد،  حالت است.

کل حاالتی که رقم یکان و دهگان  یا  باشد،  حالت است.
                            یکان   دهگان        صدگان     

       بنابراین تعداد کل حالت ها برابر خواهد بود با:
سخت

 12

متوسط
چون  نفر هستند، جایگشت آن ها برابر است.  13

متوسط
 14

  تعداد زیرمجموعه هاي سه عضوي  شامل  و فاقد 

سخت
در پرتاب دو تاس داریم:  15

مجموع دو تاس

تعداد حالت ها

 پس شماره  بیشترین شانس برنده شدن را دارد.
سخت

اگر  مهره قرمز و  مهره آبی داشته باشیم روي هم  مهره داریم و دو مهره به تصادف خارج می کنیم. پس  برابر  می باشد.  16

سخت
در شکل  هاشور زده شده است.  17

متوسط
 18

متوسط
در پرتاب سه بار یک سکه داریم:  19

متوسط
جواب این مسئله از جمع  حالت زیر به دست می آید.  20

50056789

80 8 1 7 2 6 3 5 4 4

5 1 1 55 6 7 8 9 8 0

5 1 1 55 6 7 8 9 0 8

8101 7 2 6 3 5

1710

2610

3510

5 1 1 55 6 7 8 9 4 4

10 10 10 10 5 45

113
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یا

5
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3
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5 4
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2
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توجه: اعداد به دست آمده باید بزرگ تر از  هزار باشند.

سخت

باید طول و عرض از مبدأ خط را مشخص نماییم تا بتوانیم نمودار آن را مشخص نماییم:  21

x

y

3
1

5
1-

 
با دو نقطه داده شده معادله خط می نویسیم

عرض از مبدأ  

طول از مبدأ 

راه دوم: نقاط را روي دستگاه مختصات مشخص کرده و شکل کلی خط مشخص می شود:

متوسط

با توجه به ضابطه ي تابع داریم:  22
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سخت

براي تعیین دامنه ي تابع رادیکالی با فرجه ي زوج، کافی است عبارت زیررادیکال را بزرگتر یا مساوي صفر قرار دهیم:  23

هم چنین عبارت هاي گویا به ازاي ریشه هاي مخرج تعریف نشده اند یعنی:

از دو رابطه ي  و  نتیجه می شود که دامنه ي تابع برابر با  است.
سخت

این رابطه در صورتی تابع نیست که مؤلفه هاي اول زوج هاي مرتب با هم برابر بوده ولی مإلفه هاي دوم برابر بوده ولی مؤلفه هاي دوم برابر نباشند، یعنی:  24

 

سخت

دو زوج مرتب هنگامی با یک دیگر برابرند که مؤلفه هاي آنها نظیر به نظیر با یک دیگر برابر باشند، لذا داریم:  25

همان طور که مالحظه می کنید دو زوج مرتب تنها به ازاي  جواب مشترك دو معادله داراي مؤلفه هاي نظیر به نظیر برابرند.
سخت

تابع خطی موردنظر از نقاط  و  می گذرد، ابتدا ضابطۀ آن را به دست می آوریم:  26

  

  

 
حال بررسی می کنیم که کدام نقطه در تابع خطی موردنظر صدق می کند:

  

  

  

 

پس از بین گزینه ها تنها  در ضابطۀ تابع صدق می کند.
متوسط

 27

متوسط

با توجه به جدول  است حال  را محاسبه می کنیم.  28

متوسط

باتوجه به نمودار براي به دست آوردن دامنۀ تابع کافی است، نقاط نمودار را روي محور  ها مشخص کنیم و براي به دست آوردن برد تابع کافی است، نقاط نمودار  29

را روي محور  ها مشخص کنیم.

نکته: نقطۀ انتهایی نمودار توخالی است! و  جزء دامنه نیست و  جزء برد نیست.

متوسط

1 2 1 2 1 2 2 3
5
3

1
3

6
3

1 0 1 1

1 0 1 22

121 1

3 1 2 1 11
2

1 1
1 1

2
1
2

1 1 1 13 2

1 1 0 1 03 3 2

1 1 0
0
1 0 1
1 0 1

1 1 2 0 2 1 02 2

2 0 2
1 0 1

1 31 1

2
1 3
1 1

4
2

3 2 1

2 1 2 1

0 0 2 0 1 1

2 2 2 2 1 4 1 3

2 2 2 2 1 5

3 3 2 3 1 7

2 5

2 12

3 3 9 6 1 9 6 1 12
3 2 3 1 9 6 13 2 2

3 2 3 1 9 6 13 2 2

2 2

428

8 4 8 64 32 3282

21

3 2 3 2

1 3 1 3

25

ی نظام جدید 17 ابان
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

باتوجه به نمودار براي به دست آوردن دامنۀ تابع کافی است، نقاط نمودار را روي محور  ها مشخص کنیم و براي به دست آوردن برد تابع کافی است، نقاط نمودار

8 4 8 64 32 3282

3 2 3 2

1 3 1 3

www.alirezaafshar.org



 30

دو نقطۀ  و  باید در تابع خطی به صورت  صدق کند؛ داریم:

 

سخت
 31

 خدمات ارائه شده

 هزینه ي استهالك

 تولید ناخالص داخلی

 تولید خالص داخلی
سخت

الف) میزان تولید کاال و خدمات در هر جامعه، نشان دهنده ي قدرت اقتصادي آن جامعه و نیز سطح زندگی مردم آن است.  32
ب) درآمد ملی، در برگیرنده ي مجموع درآمدهایی است که در طول سال نصیب اعضاي جامعه می شود. این در آمدها عبارتند از: درآمد حقوق بگیران (دستمزدها)، درآمد صاحبان سرمایه (قیمت

خدمات سرمایه)، درآمد صاحبان امالك و مستغالت (اجاره)، درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودي که نصیب شرکت ها و مؤسسه ها می شود.
ج) کاالهایی را که تولید کنندگان، تولید و به بازار عرضه می کنند، یا توسط مصرف کنندگان خریداري شده و به مصرف می رسد (کاالهاي نهایی) یا سایر تولید کنندگان آن ها را خریداري می کنند

و براي تولید کاالهاي دیگر مورد استفاده قرار می دهند (کاالهاي واسطه اي).
د) تولید ناخالص ملی، عبارت است از ارزش پولی کلیه ي  کاالها و خدمات نهایی که اعضاي یک ملت در طول یک سال تولید کرده اند.

ه) از کل تولید جامعه در طول یک سال باید قسمتی را به هزینه هاي جایگزینی سرمایه هاي فرسوده شده اختصاص دهیم که در اصطالح اقتصادي به آن، هزینه ي استهالك می گویند.
و) براي محاسبه ي ارزش کل تولید کاالها و خدمات نهایی، می توان ارزش افزوده ها در هر مرحله از تولید را با هم جمع کرد که این روش، روش تولید نام دارد.

متوسط
 33

ارزش خدمات ارائه شده   ریال 

هزینه ي استهالك  ریال  

ریال   تولید ناخالصی داخلی

هزینه ي استهالك  تولید ناخالصی  تولید خاص داخلی

ریال  تولید خالص داخلی
متوسط

این سؤال را باید با رد گزینه حل کرد و نیاز نیست کل موارد سوال پاسخ داده شود الف خانوارها ما لک عوامل تولید (زمین، کار و سرمایه) هستند ب/ بنگا ه هاي  34
اقتصاد ي، اشخاص حقوقی هستند و خریدار عوامل تولید هستند که (اجاره، مزد و سود) بهاي عوامل تولید را پرداخت می کنند ج/ در نمودار تولید جایگاه دولت ونقش آن مطرح نیست. د/ روش
هزینه اي مسیر چهارم این نمودار است و کل پولی است که خانوار ها بابت خرید اري کاالها و خدمات پرداخت می کنند و هـ / براي محاسبه کل تولید، تولید جامعه سه روش در آمد ي، هزینه اي،

ارزش افزوده اي (تولید) وجود دارد.
متوسط

( تولید ایرانیان مقیم خارج + تولید خارجی  هاي مقیم ایران –  تولید ناخالص داخلی= تولید ناخالص ملی(  35
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هزینه ي استهالك  تولید ناخالصی  تولید خاص داخلی

 تولید خالص داخلی

 ما لک عوامل تولید (زمین، کار و سرمایه) هستند ب/ بنگا ه هاي
 عوامل تولید هستند که (اجاره، مزد و سود) بهاي عوامل تولید را پرداخت می کنند ج/ در نمودار تولید جایگاه دولت ونقش آن مطرح نیست. د/ روش
هزینه اي مسیر چهارم این نمودار است و کل پولی است که خانوار ها بابت خرید اري کاالها و خدمات پرداخت می کنند و هـ / براي محاسبه کل تولید، تولید جامعه سه روش در آمد ي، هزینه اي،

(   تولید ناخالص داخلی= تولید ناخالص ملی(

50٫000٫000 150٫000٫000

2٫775٫000٫000 100٫000٫000
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) به تومان داده شده است که براي حل مسئله آن را باید به ریال تبدیل کرد. دقت کنید: مسئله تولید ناخالص داخلی (
متوسط

 36

 تولید کل سال  به قیمت جاري (الف

 تولید کل سال  به قیمت ثابت (ب
سخت

» به عنوان سال پایه، خواهیم داشت: با فرض سال «  37

« » به قیمت جاري « تولید کل در سال «

ریال    

« تولید کل به قیمت ثابت در سال «

ریال    

 میزان رشد اقتصادي

سخت
 38

 افزایش تولید کل ناشی از   افزایش قیمت ها (تورم) در یک سال

تولید در همان سال به قیمت ثابت  تولید در سال مورد نظر به قیمت جاري  

هزار میلیارد ریال 

تولید در سال پایه  - تولید در سال مورد نظر به قیمت ثابت  افزایش تولید کل ناشی از افزایش تولید در یک سال

هزار میلیارد ریال 

هزار میلیارد ریال   
سخت

دو شاخص  و  در تعریف با هم تفاوت دارند، اما در عمل، جز در مورد برخی کشورها، تفاوت فاحشی با هم ندارند.  39

الف) در کشورهایی که نیروي کار و سرمایه هاي زیادي از آن هال در خارج از مرزهایشان کار می کنند  (لبنان)

ب) در کشورهایی که با حضور چشمگیري از تولیدکنندگان چندملیتی روبه رو هستیم  (هنگ کنگ)
متوسط

 40

تولید مردم کشور که در کشور ساکن هستند  تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند  تولید ناخالص ملی

تولید مردم کشور که در کشور ساکن هستند 

میلیون دالر  تولید مردم کشور که در کشور ساکن هستند 

تولید خارجیان مقیم کشور  تولید مردم کشور که در کشور ساکن هستند   تولید ناخالص داخلی

میلیون دالر  تولید ناخالص داخلی

دالر  هزینۀ استهالك

دالر  تولید ناخالص داخلی

دالر  تولید ناخالص داخلی سرانه

سخت
»: «مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن» ارکان عروضی بیت گزینه ي «  41

متوسط
«کشت امید»: اضافه ي تشبیهی / «از آب سوختن»: تناقض / «برق هوادار است»: تشخیص و استعاره ي مکنیه / «کشت، آب و خرمن»: تناسب   42

سخت
بیت«ث»: کل بیت اغراق دارد.  43

بیت«ت»: به ماجراي دمیدن اسرافیل در صور تلمیح دارد. 
بیت«الف»: مصراع دوم کنایه از این است که هیچ کس شاد نیست.

بیت «پ»: «دیوفتنه»، «جهان عافیت» و «سلیمان سالمت» اضافه ي تشبیهی هستند.    
بیت «ب»: واژه هاي «نحوست، فلک، کوکب، سعد» تناسب دارد.

سخت
) ، «فعالتن مفاعلن فعلن» است. وزن بیت سؤال و بیت گزینۀ (  44

350٫000 150٫000 355٫000

365٫000 355٫000 10٫000

150 25 50 300 1875090

100 25 20 300 850090

1390

13901390

200 350 75 500 107٫500

1395

200 200 75 800 100٫000

100
1395 میزان تولید کل بھ قیمت ثابت در سال1390 میزان تولید کل در سال

1390 میزان تولید کل در سال

100 7
100٫000 107٫500

107٫500

3840 3660 افزایش تولید کل ناشی از افزایش قیمت ھا (تورم) در سال سوم 180
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3460 3320 افزایش تولید کل ناشی از افزایش قیمت ھا(میزان تورم) درسال  دوم140
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تشریح گزینه هاي دیگر:

) : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن گزینۀ (

) : مفعول مفاعلن مفاعیلن گزینۀ (

) : فعولن فعولن فعولن فعولن گزینۀ (
متوسط

: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن است، رکن اول در سوم و رکن دوم در چهارم عینًا تکرار شده است: وزن گزینۀ   45
وزن گزینه هاي دیگر:

 – مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(مستفعلن مفاعیُل مستفعلن َفَعل)

 – فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

 – مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(مستفعلن مفاِعُل مستفعلن َفَعل)
سخت

: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی(فعولن) است. وزن گزینۀ   46
سخت

،  و  توضیحاتی دربارة «تضمین» ارائه می دهند اما گزینۀ  به تلمیح مربوط است و به تضمین ارتباطی ندارد. گزینه هاي   47
متوسط

وزن تمام مصراع ها مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن است و نشانه هاي هجایی مستفعلن در گزینه  درست نوشته شده است.  48
متوسط

 49
سخت

ب) نادرست←از اواسط دورة قاجار اندك اندك مباحثی در مورد علل شکست و عقب افتادگی ایران در جامعه مطرح شد و همراه با آن شعر دورة بازگشت نیز با  50
انتقاد روبه رو شد.

د) نادرست←افرادي مانند صباي کاشانی و قاآنی شیرازي به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند.
متوسط

» است و در مورد «د»، شعر نو اسیر محدودیت هاي قافیه نیست. در مورد «الف» قافیه، طبق قاعده ي «  51
متوسط

) وجود ) آرایه هاي ادبی ? مفتی عقل  ویژگی هاي سبک عراقی در بیت گزینۀ  : فراوانی لغات و ترکیبات عربی ? فراق، سبب، مفتی، عقل، مسئله، الیعقل   52

) خوش آهنگ بودن شعر مسائل عرفانی در شعر 
متوسط

» تشکیل شده است. » از تکرار چهار بار « مصراع گزینۀ «  53
تشریح گزینه هاي دیگر:

  :« گزینۀ «

  :« گزینۀ «

   :« گزینۀ «
متوسط

گسترش عرفان و تصّوف، رواج حس دینی، درون گرایی در شعر و فاصله گرفتن غزل از عشق زمینی از ویژگی هاي فکري این دوره است.  54
متوسط

در نثر سبک عراقی از ترکیبات دشوار استفاده می شده است.  55
سخت

نیست باد:  56
باد نیست. مسند و فعل اسنادي(مصراع اّول)

فعل دعایی. (نابود َشود)(مصراع دّوم) 
سخت

در گزینۀ  هم توصیه به «روي مپوشیدن» و هم وصف زیبایی معشوق آمده است.  57
سخت

بیت این گزینه از شاهنامۀ فردوسی است و لحن حماسی و کوبنده دارد.  58
متوسط

در این گزینه یازده مصوت به کار رفته است.  59
در گزینه هاي دیگر:

:  مصوت گزینۀ 

:  صامت گزینۀ 

:  صامت گزینۀ 
سخت

بررسی سایر گزینه ها:  60

»: «شاهنامۀ ابومنصوري» در حدود سال  قمري نوشته شد.  گزینۀ «

»: بهار شش سبک و دوره براي شعر فارسی قائل است. (خراسانی، عراقی، هندي، بازگشت، مشروطه و معاصر).  گزینۀ «

»: حذف افعال به قرینه و تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار عرب از ویژگی هاي نثر دورة غزنوي و سلجوقی است که کتاب «التفهیم» مربوط به این دوره نیست و به نثر دورة گزینۀ «
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سامانی تعلّق دارد.
سخت

موي صورت در پسران، جزئی از عالئم رشد می باشد و قابل رؤیت هست و جزء ویژگی هاي ثانویه محسوب می شود.  61
سخت

فاصلۀ زمانی بین احساس، توجه و ادراك آن قدر سریع است که ما آن را نادیده می گیریم.  62
سخت

اینکه وزن کودك پس از گذشت  ماه از تولد دو برابر و پس از پایان سال اول،  برابر شود و وزن مغز افزایش می یابد و حتی استخوان ها استحکام پیدا می کنند  63
داللت بر شاخص ترین جنبۀ رشد، یعنی رشد جسمانی- حرکتی است. از زمان تولد تا نوجوانی، رشد جسمانی- حرکتی با سرعت و تغییرات بسیاري همراه است.

متوسط
حفظ محیط زیست، احترام به پدر و مادر و تواضع نسبت به دیگران، امري اخالقی است، اما بسیاري از مردم محیط زیست را آلوده می کنند به این دلیل که در  64

بسیاري از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اخالقی منجر نمی شود.
متوسط

- ماهگی رخ می دهد و مربوط به رشد اجتماعی کودك است. ترس از افراد غریبه  در   65

عصبانی شدن به صورت ناگهانی  به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی، نوجوانان به سرعت عصبانی می شوند. (رشد هیجانی دورة نوجوانی).

دو برابر شدن اندازة قلب   در دورة نوجوانی اندازة قلب دو برابر دورة کودکی می شود و این تغییر مربوط به رشد جسمانی دورة نوجوانی است.
متوسط

در مسئله مطرح شده، توجه دانشجویان به دلیل نبودن عنصر پایداري به تمرکز تبدیل نشده است.  66

توجه مداوم و پایدار  تمرکز
متوسط

توجه شود که در صورت سؤال آمده است که کدام یک از موارد زیر نمی تواند دلیل یا علت بی خبر بودن شخص  از محرك باشد. فرد  می تواند به دلیل حس  67
نکردن محرك بی خبر باشد. یا به علت عیب در گیرنده هاي حسی اش محرك را حس نکرده باشد، یا این که به محرك توجه نکرده است. اما باید بدانیم که ادراك مرحله اي است که پس از

احساس و توجه به وجود می آید. پس عدم توجه یا عدم احساس می تواند باعث عدم ادراك شود، اما عدم ادراك نمی تواند عدم توجه را به دنبال بیاورد.
سخت

رسش جنسی: وقوع تغییرات مربوط به جنس. از  تا  سالگی را دورة نوجوانی می دانیم. ویژگی هاي ثانویه، تغییراتی هستند که جزئی از عالئم رشد و قابل  68
رؤیت اند، مثل رویش موي صورت در پسران.

سخت
ب) نوجوانی دوره اي است که با شدیدترین تغییرات زیستی همراه است.  69

پ) در دورة نوجوانی اندازة قلب دو برابر قبل و اندازة شش سه برابر قبل می شود.
سخت

آگاهی به نحوة کاربرد حافظه  رشد شناختی نوجوانی  70

بازي هاي موازي  رشد اجتماعی کودکی اول

تحریک پذیري و ابراز هیجانات منفی بی مورد  رشد هیجانی نوجوانی

 برابر شدن ظرفیت شش ها  رشد جسمانی نوجوانی
متوسط

دکارت از پیشگامان تفکر علمی در جهان غرب محسوب می شد و بسیاري از اندیشه هاي پیشینیان خود را مورد نقادي قرارداده بود. کتاب او در دوره ناصرالدین   71
شاه به نام «حکمت ناصریه» یا «کتاب دیاکرت» به زبان فارسی ترجمه شد.

سخت
امین الدوله سیاستمدار نوگرا و روشن فکر عصر ناصري و صدراعظم مظفرالدین شاه بود.  72

سخت
توضیحات سؤال مربوط به امیرکبیر است.  73

متوسط
کتاب «من زنده ام» اثر معصومه آباد، (یکی از اسراي ایرانی در جنگ با عراق) می باشد.  74

سخت
هاتف اصفهانی، شاعر نامی ایران در عصر افشاریه و زندیه و از مؤسسان نهضت ادبی بازگشت بوده است.  75

متوسط
کتاب شرح زندگانی من  عصر قاجار  76

کتاب یادداشت هاي علم  دورة پهلوي

کتاب خاطرات فاطمه آباد  جمهوري اسالمی
سخت

محمدعلی مجتهدي مؤسس دانشگاه صنعتی شریف می باشد.  77
متوسط

) نگاره منتسکیو، گزینۀ  جورج واشنگتن و گزینۀ  سر هنري راولینسون را نشان می دهد. این تصویر نگارة ژان  ژاك روسو است. سایر تصاویر: گزینۀ (  78
سخت

به دلیل ترس و خشمی که در کشورهاي اروپایی از اعدام لویی و همسرش و همچنین افکار و شعارهاي آزادي خواهانۀ انقالب به وجود آمده بود.  79
متوسط

با وجود مخالفت زمامداران عثمانی با تالش هاي نادرشاه براي حل اختالفات مذهبی میان دو کشور مسلمان، سرانجام با عقد معاهده اي، میان دو طرف (ایران و  80
عثمانی) صلح برقرار شد که تا اواخر حکومت کریم خان (که سپاه زندیه بصره را تصرف کرد) دوام آورد.

متوسط
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) نگاره منتسکیو، گزینۀ  جورج واشنگتن و گزینۀ  سر هنري راولینسون را نشان می دهد. این تصویر نگارة ژان  ژاك روسو است. سایر تصاویر: گزینۀ (

به دلیل ترس و خشمی که در کشورهاي اروپایی از اعدام لویی و همسرش و همچنین افکار و شعارهاي آزادي خواهانۀ انقالب به وجود آمده بود.

با وجود مخالفت زمامداران عثمانی با تالش هاي نادرشاه براي حل اختالفات مذهبی میان دو کشور مسلمان، سرانجام با عقد معاهده اي، میان دو طرف (ایران و

) نگاره منتسکیو، گزینۀ  جورج واشنگتن و گزینۀ  سر هنري راولینسون را نشان می دهد. ) نگاره منتسکیو، گزینۀ  جورج واشنگتن و گزینۀ  سر هنري راولینسون را نشان می دهد.4این تصویر نگارة ژان  ژاك روسو است. سایر تصاویر: گزینۀ ( این تصویر نگارة ژان  ژاك روسو است. سایر تصاویر: گزینۀ (
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تعادل بین مناطق کشور از نظر دسترسی به منابع و امکانات در نظر گرفته می شود و به منظور تحقق عدالت اجتماعی با توسعه نامساوي و تمرکز ثروت و سرمایه  81
در برخی مناطق و فقر و محرومیت در مناطق دیگر مقابله می شود.

سخت
 82
متوسط

یکی از پدیده هاي ناشی از نظام اقتصادي سرمایه داري نابرابري فضایی است.  83
سخت

با ورود کشورهاي آسیایی، آفریقایی و آمریکاي التین به دورٔه صنعتی شدن، مهاجرت فزاینده اي از روستا به شهر به وقوع پیوست؛ اما این مهاجرت ها با توسعٔھ  84
صنعتی همگام نبود بلکه رشد شهرنشینی در این نواحی طی دوره هاي زمانی کوتاه، سریع تر از رشد صنعتی رخ داد.

متوسط
تشریح گزینه  هاي دیگر:    85

»: در اغلب سکونتگاه 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.     گزینه «

»: در برخی از کشورهاي اروپایی، سکونتگاه هایی با بیشتر از  نفر جمعیت، شهر محسوب می شوند.    گزینۀ «

»: در شهرها امکانات، متنوع تر و گسترده تر است، در حالی که این خدمات و تسهیالت در روستاها کمتر و محدودتر است.  گزینه «
متوسط

به محدودة جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال و انواع خدمات دریافت می  کند و بین آن محدوده و سکونتگاه جریان کاال، خدمات و رفت و آمد افراد وجود دارد،  86
حوزة نفوذ سکونتگاه می  گویند.   

سخت

میالدي نسبت با توجه به نمودار زیر، بین سال هاي  تا  میالدي جمعیت شهري و روستایی جهان به برابري رسید و پیش بینی می شود تا سال   87

جمعیت شهرنشین جهان به جمعیت روستانشین به حدود  درصد برسد.
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سخت
زاغه نشینی نوعی اسکان غیررسمی است. در برخی کشورها حکومت مرکزي یا حکمرانی محلی (مدیریت شهري) براي تأمین مسکن گروه هاي فقیر شهري و  88

مهاجران، طرح هاي ساخت مسکن ارزان قیمت، اعطاي وام مسکن و نظایر آن ها را اجرا می کنند.
سخت

آمایش سرزمین، سامان دادن و نظم بخشیدن (تنظیم) به رابطۀ انسان، فضاي جغرافیایی و فعالیت است.  89
متوسط

وقتی مهاجران فقیر به شهرها وارد می شوند، با توجه به گران بودن قیمت زمین و خانه در شهر، به طور غیرقانونی مسکن هایی موقتی در حاشیه و اطراف شهر می   90
سازند. حاشیه نشینی و زاغه نشینی جلوه اي از اسکان غیررسمی یا غیرقانونی است. در ساخت زاغه ها معموًال از مواد ارزان قیمت استفاده می شود. زاغه ها بسیار کثیف اند و امکانات بهداشتی و

فاضالب ندارند.
متوسط

یکی از برجسته ترین مراکز علمی جهان باستان، دانشگاهی بود که در عصر ساسانی در شهر جندي شاپور پدید آمد. این شهر در حوالی دزفول کنونی، در استان  91
خوزستان قرار داشته است. بناي کاخ اردشیر در فیروزآباد فارس از آثار معماري مربوط به عصر ساسانیان است.

متوسط
آثار شفاهی شامل خاطرات شفاهی، انواع مختلف ادبیات عامیانه، اعم از داستان هاي تاریخی، قهرمانی، اخالقی و تخیلی، گونه هاي متفاوت مثل ها، لطیفه ها، انواع  92

شعر، نظیر دوبیتی، تصنیف ترانه و الالیی
سخت

تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی در تاریخ غزنویان از مشهورترین تاریخ هاي سلسله اي هست. کتاب تاریخ عالم آراي عباس تالیف اسکندر بیک ترکمان در تاریخ  93
صفویان نیز یکی از مشهورترین آثار در این حوزه محسوب می شود.

سخت
برخی از متون جغرافیایی عبارتند از: کتاب هایی با عنوان مشترك المسالک و المماك تالیف نویسندگان مختلف از جمله ابن خردادبه، صورة الرض اثر ابن حوقل،  94
حدود العالم من المشرق الی المغرب از نویسنده اي ناشناس، احسن التقاسیم فی معرفۀ االقلیم اثر مقدسی و از همه معروف تر و مهم تر دایرة المعارف جغرافیایی بزرگ معجم البلدان اثر یاقوت

حموي.
متوسط

در روش ترکیبی مورخ ناچار به گزینش و انتخاب است و امکان دارد برخی از جنبه هاي خبر از چشم او دور بماند.  95
روش روایی در آغاز براي ثبت و ضبط سخنان و سیره ي پیامبر و صحابه ي ایشان به کار گرفته می شد، ولی بعدها براي ثبت وقایع دوران هاي بعدي نیز از این روش استفاده شد.

متوسط
مصر نیز همچون شام، به هنگام ظهور اسالم، بخشی از قلمرو امپراتوري روم شرقی بود.  96

تمایل اعراب مسلمان به فتح صلح آمیز سرزمین ها و آبادي هاي مختلف از این نکته معلوم می شود که در جریان محاصرة شهر بیت المقدس (ایلیا)، ساکنان مسیحی شهر اعالم کردند که فقط در
حضور خلیفه، قرارداد صلح و تسلیم شهر را امضاء می کنند.
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تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی در تاریخ غزنویان از مشهورترین تاریخ هاي سلسله اي هست. کتاب تاریخ عالم آراي عباس تالیف اسکندر بیک ترکمان در تاریخ

برخی از متون جغرافیایی عبارتند از: کتاب هایی با عنوان مشترك المسالک و المماك تالیف نویسندگان مختلف از جمله ابن خردادبه، صورة الرض اثر ابن حوقل،
حدود العالم من المشرق الی المغرب از نویسنده اي ناشناس، احسن التقاسیم فی معرفۀ االقلیم اثر مقدسی و از همه معروف تر و مهم تر دایرة المعارف جغرافیایی بزرگ معجم البلدان اثر یاقوت

در روش ترکیبی مورخ ناچار به گزینش و انتخاب است و امکان دارد برخی از جنبه هاي خبر از چشم او دور بماند.
روش روایی در آغاز براي ثبت و ضبط سخنان و سیره ي پیامبر و صحابه ي ایشان به کار گرفته می شد، ولی بعدها براي ثبت وقایع دوران هاي بعدي نیز از این روش استفاده شد.

تمایل اعراب مسلمان به فتح صلح آمیز سرزمین ها و آبادي هاي مختلف از این نکته معلوم می شود که در جریان محاصرة شهر بیت المقدس (ایلیا)، ساکنان مسیحی شهر اعالم کردند که فقط درتمایل اعراب مسلمان به فتح صلح آمیز سرزمین ها و آبادي هاي مختلف از این نکته معلوم می شود که در جریان محاصرة شهر بیت المقدس (ایلیا)، ساکنان مسیحی شهر اعالم کردند که فقط درتمایل اعراب مسلمان به فتح صلح آمیز سرزمین ها و آبادي هاي مختلف از این نکته معلوم می شود که در جریان محاصرة شهر بیت المقدس (ایلیا)، ساکنان مسیحی شهر اعالم کردند که فقط درتمایل اعراب مسلمان به فتح صلح آمیز سرزمین ها و آبادي هاي مختلف از این نکته معلوم می شود که در جریان محاصرة شهر بیت المقدس (ایلیا)، ساکنان مسیحی شهر اعالم کردند که فقط در
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مسلمانان با بردباري این شرط را پذیرفتند و بدین منظور خلیفۀ دوم از مدینه به بیت المقدس رفت.

از نظر سیاسی، اعراب مسلمان در فاصلۀ کمتر از  سال، دو قدرت بزرگ جهان آن روز، یعنی حکومت ساسانیان و امپراتوري روم شرقی را شکست دادند.
متوسط

لشکرکشی هاي اعراب مسلمان به سرزمین هاي مجاور شبه جزیرة عربستان از اواخر خالفت ابوبکر آغاز شد. منطقۀ شام در هنگام حملۀ اعراب مسلمان، از قبیله   97
هاي عربی تشکیل شده بود که بسیاري از آنها پیرو آیین مسیحیت بودند اما در برخی مسائل با کلیساي قسطنطنیه، اختالفات اساسی داشتند.

سخت

20

الف) تک نگاري از دورة تیموریان به بعد مرسوم گردید.  98
ب) کتاب تاریخ عالم آراي عباسی تألیف اسکندر بیک ترکمان است.

پ) سفرنامه ها اطالعات مفیدي از زندگانی اجتماعی مردم ایران ارائه می کنند که در دیگر منابع کمتر دیده می شوند.
سخت

قدیمی ترین بناي دوران هخامنشی در پاسارگاد برجاي مانده است. پیکرة بدون سر متعلق به داریوش یکم در شوش از زیر خاك بیرون آورده شده است. معبد  99
آناهیتا در شهر کنگاور در استان کرمانشاه واقع شده است. کاخ شهر هترا (الحضر) در نزدیکی موصل در کشور عراق است.

سخت
تصویر (الف) ظرف برنجی دورة تیموریان، تصویر (ب) ظرف سفالی دورة آل بویه و تصویر (ج) مسجد گوهرشاد مشهد را نشان می دهد.  100

متوسط
متخصصان به دلیل اهمیت نسبت سنی در برنامه ریزي هر کشور از لحاظ سنی، جمعیت را به گروه هاي مختلفی دسته بندي کرده اند. جمعیت کره ي زمین از  101

لحاظ نسبت جنسی جز در زمان هاي خاص تفاوت چندانی ندارد.
متوسط

وقتی یک محیط جغرافیایی را بر اساس معیارهایی به واحدهاي کوچک تر تقسیم می کنیم، به طوري که هر واحد با واحد مجاور تفاوت داشته باشد، در واقع  102
«ناحیه بندي» کرده ایم.

متوسط
افزون بر آب وهوا و خاك، نوع ناهمواري ها و ارتفاعات نیز در پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوري نواحی تأثیر می گذارند، زیرا گیاهان و جانوران در  103

ارتفاع معینی قادر به زیستن هستند.
متوسط

فعالیت هاي مربوط به تکنوتیک ورقه اي از طریق ایجاد چین خوردگی ها، گسل ها یا باال آمدن مواد مذاب و شکل گیري آتش فشان، کوه ها را به وجود می آورند (  104
موارد الف، ب، ت و ج )؛ سپس هوازدگی و فرسایش به کوه ها شکل می دهند.

سخت
تشریح عبارت هاي نادرست:  105
ج) کاهش انرژي امواج با نصب و احداث انواع حفاظ هاي عمودي

د) ایجاد تپه هاي ماسه اي مصنوعی
متوسط

طبق مدل وایتکر در طبقه بندي زیست بوم ها، بیش ترین میانگین ساالنۀ دما و بارش مربوط به «جنگل هاي بارانی استوایی» و کم ترین آن مربوط به پوشش گیاهی  106
«توندرا» است.

سخت
الف) مسیر راه هاي بازرگانی داخلی یا خارجی یا در مسیر راه هاي کاروان رو  107

ب) آب در هر مکان

پ)  تا  متري
ت) غربی

سخت
با این که فعالیت هاي زراعی در کشورمان بسیار گوناگون است، محدودیت در منابع آب و خاك، بهره وري کم و … از جمله مشکالت تولیدات زراعی در کشور  108

است.
متوسط

الف) ایران به دلیل موقعیت استراتژیک ویژه، عبور جادة ابریشم و راه ادویه از نظر تجارت قدمت دارد.  109
ب) یزد، کرمان و اصفهان

ج) اگر در استفاده از منابع طبیعی، ویژگی ها و توان محیطی آن منطقه مورد بررسی قرار بگیرد، همۀ مناطق کشور می توانند متناسب با امکانات طبیعی و انسانی خود توسعه یابند.
د) صادرات غیرنفتی

سخت
تشریح عبارت هاي نادرست:  110

الف) قوم پشتون در جنوب شرقی افغانستان  درصد اقوام را به خود اختصاص داده است.
ج) آکشاردام، بزرگ ترین معبد هندوها می باشد.

د) دین هندو بیش ترین میزان پیروان را با  درصد در هند دارد.
سخت

، علوم اجتماعی، آگاهی هاي عمیقی درباره فرصت ها و محدودیت هاي فناوري براي انسان ها فراهم می کنند نه علوم طبیعی. در گزینۀ   111
سخت

موفقیت بی سابقه علوم طبیعی یکی از علل عالقه جامعه شناسان در نزدیک شدن هرچه بیش تر به علوم طبیعی بود.  112
سخت

دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی است و انسان ها آن را در طول زندگی خود به دست می آورند.  113
هر آنچه افراد از تجربه هاي خود می آموزند ذخیرة آگاهی یا ذخیرة دانشی است.

متوسط
الف - صحیح است.  114

ب - زبان یک پدیده اجتماعی است اما کنش اجتماعی محسوب نمی شود.
ج - دانش عمومی حاصل تجربه و دانش علمی حاصل کاوش هاي عقلی نسبت به ذخایر علمی جامعه است.

د - صحیح است.
متوسط
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موفقیت بی سابقه علوم طبیعی یکی از علل عالقه جامعه شناسان در نزدیک شدن هرچه بیش تر به علوم طبیعی بود.
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«دانش عمومی - دانش عمومی - دانش علمی»  115
افرادي که شناخت علمی نسبت به دانش عمومی دارند به شناخت دقیق علمی مشکالت می پردازند و می کوشند تا راهکارهاي صحیح براي حل آن ها را شناسایی کنند. گاهی در جامعه میان دانش

عمومی و دانش علمی تعارضاتی پدید می آید.
متوسط

: قسمت اول و دوم درست است. گزینۀ   116

: قسمت اول نادرست است - قسمت دوم درست است. گزینۀ 

: قسمت اول و دوم درست است. گزینۀ 
سخت

- نادرست: انسان  قواعد  117

- نادرست: نمی شود  می شود

- نادرست: آگوست کنت لمبروزو

- نادرست: جامعه را بر انسان  انسان را بر جامعه
متوسط

بررسی سایر گزینه ها:  118

: نادرست: تغییر در محیط به موضوع جمعیت ارتباطی ندارد. گزینۀ 

: تعریف ساختار اجتماعی است، نه نظام اجتماعی. گزینۀ 

: نظام اجتماعی، داراي بخش هاي مختلفی است که به یکدیگر وابسته اند. گزینۀ 
سخت

» قسمت اول انتقادي اضافه مطرح شده و نادرست است. در گزینۀ «  119
ترتیب زمانی جامعه شناسی: پوزیتیویستی، تفهمی-تفسیري و انتقادي

متوسط
- محدود دانستن علم به علوم تجربی (با این که وبر بر روش تفهمی به عنوان روش ویژة علوم اجتماعی تأکید می کرد، اما هم چنان علم را به علوم تجربی  120

محدود می دانست.)
- تقلیل انسان ها به پیچ و مهره هاي نظم اجتماعی

سخت
(عبارت هاي "ب" و "ج" درست است)  121

عبارت الف) نادرست - فرهنگی که از طریق تربیت به انسان منتقل می شود صرفًا موجودي منفعل و پذیرنده نیست بلکه کنش گري فّعال و تأثیرگذار است.
عبارت د) نادرست - تنوع آگاهی و معرفت هم چنین تنوع اراده و اختیار انسان از علل پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف است.

سخت
در عقالنیت ذاتی به علوم انسانی و علوم عقالنی بها داده می شود که جهان متجدد غرب با جایگزینی علوم تجربی و با نفی عقل و وحی این نوع عقالنیت را نفی  122

می کند و در اصطالح به نفی عقالنیت ذاتی می پردازد بنابراین گزینۀ  درست است.
سخت

عده اي از جامعه شناسان معتقدند همه ي جوامع انسانی شبیه یکدیگر و بر همین اساس مسیر یکسانی را طی می کنند. این عده، نگاه تک خطی به تاریخ بشر  123
دارند. در این دیدگاه همه ي جوامع در یک خط قرار می گیرند؛ بعضی از آن ها در مسیر واحد، پیشرفته ترند و بعضی در مقایسه با جوامع پیشرفته، عقب مانده اند. در مقابل عده ي دیگري از

اندیشمندان اجتماعی معتقدند جهان هاي اجتماعی متنوع اند و هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد.
متوسط

تغییرات در هنجارها و نمادها مربوط به الیه هاي سطحی و تغییرات در عقاید و ارزش ها مربوط به الیه هاي عمیق جهان اجتماعی است و دلیل تفاوت همکاري  124
اعضا و اجزاي جهان اجتماعی انسان ها با موجودات دیگر در این است که رفتار آن موجودات، ناآگاهانه یا غریزي است.

متوسط
تفاوت هایی که مربوط به الیه هاي سطحی جهان اجتماعی باشد، از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد؛ اما تفاوت هایی که  125

مربوط به الیه هاي عمیق جهان اجتماعی و عناصر محوري آن باشد، آن جهان را به جهان اجتماعی دیگري تبدیل می کند.
متوسط

- ُخرد  126
- میانه 
- کالن
سخت

- عرضی  127
- طولی
- طولی
متوسط

- قطعی  128
- اجتماعی
- تکوینی

- مشارکت اجتماعی
متوسط
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- کنش اجتماعی  129
- الیۀ عمیق

- عرضی
سخت

تشریح گزینه ها:  130

) نادرست (با حذف آن ها جهان اجتماعی تداوم می یابد.) – نادرست (آن ها بیشتر در معرض تغییرند.) گزینۀ 

) درست – درست گزینۀ 

) درست – نادرست (الیه هاي سطحی امکان تغییر بیشتري دارند و نقش اساسی و حیاتی ندارند). گزینۀ 

) نادرست (عمیق ترین الیه ها، عقاید کالنی هستند که بر ارزش هاي اجتماعی تأثیر می گذارند.) - درست گزینۀ 
سخت

عینیت مفهوم وجود و ماهیت در ذهن مردود و در عین مقبول است.  131
زیادت وجود بر ماهیت و مغایرت وجود با ماهیت در ذهن مقبول و در عین مردود می باشد.

متوسط
مغایرت وجود و ماهیت یا زیادت وجود بر ماهیت در ذهن، یکی از اصول حکماست که به اهمیت این تفکیک، در بحث حکما «دربارة مالك نیازمندي معلول به  132

علت بیش تر» پی می بریم.
متوسط

هر شیء حادثی مقدم بر وجود و عدم خویش، ذاتًا یک ممکن الوجود است و این صفت هرگز از او جدا نمی شود.  133
بررسی موارد نادرست:

»: امکان ذاتی تعیین کننده وجود یا عدم شیء نیست؛ بلکه حاکی است از این که شیء به حسب ذات و ماهیت خویش، نه ضرورت وجود دارد و نه امتناع وجود. گزینه ي «

»: امکان ذاتی نظریه اي است براي تبیین نیاز معلول به علت، صرف نظر از گذشته و حال و آینده اش. گزینه ي «

»: هر شیء حادثی مقدم بر وجود و عدم خویش، ذاتًا یک ممکن الوجود است؛ پس ممکن الوجود بودن بر وجود و عدم تقدم زمانی دارد. گزینه ي «
سخت

وجود، ذاتی ماهیاتی نیست؛ چرا که اگر ذاتی ماهیات بود، تصور ماهیات بدون وجود ممکن نبود؛ اما دیده می شود که وجود از ماهیات سلب می شود؛ مثًال  134
«ققنوس معدوم است». و چون وجود ذاتی ماهیت نیست به علت نیاز دارند پس معلولیت ماهیات اثبات می شود اما واجب الوجود معلول نیست پس این اصل درباره ي واجب الوجود صادق نیست.

بررسی موارد در سایر گزینه ها:

»: اگر وجود واجب الوجود، معلول ذات و ماهیت واجب الوجود باشد، نتیجه می شود که ذات واجب الوجود قبل از وجود واجب الوجود تحقق داشته است؛ زیرا علت بر معلول تقدم گزینه هاي « و 
وجودي دارد. این امر به تقدم شئ بر نفس خود می انجامد؛ یعنی واجب الوجود هم علت خودش است و هم معلول خود که دور نامیده می شود و وقوع دور محال است.

»: وجود واجب الوجود بدیهی نیست. گزینه ي «
سخت

دقیق ترین تعریف براي ممتنع الوجود که هم شامل ممتنع الوجود بالذات و هم ممتنع الوجود بالغیر می باشد، همین است که حمل هستی به آن ممکن نیست.  135

- ممتنع الوجود بالغیر آن است که هنوز علت تامۀ ایجاد آن بوجود نیامده است. - ممتنع الوجود بالذات مانند شریک الباري و اجتماع نقیضان  توضیح اینکه ممتنع الوجود بر دو قسم است: 
مثًال نابودي رژیم اسرائیل. بنابراین در دو حالت حمل هستی بر آن ها ناممکن است.

بررسی سایر گزینه ها:

- شامل ممتنع الوجود بالذات است اما نه بالغیر. گزینه ي 

- این نیز شامل ممتنع الوجود بالذات می شود و نه بالغیر. گزینه ي 

- ممتنع الوجود بالغیر فقط وجود خیالی و فرضی ندارد و می  تواند در آینده محقق شود. گزینه ي 
سخت

ماهیت و وجود در ذهن جدا و مغایرند پس از نظر مفهومی با هم مغایر هستند نه از لحاظ مصداقی و این امر ناشی از قدرت انتزاع ذهن انسان است که یک  136
واقعیت را می تواند به دو مفهوم جدا (یعنی وجود و ماهیت) متمایز کند.

متوسط

در قضیۀ «خدا هست»  وجود و هستی براي خداوند  واجب است.  137

نسبت تساوي داشتن با وجود و عدم  ممکن الوجود (مانند: طبیعت)
متوسط

چون سیر درك عقالنی علیت از تناقض  ترجیح بالمرّجح  علیت است، پس نفی علیت مستلزم نفی دو اصل دیگر نیز می شود.  138
سخت

توماس آکوئیاس، این نظر که «وجود با ماهیت مغایرت دارد» را پایۀ مباحث خداشناسی خود قرار داده است.  139
سخت

ابن سینا معتقد بود که ماهیت ها نسبت به وجود و عدم حالت امکانی دارند (ممکن الوجود). بنابراین براي موجود شدن، به علتی نیازمند هستند که وجودش از  140
ناحیۀ غیر نباشد (واجب الوجود بالذات).

رد گزینه هاي دیگر:

»: دیدگاه ابن سینا مبتنی بر مشاهدة حالت امکانی ماهیت ها است. گزینۀ «

»: امکان فقري و نیازمندي، مالك مالصدرا است. گزینۀ «

»: خداوند هم یک ذات است، ولی امکان ماهوي ندارد. گزینۀ «
متوسط
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ح  علیت است، پس نفی علیت مستلزم نفی دو اصل دیگر نیز می شود.

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

ابن سینا معتقد بود که ماهیت ها نسبت به وجود و عدم حالت امکانی دارند (ممکن الوجود). بنابراین براي موجود شدن، به علتی نیازمند هستند که وجودش از
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این عبارت براي برخی از اهل فکر و اندیشه به صورت ضرب المثل درآمده است.  141
سخت

شبیه این جمله فراوان است و ما گاه و بیگاه از آن استفاده می کنیم، اگرچه ممکن است از خاستگاه آن اطالعی نداشته باشیم و ندانیم از چه تاریخی وارد فرهنگ  142
بشریت شده است.

بررسی نادرستی سایر گزینه ها:

: باتوجه به اینکه مردم عادي هم از این جمالت استفاده می کنند نمی توان گفت استفاده از این جمالت در انحصار گروه خاصی است. گزینۀ 

: مطابق متن کتاب، مردم عادي ممکن است به خاستگاه آن توجه نداشته باشند، بنابراین بسیاري از مردم هم با اطالع از خاستگاه آن، از چنین جمالتی استفاده می کنند. گزینۀ 

: این جمله براي بسیاري از اهل فکر و اندیشه به صورت ضرب المثل درآمده است. گزینۀ 
سخت

ما تنها می توانیم بر اساس آثار باقی مانده، گزارش اجمالی از دورترین اندیشه هاي فلسفی ارائه کنیم.  143
متوسط

از تالس هیچ گونه نوشته اي باقی نمانده است؛ تنها از روي نوشته هاي فیلسوفان بعدي می توان از افکار او آگاه شد.  144
متوسط

دقت داشته باشید از تالس نوشته اي باقی نمانده است نه اینکه هیچ اثر مکتوبی ننوشته باشد.  145
سخت

فیلسوف مورد نظر گزنوفانس است که آثار مختصري از او باقی مانده است.   146
از تالس هیچ گونه نوشته اي باقی نمانده است.

سخت
گزینۀ  به ترتیب بیانگر نظریات هراکلیتوس، تالس و فیثاغورس می باشد.  147

متوسط
توضیحات داده شده مربوط به تالس است و به نظر او آب مادة اولیۀ موجودات است.  148

سخت
به نظر هراکلیتوس آتش همواره در حال سوختن و تبدیل شدن است. در این تغییر و تبدیل ها است که اشکال گوناگون پدیدار می شوند و ظاهر می گردند.  149

دقت داشته باشید چنانچه صحبت از شکل هاي هندسی شود، مربوط به فیثاغورس است.
متوسط

پارمنیدس براي نخستین بار مفهوم بودن و شدن را مطرح کرد و به همین دلیل افالطون و ارسطو براي او ارزش زیادي قائل بوده اند.  150
متوسط

اگر «دو مفهوم کلی از جهت صدق بر افرادشان» با هم مقایسه شوند، چهار حالت رخ خواهد داد که به این چهار حالت نسبت هاي چهارگاه یا نسب اربع گفته  151

می شود. در گزینه ي  کلمه ي کلی نیامده است.
سخت

علت و معلول: بعضی علت ها معلول هستند بعضی علت ها معلول نیستند (مانند خداوند)؛ بعضی معلول ها علت هستند؛ بعضی معلول ها علت نیستند   عموم و  152
خصوص من وجه

واجب بالغیر و ممکن بالذات: هر واجب بالغیري ممکن بالذات است؛ بعضی ممکن بالذات ها واجب بالغیر هستند (به واسطه داشتن علت)؛

بعضی ممکن بالذات ها واجب بالغیر نیستند (به واسطه نداشتن علت و در همان مرحله ممکن بالذات می مانند و موجود نمی شوند)   عموم و خصوص مطلق

واجب بالغیر و واجب بالذات: هیچ واجب بالغیري واجب بالذات نیست؛ هیچ واجب بالذاتی واجب بالغیر نیست.   تباین

- هر پدیده اي که موجود شده است، ممکن بالذات و واجب بالغیر (غیر یعنی دیگري و بالغیر یعنی به - واجب بالذات فقط خداوند است  - همه عالم به جز خداوند، ممکن بالذات هستند  تذکر: 
واسطه دیگري) است.

سخت
تمامی مفاهیم خیالی و وهمی از قبیل: دیو، ققنوس، اژدهاي سه سر و ... مفاهیمی کلی هستند و هر چند در خارج وجود ندارند، اما فرض آنها محال نیست.  153

سخت
رابطه ي بین فکر و تصور، رابطه ي تباین است که دو قضیه ي سالبه به دست می دهد. به این صورت که: هیچ فکري تصور نیست و هیچ تصوري فکر نیست؛ پس  154

آن را با «هیچ» که سور کلی است، در جمالت سلبی نشان می دهیم.
سخت

جانوران و بی مهره ها: عموم و خصوص مطلق  155
مهره داران و بی مهره ها: تباین

خزندگان و پرندگان: تباین
پرندگان و مهره داران: عموم و خصوص مطلق

متوسط
در یک دسته بندي معموًال، از مفهومی «عام» آغاز می کنیم و به مفهومی «خاص» می رسیم. الزم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقۀ دیگر رابطۀ «عموم و  156

خصوص مطلق» داشته باشند (مانند: موجودات > موجودات مادي > جانداران > جانوران > مهره داران > پرندگان.)
متوسط

باتوجه به این که هیچ موحدي مشرك نیست و هیچ مشرکی موحد نیست، رابطۀ این دو مفهوم تباین است. هم چنین هر ایرانی آسیایی است و برخی آسیایی ها  157
ایرانی هستند؛ پس رابطۀ آن ها عموم و خصوص مطلق است. ارتباط این مفاهیم به ترتیب با مفاهیم ماشین و چرخ (تباین: هیچ ماشینی چرخ نیست و هیچ چرخی ماشین نیست) و جسم و جامد

(عموم و خصوص مطلق: هر جامدي جسم است، اما بعضی از جسم ها جامداند و بعضی ها جامد نیستند) مطابق است.
سخت

مفهوم جزئی، مفهومی است که مصداق آن کامًال مشخص است و قابلیت انطباق بر پیش از یک مورد را ندارد.  158
مفهوم کلی مفهومی است که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد، خواه این مورد، از موارد واقعی خارجی باشد یا از موارد فرضی.
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، از مفهومی «عام» آغاز می کنیم و به مفهومی «خاص» می رسیم. الزم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقۀ دیگر رابطۀ «عموم و

 است. هم چنین هر ایرانی آسیایی است و برخی آسیایی ها
 است. ارتباط این مفاهیم به ترتیب با مفاهیم ماشین و چرخ (تباین: هیچ ماشینی چرخ نیست و هیچ چرخی ماشین نیست) و جسم و جامد

 مشخص است و قابلیت انطباق بر پیش از یک مورد را ندارد.

www.alirezaafshar.org



مفاهیم تخیلی و ارزشی مانند دریاي جیوه و عدالت جزو مفاهیم کلی هستند.
متوسط

مفهوم جزئی: ارسطو  159
مفاهیم کلی: تعریف، انسان، حیوان، ناطق

متوسط
وصف مطرح شده در صورت سؤال می تواند هم بیانگر مفاهیم کلی و هم بیانگر مفاهیم جزئی باشد. مثًال مفهوم «خدا» یک مفهوم کلی است؛ هرچند یک مصداق  160
در خارج دارد، اما ذهن انسان می تواند خدایان متعددي را در ذهن بسازد (کما اینکه در بسیاري از تمدن هاي باستان اعتقاد به خدایان متکثر وجود داشته است). از طرفی یک مفهوم جزئی مانند

«حافظ» هم این گونه است که یک مصداق دارد و امکان ندارد مصداق دیگري داشته باشد.
متوسط
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