
1  عیِّن الخطأ:

«اِجَعلوا صدَق الَحدیِث مع النِّاس فی لسانُکم»: راستگویی با مردم را در زبانتان قرار دهید.

«یرَحُم اُهللا َمن َیعَمُل صالِحًا لآلخریَن»: خداوند رحم می کند به کسی که براي دیگران کاري نیکو می کند.

«أنُظر إلی النِّاس فی الّدنیا و أعمُل مع األفاضِل»: در دنیا به مردم بنگر و با شایستگان زندگی کن.

راعۀ: َتحُصُد ِمنُه الُخسراَن:»: دشمنی مثل کشاورزي است؛ از آن زیان درو می کنی. «الُعدواُن کالزِّ

عیِّن األصّح واألدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم:  2
عاب!»: «طریُق الحّق لیَس َمفروشًا باألزهار، فال تخافوا الصِّ

مسیر حق از شکوفه ها پوشیده نشده است، پس از دشواري نترسیدید! راه حق پوشیده از گل ها نیست، بنابراین از سختی ها نترسیدند!

مسیر حق با گل فرش نشده است، بنابراین نباید از سختی ها بترسید! راه حق پوشیده از شکوفه ها نیست، پس از سختی ها نترسید!

3  عیِّن الخطأ:

 «لیس فی هذه القریۀ البعیدة إدارة لتسلیم الّرسائل و اِستالمها.»: در این روستاي دور، اداره اي براي تحویل دادن نامه ها و دریافت ها نیست.

افۀ یا ممّرضۀ؟»: اي خانم پرستار، یک دماسنج و باند زخم داري؟  «هل عندك محرار و لفَّ

 «نََزل الّطّیارون من الطائرات الحربّیۀ لیلَۀ أمس.»: خلبانان را شب گذشته از هواپیماي جنگی پایین آوردند.

 «هل جزاء اإلحسان إّال اإلحسان.»: آیا پاداش نیکی به جز نیکی است؟!

4  َعیَّن الُمبتدا:

ائریَن!  اعیَن!  َتحویل الهدف إلی غایۀ ملموسۀ ناِفٌع!  إلتقط أجَمل الّصور واحد من الزِّ  تقّدم فی الدروس أکثر تالمیذنا!  أضاع وقته أحد الّزمالء السَّ

5  عیِّن الّصحیح:

م الَمرء الّصالح األطعمۀ بیَن الفقرا و المساکین.»: انسان نیکوکار غذاها را بین فقیران و بیچارگان تقسیم کرد.  «َقسَّ

 «ُخمس سّکان العالَم من المسلمین.»: پنجاه درصد ساکنان جهان از مسلمانان هستند.

 «أعطانی هذه األدویۀ الّصیدلّی لُصداعی.»: این داروها را داروخانه دار براي سردردم داد.

 «فی هذا المطعم من مدینتنا ُتطَبخ أطعمۀ طیّبۀ لِضیوفنا األعّزاء»: در این رستوران از شهر ما، غذاهاي خوبی براي مهمانان عزیزمان می پزند.

6  عیِّن الخطأ:

ا فی َزرع المحاصیل الزراعّیۀ لبلدنا.»: آن کشاورز کوشا، نقش مهمی را در کشت محصوالت زراعی براي کشورمان ایفا می کند.  «یؤّدي ذلک الفّالح المجّد َدوراً مهمًّ

ع الّناس حول المرأة المصدومۀ لُیساعدوها.»: در خیابان هشتم، مردم اطراف زن آسیب دیده جمع شدند تا به او یاري برسانند.  «فی الّشارع الّتاسع َتَجمَّ

 «َعَزمت أن أتعّلم الّلغۀ العربّیۀ جیِّداً بمساعدة اُستاذي الحاذق.» تصمیم گرفتم که با کمک استاد ماهرم، زبان عربی را به خوبی یاد بگیرم.

 «لکّل َذنٍب توبٌۀ إّال سوَء الُخُلق.»: هر گناهی جز بداخالقی توبه اي دارد.

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام جدید 15 آذر

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 180

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

7  أيُّ عبارٍة فیها جملٌۀ َوصفّیه؟

 َرَأیُت َرُجًال َفَسلَّمُت َعَلیِه.  ِتلَک اَألزهاُر َتجِذُب العیوَن لَِجمالها و عطِرها. 

 فی هذا الَمعمل ُکلُّ واحٍد َیقوُم بَِعمٍل لُِیفیَد الَمجتمَع.  لی َصدیٌق ُأِحبُُّه کثیراً لِِصدِقِه و َأَدبه. 

8  ما ُهَو الّسؤال المناسُب للعبارة: 
  «کانوا ُیشاِهدوَن التلفاَز َمَع بَعض.»

 َمن کاَن ُیشاِهُد التلفاَز؟  ماذا کانوا َیفعلوَن؟  َمتی کانوا ُیشاِهدوَن التلفاَز؟  هل کانوا ُیشاِهدوَن التِّلفاَز؟ 

1

مالها و عطِرها.

َلفاَزلفاَز؟ ِّ التِّلفاز التلفاز التِّ َشاِهدوَنشاِهدوَن ُهل کانوا ُیشاِهدونهل کانوا یشاِهدونهل کانوا ُی

www.alirezaafshar.org



حیح حول نوع الکلمات. ِن الصَّ 9  َعیِّ

مِس. / اسم مبالغه  ِۀ الشَّ  َأخی ُمصلِّح الّسیِّارات، َیعَمُل لَیًال و نَهاراً. / اسم مفعول  اِْسَتعِمل الّنّظارات لِلوقایۀ َعن اَألضرار الّناتجۀ ِمن اشعَّ

 َتکلَّم بوضوح ألفَهمک یا ابنی. / فعل ماٍض  اِقتربَت الحافلُۀ ِمَن الَموقِف َفَتَوقََّفت فیه. / مصدر 

حیحۀ لـ: «الِجرم، َالَحدید، َالّطین» 10  ما ِهَی التَّرَجَمۀ الصَّ

جسم، آهن، خاك مرطوب پیکر، آهن، ِگل پیکر، فلز، خاك جسم، مس، سرشت

َسِب َیْبَتِعُد النُّاس عنه .................. .» َأکمل الفراَغین بِما ُهَو المناسب. 11  «َمْن ُیفاِخُر .................. بِالنَّ

 ُحسنًا - َقبَل یوم  َجهًال - َیومًا بَعَد َیوٍم  عاَدًة - جهًال  َجهًال - ِإحسانًا 

12  ما هی الَکِلمُۀ َغیُر المناسبِۀ لتکمیل العبارة: «ِإنَّ اّهللا َقد َوَهَب اإلنساَن نَِعمًا کثیرة .................. اکثَر النِّاس ال َیشُکروَن.»

ِد بَِأنَّ   ولکنَّ  ال شکَّ بَِأنَّ  لَْیَت  ِمَن اْلُمَؤکَّ

حیح َعِن المتضاّد او المترادف. 13  َعیِّن الصَّ

 داء = َمَرض  اِمرئ = اِمرأة  خاِئن  فاِئز  َیغِفُر = َیْسَتْغِفُر 

حیح َعِن ترَجَمۀ: «فیا لیتَک تفوز فی الُمسابَقِۀ بَعد ما َخِسرَت فی ُمسابَِقَتْیِن ُمتَتالَیتیِن، لَِتْفَرح أسرُتَک بِذلَک» 14  َعّین الصَّ

کاش در مسابقه می بردي پس از دو شکست در مسابقه هاي پی در پی تا خانواده ات را شاد کنی.

شاید تو در مسابقه برنده شوي پس از آنکه در دو مسابقه پشت هم برنده نشدي تا خانواده ات خوشحال شوند.

چه بسا در مسابقه برنده شوي پس از آنکه در دو مسابقه پی در پی شکست خوردي، تا خانواده ات را با آن شاد کنی.

اي کاش در مسابقه برنده شوي پس از آنکه در دو مسابقه پشت هم شکست خوردي تا خانواده ات از آن خوشحال شوند.

حیحۀ. ِن التَّرجَمۀ الصَّ 15  َعیِّ

ن. انسان دو رو از محبت خیري نمی بیند.  ال خیَر فی ُودِّ امريٍء ُمتلوٍّ

 ال َمجاَل لِلُمجاَدلَِۀ ماداَم الَحَکُم عاِدًال. هیچ فرصتی براي بحث نیست مادامی که قاضی عادل بود.

 ُکلُّ َطعاٍم ال ُیذَکُر اْسُم اهللاِّ َعَلْیه، َفِانّما ُهَو داٌء و ال بَرَکَۀ فیه. همۀ غذاهایی که نام خداوند بر آن ذکر نشود تنها مریضی هستند و برکتی در آن ها نیست.

 ِإنَّ اهللاَّ لَذو َفْضٍل َعَلی النِّاس َو لِکنَّ َأکَثر النِّاس ال َیْشُکروَن. بی گمان خدا داراي بخششی بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاري نمی کنند.

حیُح لتکمیل الَفراَغْیِن:  16  ما ُهَو الصَّ
ْت بواِسَطۀ هِذه المادة  .................. األرض فی  .................. «بََنما» بِمقداٍر ِمَن الدینامیت بََلَغ َأْربَعیَن ُطنًا.»  «َو ِمَن األعماِل الَعظیمِۀ الّتی َتمَّ

 انهداِم – نَهر  َتفجیُر – َقناِة  ِإعمار – َقناِة  َتفجیر – ِجسِر 

17  عّین الخطأ فی المحّل األعرابّی لِما تحته خٌط:

 إنَّ العقالَء فی البالد ُممتازوَن حّقا! : خبر إنَّ کأنَّ دار الدنیا هی التی َتبقی و ال نَترکها! : خبر کأنَّ

 لَیَتنـي أجتِهُد طول الّسنوات الکثیرة من ُعمري! : اسم لَیَت لکنَّ التلمیذات الناجحات ثابِتات فی الّحیاة! : صفۀ و منصوب

َبِت ازدیاَد الحروب َو هذا ما لَم َیُکن فی ِذهِن نوبل ِعنَدما قاَم باختراعها» ها َسبَّ غم ِمن َفواِئِد الّدینامیت الَکثیرِة و لکنَّ حیح لِـ: «بِالرَّ 18  َعیِّن المفهوم الصَّ

 اِختراُع الدینامیت َأّدي إلَی ازدیاد الحروب دون أي فاِئدة تفیُد النَّاس.  لَْم َیخُطر فی باِل نوبل ما َسَیْحُدُث بَعَد اختراع الّدینامیت. 

ر نوبل ُمنُذ بِدایۀ اختراِع الّدینامیت بُِکلِّ جوانِب الموضوِع.   فواِئُد الدینامیت الکثیرة َسَترْت ُعیوبَها القلیلَۀ.  َقْد َفکَّ

«کاش همۀ دانش آموزان از تنبلی دوري کنند!»  19

 لیَت جمیع التالمیذ َقد ابَتعدوا عن الکسِل!  لعّل التالمیذ کّلهم ابتعدوا عن الّتکاسل! 

 لیَت جمیع التالمیذ یبَتعدوَن عن الکسِل!  لعّل التالمیذ کّلهم ُمبتعدوَن عن الّتکاسل! 
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َما قاَمما قاَم باختراعها» َن فی ِذهِن نوبل ِعنَدن فی ِذهِن نوبل ِعنَد

ّ اختراع الّد اختراع الّدینامیت.

ِ جوانِب الموضوِع جوانِب الموضوِع. لینامیت بِکلینامیت بُِکلِّ
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20    عّین األصّح و األدّق فی الجواِب للّترجمۀ :
  عیِّن الصحیح :

 إّن واجبکم الدفاع عن مظلومی العالم!:  همانا وظیفۀ شما دفاع از مظلومان جهان است!

 لَْن ترجع من ثغور بالد ك إّال بالفتح المبین! : از مرز هاي کشور باز نمی گردي مگر با پیروزي آشکار!

 أخذُت راتبی القلیل فساعدت المساکین بشی ء منه!: حقوق کمی گرفتم و با مقداري از آن به درماندگان کمک کردم!

 سافرُت إلی مناطق ایران المختلفۀ و شاھدتھا!:  به مناطق مختلف در ایران سفر کردم تا آن ها را مشاهده کنم!

در مصراع اّول ابیات همه ي گزینه ها به جز بیت گزینه ي ..................  اختیار شاعري بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه به کار رفته است.  21

 سوي گورش هم به پاي خویش برد  رفت خادم وان جوان را پیش برد 

 زلف او در دست و او را پیش دید  آن جوان آن جا چو ننگ خویش دید 

 تا کدامین چیز بیند آن نگار  می ندانست آن گداي بی قرار 

 مجلسی می دید الحق چون نگار  چون درآمد آن جوان بی قرار 

بیت «طراوت رخت آب سمن تمام ببرد / رخت ز گل نم و از آفتاب نام ببرد» با کدام یک از ابیات زیر، هم وزن است؟  22

هنوز وقت نیامد که بگذري ز گناهم؟ دو هفته رفت که ننواختی به نیم نگاهم

تو را می بینم و میلم زیادت می شود هر دم مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم 

روزي به دستگیري ما رنجه کن قدم  گر دردسر نباشدت اي باد صبحدم 

برآ به چرخ حقایق دگر مگو ز خیال دو چشم اگر بگشادي به آفتاب وصال 

اگر بخواهیم ابیات زیر را به تریب داشتن آرایه هاي «تلمیح – ایهام – اسلوب معادله – تناقض» مرتب کنیم، کدام گزینه صحیح است؟  23
 الف) ما ز خود سوي تو گردانیم سر

ب) می رسد آزار بدگوهر به نزدیکان فزون
پ) دیدم و آن چشم دل  سیه که تو داري

ت) بینندة اسرار تو بس دوخته چشم است

 چون تویی از ما به ما نزدیک تر 
زخم اّول از نیام خود بود شمشیر را

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد
گویندة اسرار تو بس گنگ زبان است

پ – ت – ب – الف پ – ت – الف – ب الف – پ – ب – ت الف – ب – ت – پ

وزن بیت زیر کدام است؟  24
 شوق تو ساکن نگشت و مهر تو زایل»  «دور به آخر رسید و عمر به پایان

مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن مفتعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع

همۀ گزینه ها به جز گزینه .................. ویژگی زبانی دورة بازگشت و بیداري را از نظر واژگان بیان می کند.  25

دایرة واژگان گسترش یافت کاربرد واژه هایی مثل باد افره و َخلیدن

بسیاري از واژه هاي نو و فرنگی وارد شعر شد بی توجهی به واژگان کهن 

مفهوم «وطن» در کدام دوره وارد شعر و ادبیات فارسی شد؟  26

شعر دورة سبک هندي گزینۀ  و  شعر دورة سبک عراقی 24در شعر دورة بیداري

درون مایۀ نثر در سال هاي نزدیک به انقالب مشروطه چه چیزهایی بود؟  27

گزینۀ  و  تجدید خواهی توجه به شاعران گذشته 13آزادي و آزادي خواهی

در کدام گزینه یکی از شاخه هاي ارزنده که در نثر عصر بیداري چشم نواز است دیده می شود؟  28

دشمنی با استعمار و استبداد تنفر از خرافات طنز سیاسی-اجتماعی حقوق مدنی زنان

3
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شعر دورة سبک هندي

3گزینۀ  و 1گزینۀ  و گزینۀ  و 

دشمنی با استعمار و استبداد
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کدام بیت بر وزن «مفتعلن فاعالت مفتعلن فع» ساخته شده است؟  29

 دور مبادا سایۀ جانان  عشق چو باشد کم نشود جان 

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

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

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

همۀ آرایه هاي «تناقض، مراعات نظیر و تضاد» در کدام بیت به کار رفته است؟  30

 معنی خویش در نهان به تو داد  آفتاب ارچه صورتش پیداست

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

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

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

در کدام بیت «جناس همسان» وجود دارد؟  31

اي غایب از نظر که به معنی برابري  باز آي کز صبوري و دوري بسوختیم

یا مهر خویشتن ز دل ما بدر بري  یا دل به ما دهی چو دل ما به دست تست

پیغام دوستان برسانی بدان پري  اي مرغ اگر پري به سر کوي آن صنم

آنجا که باد زهره ندارد خبر بري  اي برق اگر به گوشۀ آن بام بگذري

در مصراع اول کدام ابیات، به ترتیب سجع «متوازي» و «مطّرف» دیده می شود؟  32
الف) نگشوده مژگان چون شرر از خویش کن قطع نظر/ این یک دو دم زحمت کش جامی و آغازي چرا؟

ب)با صد حدوث کیف و کم از مزرع ناز قدم/ یک ریشه بر شوخی نزد تخم دو عالم خرمنت
ج)هر چه دمد زین بهار نشئه ي آفت شمار/ در رگ گل آب نیست خون بحل می رود

د)چون نفس از الفت دل پاي تو فرسود به گل/ ریشه ي وحشت ثمري از قفس دانه برآ
ه)داغ معاش خودیم غفلت فاش خودیم/ غیرتراش خودیم آینه از ما جداست

و)نشود خمار شبنم می جام انفعالم/ چو سحر چه مغز چیند سر خالی از هوایت

د، ج، هـ - الف، و، ب ج، الف، د - ب، هـ، و  و، الف، ج - هـ، ب، د الف، ج، هـ - ب، د، و

در کدام یک از گزینه هاي زیر تمام آرایه هاي «واج آرایی، موازنه و بیش از یک استعاره» دیده می شود؟  33

 خراب بادة لعل تو هوشیارانند  غالم نرگس مست تو تاجدارانند

 این دل زار و نزار اشک بارانم چو شمع  در میان آب و آتش هم چنان سرگرم توست

 خاك بازار نیرزم که بر او می گذري  بخت آیینه ندارم که در او می نگري

 هم خطواتش متقارب به هم   هم حرکاتش متناسب به هم

در کدام بیت، موازنه وجود ندارد؟  34

چرا ساقی نمی گوید درودي؟ چرا مطرب نمی خواند سرودي؟

نگاري کز دو یاقوتش همی شهد و شکر ریزد بهاري کز دور رخسارش همی شمس و قیر خیزد   

بگفت آري چو خواب آید، کجا خواب؟ بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟

وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید این لطافت کز لب لعل تو من گفتم که گفت

نوع سجع در کدام گزینه متفاوت است؟  35

آن که بر دینار دسترس ندارد، در همه دنیا کس ندارد. هیزم درویشان را خریدي به حیف و توانگران را دادي به طرح.

گاه از ندیدن خّط مکتوب منتعش و گاه از ندیدن روي مطلوب، مشتعل. ُملک بی دین باطل است و دین بی ُملک، ضایع
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آن که بر دینار دسترس ندارد، در همه دنیا کس ندارد.

 مکتوب منتعش و گاه از ندیدن روي مطلوب، مشتعل.
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در تمام گزینه هاي زیر، به جز گزینۀ .................. آرایۀ «واژه آرایی» وجود دارد.  36

بیچاره ما که پیش تو از خاك کمتریم  از جرعۀ تو خاك زمین دّر و لعل یافت

 چون تواند بود کس زنده به عشق   شاه گفتش اي سرافکنده به عشق

 نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد  خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

 ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روي  روي جانان طلبی آینه را قابل ساز

در همۀ گزینه ها به جز  .................. سجع یافت می شود.  37

شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم گفت که شیخی و سري پیشرو و راهبري

زانک من از لطف و کرم سوي تو آینده شدم  گفت مرا دولت نو راه مرو رنجه مشو

رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم  گفت که دیوانه نه اي الیق این خانه نه اي

از روش قبۀ دل گنبد دوار شدم  غلغله اي می شنوم روز و شب از قبۀ دل

در کدام گزینه ها به ترتیب سجع مطرف، سجع متوازي و سجع متوازن یافت می شود؟  38
الف) اگر بیم نمایی و آگه کنی ایشان را یا نکنی یکسان است بر ایشان نگروند و گردن ننهند.

ب) آه از قسمی که پیش از من رفته، فغان از گفتاري که خودرایی گفته.
پ) پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار، نه طاقت صبر و نه یاراي گفتار.

ت) فالن، داراي عزمی است متین و طبعی کریم.
ث) تو را آن باید که َمَنت پسندم، دوست پسند باید نه شهر پسند.

الف، پ، ب پ، ث، ت ب، پ، ت الف، ت، ب

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. جناس ناهمسان اختالفی و افزایشی وجود دارد.  39

 شمشیر ما که تا به کنون در نیام بود  جوهر نمی نمود ز زنگار نام و ننگ

 قاف را عنقا چه سان در زیر پر پنهان کند  صبر و طاقت برنمی آید به کوه درد و غم

 تا به روز آید آخر این شب تار  در سر زلف یار دل بندیم

 به گرد ماه مشکین دام را دید  چو شاه آن ماه سیم اندام را دید

در کدام بیت آرایه هاي «جناس همسان – تکرار – ایهام تناسب – کنایه – تشبیه» تمامًا یافت می شود؟  40

 خاطر آشفته ام امشب ز پریشانِی دوش  دوش گیسوي تو را ریخته دیدم بر دوش

 از مهر و ماه مهر به کلّی بریده ام  تا مهر ماه چهرة تو در دلم نشست

 چو تیغ مرگ ببینی رخ تو گیرد چین  ز روم تا در چین گر به تیغ بگشایی

 امشب اي دوست چه تدبیر که بگذشت ز دوش  دوش سیالب غمت تا به سر زانو بود

با استفاده از ارقام فرد یک رقمی، چند عدد  رقمی کوچک تر از  می توان نوشت؟  41240

10201516

تعداد جایگشت هاي حروف کلمه ي  به شرط آن که حروف یکسان کنار هم قرار بگیرند، کدام است؟  42

12072014406 2 2 2

اختالف تعداد اعداد  رقمی و  رقمی که با ارقام   و بدون تکرار ارقام می توان نوشت برابر  ..................  است  43

صفر

541 2 3 4 5

215

با ارقام  چند عدد  رقمی زوج بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟  440 1 2 3 4 55

600288420312
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 به شرط آن که حروف یکسان کنار هم قرار بگیرند، کدام است؟

6 2 2 2

اختالف تعداد اعداد  رقمی و  رقمی که با ارقام   و بدون تکرار ارقام می توان نوشت برابر  ..................  است  
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در یک دوره بازي  تیم شرکت کرده اند. اگر بازي ها رفت و برگشت باشد و همۀ تیم ها با هم بازي داشته باشند، در پایان دور رفت چند بازي  45
انجام شده است؟

10

9010018045

با حروف کلمۀ «جهان گیر» چند کلمۀ  حرفی و بدون تکرار حروف می توان نوشت که شامل کلمۀ «جهان» باشد؟  467

647120

با ارقام  و بدون تکرار ارقام چند عدد چهاررقمی مضرب  می توان نوشت؟  47«0 1 7 5 9»5

24484230

A

C

B
S در شکل زیر کدام پیشامد هاشور زده شده است؟  48

با حروف کلمۀ «خوارزمی» به چند طریق می توان کلمۀ  حرفی (بامعنی یا بی معنی) نوشت به  طوري که کلمۀ  حرفی بدون نقطه باشد و به حرف  49
«ي» ختم شود؟ (تکرار حروف جایز نیست.)

55

1201002412

از بین  کتاب ریاضی متفاوت و  کتاب فیزیک متفاوت، می خواهیم  کتاب انتخاب کنیم به طوري که حداقل یک کتاب ریاضی انتخاب شود،  50
چند حالت ممکن است؟

543

40508090

اگر  یک تابع باشد،  کدام است؟  51

هیچ مقداري براي  وجود ندارد. فقط  فقط 

4 5 4 11 8 22 2 2

444

اگر  و  در این صورت حاصل  با توجه به تابع زیر کدام است؟  52

صفر

31

1 2 3 1 0 0 2 3

121

2

2-

ضابطۀ تابع زیر به کدام شکل است؟  53

2
0

2

2
0
2

2
2

2
2

2
0

2

0
0
0

2
2

0
0

خط  نمودار تابع   را در چند نقطه قطع می کند؟  54

صفر

4
2 1
0

42

0
0
0

123

در تابع ثابت   است. در این صورت حاصل   کدام است؟  553 4 3 4 ،2 22

221
2

1
2

تابع چند ضابطه اي  مفروض است. خط به معادلۀ  این تابع را در دو نقطه قطع می کند.  56

مساحت محدود بین نمودار تابع و این خط کدام است؟

4
1

3 7

3
3 2

2
2

21151824
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  است. در این صورت حاصل   کدام است؟2  است. در این صورت حاصل   کدام است؟  است. در این صورت حاصل   کدام است؟

1
2

 مفروض است. خط به معادلۀ  این تابع را در دو نقطه قطع می کند.
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، در این صورت  چه مقادیري را اختیار می کند؟ اگر در تابع ثابت  داشته باشیم:   572 2

1 21 10 10 1

اگر  باشد و  در این صورت مقدار  برابر کدام گزینه است؟  585 1 1 3 2 4 0 5 4 60 5

0123

در تابع با ضابطۀ  حاصل  کدام است؟  59

صفر

13
1 12

62

10 624

اگر هر سه زوج مرتب  و  و  بر روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم باشند،  کدام است؟  603 4220 21

3226

تفاوت و شکاف عمیق بین کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته مربوط به کدام مورد است؟  61

سطح درآمد ملی

سطح درآمد سرانه

تمامی شاخص هاي توسعه با درجات متفاوت

درصد نرخ بی سوادي بزرگساالن ـ نرخ و مرگ و میر نوزادان ـ امید به زندگی در بدو تولد

کدام گزینه مبین پاسخ درست پرسش هاي زیر است؟  62
الف) کدام مورد از راه هاي تأمین منابع مالی در گذشته نمی باشد؟

ب) بورس از چه طریقی زمینه ي جمع آوري و به کارگیري سرمایه هاي مالی را فراهم می آورد؟
ج) اولین کاري که براي سرمایه گذاري در بورس باید انجام داد، چیست؟

الف) قرض گرفتن از افراد داراي اعتبار   ب) قیمت گذاري اوراق بهادار   ج) تکمیل برگه ي درخواست خرید

الف) ارث   ب) قیمت گذاري اوراق بهادار   ج) تکمیل برگه ي درخواست جدید

الف) صدور اوراق بهادار   ب) برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه   ج) گرفتن شناسه ي معامالتی

الف) قرض گرفتن از بانک ها   ب) برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه   ج) گرفتن شناسه ي معامالتی

جدول زیر مبیّن شاخص هاي توسعه ي سه کشور مختلف است:  63
الف) در کدام کشور «شاخص رشد» با «شاخص توسعه» هماهنگ است و در کدام کشور این هماهنگی وجود ندارد؟

ب) نرخ امید به زندگی در «نروژ»، تولید ناخالص داخلی سرانه در «چین» و نرخ با سوادي در «موزامبیک» به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟
 

ردیف  
 نرخ مرگ و میر نوزادان (در هرشاخص ها

هزار تولد)
امید به زندگی

(سال) 
 نرخ با سوادي بزرگساالن

(به درصد)
تولید ناخالص داخلی سرانه (به دالر ثابت سال 

( کشورها

حدود ؟نروژ
چین

 موزامبیک

الف) چین - موزامبیک   ب)  -  -  الف) موزامبیک - نروژ   ب)  -  - 

الف) موزامبیک - چین   ب)  -  -  الف) نروژ - چین   ب)  -  - 

2011

12٫310062448

؟210٫97595٫1

1070؟361٫555٫1

50107084٫381٫61152550٫6

50107084٫381٫61152550٫6
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الف) چین - موزامبیک   ب)  -  - 

الف) موزامبیک - چین   ب)  -  - 

1070

50٫6الف) چین - موزامبیک   ب)  -  - 11525الف) چین - موزامبیک   ب)  -  - 

50٫6الف) موزامبیک - چین   ب)  -  - 11525الف) موزامبیک - چین   ب)  -  - 
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کشورهاي «موزامبیک – چین – قطر – نروژ» را در نظر بگیرید.  64

» در قطر و «نرخ باسوادي بزرگساالن» در نروژ کدام است؟ الف) «تولید ناخالص داخلی سرانۀ ساالنه به قیمت هاي سال 
ب) کدام گزینه در رابطه با این کشورها نادرست است؟

الف)  دالر – حدود  درصد، ب) چین با داشتن یک مادة گرانبهاي معدنی و صادرات زیادي از آن، امکان دستیابی به درآمد سرانۀ زیاد را دارد.

الف)   دالر -   درصد، ب) نروژ با نداشتن درآمد سرانۀ نه چندان زیاد از نظر بسیاري از شاخص هاي توسعه وضعیت نسبتًا مطلوبی دارد.

 الف)  دالر -   درصد، ب) همواره می توان در مورد این کشورها از درآمد سرانه به عنوان معیاري براي سنجش «توسعه» نیز استفاده کرد.

  دالر – حدود  درصد، ب) «نرخ باسوادي بزرگساالن» در موزامبیک،   درصد است.

2011

127562100

6244895٫1

6244895٫1

12756210050٫6

به چه دلیل افراد باید فقط سرمایه هاي مازاد خود را بیاورند و به بورس نگاه کوتاه مدت نکنند؟  65

همه تخم مرغ ها را در بورس نباید در یک سبد گذاشت. بازار سرمایه محل عایدي و ریسک است.

در بورس باید سبد سهام تشکیل داد. بازار سرمایه حجم سرمایه گذاري را افزایش می دهد.

اولین کاري که براي سرمایه گذاري در بورس باید انجام داد، چیست و کدام مورد دربارة «سرمایه گذاري در بورس» درست است؟  66

گرفتن شناسۀ معامالتی - افراد باید همۀ سرمایه هاي خود را به بورس بیاورند و به بورس نگاه کوتاه مدت کنند.

تقاضاي برگۀ درخواست خرید از کارگزار - افراد باید به بورس نگاه کوتاه مدت داشته باشند.

گرفتن شناسۀ معامالتی - بازار سرمایه هم محل عایدي و هم خطر (ریسک) است.

تقاضاي برگۀ درخواست خرید از کارگزار - افراد باید فقط سرمایه هاي مازاد خود را به بازار سرمایه بیاورند.

هر یک از فعالیت هاي زیر، از سوي بازار سرمایه به ترتیب چه آثار و نتایجی در اقتصاد جامعه به دنبال دارد؟  67
الف) تشویق کردن مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي

ب) برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سرمایه
ج) بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار

الف) تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند. ب) حجم سرمایه گذاري در جامعه را افزایش می دهد. ج) در کاهش نرخ تورم مؤثر است.

الف) در کاهش نرخ تورم مؤثر است. ب) معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند. ج) تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند.

الف) در کاهش نرخ تورم مؤثر است. ب) حجم سرمایه گذاري در جامعه را افزایش می دهد. ج) تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند.

الف) تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند. ب) معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.ج) حجم سرمایه گذاري در جامعه را افزایش می دهد.

با توجه به اطالعات فرضی مربوط به سال  در کشور  از خاورمیانه و کشور  از شرق آسیا که در جدول زیر آورده شده است، به ترتیب:  68

الف) درآمد سرانه هریک از کشورهاي  و  بر حسب دالر  ثابت سال  چقدر است؟
ب) کدام کشور رشد اقتصادي بیش تري دارد؟

واحدکشور
پول

ارزش واحد پول کشور برحسب دالر  ثابت

سال 

درآمد ملی به واحد پولیجمعیت کل
کشور

 میلیون دینار =  دالردینارخاورمیانه اي 
نفر

 میلیون دینار

 میلیون رینگت =  دالررینگتآسیاي شرقی
نفر

 میلیون
رینگت

الف)  دالر -  دالر، ب) کشور  الف)  دالر -  دالر، ب) کشور 

الف)  دالر -  دالر، ب) کشور  الف)  دالر -  دالر، ب) کشور 

2017

2011

2011

314108 000

41301 800 000

9 000180 00015 0009 000

27 0009 0009 00015 000
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الف)  دالر -  دالر، ب) کشور 

الف)  دالر -  دالر، ب) کشور 
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کدام نتیجه گیري با توجه به جدول زیر صحیح است و کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ درست و کامل جاهاي خالی جدول است؟  69

متوسط درصد نرخگروه کشورها
 باسوادي بزرگساالن

 (به طور متوسط)

متوسط نرخ  مرگ 
ومیر نوزادان  (در هر 

 نفر)

متوسط امید به
زندگی  در آغاز

تولد

درآمد
سرانۀ ساالنه

 کشور با
توسعۀ  انسانی

زیاد

نزدیک به 

 کشور با
توسعۀ  انسانی

ضعیف

کمتر از 

 دالر

هماهنگی سطح توسعه و سطح رشد در مورد بیشتر جوامع امروزي صادق است. -  - کمتر از  دالر - 

تفاوت و شکاف عمیق بین «کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته» تنها به «سطح درآمد سرانه» محدود می شود. -  - بیشتر از  دالر - 

تفاوت و شکاف عمیق بین «کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته» به هیچ وجه به «سطح درآمد سرانه» محدود نمی شود و تقریبًا در تمامی «شاخص هاي توسعه» البته با درجات
مختلف وجود دارد. -  - بیشتر از  دالر - 

براي اندازه گیري توسعه در کنار درآمد سرانه از معیارهاي دیگري نیز استفاده می شود. -  - کمتر از  دالر - 

1000

49100612

4357٫1360٫5
1600

8540 00089٫4

80٫540 00084٫9

80٫540 00089٫4

8540 00084٫9

با توجه به جدول زیر، به ترتیب عبارت کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است و جاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟  70
نرخ مرگ و میر نوزادان (درشاخص ها

هر هزار تولد)
نرخ باسوادي

بزرگساالن (به درصد)
تولید ناخالص داخلی سرانه (به دالر

( ثابت سال  کشورها

جحدود الفنروژ رتبه اول

موزامبیک/

رتبه 

ب

الف) کدام ارقام به ترتیب، جاهاي خالی جدول را به درستی تکمیل می کنند؟
ب) در مورد توسعه نمی توان گفت  .................. 

چ) با مقایسۀ این دو کشور، چه نتیجه اي حاصل می شود؟

، ب) دستیابی به آن، عالوه بر رشد اقتصادي مستلزم دستیابی به برخی شاخص هاي دیگر است. ج) هماهنگی سطح توسعه و سطح رشد در مورد الف) 
بیشتر جوامع امروزي صادق است.

الف)  ب) هر توسعه اي را نمی توان رشد دانست. ج) سطح پایین توسعه در کشور موزامبیک با سطح پایین رشد در این کشور هماهنگی دارد.

الف)  ب) با محاسبۀ شاخص  متوجه می شویم که کشورهاي با درآمد سرانۀ مشابه، معموًال توسعۀ انسانی مشابه نیز دارند. ج) با قدري مسامحه
می توان از درآمد سرانه به عنوان معیاري براي سنجش توسعه نیز استفاده کرد.

الف)  ب) نتایج توسعه ممکن است در زمان طوالنی تري به دست آید. ج) نروژ با پیش بینی و اجراي برنامه هاي بلند مدت توانسته در وضعیت
شاخص هاي توسعۀ خود، بهبود نسبی ایجاد کند.

2011

100

180
61٫51070

62448 75٫4 2٫3

62448 50٫6 2٫3

15090 75٫4 14٫4

15090 50٫6 14٫4

مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات در حافظۀ کوتاه مدت چیست؟  71

فرایند فیزیولوژیکی که در سلول هاي مغز صورت می گیرد. محو شدن مواد اطالعاتی حافظه به دلیل گذشت زمان

( ) و ( گزینۀ ( 13جایگزینی مواد اطالعات با مواد جدید
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 ب) نتایج توسعه ممکن است در زمان طوالنی تري به دست آید. ج) نروژ با پیش بینی و اجراي برنامه هاي بلند مدت توانسته در وضعیت

فرایند فیزیولوژیکی که در سلول هاي مغز صورت می گیرد.
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با توجه به متن زیر کدام گزینه صحیح است؟  72
«چهار خلبان براي آزمون استخدامی در ارتش حاضر می شوند. خلبان اول در گذشته براي مدت بسیار کوتاهی با محر ك هاي آزمون تمرین کرده است.
وي پس از پرواز، سعی می کند عالمت اصلی حاضر را ردیابی کند اما نمی تواند تمرکز کافی و مورد انتظار خود را به جا آورد و متوجه هدف نمی شود.
خلبان دوم که تالش زیاد و سبک زندگی سالم و مناسبی دارد تمرکز خود را بر کنار گذاشتن عالمت هاي غایب قرار می دهد تا از این طریق هدف اصلی را
پیدا کند وي نهایتًا هدف را می یابد. خلبان سوم مدت زیادي در آسمان پرواز می کند و زمین زیر پایش را نگاه می کند او همه چیز را مثل هم می بیند نهایتًا
او عالمت غایبی را ردگیري می کند. خلبان چهارم سعی می کند محیط را از جنبه هاي مختلف بررسی کند و با دید گاه هاي متفاوت آن را تحلیل کند وي

نهایتًا با تمرکز بر روي عالمت اصلی؛ هدف خود را پیدا می کند.»

خلبان دوم از عوامل ایجاد تمرکز تغییرات درونی محرك بهره برد و او با موقعیت ردیابی«اصابت با تصمیم درست» به هدف خود رسید.

خلبان سوم دچار عامل مانع تمرکز«یکنواختی و ثبات نسبی» شد و نهایتًا به موقعیت  ردیابی«هشدار کاذب» منجر گشت.

خلبان چهارم از عوامل ایجاد تمرکز«درگیري و انگیختگی ذهنی» بهره برد و او با موقعیت ردیابی« رد درست» به هدف خود رسید.

خلبان اول دچار مانع تمرکز«آشنایی نسبی محرك شد» و نهایتًا به موقعیت ردیابی«هشدار کاذب» دست یافت.

کدام گزینه نادرست است؟  73

مدت ذخیره سازي رد هاي حسی کوتاه است و به همین دلیل حجم رد هاي حسی کم است.

رد هاي حسی، در صورت توجه به اطالعات تبدیل می شوند.

حافظۀ کاري، عالوه بر ذخیره سازي کوتاه مدت، کمک خوبی براي تفکر است.

پس از دریافت اطالعات از طریق گیرنده هاي حسی، در کم تر از یک ثانیه ردي از آن در حافظه حسی ما می ماند.

جا هاي خالی در عبارت زیر به ترتیب با چه کلماتی به درستی تکمیل می شوند؟  74

)..........  رّدي از آن در حافظه «اطالعات محیط پیرامون ما ابتدا از طریق گیرنده هاي حسی  دریافت می شوند و سپس در مدت زمان کمتر از  ........(

)..........  به حافظه کوتاه مدت انتقال می یابند. حافظه کاري، عالوه بر ذخیره سازي کوتاه حسی ما می مانند. ردهاي حسی ذخیره شده، در صورت  ........(

)......... است.» مدت، کمک خوبی براي  .........(

نیم ثانیه - توجه - ادراك نیم ثانیه - تمرکز - تفکر یک ثانیه - توجه - تفکر یک ثانیه - تمرکز - ادراك

1

2

3

جمالت زیر به ترتیب در توصیف کدام یک از انواع حافظه آمده اند؟  75

) همانند یک تخته سیاه است که ذهن محاسباتش را بر روي آن انجام می دهد. )

) فضاي کار براي فعالیت جاري ذهن فراهم می کند. )

) نوع رمزگردانی آن حسی و گنجایش اندوزش آن، نامحدود است. )

کاري - بلند مدت - حسی کاري - کاري - حسی کوتاه مدت - کاري - بلند مدت کوتاه مدت - بلند مدت - حسی

1

2

3

کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟  76
الف) هدف از داشتن حافظۀ قوي چیست؟

ب) تکلیف اساسی بعد از حافظه به چه چیز مربوط می شود؟
ج) نقش حافظه چیست؟

د) کدام مورد یکی از مهم ترین اجزاي تفکر است؟

الف) پرورش تفکر ب) فراهم سازي داده هاي خام براي تفکر ج) شکل دهی به تفکر د) مهارت رمزگردانی معنادار

الف) شکل دهی به تفکر ب) پرورش تفکر ج) فراهم سازي داده هاي خام براي تفکر د) مهارت حل مسئله

الف) شکل دهی به تفکر ب) فراهم سازي داده هاي خام براي تفکر ج) پرورش تفکر د) مهارت رمزگردانی معنادار

الف) پرورش تفکر ب) شکل دهی به تفکر ج) فراهم سازي داده هاي خام براي تفکر د) مهارت حل مسئله

به ترتیب کدام مورد از عوامل ایجاد تمرکز و کدام یک از عوامل مانع تمرکز است؟  77

آشنایی نسبی با محرك – یکنواختی و ثبات نسبی یکنواختی و ثبات نسبی – درگیري و انگیختگی ذهنی

درگیري و انگیختگی ذهنی – تغییرات درونی محرك تغییرات درونی محرك – آشنایی نسبی با محرك
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 یکنواختی و ثبات نسبی

 تغییرات درونی محرك
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در متن زیر چه تعداد از عبارات غلط می باشد؟  78
«هدف از داشتن حافظۀ قوي پرورش تفکر می باشد. بسیاري از دانش آموزان تصور می کنند وقتی مطلبی را به حافظه سپردند، به همۀ هدف هاي آن درس
رسیده اند. این تصور اشتباه است. ما نمی خواهیم همانند رایانه فقط ذخیره کنندة اطالعات باشیم. تکلیف اساسی به بعد از حافظه، یعنی داشتن حافظۀ قوي
مربوط می شود و براي این که حافظه در شما شکل بگیرد، نیاز به پرورش تفکر دارید. حافظه ابزاري براي رسیدن به مهارت هاي مهم تر مثل تفکر نمی 

باشد. یکی از مهم ترین اجزاي تفکر (مهارت حل مسئله) می باشد.»

پنج دو چهار سه

کدام گزینه مرتبط با فرض زیر می باشد؟  79
«مریم به هنگام خرید مواد غذایی بسته بندي شده، محصولی را برمی گزیند که به نظرش نام تجاري آن محصول بسیار آشنا است. پس از خروج از

فروشگاه متوجه می شود که این نام تجاري، بارها از طریق تبلیغات تلویزیون به نمایش گذاشته شده بود.»

عادت کردن به یک محرك خاص به نحوي است که باعث می شود به تدریج کمتر و کمتر به آن محرك پرداخته شود.

احساس یک پدیده براي بار اول، ادراك دوبارة آن را تسهیل می کند.

شناخت محرك نامعین، تحت تأثیر ارائۀ پیشین محرك شبیه آن قرار می گیرد.

ارائۀ پیشین محرك، دریافت بعدي را آسان می کند.

استفاده از مثال هاي مختلف جهت تبیین یک مفهوم چگونه باعث تقویت حافظه می شود؟  80

رمزگردانی معنادار مطالعۀ چند حسی تمایزبخشی بسط معنایی

چه کسی میرزاتقی خان را با لقب «امیرکبیر» به صدارت برگزید؟  81

ناصرالدین شاه کریم خان آقامحمدخان محمدشاه

در کدام دوره به تشکیالت اداري ایران افزوده شد؟  82

کریم خان محمدشاه ناصرالدین شاه آقامحمدخان

اطالعات دقیق و جدید درباره تاریخ ایران با .................. کتیبه هاي .................. و .................. به دست آمد.  83

رمزگشایی - تخت جمشید و طاق بستان ترجمه - بیستون و تخت جمشید

ترجمه - بیستون و طاق بستان رمزگشایی - بیستون و طاق بستان

کدام توضیحات در ارتباط با سعید نفیسی صحیح می باشد؟  84

مؤلف کتاب زندگی شاه عباس اول در پنج جلد، مؤلف کتاب هاي درسی تاریخ و جغرافیا در دوران پهلوي

ادیب، تاریخ نگار، استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم آثار متعدد در تاریخ و ادبیات

ادیب، تاریخ نگار، مترجم، شاعر، استاد دانشگاه، مؤلف تاریخ تمدن ساسانی

تاریخ نگار، استاد دانشگاه، موسیقی پژوه، مؤلف و مصحح ده ها اثر تاریخی و ادبی

کدام شخصیت متفکر و سیاستمدار دورة قاجار و پهلوي است؟  85

محمدعلی مجتهدي مصدق فروغی علم

در کدام دوره شاهد فروکش کردن جنگ هاي داخلی و رشد و رونق صنایع دستی در ایران هستیم؟  86

افشاریان زندیان قاجاریان صفویان

سر هنري راولینسون که بود؟  87

دیپلمات آمریکایی در عصر قاجار شرق شناس انگلیسی مورخ روسی دیپلمات آمریکایی 

چرا میرزا فتحعلی خان آخوندزاده شیوة تاریخ نویسی رضاقلی خان هدایت را مورد انتقاد قرار داد؟  88

استفاده از تملق گویی به کار بردن الفاظ لطیف ادبی نشان دادن عالقه به مختصرنویسی استفاده از شعر در بیان رویدادها

کتاب «تاریخ گیتی گشا» اثر کیست و تاریخ چه دوره اي را دربرمی گیرد؟  89

میرزا محمدصادق موسوي - افشاریه میرزا مهدي خان استرآبادي - افشاریه

میرزا مهدي خان استرآبادي - زندیه میرزا محمدصادق موسوي - زندیه
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دیپلمات آمریکایی در عصر قاجار

استفاده از تملق گویی
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چرا برخی از روزنامه نگاران در خارج از کشور اقدام به نشر روزنامه هایی به زبان فارسی کردند و پس از کدام اتفاق، نشریات رشد سریعی پیدا  90
کردند؟

فقدان صنعت چاپ در داخل - شکست ایران در جنگ با روسیه ماهیت استبدادي حکومت - پیروزي انقالب مشروطه

فقدان صنعت چاپ  در داخل - پیروزي انقالب مشروطه ماهیت استبدادي حکومت - شکست ایران در جنگ با روسیه

صاحب نظران کدام مورد را کلید توسعۀ اقتصادي کشورها می دانند؟  91

گردشگري حمل و نقل استخراج نفت توسعۀ روابط بین الملل

در سال  میالدي چند کیلومتر خط لوله در سراسر جهان بوده است؟  92

بیش از  میلیون کیلومتر بیش از  میلیون کیلومتر بیش از  میلیون کیلومتر بیش از  میلیون کیلومتر

2014

24٫51٫53٫5

گزینۀ ..................  به شکل هاي مگاالپلیس اشاره می کند.  93

دنباله دار و طویل - مقطع و خطی کریدوري و خطی - دنباله دار و تکه تکه

خطی و کریدوري - خوشه اي و کهکشانی خطی و کهکشانی - دایره اي و پاره پاره

با به دست آمدن چه مالکی یک سکونتگاه شهر تلقی می شود؟  94

میزان رفاه میزان جمعیت امکانات اجتماعی امکانات مادي

952000  کامیون چند کانتینر را حمل می کنند؟

500010 00030002000

در ایران حدود چند هزار کیلومتر لولۀ نفتی کشیده شده است؟  96

24000340001400020000

کدام گزینه از علل اصلی عدم موفقیت اصالحات ارضی در ایران نمی باشد؟  97

مهاجرت روستاییان به شهرها واردات کاال از کشورهاي خارجی توجه به صنایع مونتاژ وابسته به خارج حمایت نکردن دولت از کشاورزان

کدام گزینه در رابطه با زاغه نشینی، نادرست است؟  98

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.

اصالحات ارضی از چه سالی در ایران انجام گرفت و نتیجۀ آن چه بود؟  99

1341133513411335 – بهبود وضع روستاییان – انهدام کشاورزي – انهدام کشاورزي – بهبود وضع روستاییان

همۀ عبارت ها دربارة تفاوت هاي شهر و روستا گزارة نادرستی را بیان می کنند، به  جز:  100

در شهرها فعالیت هاي متنوع در فضاهاي محدودتري متراکم شده اند. روستاها از تراکم جمعیتی باالتري برخوردار هستند.

در شهرها وابستگی اجتماعی و میزان همکاري افراد بیشتر است. روستاها درصد باالیی از اشتغال در بخش هاي صنعتی و خدماتی را دارند.

به چه دلیل خلیفۀ عباسی فرمان حکومت سیستان، کابل و بلخ را براي یعقوب لیث صفاري، ارسال نمود؟  101

کمک به خلیفه در جنگ با علویان و سرکوب این سلسله توسط صفاریان به جهت تسلط او بر این مناطق و قدرت نظامی یعقوب

موفقیت یعقوب در سرکوب خوارج و جهاد با کفار مرزهاي جنوبی موفقیت یعقوب در سرکوب خوارج و جهاد با کفار مرزهاي شرقی

کدام عبارت از میان عبارت هاي داده شده صحیح است؟  102

حاکمان ناحیۀ خوارزم، با وجود استقالل داخلی، از غزنویان اطاعت می کردند.

به حاکمان منطقۀ خوارزم، سلطان می گفتند.

اَتسز حاکم خوارزم ادعاي استقالل کرد.

تکش جانشین اَتسز با شکست دادن طغرل دوم، بر بخش وسیعی از ایران تسلط یافت.
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هنر کاشی کاري نیز در کنار توسعۀ .................. در دورة سلجوقیان به اوج خود رسید و استفاده از نقوش انسانی، گیاهی، جانوري و نیز نقوش  103
.................. براي تزیین بناهاي مذهبی و غیر مذهبی کاربرد فراوان یافت.

معماري - طبیعی سفالگري - طبیعی معماري - هندسی سفالگري - هندسی

به ترتیب در چه دوره هایی طریقت صوفیانه در ایران و مذهب شیعه در کشور به شدت گسترش یافت و کدام مورد از مهم ترین آثار هجوم  104
مغوالن به ایران نمی باشد؟

دوران ایلخانان و تیموریان - پس از قدرت یابی عباسیان - گسترش تصوف و تشیع

دوران مغوالن و تیموریان - پس از سقوط عباسیان - پیوند تصوف و مذهب اسماعیلیه

دوران ایلخانان و تیموریان - پس از قدرت یابی عباسیان - پیوند تصوف و تشیع

دوران مغوالن و تیموریان - پس از سقوط عباسیان - پیوند تصوف و مذهب اسماعیلیه

در عبارت هاي داده شده به ترتیب عبارت هاي صحیح و غلط را مشخص کنید.  105
الف) عثمانی ها، شکل گیري حکومت قدرتمند صفوي در ایران را تهدید و مانع جدي براي توسعۀ اقتصادي و نظامی خود تلقی می کرد.

ب) ازبکان از اعقاب جوجی پسر چنگیزخان مغول بودند.
پ) شاه اسماعیل در نبرد مرو شیبک خان ازبک را مغلوب کرد و به اسارت گرفت.

ت) حاکمان گورکانی همواره روابط دوستانه و گرمی با حکومت عثمانی داشتند و در حمله به قلمرو صفوي به صورت هماهنگ عمل می کردند.

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

معماران عصر رنسانس .................. را سرمشق خود قرار دادند و معماران در ساختن چه بناهایی این الگو را به کار نبستند؟  106

ساختمان هاي روم باستان - کاخ بناهاي یونان باستان - نماز خانه ها

ساختمان هاي روم باستان - ورزشگاه ها بناهاي یونان باستان - کلیساها

در چه زمانی و توسط چه شخصی و در چه رساله اي، نظریۀ چرخش زمین به دور خورشید مطرح شد؟  107

قرن شانزدهم - نیکالس کوپرنیک - گردش اجرام سماوي قرن شانزدهم - ویلیام هاروي - روش شناخت تجربی

قرن پانزدهم - نیکالس کوپرنیک - گردش اجرام سماوي قرن پانزدهم - ویلیام هاروي - روش شناخت تجربی

کدام گزینه پاسخ صحیح سئواالت زیر است؟  108
الف) شاخص ترین شعراي عصر صفوي چه کسانی بودند؟

ب) مؤلف «عالم آراي عباسی» و «احسن التواریخ» چه کسانی می باشند؟
ج) در دورة صفویه به چه کسانی معید گفته می شد؟

الف) وحشی بافقی ـ محتشم کاشانی ب) اسکندر بیک منشی ـ حسن بیگ روملو ج) دستیاران مدرسان مدارس

الف) صائب تبریزي ـ امیر علیشیر نوایی ب) خواندمیر ـ اسکندر بیک منشی ج) دستیاران مدرسان مدارس

الف) محتشم کاشانی ـ سعدي شیرازي ب) حسن بیگ روملو ـ خواند میر ج) ثروتمندان خیّر داراي امالك موقوفی خلیف یا مبصر

الف) صائب تبریزي ـ وحشی بافقی ب) ابن اثیر ـ اسکندر بیک منشی ج) اذان گویان مساجد
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به ترتیب پاسخ صحیح هریک از سؤاالت زیر در کدام گزینه ذکر شده است؟  109
الف) علت خصومت حکومت علویان طبرستان با خالفت عباسی در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

ب) پس از کدام وقایع روابط صفاریان و خالفت به خصومت گرایید؟
پ) مهم ترین پیامد سیاسی ظهور حکومت هاي ایران چه بود؟

الف) علویان طبرستان با شکست سپاهیان خلیفه، شهرها و والیات مختلف ایران را گرفتند و عامالن خلیفه را بیرون راندند. ب) حملۀ یعقوب به نیشابور و از میان برداشتن
سلسلۀ طاهریان و لشکرکشی ناموفق امیر صفاري به بغداد پ) تثبیت حکومت عباسی و افزایش اقتدار خلیفه

الف) امیران شیعه مذهب سلسلۀ علویان طبرستان، خود مدعی خالفت بودند و عباسیان را غاصب خالفت می شمردند. ب) پس از حملۀ یعقوب به نیشابور و از میان برداشتن
سلسلۀ طاهریان و لشکرکشی ناموفق امیر صفاري به بغداد پ) کاهش و زوال تدریجی سلطۀ سیاسی-نظامی خلفاي عباسی بر ایران

الف) امیران شیعه مذهب سلسلۀ علویان طبرستان، خود مدعی خالفت بودند و عباسیان را غاصب خالفت می شمردند. ب) موفقیت در سرکوب خوارج و جهاد با کفار در مرزهاي
شرقی و نبرد با سامانیان پ) تثبیت حکومت عباسی و افزایش اقتدار خلیفه

الف) علویان طبرستان با شکست سپاهیان خلیفه، شهرها و والیات مختلف ایران را گرفتند و عامالن خلیفه را بیرون راندند. ب) موفقیت در سرکوب خوارج و جهاد با کفار در
مرزهاي شرقی و نبرد با سامانیان پ) کاهش و زوال سلطۀ سیاسی-نظامی خلفاي عباسی بر ایران

به ترتیب هریک از گزاره هاي زیر مربوط به کدام شخصیت علمی و دینی است؟  110
- فلسفۀ مشایی که تلفیقی از جهان بینی اسالم و فلسفۀ ارسطویی و نوافالطونی بود را پایه گذاري کرد.

- ابزارها و روش هایی براي تعیین طول و عرض جغرافیایی و اندازه گیري فاصلۀ بین شهرها ابداع کرد.
- این فقیه کتاب هاي النهایه و مبسوط را تألیف کرد.

- رسالۀ الجدري و الحصبه اثر این پزشک است.

فارابی - ابوریحان بیرونی - شیخ توسی - زکریاي رازي فارابی - خواجه نصیرالدین توسی - شیخ توسی - جرجیس بن جبرائیل

ابوعلی سینا - خواجه نصیرالدین توسی - شیخ صدوق - زکریاي رازي ابوعلی سینا - ابوریحان بیرونی - شیخ صدوق - جرجیس بن جبرائیل

کدام مورد در ارتباط با نواحی خودمختار درست نیست؟  111

در نواحی خودمختار، برخی از مقررات مالیاتی و گمرکی کشور اجرا نمی شود.

استقالل محدود یک واحد سیاسی در ادارة امور خود در داخل یک کشور است.

نواحی خودمختار در امور سیاست خارجی و دفاع، تابع حکومت مرکزي است.

نواحی خودمختار به دلیل شرایط قومی و مذهبی و نظایر آن، از استقالل محدود برخوردار هستند.

کدام گزینه انواع مرزهاي میان کشورها را نشان می دهد و منظور از خط الرأس در کوه ها چیست؟  112

طبیعی و غیر طبیعی - خطی که کوه ها را به هم متصل می کند. پیشتاز و تحمیلی - خطی که کوه ها را به هم متصل می کند.

طبیعی و غیرطبیعی - متصل کردن نوك بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر پیشتاز و تحمیلی - متصل کردن نوك بلندترین نقاط کوهستان ها به یکدیگر

در سال .................. ، پس از پایان .................. و سال ها سیطرة .................. بر شبه جزیرة کره، این کشور به دو کشور کره شمالی و جنوبی  113
تقسیم شد.

1945194519501950 - جنگ جهانی دوم - ژاپن - جنگ جهانی دوم - چین - جنگ هاي داخلی - ژاپن - جنگ هاي داخلی - چین

کدام مورد مرزها را از نظر پیدایش و شکل گیري شامل می شود؟  114

طبیعی - مصنوعی - هوایی پیشتاز - تطبیقی - تحمیلی تطبیقی - هوایی - پیشتاز پیشتاز - تلفیقی - هوایی

به اعتقاد مکیندر منبع بزرگ قدرت کدام منطقه بود و در نظریۀ او هالل خارجی کدام قاره ها و مناطق را در بر می گرفت؟  115

غرب اروپا - قاره هاي اروپا، آسیا و آفریقا شرق اروپا - قاره هاي آمریکا، اقیانوسیه - شمال آفریقا

غرب اروپا - قاره هاي اروپا، آسیا و اقیانوسیه شرق اروپا - قاره هاي آمریکا، اقیانوسیه - جنوب آفریقا
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1950 - جنگ هاي داخلی - چین

طبیعی - مصنوعی - هوایی

به اعتقاد مکیندر منبع بزرگ قدرت کدام منطقه بود و در نظریۀ او هالل خارجی کدام قاره ها و مناطق را در بر می گرفت؟  

غرب اروپا - قاره هاي اروپا، آسیا و آفریقا

غرب اروپا - قاره هاي اروپا، آسیا و اقیانوسیه
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دسترسی به آب هاي آزاد و بهره برداري از فرصت ها به ترتیب مربوط به کدام شش شرط آلفرد ماهان براي تبدیل شدن یک کشور به یک  116
قدرت دریایی می باشد؟

موقعیت جغرافیایی - خط مشی سیاست و حکومت تعداد جمعیت - فرهنگ دریانوردي

گسترش ساحل - خط مشی سیاسی و حکومت وضع طبیعی سواحل - گسترش ساحل

کشورهاي کدام منطقه داراي شرایط بهتري براي تبدیل شدن به قدرت هاي سیاسی منطقه اي و جهانی هستند و کدام کشور نام برده شده به  117
شکل طویل می باشد؟

گرم - اندونزي سرد - شیلی معتدل - اندونزي معتدل - شیلی

کدام گزینه دربارة تقسیم بندي عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت ملی صحیح است و به ترتیب پیش شرط قدرت و عامل مؤثر در افزایش قدرت  118
کدام است؟

موقعیت جغرافیایی، شکل و وسعت و ناهمواري ها، عوامل علمی و فناورانه، عوامل بین المللی، نیروي انسانی و جمعیت ـ منابع انرژي و معدنی زیاد ـ نیروي نظامی و دفاعی

موقعیت جغرافیایی، وسعت، شکل و ناهمواري ها، بنیادهاي زیستی، منابع انرژي و معدنی، جمعیت ـ جمعیت زیاد ـ همگونی جمعیت از نظر قومی، زبانی و دینی

عوامل اقتصادي، عوامل فرامرزي، منابع زیستی، نیروي انسانی و جمعیت، وسعت و شکل، منابع زیرزمینی، وسعت زیاد ـ همگونی جمعیت از لحاظ زبانی، فرهنگی و آیینی ـ
جمعیت زیاد

موقعیت جغرافیایی، عوامل سیاسی، نظامی، فضایی، توپوگرافی، وسعت، شکل و ناهمواري، داشتن منابع انرژي زیاد ـ همگونی جمعیت از نظر قومی، زبانی و دینی ـ نیروي نظامی
و دفاعی

ارکان تشکیل دهندة کدام مورد در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟  119

سرزمین: تقسیمات کشوري، پایتخت، ملت ناحیۀ سیاسی: سازة انسانی، نظام مدیریت، فضاي جغرافیایی

کشور: جمعیت، نظام سیاسی، سرزمین حکومت: ادارة امور سرزمین، ادارة ساختار سیاسی، روابط خارجی

در ارتباط با نقش عوامل جغرافیایی در قدرت ملی چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟  120
- موقعیت جغرافیایی عبارت است از چگونگی قرار گرفتن یک مکان در سطح کرة زمین

- آمریکا و ژاپن از همه سمت به آب هاي آزاد دسترسی داشته اند و به قدرت هاي بزرگ دریایی تبدیل شده اند.
- اگر وسعت زیاد همراه با جمعیت کم باشد، در امر دفاع مشکالتی به وجود می آورد.

- در کشورهاي کوچک می توان در هنگام جنگ نیروي نظامی را به بخش دیگري منتقل کرد.

- عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت ملی را می توان به  گروه تقسیم کرد.

یک دو سه چهار

5

هویت فرهنگی هر جامعه بر مدار ..................  شکل می گیرد و در صورت پذیرش و به رسمیت شناختن آن، هویت ..................  پدید می آید  121
که مشروط به وجود مکان و سرزمین است که بُعد  ..................  هویت را می سازند و خاطره جمعی که بُعد  .................. هویت جامعه را می سازند.

عقاید و ارزش  هاي کالن/ فرهنگی/ جغرافیایی/ تاریخی الیه هاي سطحی / فرهنگی/ قوم گرایانه/ جغرافیایی

الیه هاي سطحی / اساطیري / ناسیونالیستی/ تاریخی الیه هاي بنیادین / توحیدي / تاریخی / جغرافیایی

تحرك اجتماعی صعودي در جوامع  «اقتصادي، نژادي، دینی و دنیوي» به ترتیب چگونه امکان پذیر است؟  122

داشتن منابع ثروت - یک قبیله ي خاص - هویت هاي دینی و دنیوي - ارزش هاي سکوالر

دارندگان منابع ثروت - یک نژاد خاص - هویت هاي داراي ابعاد متعالی و الهی - در محدوده ي ارزش هاي این جهانی

سرمایه داري - یک نژاد خاص - هویت هاي دینی و دنیوي - ارزش  هاي اقتصادي

سرمایه داري - یک قبیله ي خاص - هویت هاي داراي ابعاد متعالی و الهی - ارزش هاي اقتصادي
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صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟  123
الف) روابط جهان هاي اجتماعی گاهی در محدوده ي هنجار ها و نماد ها یا در شیوه هاي زندگی است و گاهی در سطح عقاید، آرمان ها و ارزش هاي

اجتماعی است. 
ب)اگر جهان اجتماعی با حفظ عقاید، آرمان ها و ارزش هاي خود، با جهان اجتماعی دیگر تعامل و داد و ستد داشته باشد و در محدوده ي هنجار ها و شیوه 

ي زندگی، عناصري را از جهان اجتماعی دیگر بگیرد، زمینه ي پیشرفت و گسترش خود را فراهم می آورد. 
ج)جهان اسالم در سده هاي نخستین رویارویی با جهان هاي اجتماعی دیگر، با حفظ هویت فرهنگی خود به تعامل با آن ها پرداخت و تمامی عناصر جهان 

هاي دیگر را کسب کرد. 
د)به دلیل اهمیتی که اسالم براي عقل و عقالنیت قائل است، در مواجهه با فرهنگ یونان و روم، تنها عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد.

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

با توجه به دیدگاه اسالم درباره مشاغل، کدام گزینه نادرست است؟  124

برخی مشاغل مانند رباخواري حرام اند و انسان مسلمان نباید به آن ها نزدیک شود. برخی مشاغل نیز با این که حرام نیستند، ولی از مسلمانان خواسته شده آن ها را نپذیرند؛ این
مشاغل مکروه اند؛ مانند داللی

در مقابل، این جهان مشاغل و حرفه ها را تشویق و افراد را براي اشتغال به آن ها ترغیب می کند. این دسته مشاغل مستحب اند؛ مانند زراعت. انسان باید مراقب عواملی باشد که
در تربیت و هویت یابی او مؤثرند.

شغل فرد ، یکی از عوامل تأثیرگذار است. اساس منع و ترغیب اسالم نسبت به مشاغل و حرفه ها، آثار مخرب یا سازنده این حرفه ها بر تربیت و هویت انسان هاست.

اسالم ، برخی شغل ها را تحسین می کند؛  زیرا انسان سازند و برخی حرفه ها را مذمّت می کند، زیرا مخّرب انسان اند. اسالم، آباد کردن زمین را هدف متعالی آفرینش می داند و
براي تحقق آن، مراقبت هاي ویژه اي را اعمال می کند.

به ترتیب چه مسئله اي، افق هاي جدید را به روي اندیشمندان جهان غرب گسترده است و نظریه پردازان غربی طی قرن بیستم چه دیدگاهی را  125
سرنوشت مشترك و حتمی بشریت می دانستند؟

حیات معنوي اسالم – اومانیسم انقالب اسالمی ایران – اومانیسم حیات معنوي اسالم – سکوالریسم انقالب اسالمی ایران – سکوالریسم

تعارض فرهنگی چه زمانی رخ می دهد و علل بیرونی آن چیست؟  126

تغییرات هویتی افراد و گروه ها با هویت جهان اجتماعی سازگار است. - متأثر از جهان هاي اجتماعی دیگر

شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند. - اضطراب و نگرانی هاي اجتماعی فراوانی به همراه دارد.

تغییرات هویتی بیرون از مرزهاي مقبول جهان اجتماعی رخ دهد. - پیامد تأثیرپذیري از جهان هاي اجتماعی متفاوت

هویت اجتماعی افراد خارج از چارچوب عقاید و ارزش هاي اساسی جامعه، شکل گیرد. - به نوآوري ها و فعالیت هاي اعضاي جهان اجتماعی

کدام گزینه نادرست است؟  127

مرگ طبیعی هنگامی رخ می دهد که با وجود به کارگیري تمامی ظرفیت هاي خود، از پاسخ گویی به نیازهاي طبیعی و جهانی یا فطري باز می ماند.

مرگ طبیعی هنگامی است که تغییرات اجتماعی از محدودة تغییرات درون فرهنگ فراتر می رود.

ممکن است برخی افراد خانواده دچار بحران هویت شوند، ولی نهاد خانواده دچار بحران هویت نباشد.

فرهنگی که پس از شکل گیري با کاستی ها و بن بست هاي درونی مواجه شود، گرفتار کهولت و مرگ طبیعی می شود.
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به ترتیب بحران هویت و تزلزل فرهنگی در چه مواقعی به وجود می آیند؟  128

زمانی که عقاید و آرمان هایی که هویت اجتماعی افراد را می سازند، ثبات و استقرار خود را از دست بدهند. - زمانی به وقوع می پیوندد که جهان اجتماعی توان حفظ و دفاع از
عقاید و ارزش هاي اجتماعی خود را نداشته باشد.

زمانی به وجود می آید که ناسازگاري ها از سطح رفتارها و هنجارها آغاز شود و به سطوح عمیق تر یعنی ارزش ها و آرمان ها برسد.- زمانی که عقاید و آرمان هایی که هویت
فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار خود را از دست بدهند.

در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش هاي اجتماعی خود را نداشته باشد.- زمانی رخ می دهد که عقاید و آرمان هایی که هویت فرهنگی
جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار خود را از دست بدهند.

در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش هاي اجتماعی خود را نداشته باشد. - زمانی که جهان اجتماعی بتواند، کنش هاي اجتماعی را
براساس عقاید و آرمان هاي خود سامان دهد.

گزاره هاي زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.  129
- هویت فرهنگی جهان اجتماعی پدیده اي گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است.

- اگر اعضاي یک جهان اجتماعی واقعیت ها و آرمان هاي خود را فراموش نکنند، آن جهان اجتماعی داراي هویت حقیقی است.
- بحران هویتی می تواند منجر به تزلزل فرهنگی شود.

- جهان اجتماعی خودباخته به روش تقلیدي عمل می کند.

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

به ترتیب نتیجۀ هریک از شرایط زیر چه وضعیتی است؟  130
- ناتوانی یک نسل در حفظ و انتقال فرهنگ خود

- به رسمیت شناخته نشدن روش هاي فراتجربی در جهان متجدد
- بروز تغییرات هویتی بیرون از مرزهاي مقبول جهان اجتماعی

پیدایش و گسترش آگاهی و اراده اي نوین - گسترش عقالنیت ابزاري - تزلزل فرهنگی 

ایجاد موقعیت جدید براي کنش ها و انتخاب هاي بعدي - طرد عناصر معنوي و مقدس جهان - بحران هویت

فروریختن جهان اجتماعی - اسارت در قفس آهنین - خودباختگی فرهنگی

دگرگونی جهان اجتماعی - از دست رفتن امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان هاي بشري - تعارض فرهنگی

عبارات کدام گزینه به ترتیب، جاهاي خالی جمالت زیر را تکمیل می نمایند؟  131
الف- پیدایش فناوري ها با پیشرفت  ..................  حاصل شد.

ب- علوم  ..................  نسبت به علوم  ..................  از اهمیت بیشتري برخوردارند.
ج- امروزه  ..................  نقش بسیار زیادي در زندگی انسان ها ایفا می کنند.

علوم طبیعی – اجتماعی – طبیعی – فناوري علوم طبیعی – طبیعی – اجتماعی – فناوري

علوم اجتماعی – طبیعی – اجتماعی – علوم اجتماعی علوم اجتماعی – اجتماعی – طبیعی – علوم اجتماعی

به ترتیب کدام یک از جمالت زیر صحیح و کدام یک  غلط است؟  132
الف) تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی به حذف اراده  و خالقیت از زندگی اجتماعی می انجامد.

ب) ما در جهان اجتماعی با افراد آگاه سروکار داریم و الزم است با توجه به تغییر آن ها از خودشان، به فهم همدالنه رفتار آن ها دست پیدا کنیم.
ج) براي جلوگیري از حذف شور زندگی، ساختار اجتماعی مورد توجه برخی جامعه شناسان قرار گرفت.

د) در فضاي مجازي فرد کاربر از زمان و مکان خودش جدا نمی شود و براساس همان زمان و مکان از اطالعات بهره می برد.
هـ) فضاي مجازي، فضاي دسترسی آزاد به اطالعات و مطالب متنوع در عرصه هاي مختلف است.

غ - ص - ص - غ - غ غ - غ - غ - ص - ص ص - غ - غ - ص - ص ص - ص - غ - غ - غ
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ب) ما در جهان اجتماعی با افراد آگاه سروکار داریم و الزم است با توجه به تغییر آن ها از خودشان، به فهم همدالنه رفتار آن ها دست پیدا کنیم.

د) در فضاي مجازي فرد کاربر از زمان و مکان خودش جدا نمی شود و براساس همان زمان و مکان از اطالعات بهره می برد.
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مراحل شناخت از جهان اطراف به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  133

دیدن - شنیدن - سخن گفتن - تفکر و تعقل دربارة جهان اطراف - استفاده از دانسته هاي دیگران

شنیدن - دیدن - آشنایی با کلمات - سخن گفتن - استفاده از دانسته هاي دیگران - تفکر و تعقل درباره جهان اطراف

احساس کردن - دیدن - شنیدن - آشنایی با کلمات - سخن گفتن - تفکر و تعقل دربارة جهان اطراف - استفاده از دانسته هاي دیگران

شنیدن - احساس کردن - دیدن - سخن گفتن - استفاده از دانسته هاي دیگران - تفکر و تعقل درباره جهان اطراف

کدام گزینه از ویژگی هاي دانش عمومی نمی باشد؟  134

گسترده ترین بخش از ذخیرة دانشی ما را تشکیل می دهد. ما دربارة آن کمتر می اندیشیم و بیشتر از آن استفاده می کنیم.

جهان اجتماعی و جهان طبیعی این دانش را در اختیار ما قرار می دهند. در تعامل با یکدیگر از این دانش استفاده می کنیم.

«کاهش یا افزایش بی رویه جمعیت یک کشور می تواند زمینۀ فعالیت دانش جمعیت شناسی را فراهم کند.» این جمله با کدام گزینه در ارتباط  135
است؟

دانش علمی جامعه در تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی رشد و توسعه پیدا می کند.

تالش هاي عمومی عالمان به تدریج بر ذخیرة دانش عمومی جامعه می افزاید.

هر وقت در جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، ما به درك عمیقی از شناخت علمی و عمومی از محیط خود می رسیم.

هر وقت در جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمینۀ الزم براي پیدایش و رشد دانش عمومی نسبت به آن مسئله فراهم می شود.

افرادي که شناخت علمی نسبت به  .................. دارند به شناخت دقیق علمی مشکالت می پردازند و می کوشند تا راهکارهاي صحیح براي حل  136
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

کدام یک از عبارت هاي زیر به ترتیب صحیح است؟  137
الف - جامعه شناسی پوزیتیویسیتی علوم طبیعی را الگوي خود می داند و روش هاي کیفی را به کار می گیرد.

ب - جوامع از انسان ها و اجزایی مانند نهاد ها، سازمان ها، ساختمان ها، خیابان ها، خودروها و بسیاري از عناصر دیگر تشکیل شده اند که با نظمی خاص در
کنار هم قرار گرفته اند.

ج - به دلیل موفقیت دانشمندان علوم طبیعی، تمام جامعه شناسان عالقه مند شدند تا شباهت هاي جامعه و پدیده هایی هم چون ماشین و بدن انسان را
برجسته کنند.

د - جامعه شناسان پوزیتیویست معتقد بودند همان طور که فرمول هاي فیزیک می توانند نظم میان اجزاي یک خودرو را نشان دهند، جامعه شناسی نیز باید
بتواند به فرمول هایی براي توضیح نظم اجتماعی دست پیدا کند.

ه - جامعه یک موجود زنده نیست، فقط شبیه یک موجود زنده است و ما نیز باید بتوانیم به تفاوت میان جامعه و موجود زنده توجه نماییم.

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

به ترتیب چه چیزي انسان ها را به پیچ و مهره هاي نظم اجتماعی تقلیل می دهد؟  138
جامعه محصول و مخلوق چه چیزي است؟

در صورتی که جامعه را هم چون طبیعت تصور کنیم، براي شناخت آن از کدام دانش خود می توانیم استفاده کنیم؟

ساختار اجتماعی - کنش - طبیعی ساختار اجتماعی - پدیده اجتماعی - ابزاري

یکسان دانستن طبیعت و جامعه - پدیده اجتماعی - طبیعی یکسان دانستن طبیعت و جامعه - کنش - ابزاري

چرا در برخی موارد بر زندگی انسان ها و موجودات طبیعی، قوانین مشترکی حاکم است؟  139
و چگونه می توانیم قدرت دست کاري در آن ها براي بهبود بخشیدن به آن ها را به دست آوریم؟

زیرا داراي ویژگی هاي مادي و حّسی هستند - شناسایی قوانین زیرا داراي ویژگی هاي مادي و حّسی هستند - دانش ابزاري

زیرا زندگی اجتماعی یک موجود زنده است - دانش ابزاري زیرا زندگی اجتماعی یک موجود زنده است - شناسایی قوانین
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در صورتی که جامعه را هم چون طبیعت تصور کنیم، براي شناخت آن از کدام دانش خود می توانیم استفاده کنیم؟

یکسان دانستن طبیعت و جامعه - پدیده اجتماعی - طبیعی

ی هستند - شناسایی قوانین

زیرا زندگی اجتماعی یک موجود زنده است - دانش ابزاري

www.alirezaafshar.org



پیامد «رسوخ تلقی جهان متجدد از علم در جوامع دیگر» را کدام گزینه نشان می دهد؟  140

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

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

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

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

با توجه به عبارت زیر، کدام گزینه نادرست است؟  141
«در اوایل قرن بیستم میالدي، عده اي در جهان غرب پیدا شدند که علومی مانند فلسفۀ اخالق و علوم دینی را غیرعلمی می دانستند.»

این رویکرد از نیمۀ دوم قرن بیستم با چالش هاي متعددي مواجه شد و کم کم در محافل علمی از رونق افتاد.

پیروان این طرز فکر، به جاي روش بر موضوع علوم تأکید می کردند.

پیروان این تفکر، تنها روش تجربی را روش علم می دانستند و می گفتند که همۀ علوم باید از یک روش تجربی، استفاده کنند.

معتقدان به این تفکر، علوم انسانی و علوم اجتماعی را فقط در صورتی که از روش تجربی استفاده کنند، علم تلقی می کردند.

به ترتیب کدام یک در رابطه با جامعه شناسی پوزیتیویستی نادرست، ولی در رابطه با نظام اجتماعی درست است؟  142

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

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

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

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

کدام گزینه در ارتباط با پیامدهاي یکسان انگاري نظم طبیعت و جامعه، صحیح است؟  143

جامعه، مستقل از انسان ها خواهد بود و تفاوت میان جوامع تنها تفاوت هاي کیفی است.

انسان ها قادر خواهند بود با تغییرات بنیادین در قوانین جامعه، آن را دگرگون کنند.

انسان ها می توانند جوامع و تاریخ هاي گوناگونی را پدید آورند.

جامعه، واقعیتی بیرونی است که با قوانینی به استحکام قوانین طبیعت، اداره می شود.

هریک از عبارات زیر، به ترتیب با کدام موضوع، مرتبط است؟  144
«نظم اجتماعی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهاي واقعی او دارد.»، «قابل فهم نبودن ارزش هاي مهربانی و فداکاري و ضد ارزش بودن کینه توزي و

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

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

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

جنگ هاي نامنظم مبتنی بر آگاهی .................. و جغرافیایی سربازان محلی یک منطقه است که قادرند در موقعیت بومی خود، با امکانات  145
.................. در برابر تهاجم یک ارتش بزرگ مقاومت کنند. سربازان جنگ هاي نامنظم به سبب انگیزه هاي .................. توانی فراتر از نظم موجود به 

دست می آورند.

نظامی - الزم - دنیوي فرهنگی - محدود - معنوي نظامی - الزم - معنوي فرهنگی - محدود - دنیوي
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معنازدایی - استفاده از روش تجربی - نادیده گرفتن معناي کنش

قفس آهنین - استفاده از روش تجربی - استفاده از روش تجربی

جنگ هاي نامنظم مبتنی بر آگاهی .................. و جغرافیایی سربازان محلی یک منطقه است که قادرند در موقعیت بومی خود، با امکانات  
.................. در برابر تهاجم یک ارتش بزرگ مقاومت کنند. سربازان جنگ هاي نامنظم به سبب انگیزه هاي .................. توانی فراتر از نظم موجود به 

نظامی - الزم - دنیوي
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«تعبیر نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهاي اصلی آنان دارد به قفس آهنین»، «رعایت کردن نظم بدون درنظر گرفتن این که براي  146
تحقق چه ارزش ها و آرمانی هایی به کار گرفته می شود» و «اخالق گریزي» به ترتیب به کدام یک از پیامدهاي نادیده گرفتن کنش اشاره دارد؟

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

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

عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.  147
- اگر دانشی که با تأمل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید، نباشد، جهان اجتماعی فرو می پاشد.

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

- مطرح شدن یک مسئلۀ خاص در جامعه، زمینه را براي پیدایش و رشد دانش علمی دربارة آن، فراهم می کند.

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

به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام موارد، ارتباط دارد؟  148
- تعیین جایگاه پدیده ها

- ساختار اجتماعی
- رشد جمعیت

ساختار اجتماعی - ارتباط میان پدیده هاي اجتماعی - تداوم نظام اجتماعی

قواعد اجتماعی - چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده هاي اجتماعی - پویایی نظام اجتماعی

نظم - چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده هاي اجتماعی - پویایی ساختار اجتماعی

نظام اجتماعی - ارتباط میان پدیده هاي اجتماعی - تأثیرات متقابل بخش هاي مختلف نظام اجتماعی

هریک از عبارات زیر به ترتیب مربوط به کدام قسمت جدول است؟  149
- با تالش براي حل مسائل زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند.

- دانش الزم براي زندگی را در اختیار ما قرار می دهد.
- قطع ارتباط دوسویۀ دانش عمومی و دانش علمی

دانش علمیالفجهان اجتماعی
بتعارضات در ذخیرة دانشیج

ب- الف - ج ب - ج - الف الف - ج - ب ج - ب - الف

نتیجۀ هریک از عبارات زیر به ترتیب کدام است؟  150
- فقدان دانش عمومی

- قطع ارتباط دوسویۀ دانش علمی و عمومی
- تالش هاي علمی در جامعه

انجام کنش هاي انسانی ناآگاهانه - بازماندن دانش علمی از رشد و رونق - رسوخ تلقی جهان متجدد از علم در جوامع دیگر

مختل شدن زندگی اجتماعی - از دست رفتن توان دانش علمی براي حل مشکالت دانش عمومی - غنی تر شدن دانش عمومی

فروپاشی جهان اجتماعی - تعارض در ذخیرة دانشی - ایجاد ظرفیت داوري در جامعۀ دربارة ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی

تعارض در ذخیرة دانشی جامعه - دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر - فراهم شدن فرصت موضع گیري اجتماعی مناسب نسبت به علم

ممکن الوجود ذاتی است که:  151

هم از وجود ابا دارد و هم از عدم از عدم ابا دارد نه از وجود ابا دارد و نه از عدم از وجود ابا دارد
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مختل شدن زندگی اجتماعی - از دست رفتن توان دانش علمی براي حل مشکالت دانش عمومی - غنی تر شدن دانش عمومی

تعارض در ذخیرة دانشی جامعه - دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر - فراهم شدن فرصت موضع گیري اجتماعی مناسب نسبت به علم

هم از وجود ابا دارد و هم از عدم
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در رابطه با سؤال زیر کدام پاسخ کامل تر است؟  152
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.

از نظر مالصدرا ریشۀ نیازمندي معلول به علت را باید در کجا جست و جو کرد؟  153

تفکیک وجودي معلول شباهت وجودي معلول مستقل نبودن وجودي معلول ممکن بودن معلول

کدام عبارت مغایر با مفهوم ممتنع الوجود است؟  154

آنچه که حمل هستی بر آن ممکن نیست مفهومی که قابل تصور نیست

آنچه که فقط وجود خیالی و فرضی داشته باشد چیزي که هیچ وقت وجود پیدا نمی کند

این عبارت بیانگر کدام نظریه و از کیست؟  155
«معلول، ماهیتی ممکن الوجود است؛ پس براي وجود یافتن به علت نیازمند است.

نظریۀ امکان فقري - مالصدرا نظریۀ امکان ماهوي - فارابی نظریۀ فقر وجودي - مالصدرا نظریه امکان ذاتی - ابن سینا

مهم ترین اشکال نظریۀ هیوم در باب علیت چه بود؟  156

علیت در حد عادت ذهن تقلیل می یافت.

اصلی که تمامی دانش بشر به آن متکی بود، ارزش و جایگاه خود را از دست می داد.

علیت قابل اثبات از طریق حس و عقل نبود.

علیت برگرفته از حس و دانش بشر، در سطح دانش تجربی محدود می ماند.

اگر اصل سخنیت را اصلی تجربی بدانیم، کدام ویژگی این قانون علمی را از دست خواهیم داد؟  157

قطعیت تعمیم حکمیت ضرورت

در کدام جنبه، معلول نیازمند علت نیست؟  158

در امکان وجود خود در ضرورت وجود

معلول در تمام جنبه هاي وجود نیازمند علت است. در امتناع وجود خود

در چه صورت فیلسوف قادر به تبیین نظم موجود در جهان نخواهد بود؟  159

انکار اصل سنخیت انکار تالزم علت و معلول انکار اصل وجوب ِعلّی و معلولی انکار اصل علیت

طبق برهان امکان فقري  ..................  160

رابطۀ علت و معلول بعد از وجود یافتن برطرف می شود. هر معلولی براي خروج از حالت امکان به ذات حق نیازمند است.

خداوند، بی واسطه و دیگر موجودات به وسیلۀ او غناي ذاتی دارند. تنها وجودهاي وابسته، به ذات الهی نیازمند هستند.

در تمثیل غار افالطون اگر زندانی آزاد شده را از نور برگیرند و به داخل غار ببرند و در جایگاه قبلی اش قرار دهند. اولین واکنش او و زندانیان  161
سابق به ترتیب چه خواهد بود؟

او به اطرافیان می گوید این سایه ها حقیقی نیستند - اطرافیانش نیز حرف او را می پزیرند.

آن ها را از زندان خارج می کند - اطرافیانش نیز او را همراهی می کنند.

او به اطرافیان می گوید این سایه ها حقیقی نیستند - این حرف براي اطرافیانش خنده دار جلوه می کند.

سعی در خروج آن ها از زندان می کند - اطرافیانش در برابر او مقاومت می کنند و او را به سخره می گیرند.
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خداوند، بی واسطه و دیگر موجودات به وسیلۀ او غناي ذاتی دارند.

در تمثیل غار افالطون اگر زندانی آزاد شده را از نور برگیرند و به داخل غار ببرند و در جایگاه قبلی اش قرار دهند. اولین واکنش او و زندانیان  
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کدام عبارت در رابطه با توصیف تمثیل غار افالطون نادرست ذکر شده است؟  162

زندانی ها مردمانی اند  به بند کشیده شده که  توانایی حرکت و جابه جایی ندارند. 

در بیرون غار، آتشی روشن است که پرتو آن از طریق دهانۀ غار به درون می تابد. میان آتش و زندانیان راهی است بر بلندي که انسان ها و حیوانات و اشیاي مختلف در این راه
در حال رفت و آمد هستند و کارهایی انجام می دهند.

سایۀ انسان ها و حیوانات و اشیا، بر دیواري که جلوي روي مردمان به بند کشیده شده قرار دارد، می افتد و این ها که جز این سایه ها را ندیده اند، این اشیا را سایه هایی می پندارند
و تصّور می کنند که همۀ آن سر و صداها از همین سایه ها است.

روي این مردم به دیوار جلو و پشتشان به دهانۀ غار است و هرگز بیرون را ندیده اند و جز روبه رو، توانایی دیدن هیچ طرفی را ندارند.

کدام یک از گزینه هاي زیر می تواند نادرست باشد؟  163

انسان ذاتًا متفّکر است و دربارة خود، آغاز و انجام جهان، هدف زندگی و غایت هستی می پرسد.

باور به اینکه حرکت وجود دارد، یک باور مطابق با واقعیت است و در صورت بنا کردن زندگی بر آن، انسان به بخشی از زندگی برتر می رسد.

برخی افراد گاهی بدون اینکه دقت کنند، در زندگی خود، باوري را که مبناي آن یک مغالطه است، پذیرفته و براساس آن تصمیم می گیرند و عمل می کنند.

مقصود از واقعیت، موجودات و مخلوقاتی است که جهان خارج از ذهن را می سازند، مانند خدا، فرشتگان، بهشت، جهنم، آسمان و درخت.

فیلسوف واقعی کسی است که ..................  164

پرسش گري را بر هر چیزي ترجیح می دهد.

دربارة مسائل بنیادي می اندیشد و نظر می دهد.

دربارة استدالل ها می اندیشد و اگر به درستی آن ها  پی ببرد، پذیرایشان خواهد بود.

ممکن است در بعضی مواقع سخنی را بدون دلیل بپذیرد.

کدام یک از گزینه هاي زیر ارتباط بیشتري با عبارت «به شخصی گفته می شود چرا در انجام فریضۀ نماز جمعه و جماعات سهل انگاري می کنی  165
می گوید در احادیث معصومین آمده هر کس تفکر نماید بصیرت و روشنی می یابد و یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.» دارد؟

اگر انسان بتواند زندگی خود را براساس این باور بنا کند، به بخشی از زندگی برتر دست یافته است.

در فلسفه می آموزیم براي بهتر زیستن از ظرفیت عقالنی خود بیشترین بهره را ببریم.

برخی از انسان بدون آن که توجه داشته باشند ،باورهایی را در زندگی پذیرفته اند که مبناي آن ها مغالطه است.

فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایۀ توّهم، تخیّل، تبلیغات و تعّصب بنا نمی کند.

جامعۀ .................. در زمان .................. متأثر از اندیشه هاي سوفسطائیان بود.  166

آتن – سقراط اسپارت – افالطون  آتن – افالطون  اسپارت - سقراط

مرور آخرین روز هاي زندگی سقراط به ما چه کمکی می کند؟  167

در جدل و فن سخنوري مهارت کسب کنیم. تا شالودة تفکر فلسفی اصیل را استوار کنیم.

به نقش حقیقی فلسفه در زندگی او پی ببریم. به حقایق بیشتري دست یابیم و در زندگی از آن ها بهره ببریم.

هنگامی که جامعۀ آتن متاثر اندیشۀ سوفسطائیان بود و از حقیقت و فضیلت فاصله می گرفت، حق طلبی در سایۀ چه چیزي کم رنگ می شد؟  168

جدل و سخنوري ماهرانه مبارزة سقراط با سوفسطائیان

انتشار اندیشۀ سوفسطائیان عدم وجود فردي براي احیاي تفکر عقالنی و استواري فضیلت

فلسفه با کمک گرفتن از .................. به دنبال تشخیص اندیشه هاي فلسفی صحیح از غلط و هموار ساختن راه رسیدن به اعتقادات درست است.  169

توانایی فهم درست حقایق توانایی عمل کردن بر مبناي باور درست

توانایی تصمیم و عمل بر اساس حق توانایی تشخیص مغالطه ها و خارج کردن آن ها از باور ها

22

ی نظام جدید 15 آذر
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

هنگامی که جامعۀ آتن متاثر اندیشۀ سوفسطائیان بود و از حقیقت و فضیلت فاصله می گرفت، حق طلبی در سایۀ چه چیزي کم رنگ می شد؟  

 هاي فلسفی صحیح از غلط و هموار ساختن راه رسیدن به اعتقادات درست است.

www.alirezaafshar.org



چند مورد از موارد زیر نادرست می باشد؟  170
الف) سوفسطائیان معتقد بودند آنچه را که ما علم و دانش می نامیم تنها «واقعیات» نیست، بلکه ترکیبی از «واقعیات» و «ساخته و پرداخته هاي ذهن ماست.»

ب) راز سروش معبد دلفی این بود که به مردم آتن بفهماند «داناترین مردم، سقراط است.»
پ) رسالۀ دفاعیه اثري از افالطون است.

ت) در زمان سقراط اندیشه هاي سوفسطائیان متأثر از جامعۀ آتن بود.
ث) سقراط براي احیاي تفکر عقالنی و استواري سخنوري قیام کرده و شالودة تفکر منطقی اصیل را استوار ساخت.

پنج چهار سه دو

وقتی موضوع و محمول قضیه یکی و سور یا نسبت آن ها متفاوت باشد، .................. حالت پیدا می شود که در .................. حالت نسبت دو قضیه  171
و در .................. حالت سور آن ها تفاوت دارد.

چهار - سه - دو چهار - دو - دو چهار - سه - یک دو - یک - یک

کدام یک در خصوص استدالل صحیح نیست؟  172

مقدمات برخی از استدالل ها پیش دانسته ها هستند و در برخی از معلومات، قبلی استفاده نشده است.

مقدمات استدالل نهایتاً باید از راه ها و منابع دیگري به دست آیند که با استدالل قابل دست یابی نیست.

استدالل نوعی تفکر است که به «چراها» پاسخ می دهد و به گفته ي منطق دانان، عالی ترین عمل ذهن است.

استدالل تابع قوانینی است که اصل آن ها براي ذهن طبیعی است؛ بنابراین همه ي انسان ها آن را به کار می برند.

بین دو قضیه ي تداخل تحت تضاد و دو قضیه ي متناقض، به ترتیب چه نسبتی برقرار است؟  173

مانعۀالرفع – مانعۀالجمع مانعۀالجمع – مانعۀالرفع مانعۀالرفع – حقیقی مانعۀالجمع – حقیقی

بین تصدیق هاي  زیر چه نسبت هایی می تواند برقرار باشد؟  174
الف) بعضی مردنی ها انسان هستند.

ب) هیچ انسانی نامیرا نیست.
پ) بعضی انسان ها جاودانه هستند.

عکس نقیض – تناقض تناقض – عکس مستوي         تداخل – عکس نقیض تداخل – عکس مستوي

175  هرگاه یک قضیه ي کلی درست باشد، کدام عبارت درباره ي آن درست است؟

متضاد آن به طور قطع نادرست است. ممکن است متضاد آن هم درست باشد.

تداخل تحت تضاد آن نادرست است. جزئی آن ممکن است نادرست باشد.

انسان پس از مدتی آشپزي کردن متوجه می  شود که پختن سبزیجات نسبت به حبوبات به زمان کمتري نیاز دارد. ذهن از کدام راه متوّجه این  176
نتیجه می شود؟

استقراي ناقص استقراي تام استدالل عقلی تمثیل

متضاد نقیض قضیه ي «بعضی آدمیان سیاستمدار نیستند» کدام است و در صورتی که این قضیه صادق نباشد، در مورد متضاد نقیض آن چه می   177
توان گفت؟

این طور نیست که هر آدمی سیاستم دارباشد. – کاذب هیچ آدمی سیاستمدار نیست. – صادق

بعضی آدم  ها سیاست مداراند. – صادق هیچ آدمی سیاست مدار نیست. – کاذب

عبارات زیر به ترتیب چه نوع استدالل استقرایی هستند؟  178
«دوستم چند روز است کفش سفید می پوشد؛ پس امروز هم کفش سفید خواهد پوشید»، «پرنده اي که روي سیم برق نشسته است، بال هایش شبیه بال هاي

قناري دوستم است؛ پس حتمًا آن پرنده یک قناري است.»

تمثیلی - تمثیلی تعمیمی - تمثیلی تعمیمی - تعمیمی تمثیلی - تعمیمی
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–این طور نیست که هر آدمی سیاستم دارباشد. –این طور نیست که هر آدمی سیاستم دارباشد. – کاذب

 صادق

«دوستم چند روز است کفش سفید می پوشد؛ پس امروز هم کفش سفید خواهد پوشید»، «پرنده اي که روي سیم برق نشسته است، بال هایش شبیه بال هاي

تمثیلی - تمثیلی
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به ترتیب مشخص کنید هریک از عبارات زیر جزء کدام یک از اقسام استدالل استقرایی محسوب می شود؟  179
«کار پاکان را قیاس از خود مگیر / گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر»، «تاکنون همۀ خانه هایی که دیده اید آپارتمانی بوده، پس هیچ خانۀ ویالیی در این

شهر وجود ندارد»، «چند روز است در راه مدرسه علی را می بینم، پس از این به بعد نیز او را خواهم دید.»

استنتاج بهترین تبیین - تمثیلی - تعمیمی استنتاج بهترین تبیین - تمثیلی - تمثیلی

تمثیلی - تعمیمی - تعمیمی تمثیلی - تعمیمی - استنتاج بهترین تبیین

کدام عبارت براي به کار بردن در یک قیاس مغالطی مناسب است؟  180

هر معلولی جز خدا، علتی دارد. آن چه که تغییر کند، ناقص است.

هر جسمی طول، عرض و ارتفاع دارد. شیران همه در برابر تو همچو موش اند.

24

ی نظام جدید 15 آذر
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

www.alirezaafshar.org



«َأعَمُل» فعل متکلم وحده است، بنابراین فعل اول نیز باید متکلم وحده باشد یعنی «به مردم در دنیا نگاه می کنم و با شایستگان کار می کنم.»  1
متوسط

«ال تخافُوا» فعل نهی است که در گزینه هاي  و  و  به غلط به صورت «نترسیدند، نترسیدند، بترسید» ترجمه شده است، ترجمه ي صحیح «ال تخاُفوا»: نترسید  2
می باشد.

بررسی موارد در سایر گزینه ها:

: «گل» (مفرد است) اَالزهار جمع است: نادرستی گزینه ي 

: «دشواري» (مفرد است) الّصعاب جمع است: نادرستی گزینه ي 

لَیَْس: نیست، نادرستی گزینه ي  «نشده است» و گزینه ي  «نشده است»
متوسط

ترجمه ي صحیح: (دیشب خلبانان از هواپیماي جنگی پایین آمدند.)  3
سخت

صورت سؤال، مبتدا را می خواهد؛ یعنی باید به دنبال جملۀ اسمیه باشیم. در این گزینه، «تحویل» مبتدا و «نافع» خبر است. (ترجمه: تغییر هدف، به هدفی ملموس  4
سودمند است!) در سایر گزینه ها، جمله با یک فعل شروع شده است و جملۀ فعلیه محسوب می شود.

متوسط
رد گزینه هاي دیگر:  5

»: ُخمس: یک پنجم  گزینۀ «

»: «ي» مفعول ترجمه نشده است «به من داد». گزینۀ «

»: «تُْطَبُخ» فعل مجهول است، «پخته می شود» صحیح است. گزینۀ «
متوسط

فی الشارع التاسع: در خیابان نهم  6
متوسط

ترجمۀ گزینۀ درست: دوستی دارم که به خاطر راستگویی و ادبش خیلی دوستش دارم.  7
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

): مردي را دیدم، پس به او سالم کردم. گزینۀ (
حرف (فاء) بر سر جملۀ فعلیه مانع آن شده است که جمله وصفیه براي اسم نکره باشد.

): آن گل ها به خاطر زیبایی و عطرشان چشم ها را مجذوب می کنند. گزینۀ (
األزهار اسم معرفه است که جملۀ فعلیه پس از آن وصفیه نیست.

): در این کارخانه هر کسی کاري انجام می دهد تا به جامعه سود برساند. گزینۀ (
حرف (الم) بر سر جملۀ فعلّیه مانع وصفیه بودن آن شده است.

متوسط
ترجمۀ عبارت درست و پاسخ درست: چه کار می کردند؟ با همدیگر تلویزیون نگاه می کردند.  8

سایر گزینه ها:

: چه کسی تلویزیون نگاه می کرد؟ گزینۀ 

: چه وقت تلویزیون نگاه می کردند؟ گزینۀ 

:آیا تلویزیون تماشا می کردند؟ گزینۀ 
متوسط

ترجمۀ گزینۀ درست: از عینک براي حمایت در برابر آسیب هاي ناشی از پرتوهاي خورشید استفاده کن. َنّظارات که اسم آلتی است نوعی اسم مبالغه به حساب  9
می آید. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

: برادرم تعمیرکار ماشین است، شب و روز کار می کند / ُمصلِّح اسم فاعل است. گزینۀ 

: پسرم واضح صحبت کن که حرفت را بفهمم. / تکلَّم فعل امر است. گزینۀ 

: اتوبوس به ایستگاه نزدیک شد و در آن توقف کرد. / َموقف بر وزن َمفِْعل و اسم مکان است. گزینۀ 
سخت

گزینۀ  ترجمۀ مناسبی از هر سه کلمه ارائه می دهد.  10

، حدید درست ترجمه نشده است و در گزینۀ  حدید و طین هر دو اشتباه ترجمه شده اند و در گزینۀ  طین خاك مرطوب ترجمه شده است. در گزینۀ 
متوسط

ترجمۀ عبارت: کسی که از روي نادانی به اصل و نسب خود افتخار می کند مردم روز به روز از او دور می شوند.  11
ترجمۀ سایر گزینه ها:

: از روي نادانی - از روي نیکی : از روي عادت - از روي نادانی        گزینۀ  : به خوبی - یک روز قبل         گزینۀ  گزینۀ 
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، حدید درست ترجمه نشده است و در گزینۀ  حدید و طین هر دو اشتباه ترجمه شده اند و در گزینۀ  طین خاك مرطوب ترجمه شده است. در گزینۀ 
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سخت
ترجمۀ عبارت: بی شک خداوند به انسان نعمت هاي زیادي داده است.  12

) بیشتر مردم شکر نمی کنند. ) / مسلمًا (گزینۀ  ) / شکی نیست که (گزینۀ  ولی (گزینۀ 

هر سه گزینۀ  معنی عبارت را کامل می کنند جز گزینۀ  که به معنی  کاش است و با معنی عبارت تناسبی ندارد.
ترجمۀ گزینه ها:

: مسلمًا : کاش             گزینۀ  : شکی نیست که            گزینۀ  : ولی         گزینۀ  گزینۀ 
سخت

ترجمۀ گزینۀ درست: داء و مرض هر دو به معنی بیماري هستند.  13
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر:

: ِامرئ به معنی انسان و امرأة به معناي زن است که مترادف نیستند. گزینۀ 

: خائن به معناي خیانتکار و فائز به معناي برنده است که متضاد نیستند. گزینۀ 

: َیْغِفُر: می آمرزد و َیْسَتغفر طلب آمرزش می کند این دو نیز مترادف نیستند. گزینۀ 
سخت

بررسی ترجمه هاي اشتباه:  14

: تفوز برنده می شوي درست است / پس از آنکه شکست خوردي ... گزینۀ 

: در دو مسابقه پشت هم باختی. گزینۀ 

: یا لیت چه بسا ترجمه شده است، در صورتی که اي کاش معنی می دهد تا خانواده ات شاد شوند. گزینۀ 
سخت

تصحیح ترجمۀ سایر گزینه ها:  15

: هیچ خیري در محبت انسان دو رو نیست. گزینۀ 

: هیچ فرصتی براي بحث و مناقشه نیست ما دامی که قاضی عادل است.  گزینۀ 

: هر غذایی  که نام خداوند بر آن ذکر نشود تنها مریضی است و در آن برکتی نیست. گزینۀ 
سخت

ترجمۀ عبارت:  16
و از کارهاي بزرگی که توسط این ماده انجام گرفت، ایجاد انفجار در زمین در کانال پاناماست با مقداري دینامیت که به چهل تن رسید.

گزینۀ درست: تفجیر (منفجر کردن) / قناة: کانال
ترجمۀ سایر گزینه ها:

: نابود شدن / رودخانه گزینۀ 

: آباد کردن / کانال گزینۀ 

: منفجر کردن / پُل گزینۀ 
سخت

الدنیا: مضاف الیه است و خبر کأّن، «الّتی» می باشد.  17
سخت

ترجمۀ عبارت: «با وجود فوائد زیاد دینامیت ولی باعث زیاد شدن جنگ ها شد و این آن چیزي بود که در ذهن نوبل نبود هنگامی که آن را اختراع کرد.»  18
ترجمۀ گزینۀ درست: به ذهن نوبل خطور نمی کرد آنچه پس از اختراع دینامیت قرار بود رخ دهد.

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

: اختراع دینامیت موجب زیاد شدن جنگ ها شد بدون آنکه فائده اي براي مردم داشته باشد. گزینۀ 

: فوائد بسیار دینامیت عیب هاي کمش را پوشاند. گزینۀ 

: نوبل از ابتداي اختراع دینامیت به همۀ جوانب فکر کرد. گزینۀ 
سخت

«کاش»: لیَت/ «همۀ دانش آموزان»: جمیع التالمیذ/ «تنبلی»: الکسل/ «دوري کنند»: یبَتعدوَن  19
متوسط

تشریح گزینه هاي دیگر:  20

»: (تا مشاهده کنم) نادرست اند. »: (حقوق کمی) و در گزینۀ « »: (باز نمی گردي)، در گزینۀ « در گزینۀ «
متوسط

» بلند تلفظ کردن مصّوت کوتاه در مصراع دوم به کار رفته است، ولی ابیات سایر گزینه ها، همگی در هجاي هشتم مصراع اول اختیار شاعري در بیت گزینه ي «  21
بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه دارند. 

سخت
، مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن است. وزن بیت سوال و بیت گزینه ي   22

: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن گزینه ي 

: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن گزینه ي 

: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن گزینه ي 
متوسط

در بیت «الف» تلمیح به آیۀ «نحن اقرب الیکم من حبل الورید» وجود دارد.  23

- سیاهی چشم - ظالم و بدطینت  در بیت «پ» در واژة «دل سیه» ایهام وجود دارد: 

124

4 2،13

1234

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

3

4

1

3

4

234

1

4

1

2

3
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ت کوتاه در مصراع دوم به کار رفته است، ولی ابیات سایر گزینه ها، همگی در هجاي هشتم مصراع اول اختیار شاعري
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در بیت «ب» اسلوب معادله وجود دارد.
در بیت «ت» در هر مصراع یک تناقض داریم: «دیدن دوخته چشم» و «سخن گفتن فرد الل»

متوسط
 24

یانعم ر ب پاخر ِر سی ُددو ر ب آ

فعمف ت ع لنفا ِع ال ُتمف ت ع لن
متوسط

در شعر شاعران دورة بازگشت توجه به واژگان کهن دیده می شود.  25
سخت

وطن به عنوان سرزمینی که مردمی با مشترکات قومی،فرهنگی و زبانی در آن زندگی می کنند در دورة بیداري وارد شعر و ادبیات فارسی شد.  26
متوسط

درون مایۀ نثر نیز که در سال هاي نزدیک به انقالب مشروطه، آزادي و آزادي خواهی، سنت شکنی و تجدد خواهی بود.  27
سخت

از شاخه هاي ارزنده اي که در نثر عصر بیداري چشم نواز است طنز سیاسی-اجتماعی است.  28
سخت

بررسی سایر گزینه ها:  29

گزینۀ  بر وزن «مفتعلن فع مفتعلن فع» است.

گزینۀ  بر وزن «مفتعلن مفتعلن فاعلن» است.

گزینۀ  بر وزن «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» است.
سخت

تناقض  زنده بودن در عین جان دادن/ مراعات نظیر  «مرغ و صید» / تضاد  «مرده ، زنده»  30
متوسط

«پري» در مصرع نخست، فعِل مضارع است و از مصدِر «پریدن»؛ ولی در مصراِع دوم اسم است و به معنِی «موجوِد افسانه اي».  31
سخت

بیت الف: شرر و نظر (متوازي)/ بیت ب: کم و قدم (مطّرف) / بیت ج: بهار و شمار (متوازي)/ بیت د: دل و گل (متوازي)/ بیت هـ: معاش و فاش (مطّرف) / بیت و:  32
شبنم و انفعالم (مطّرف)

متوسط
ـ» موازنه: دارد / استعاره: نرگس، لعل ـِ واج آرایی: «  33

متوسط
در این گزینه برخالف سه گزینه دیگر موازنه وجود ندارد. یعنی واژه هاي دو مصراع باهم سجع نمی سازند.  34

سخت
سجع این گزینه مطّرف است ولی در سایر گزینه ها متوازن.  35

»: حیف – طرح گزینۀ «

»: دسترس – کس گزینۀ «

»: باطل – ضایع گزینۀ «

»: منتعش – مشتعل گزینۀ «
متوسط

واژة «روي» در این گزینه معناي یکسانی ندارد بنابراین واژه آرایی ندارد اما در گزینه هاي دیگر به ترتیب: خاك / عشق / یار واژه آرایی دارند.  36
روي در مصراع اول چهره و در مصراع دوم فلز روي است.

سخت
منظوراز سجع همان قافیۀ درونی است که در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  دیده می شود.    37

بررسی سایر گزینه ها:

: سري - راهبري / شیخ - پیش گزینۀ 

: نو - مشو گزینۀ 

: دیوانه - خانه گزینۀ 
متوسط

سجع هاي به کار رفته در عبارات:  38
الف- سجع مطرف بین واژگان   نگروند، ننهند

ب- سجع متوازي بین واژگان    رفته، گفته
پ- سجع مطرف بین واژگان    گرفتار، گفتار

ت- سجع متوازن بین واژگان    متین، کریم
ث- سجع متوازي بین واژگان    دوست پسند، شهر پسند

توجه داشته باشید که صورت سوال مواردي را خواسته است که به ترتیب سجع هاي مطرف، متوازي و متوازن باشد. در چهار حالت (الف - ب -ت)، (الف - ت - پ)، (پ - ب - ت) و (پ - ث -

ت) به این ترتیب است که مورد آخر یعنی ترتیب پ - ث - ت در گزینۀ  دیده می شود.
سخت
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توجه داشته باشید که صورت سوال مواردي را خواسته است که به ترتیب سجع هاي مطرف، متوازي و متوازن باشد. در چهار حالت (الف - ب -ت)، (الف - ت - پ)، (پ - ب - ت) و (پ - ث -
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ماه و شاه: اختالفی / افزایشی ندارد.  39
بررسی سایر گزینه ها:

»: نام و نیام: افزایشی/ ما و تا: اختالفی گزینۀ «

»: درد و در: افزایشی/ در و پر: اختالفی گزینۀ «

»: تا و تار: افزایشی/ تار و یار: اختالفی گزینۀ «
متوسط

بررسی همۀ گزینه ها:  40

»: تشبیه ندارد. گزینۀ «

»: تکرار ندارد. واژگان «مهر و ماه» چون معنی هاي متفاوت دارند جناس اند؛ نه تکرار. گزینۀ «

»: چین با معانی متفاوت: جناس همسان/ تیغ  تکرار/  چین در مصراع دوم  ایهام تناسب :  – شکن (کاربرد دارد)  – کشور چین: کاربرد ندارد؛ ولی با «روم» تناسب دارد./ تشبیه  گزینۀ «

 تیِغ مرگ/ کنایه: چین گرفتن رخ  ناراحت شدن

»: تکرار ندارد. گزینۀ «
سخت

می خواهیم اعداد حاصل کوچک تر از  باشند، بنابراین در خانه ي دهگان تنها ارقام  و  می توانند قرار بگیرند و در خانه ي یکان نیز می توان تمام ارقام فرد را  41
گذاشت، بنابراین داریم:

 : ارقام فرد

متوسط
 42

  تعداد جایگشت ها   

 شئ،     شئ،     شئ   
دقت کنید چون حروف داخل مستطیل ها یکسان هستند، جابه جایی آن ها را در داخل مستطیل ها در نظر نمی گیریم.

متوسط
 43

 

متوسط
: روش   44

   تعداد اعداد  رقمی زوج

 روش دوم:

  کل اعداد  رقمی 

 اعداد  رقمی فرد

 فرد – کل = اعداد  رقمی زوج
سخت

چون همه تیم ها با هم بازي می کنند و  تیم داریم پس هر تیم  بازي انجام می دهد.  45

  : تعداد کل بازي ها

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

سخت
کلمۀ جهان را یک بسته در نظر می گیریم.  46

، گ، ي، ر

1

2

3

1

2

312

4

4013

1 3 5 7 9

دھگان یکان

2 5 10

6 720

111

رقمی بدون تکرار120 5 تعداد اعداد 5
ده ھزارگان 

4
ھزارگان

3
صدگان

2
دھگان

1
یکان

رقمی بدون تکرار120 4 تعداد اعداد 5
ھزارگان

4
صدگان

3
دھگان

2
یکان

120 120 رقمی 0 4 رقمی و 5 اختالف تعداد اعداد

1

2
ده ھزارگان

3
ھزارگان

4
صدگان

5
دھگان

1
یکان

صفر یکان باشد

4
ده ھزارگان

4
ھزارگان

3
صدگان

2
دھگان

2
یکان

صفر یکان نباشد

5

120 192 312

6005
ده ھزارگان

5
ھزارگان

4
صدگان

3
دھگان

2
یکان

5

2884
ده ھزارگان

4
ھزارگان

3
صدگان

2
دھگان

3
یکان

5

600 288 3125

109

45
1
2

10

تیم 10

9

بازی می کند 9 ھر تیم

1

بازی رفت 1

2
1
2

 جھان
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  : تعداد کل بازي ها
1
2

10

تیم 10

9

بازی می کند 9 ھر تیم

1

بازی رفت 1
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پس  شیء داریم و جایگشت آن  می باشد
سخت

عددي مضرب  می باشد که یکان آن صفر یا  باشد.  47

  

سخت

در شکل  هاشور زده شده است.  48
متوسط

49  حرف بی نقطه در کلمۀ خوارزمی داریم: حروف و،ا،ر،م،ي (به شرط آن  که  آخرین حرف باشد.)

سخت
 50

متوسط
 51

در تابع اگر دو زوج مرتب داراي مؤلفه هاي اول برابر باشند باید مؤلفه هاي دوم آن ها نیز باهم برابر باشند.

 تابع نیست 

 تابع است 

پس فقط جواب  قابل قبول است.
متوسط

با توجه به زوج مرتب  و  حاصل  است و با توجه به زوج مرتب  و  حاصل  است و در نتیجه:  52

متوسط

هاي کوچک تر از صفر  برابر  و براي  برابر هاي بزرگ تر از صفر  برابر  و براي  تابع مشخص شده در روي نمودار براي   53
صفر است. در نتیجه:

متوسط
 54

1-
x2-

y

1-

1

4

8

= 4

1

خط  نمودار  را در  نقطه قطع می کند.
متوسط

در تابع ثابت به ازاي هر مقدار ورودي تابع، خروجی مقدار ثابتی  دارد، لذا داریم:  55

44

55

24 18 422 3 4 1

یکان صفر باشد یا

3 3 2 1

باشد 5 یکان

ي5

4 3 2 1 241

(ی) حرف

5
1

4
2

یک ریاضی و دو فیزیک

یا

5
2

4
1

دو ریاضی و یک فیزیک

یا

5
3

4
0

ھرسھ ریاضی

5
1

4
2

5
2

4
1

5
3

5 6 10 4 10 1 80

4 5 4 11 11 5 16 42 2 2 2 2
جذر

4 12 5 12 2

4 12 5 4 2

4

2 3321 212

2 2 0

02020
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0
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پس این تابع به ازاي  نیز مقدار  دارد، یعنی:

در نتیجه:

پس تابع ثابت به صورت   است، لذا   است.
سخت

ابتدا نمودار تابع  را با توجه به ضابطه ها رسم می کنیم:  56

y

x6- -

2

3-
4

D( 3,- 1- (

2
3

C (2, 1- (1-

A By=2

حال خط  را رسم کنیم و محل تالقی نمودار تابع چند ضابطه اي با خط  را می یابیم:

براي محاسبۀ مساحت ذوزنقۀ رنگی در شکل فوق باید اندازة ارتفاع و قاعده ها مشخص باشد به این منظور، نقاط تالقی خط  را با تابع  به دست می آوریم:

پس طول پاره خط  برابر است: با  واحد.

طول پاره خط  هم که طبق شکل برابر  واحد است.

ارتفاع ذوزنقه نیز  واحد است.

سخت
در تابع  به ازاي هر مقدار ورودي، خروجی تابع مقدار ثابت   است.  57

پس مقادیر  می باشد.
سخت

 58

   

با جایگذاري مقادیر  در رابطه داریم:

  

با توجه به اینکه  است در نتیجه: 
سخت

 59

3 4 3 42 2
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متوسط
یادآوري می کنیم که نیمساز ناحیۀ اول و سوم تابع همانی است.  60

   

  

 
سخت

چراکه شاخص هاي نرخ بی سوادي و نرخ مرگ و میر نوزادان و امید به زندگی جزو شاخص  یا شاخص توسعه ي انسانی می باشد.  61
متوسط

الف) در قدیم، اشخاص پس اندازها یا مال به دست آمده از ارث را وارد سرمایه گذاري می کردند و یا از افراد داراي اعتبار یا بانک ها قرض می گرفتند.  62
ب) بورس، مرکزي مطمئن است که بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار می کند و از این طریق، زمینه ي جمع آوري و به کارگیري سرمایه هاي مالی را فراهم می آورد.

ج) اولین کاري که براي سرمایه گذاري در بورس باید انجام داد، گرفتن شناسه ي معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاري ها است.
متوسط

در بیش تر جوامع امروزي شاخص رشد با شاخص توسعه هماهنگ است؛ به طور مثال، سطح پایین توسعه در موزامبیک با سطح پایین رشد در این کشور و  63
هم چنین سطح باالي رشد در نروژ با سطح باالي توسعه در این کشور هماهنگ است. البته دو گروه از کشورها استثنا محسوب می شوند:

- تعداد معدودي از کشورهاي در حال توسعه که با داشتن یک ماده گران بهاي معدنی مانند نفت امکان دستیابی به درآمد سرانه ي باال را دارند.

- تعدادي از کشورهاي در حال توسعه مانند چین که با پیش بینی و اجراي برنامه هاي بلند مدت، شاخص هاي توسعه ي خود را بهبود بخشیده اند، با وجود این که درآمد سرانه ي پایین دارند.

امید به زندگی در نروژ  سال، تولید ناخالص داخلی سرانه در چین در حدود  دالر و نرخ با سوادي بزرگساالن در موزامبیک  درصد است.
سخت

الف) تولید ناخالص داخلی سرانۀ ساالنه به قیمت هاي سال  در کشور قطر در حدود  دالر و نرخ باسوادي بزرگساالن در نروژ حدود  درصد  64
است.

ب) کشور قطر با داشتن یک مادة گرانبهاي معدنی و صادرات زیادي از آن، امکان دستیابی به درآمد سرانۀ زیاد را دارد.
- کشور چین از جمله کشورهاي در حال توسعه است که توانسته با پیش بینی و اجراي برنامه هاي بلندمدت، در وضعیت شاخص هاي توسعۀ خود بهبود نسبی ایجاد کند.

سخت
چون بازار سرمایه هم محل عایدي و هم ریسک است، افراد باید فقط سرمایه هاي مازاد خود را بیاورند و به بورس نگاه کوتاه مدت نکنند و سبد سهام تشکیل  65

دهند. 
متوسط

اولین کاري که براي سرمایه گذاري در بورس باید انجام  داد، گرفتن «شناسۀ معامالتی» با مراجعه به یکی از کارگزاري ها است.  66
بازار سرمایه هم محل عایدي و هم خطر (ریسک) است. به همین دلیل، افراد باید فقط سرمایه هاي مازاد خود را بیاورند و به بورس نگاه کوتاه مدت نکنند. هم چنین بهتر است به اصطالح همۀ تخم 

مرغ هاي خود را در یک سبد نگذارند و سبد سهام تشکیل دهند. درغیر این موارد، احتمال ضرر می رود.
متوسط

الف) بازار سرمایه با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي، در کاهش نرخ تورم مؤثر است.  67
ب)  ارتباط برقرار بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.

ج) بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند.
سخت

الف)  68

ب) درآمد سرانه و رشد اقتصادي کشور  بیش تر است.
سخت

تفاوت و شکاف عمیق بین «کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته» به هیچ وجه به «سطح درآمد سرانه» محدود نمی شود و تقریبًا در تمامی «شاخص هاي توسعه»  69

البته با درجات مختلف وجود دارد.
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متوسط نرخ  مرگ ومیر نوزادان  (در هر گروه کشورها

 نفر)

متوسط امید  به زندگی در
 آغاز تولد

درآمد سرانۀ
ساالنه

 کشور با توسعۀ
 انسانی زیاد

بیشتر از  سال

 دالر

 کشور با توسعۀ
انسانی ضعیف

کمتر از  سال
دالر

متوسط
الف) نرخ مرگ و میر نوزادان در نروژ    70

نرخ باسوادي بزرگساالن در موزامبیک  

تولید ناخالص داخلی سرانه در نروژ  
ب) مفهوم توسعه شامل رشد نیز هست؛ اما هر رشدي را نمی توان توسعه دانست.

ج) با مشاهدة جدول متوجه می شویم که سطح پایین توسعه در کشور موزامبیک با سطح پایین رشد در این کشور هماهنگی دارد. هماهنگی سطح توسعه و سطح رشد در مورد بیشتر جوامع امروزي
صادق است.

سخت
مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات درحافظۀ کوتاه مدت، محو شدن مواد اطالعاتی حافظه به دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید است.  71

سخت
 72

موقعیت ردیابیعوامل ایجادکننده یا مانع تمرکز 
از دست دادن محرك هدف        آشنایی نسبی با محرك (مانع)خلبان اول
رد درستدرگیري و انگیختگی ذهنی (ایجاد کننده)           خلبان دوم
هشدار کاذبیکنواختی و ثبات نسبی (مانع)خلبان سوم

اصابت با تصمیم درستتغییرات درونی محرك (ایجاد کننده)خلبان چهارم      
سخت

حجم رد هاي حسی زیاد، امّا مدت ذخیره سازي آن ها کوتاه است.  73
متوسط

 74
ظرفیت یا گنجایشنوع رمزگردانیمراحل حافظه

اندوزش
زمان بازیابی

انواع حافظه
حدود نیم ثانیهنامحدودحسیحسی

چند دقیقه مادهحسی (همراه با توجه)کوتاه مدت

از چند دقیقه تا آخر عمرنامحدودعمدتًا معناییبلند مدت
سخت

 75
ظرفیت یا گنجایشنوع رمزگردانیمراحل حافظه

اندوزش
زمان بازیابی

انواع حافظه
حدود نیم ثانیهنامحدودحسیحسی

چند دقیقه مادهحسی (همراه با توجه)کوتاه مدت

از چند دقیقه تا آخر عمرنامحدودعمدتًا معناییبلند مدت
سخت

هدف از داشتن حافظۀ قوي، شکل دهی به تفکر است. تکلیف اساسی بعد از حافظه به پرورش تفکر مربوط می شود. نقش حافظه فراهم سازي داده هاي خام براي  76
تفکر است. مهارت حل مسئله یکی از مهم ترین اجزاي تفکر است.

سخت
عوامل مانع تمرکز: یکنواختی و ثبات نسبی – آشنایی نسبی با محرك  77

عوامل ایجاد تمرکز: تغییرات درونی محرك – درگیري و انگیختگی ذهنی
متوسط

تشریح عبارات نادرست:  78

) هدف از داشتن حافظۀ قوي، شکل دهی به تفکر است. مورد 

) تکلیف اساسی به بعد از حافظه، یعنی پرورش تفکر مربوط می شود. مورد 

) براي این که این تفکر در درون ما شکل بگیرد، نیاز به حافظۀ قوي داریم. مورد 

) حافظه ابزاري جهت دستیابی به مهارت هاي مهم تر همچون تفکر است. مورد 
متوسط

آماده سازي زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرك معینی تحت تأثیر ارائۀ پیشین همان محرك یا محرك شبیه آن قرار می گیرد. در پدیدة آماده سازي، ارائۀ  79
پیشین محرك، دریافت بعدي را آسان می کند.

متوسط
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آماده سازي زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرك معینی تحت تأثیر ارائۀ پیشین همان محرك یا محرك شبیه آن قرار می گیرد. در پدیدة آماده سازي، ارائۀ
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استفاده از مثال هاي صاف جهت تبیین یک مفهوم به روش بسط معنایی اشاره دارد. در واقع هر چه مثال هاي بیشتري داشته باشیم، مفهوم مورد نظر بهتر از سایر  80
مفاهیم در حافظه می ماند.

متوسط
ناصرالدین شاه، میرزا تقی خان را با لقب امیرکبیر به صدارت برگزید.  81

متوسط
در دوران ناصرالدین شاه به تشکیالت اداري ایران افزوده شد.  82

سخت
اطالعات دقیق و جدید دربارة تاریخ ایران با رمز گشایی کتیبه هاي بیستون و طاق بستان به دست آمد.  83

سخت
سعید نفیسی؛ ادیب، تاریخ نگار، مترجم، شاعر، استاد دانشگاه و مؤلف تاریخ تمدن ساسانی می باشد.  84

سخت
فروغی متفکر و سیاستمدار دورة قاجار و پهلوي می باشد.  85

سخت
در دورة قاجاریان و با فروکش کردن جنگ هاي داخلی شاهد رشد و رونق صنایع دستی در ایران هستیم.  86

متوسط
سر هنري راولینسون (دیپلمات انگلیسی در عصر قاجار) نخستین شرق شناسی بود که با مطالعۀ کتیبۀ بیستون موفق به خواندن خط میخی شد.  87

سخت
میرزا فتحعلی خان آخوندزاده در رسالۀ ایراد، شیوة تاریخ نویسی رضاقلی خان هدایت را به دلیل استفادة او از شعر در بیان رویدادها و به کار بردن الفاظ مصنوع  88

ادبی مورد انتقاد قرار داد.
متوسط

میرزا محمدصادق موسوي (نویسندة تاریخ گیتی گشا) تاریخ زندیه را با اسلوبی مصنوع و دشوار همراه با تملق گویی از فرمانروایان زند نوشته است.  89
متوسط

به دلیل ماهیت استبدادي حکومت قاجار و نبود آزادي بیان، برخی از روزنامه نگاران در خارج از کشور اقدام به نشر روزنامه هایی به زبان فارسی کردند. پس از  90
پیروزي انقالب مشروطه، نشریات رشد سریعی پیدا کردند.

متوسط
صاحب نظران، حمل و نقل را کلید توسعۀ اقتصادي و رکن زیربنایی اقتصاد کشورها می دانند.  91

متوسط
در سال  میالدي بیش از  میلیون کیلومتر خط لوله در سراسر جهان وجود داشته است.  92

سخت
مگاالپلیس ها در امتداد راه هاي ارتباطی، شکل خطی و کریدوري و برخی نیز شکل خوشه اي و کهکشانی پیدا کرده اند.  93

متوسط
اگر جمعیت سکونتگاه به میزان معینی برسد، آن را شهر تلقی می کنند.  94

متوسط
حدود  کانتینر توسط  کامیون حمل می شوند.  95

سخت
در ایران حدود  کیلومتر لولۀ نفتی کشیده شده است.  96

متوسط
در ایران، اصالحات ارضی در سه مرحله انجام گرفت اما به سبب تقسیم نادرست زمین، حمایت نکردن دولت از کشاورزان، توجه به صنایع مونتاژ و واردات کاال از  97

کشورهاي خارجی نه تنها وضع روستاییان بهتر نشد، بلکه شرایط انهدام کشاورزي نیز فراهم آمد.
مهاجرت روستاییان به شهرها معلول عدم موفقیت اصالحات ارضی است، نه علت آن.

متوسط
زاغه نشینی نوعی اسکان غیررسمی است. در برخی کشورها حکومت مرکزي یا حکمرانی محلی (مدیریت شهري) براي تأمین مسکن گروه هاي فقیر شهري و  98

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

اصالحات ارضی از سال  در کشور ما انجام گرفت و به انهدام کشاورزي انجامید.  99
سخت

تشریح گزینه هاي دیگر:  100

»: «شهرها» از تراکم جمعیت باالتري برخوردار هستند. گزینه «

:: در روستاها درصد بیشتري از جمعیت فعال در «بخش کشاورزي» فعالیت می کنند. گزینه «

»: در «روستاها» وابستگی اجتماعی و همکاري میان افراد بیشتر است. گزینه «
سخت

با وجود آنکه یعقوب بدون فرمان و بی اجازة خلیفۀ عباسی به قدرت رسید، اما موفقیت یعقوب در سرکوب خوارج و جهاد با کفار مرزهاي شرقی، موجب شد که  101
خلیفه فرمان حکومت سیستان، کابل و بلخ را براي وي ارسال نماید.

متوسط
بررسی گزینه هاي نادرست::  102

- حاکمان ناحیۀ خوارزم، با وجود استقالل داخلی، از سلجوقیان اطاعت می کردند.

- به حاکمان منطقۀ خوارزم، خوارزمشاه می گفتند.

- تکش جانشین اَتسز با شکست دادن طغرل سوم، بر بخش وسیعی از ایران تسلط یافت.
متوسط
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با وجود آنکه یعقوب بدون فرمان و بی اجازة خلیفۀ عباسی به قدرت رسید، اما موفقیت یعقوب در سرکوب خوارج و جهاد با کفار مرزهاي شرقی، موجب شد که
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هنر کاشی کاري نیز در کنار توسعۀ معماري در دورة سلجوقیان به اوج خود رسید و استفاده از نقوش انسانی، گیاهی، جانوري و نیز نقوش هندسی براي تزیین  103
بناهاي مذهبی و غیرمذهبی کاربرد فراوان یافت.

سخت
هجوم مغول به ایران، افزون بر آثار و نتایج سیاسی، پیامدهاي اجتماعی و مذهبی مختلفی نیز داشت، که مهم ترین آن گسترش تصوف و تشیع و پیوند روز   104

افزون آنها با یکدیگر بود.
در دوران مغوالن و تیموریان فعالیت طریقت هاي صوفیانه در ایران به طور چشمگیري افزایش یافت و گرایش مردم به مشایخ و رهبران طریقت صوفی بیشتر شده مذهب شیعه نیز که با اغاز اسالم

به سرزمین ما راه یافت، پس از سقوط خالفت عباسی به طور محسوسی گسترش یافت.
متوسط

بررسی گزینه هاي غلط:  105
الف) عثمانی ها، شکل گیري حکومت قدرتمند صفوي در ایران را تهدید و مانع جدي براي توسعه طلبی سیاسی و نظامی خود تلقی می کردند.

پ) شاه اسماعیل در نبرد مرو شیبک خان ازبک را مغلوب کرد و کشت.
ت) حاکمان ازبک همواره روابط دوستانه و گرمی با حکومت عثمانی داشتند و در حمله به قلمرو صفوي به صورت هماهنگ عمل می کردند.

سخت
عصر نوزایی در معماري نیز شیوة نوینی به وجود آورد. معماران عصر رنسانس ساختمان هاي روم باستان را سرمشق خود قرار دادند و الگوي معماري بناهاي  106

باستانی را در ساختن کاخ ها، کلیساها و نمازخانه ها به کار بستند.
متوسط

در اواسط قرن شانزدهم نیکالس کوپرنیک در رسالۀ گردش اجرام سماوي، نظریۀ چرخش زمین به دور خورشید را مطرح کرد.  107
متوسط

شاعران شاخص عصر صفوي: وحشی بافقی ـ محتشم کاشانی ـ صائب تبریزي   108
ب) مشهورترین آثار تاریخ نگاري دوره صفویان تاریخ: عالم آراي عباسی: اسکندر بیک منشی / احسن التواریخ: حسن بیگ روملو / حبیب السیر: غیاث الدین خواندمیر

ج) مدرسان دستیارانی داشتند که به آنها خلیفه (مبصر) یا ُمعید گفته می شد.
سخت

الف) امیران شیعه مذهب علویان طبرستان که از سادات علوي به شمار می رفتند، خود مدعی خالفت بودند و عباسیان را غاصب خالفت می شمردند.  109
ب) پس از حملۀ یعقوب به نیشابور و از میان برداشتن حکومت طاهریان و سپس لشکرکشی ناموفق امیر صفاري به بغداد، روابط دو طرف به خصومت گرایید.

پ) مهم ترین پیامد سیاسی ظهور حکومت هاي ایرانی، کاهش و زوال تدریجی سلطۀ سیاسی-نظامی خلفاي عباسی بر ایران بود.
سخت

- فارابی، فلسفۀ مشایی را که تلفیقی از جهان بینی اسالم و فلسفۀ ارسطویی و نوافالطونی بود، پایه گذاري کرد.  110
- ابوریحان بیرونی ابزارها و روش هایی براي تعیین طول و عرض جغرافیایی و اندازه گیري فاصلۀ بین شهرها ابداع کرد.

- شیخ توسی کتاب هاي النهایه و مبسوط را تألیف کرد.
- رسالۀ الجدري و الحصبه اثر زکریاي رازي است.

سخت

تمامی موارد به جزء گزینۀ  در مورد نواحی خودمختار صحیح است. مورد یک در مورد مناطق آزاد تجاري مصداق دارد.  111
متوسط

- مرزهاي غیرطبیعی یا مصنوعی - مرزهاي طبیعی  مرز بین کشورها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:   112
براي تعیین خط مرزي در امتداد رشته ها، خط الرأس کوه ها در نظر گرفته می شود. خط الرأس که از متصل کردن نوك بلند ترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود می آید.

سخت

در سال  میالدي، پس از پایان جنگ جهانی دوم و سال ها سیطرة ژاپن بر شبه جزیرة کره، این کشور به دو کشور کره شمالی و جنوبی تقسیم شد.  113
سخت

مرزها از نظر چگونگی پیدایش با یکدیگر متفاوت اند. نحوة شکل گیري و ایجاد مرزها تأثیر زیادي در امنیت و همکاري یا به عکس، اختالف و کشمکش بین  114
کشورهاي همسایه دارد. مرزها از نظر پیدایش به سه گروه زیر تقسیم می شوند: 

-مرزهاي پیشتاز یا قبل از سکونت

- تطبیقی

- تحمیلی
متوسط

مکیندر بخش مرکزي جزیرة جهانی را محصور یا قلب خشکی جان یا هارتلند نامید. او معتقد بود که این منطقه، یعنی شرق اروپا، منبع بزرگ قدرت است و  115
هرکس بر منابع آن مسلط شود، می تواند بر کل جزیرة جهانی و جهان فرمان براند.

مکیندر معتقد بود بعد از منطقۀ قلب زمین یا هارتلند، یک هالل داخلی وجود دارد که قدرت دریایی به آن دسترسی دارد و یک هالل خارجی، که شامل قاره هاي آمریکا، اقیانوسیه، و جنوب
آفریقاست.

سخت
طول سواحل یک کشور و دسترسی به آب هاي آزاد، نتیجۀ گسترش ساحل و حمایت و توجه دولت ها به قدرت دریایی و بهره برداري از فرصت ها، از نتیجۀ خط  116

مشی سیاسی و حکومت می باشد.
سخت

معموًال، امکان تبدیل کشورهایی که در منطقۀ معتدل واقع شده اند، به قدرت سیاسی یا جهانی بیشتر است و بعید است که یک قدرت سیاسی بزرگ بتواند در  117
سرزمین هاي بسیار سرد و یخبندان یا بیابان هاي گرم و سوزان شکل بگیرد.

کشور شیلی یکی از کشورهاي طویل می باشد. کشور اندونزي از نظر شکل چند پاره یا چند تکه می باشد.
متوسط
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مکیندر معتقد بود بعد از منطقۀ قلب زمین یا هارتلند، یک هالل داخلی وجود دارد که قدرت دریایی به آن دسترسی دارد و یک هالل خارجی، که شامل قاره هاي آمریکا، اقیانوسیه، و جنوب

طول سواحل یک کشور و دسترسی به آب هاي آزاد، نتیجۀ گسترش ساحل و حمایت و توجه دولت ها به قدرت دریایی و بهره برداري از فرصت ها، از نتیجۀ خط

، امکان تبدیل کشورهایی که در منطقۀ معتدل واقع شده اند، به قدرت سیاسی یا جهانی بیشتر است و بعید است که یک قدرت سیاسی بزرگ بتواند در
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ـ موقعیت جغرافیایی کشور       ـ وسعت، شکل و ناهمواري هاي کشور       ـ بنیادهاي عوامل مؤثر در قدرت ملی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد:   118

زیستی کشور ـ      ـ منابع انرژي و معدنی کشور       ـ جمعیت کشور
داشتن جمعیت زیاد از عوامل قدرت ملی است و جمعیت زیاد پیش شرط قدرت است اما کیفیت و ترکیب جمعیت نیز اهمیت دارد.

همگونی جمعیت از نظر قومی، زبانی و دینی در افزایش قدرت ملی مؤثر است.
سخت

«مرز، تقسیمات کشوري و پایتخت» از عناصر یک سرزمین هستند.  119
جمعیت (ملت)، نظام سیاسی (حکومت) و سرزمین، از عناصر و ارکان یک کشور هستند.

متوسط
- انگلیس و ژاپن از همه سمت به آب هاي آزاد دسترسی داشته اند و به قدرت هاي بزرگ دریایی تبدیل شده اند.  120

- در کشورهاي وسیع در زمان جنگ می توان نیروهاي نظامی پشتیبان را به بخش دیگري منتقل کرد.
متوسط

هویت فرهنگی هر جامعه بر مدار عقاید و ارزش هاي کالن است که موجب ایجاد هویت فرهنگی می شود و سرزمین بُعد جغرافیایی هویت جامعه و خاطره ي  121
جمعی بُعد تاریخی هویت جامعه را می سازد.

متوسط
جامعه اي که قواعد و روابط آن بر اساس ارزش هاي اقتصادي است، تحرك اجتماعی صعودي را تنها براي کسانی ممکن می سازد که منابع ثروت را در اختیار  122
دارند. (سرمایه داران) جامعه اي که بر اساس ارزش هاي نژادي شکل می گیرد، صرفًا براي یک نژاد خاص، امکان تحرك اجتماعی صعودي را فراهم می آورد. در یک جهان دینی و معنوي نیز،
هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را تأکید می کند، مورد حمایت قرار می گیرند و جهانی که حول ارزش هاي دنیوي و این جهانی شکل می گیرد، تحرك اجتماعی را در محدوده ي همان

ارزش ها به رسمیت می شناسد. (ارزش هاي دنیوي، سکوالر و این جهانی)
متوسط

123  تشریح عبارت نادرست:
(ج): جهان اسالم در سده هاي نخستین رویارویی با جهان هاي اجتماعی دیگر، با حفظ هویت فرهنگی خود به تعامل با آن ها پرداخت و به همین دلیل، عناصر سازگار با هویت خود را از آن ها گرفت

و در موارد مورد نیاز، به باز سازي آن عناصر پرداخت.
سخت

اسالم، تربیت انسان هاي متعالی را هدف آفرینش می داند و براي تحقق آن، مراقبت هاي ویژه اي را اعمال می کند.  124
متوسط

حیات معنوي اسالم، افق هاي جدید را به روي اندیشمندان جهان غرب نیز گسترده است و نظریه پردازان غربی را که طی قرن بیستم، سکوالریسم و دنیوي  125
شدن را سرنوشت مشترك و حتمی بشریت می دانستند، به تأمل و بازبینی نظریات پیشین خود فراخوانده است.

متوسط
- تغییرات هویتی بیرون از مرزهاي مقبول جهان اجتماعی رخ دهد.  126

- پیامد تأثیرپذیري از جهان هاي اجتماعی متفاوت
سخت

این توضیح دربارة مرگ طبیعی نمی باشد و نادرست است.  127
متوسط

- بحران هویت در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش هاي اجتماعی خود را نداشته باشد.  128
- تزلزل فرهنگی زمانی رخ می دهد که عقاید و  آرمان هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار خود را از دست بدهند.

سخت
- درست  129

- نادرست: حقیقی  تاریخی
- نادرست: تزلزل فرهنگی می تواند منجر به بحران هویتی شود.

- درست
سخت

- هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعی آن فرومی ریزد یا دگرگون می شود.  130
- به رسمیت شناخته نشدن روش هاي فراتجربی در جهان متجدد، باعث از دست رفتن امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان هاي بشري می شود.

 - اگر تغییرات هویتی بیرون از سرزمین هاي مقبول جهان اجتماعی رخ دهد و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند به دنبال بیاورد، به تعارض فرهنگی منجر می شود.
سخت

الف- پیدایش فناوري ها با پیشرفت علوم طبیعی حاصل شد.      131
ب- علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتري برخوردارند.    

ج- امروزه فناوري نقش بسیار زیادي در زندگی انسان ها ایفا می کنند.
متوسط

الف) صحیح است.  132
ب) صحیح است.

ج) براي جلوگیري از حذف شور زندگی، کنش  اجتماعی مورد توجه برخی جامعه شناسان قرار گرفت.
د) فضاي مجازي معناي به روز بودن را در خود دارد ولی سبب می شود که فرد کاربر از زمان و مکان خودش جدا شود.

هـ) فضاي مجازي را برخالف برداشت عمومی، فضایی می دانند که دسترسی آزاد به اطالعات و مطالب متنوع در عرصه هاي مختلف براي افراد وجود ندارد.
سخت

- ابتداي تولد صداهایی را می شنود.  133

- به تدریج اطراف خود را می بیند.

- بعد از مدتی با کلمات آشنا می شود.
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هـ) فضاي مجازي را برخالف برداشت عمومی، فضایی می دانند که دسترسی آزاد به اطالعات و مطالب متنوع در عرصه هاي مختلف براي افراد وجود ندارد.
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- سخن می گوید.

- از دانسته هاي دیگران بهره می برد.

- با تفکر و تعقل از دیده ها، شنیده ها و خوانده هایش به آگاهی گسترده تر و عمیق تري از عالم و آدم می رسد.
سخت

جهان اجتماعی (جامعه و فرهنگی) که در آن زندگی می کنیم، دانش زندگی یا همان دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد.  134

جهان طبیعی در گزینۀ  به طور اضافه مطرح شده است که نادرست می باشد.
متوسط

دانش علمی جامعه در تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی نیز رشد و توسعه پیدا می کند؛ یعنی هر وقت در جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمینۀ الزم  135
براي پیدایش و رشد دانش علمی نسبت به آن مسئله نیز فراهم می شود؛ مثًال کاهش یا افزایش بی رویۀ جمعیت یک کشور می تواند زمینۀ فعالیت دانش جمعیت شناسی را فراهم کند.

سخت
«دانش عمومی - دانش عمومی - دانش علمی»  136

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
الف - کیفی  علوم طبیعی  137

ب - صحیح است.

ج - تمام جامعه  شناسان  برخی از جامعه شناسان
د - صحیح است.
ه - صحیح است.

سخت
یکسان دانستن طبیعت و جامعه، انسا ن ها را به پیچ و مهره هاي نظم اجتماعی تقلیل می دهد.  138

جامعه برخالف طبیعت،  محصول و مخلوق کنش هاي انسان هاست.
درصورتی که جامعه را هم چون طبیعت تصور کنیم، براي شناخت آن می توانیم از دانش ابزاري خود استفاده کنیم.

سخت
انسان ها مانند موجودات طبیعی، ویژگی هاي مادي و حّسی دارند و به همین دلیل در برخی موارد بر زندگی انسان ها و موجودات طبیعی، قوانین مشترك حاکم  139

است که با شناسایی این قوانین، قدرت دست کاري در آن ها براي بهبود بخشیدن به آن ها را به دست می آوریم.
متوسط

رسوخ تلقی جهان متجدد از علم در جوامع دیگر که عالوه برعلم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند:  140

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

پیروان این طرز فکر، به جاي موضوع بر روش علوم تأکید می کردند.  141
متوسط

: قسمت اول و دوم نادرست است. گزینۀ   142

: قسمت اول درست و قسمت دوم نادرست است. گزینۀ 

: قسمت اول و دوم درست است. گزینۀ 
متوسط

بررسی سایر گزینه ها:  143

: نادرست: کیفی  کمی گزینۀ 

: نادرست: خواهند بود  نخواهند بود گزینۀ 

: نادرست: می توانند  نمی توانند گزینه 
متوسط

- قفس آهنین: ماکس وبر از سلطۀ چنین نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهاي واقعی آن ها دارد، به قفس آهنین تعبیر می کند.  144
- استفاده از روش تجربی: زیرا با استفاده از روش تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزي یک رذیلت اخالقی است.

- نادیده گرفتن معناي کنش: نادیده گرفتن معناي کنش سبب شده است که بیش تر مطالعات پوزیتیویستی به توصیف خصوصیات و رفتارهاي قابل مشاهدة ما محدود شوند.
سخت

جنگ هاي نامنظم مبتنی بر آگاهی فرهنگی و جغرافیایی سربازان محلی یک منطقه است که قادرند در موقعیت بومی خود، با امکانات محدود در برابر تهاجم  145
یک ارتش بزرگ مقاومت کنند. سربازان جنگ هاي نامنظم به سبب انگیزه هاي معنوي توانی فراتر از نظم موجود به دست می آورند.

متوسط
ماکس وبر از سلطۀ چنین نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهاي واقعی آن ها دارد،  به قفس آهنین تعبیر می کند که ناشی از خالقیت زدایی می باشد.  146

تأکید افراطی بر نظم اجتماعی به تدریج سبب می شود افراد بدون آنکه بدانند این نظم براي تحقق چه آرمان ها و ارزش هایی است، صرفًا آن را رعایت کنند که خالقیت زدایی از افراد را در پی
دارد.

کسانی که فقط روش هاي تجربی را معتبر می دانند، با انکار ارزش هاي عاطفی، اخالقی، مذهبی و ... (ارزش زدایی) دچار اخالق گریزي می شوند.
سخت

- نادرست: اگر دانش عمومی نباشد، زندگی اجتماعی ما مختل می شود و جهان اجتماعی فرو می پاشد.  147
- درست
- درست
- درست
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ماکس وبر از سلطۀ چنین نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهاي واقعی آن ها دارد،  به قفس آهنین تعبیر می کند که ناشی از خالقیت زدایی می باشد.
 آن را رعایت کنند که خالقیت زدایی از افراد را در پی
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سخت
- قواعد اجتماعی            - چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده هاي اجتماعی            - پویایی نظام اجتماعی  148

متوسط
دانش علمی با تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند؛ یعنی هر وقت در یک جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمینه  149

براي پیدایش و رشد دانش علمی دربارة آن نیز فراهم می گردد.
جهان اجتماعی (یعنی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم) دانش الزم براي زندگی یا (همان دانش عمومی) را در اختیار ما قرار می دهد.

جهان متجدد براساس هویت دنیوي خود فقط علم تجربی را دانش علمی می دانست و علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی کرد. اگر چنین رویکردي (به جوامع دیگر که عالوه بر علوم
تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند) سرایت کند، در ذخیرة دانشی آن جوامع تعارضاتی پدید می آورد. در چنین شرایطی، ارتباط دوسویۀ دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود،

دانش علمی از رشد و رونق الزم باز می ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد.
متوسط

اگر دانش عمومی نباشد، زندگی اجتماعی ما مختل می شود و جهان اجتماعی فرو  می پاشد.  150
اگر در ذخیرة دانشی جوامع تعارضاتی پدید آید، در چنین شرایطی، ارتباط دوسویۀ دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق الزم باز می ماند و دغدغه و توان الزم براي

حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد.
تالش هاي علمی به تدریج بر ذخیرة دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.

سخت
بر اساس مواد ثالث حکماي مشایی، رابطه ي ممکن الوجود با «وجود و عدم» متساوي است.  151

متوسط
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  152

«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

منظور از «خلق واقعیت» وجود و هستی است.  153
متوسط

154  آنچه که وجود خیالی و فرضی داشته باشد ولی قابل تصور باشد، ممکن است روزي بتواند وجود یابد. بنابراین گزینۀ مذکور مربوط به ممکن الوجود است، نه
ممتنع الوجود.

سخت
عبارت فوق مربوط به نظریۀ امکان ذاتی (یا امکان ماهوي) است که از سوي ابن سینا بیان شده است.  155

متوسط
دانشمندان با پذیرش ضمنی اصل علیت به دنبال قوانین طبیعت و کشف علت حادثه هستند؛ ولی بدون این اصل دانش بشر دیگر هیچ پشتوانه اي نداشت و بی  156

اعتبار می شد.
سخت

اگر سخنیت اصلی تجربی باشد، نمی توان آن را به موارد تجربه نشده سرایت داد؛ پس صدور قوانین کلی امکان پذیر نخواهد بود.  157
سخت

ماهیت معلول قطع نظر از علت، ماهیتی امکانی است و هیچ علتی امکان را به او نبخشیده است.  158
سخت

انکار اصل سنخیت موجب بی اعتباري همۀ علوم است.  159
متوسط

از نظر مالصدرا وجود دوگونه است: وجود بی نیاز و وجودهاي نیازمند. وي تحت برهان «امکان فقري» می گوید تمامی وجودهاي نیازمند به وجود بی نیاز یا همان  160
ذات الهی نیازمند هستند.
 تشریح گزینه هاي دیگر:

»: به برها امکان ماهوي مربوط است. گزینه  «

»: این رابطه بعد از وجود یافتن باقی می ماند. گزینه «

»: دیگر موجودات هیچ گاه غناي ذاتی نخواهند یافت. گزینه «
متوسط

تصور کنید که زندانی آزاد شده را از نور برگیرند و به داخل غار ببرند و در جایگاه قبلی اش قرار دهند. او به اطرافیان می گوید این سایه ها حقیقی نیستند. امّا  161
همه حرف او را خنده دار خواهند یافت. آنان به یکدیگر می گویند او از غار بیرون رفت و با خراب شدن و از دست دادن بینایی اش برگشت.

متوسط
میان آتش و زندانیان راهی است بر بلندي که انسان ها و حیوانات و اشیاي مختلف در این راه در حال رفت و آمد هستند و کارهایی انجام می دهند. برخی با  162
یکدیگر سخن می گویند و برخی خاموش اند. سایۀ این انسان ها و حیوانات و اشیا بر دیواري که جلوي روي مردمان به بند کشیده شده قرار دارد، می افتد و این ها که جز این سایه ها را ندیده اند، این

سایه ها را «اشیاي واقعی» می پندارند و تصّور می کنند که همۀ آن سر و صداها از همین سایه ها است.
متوسط

این باور که حرکت وجود دارد، یک باور حق است و اگر انسان بتواند زندگی خود را براساس این باور بنا کند، به  بخشی از زندگی برتر دست یافته است. الزامًا  163
هر واقعیتی، حق نیست.

سخت
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اّاتصور کنید که زندانی آزاد شده را از نور برگیرند و به داخل غار ببرند و در جایگاه قبلی اش قرار دهند. او به اطرافیان می گوید این سایه ها حقیقی نیستند. اماّّاتصور کنید که زندانی آزاد شده را از نور برگیرند و به داخل غار ببرند و در جایگاه قبلی اش قرار دهند. او به اطرافیان می گوید این سایه ها حقیقی نیستند. امّاتصور کنید که زندانی آزاد شده را از نور برگیرند و به داخل غار ببرند و در جایگاه قبلی اش قرار دهند. او به اطرافیان می گوید این سایه ها حقیقی نیستند. اماتصور کنید که زندانی آزاد شده را از نور برگیرند و به داخل غار ببرند و در جایگاه قبلی اش قرار دهند. او به اطرافیان می گوید این سایه ها حقیقی نیستند. اما

میان آتش و زندانیان راهی است بر بلندي که انسان ها و حیوانات و اشیاي مختلف در این راه در حال رفت و آمد هستند و کارهایی انجام می دهند. برخی با
یکدیگر سخن می گویند و برخی خاموش اند. سایۀ این انسان ها و حیوانات و اشیا بر دیواري که جلوي روي مردمان به بند کشیده شده قرار دارد، می افتد و این ها که جز این سایه ها را ندیده اند، این

این باور که حرکت وجود دارد، یک باور حق است و اگر انسان بتواند زندگی خود را براساس این باور بنا کند، به  بخشی از زندگی برتر دست یافته است. الزامًا
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فیلسوف واقعی دربارة استدالل ها می اندیشد و اگر به درستی شان پی ببرد، آن ها را می پذیرد.  164
بررسی سایر گزینه ها:

-«حقیقت» را بر هر چیزي ترجیح می دهد.

- «همۀ مردم» در مسائل بنیادین فلسفی می اندیشند و نظر می دهند.

- هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد.
سخت

مثال مطرح شده در صورت سؤال از نمونه باور هایی است که انسان ها بدون توجه به اینکه مبناي آن ها مغالطه است، پذیرفته اند.  165
سخت

جامعۀ آتن در زمان سقراط متأثر از اندیشه هاي سوفسطائیان بود.  166
متوسط

آخرین برگ دفتر زندگی وي را می گشاییم و در مسیر محاکمه در دادگاه با وي همراه می شویم. مرور این واقعه به ما کمک می کند که به حقایق بیشتري دست  167
یابیم و در زندگی از آن ها بهره ببریم.

سخت
168  در چنین شرایطی که جامعۀ آتن از حقیقت و فضیلت فاصله می گرفت و حق طلبی در سایۀ « جدل و سخنوري ماهرانه» کم رنگ می شد، قهرمانی به نام سقراط

پرچم علم و فضیلت را برافراخت.
متوسط

توانایی تشخیص مغالطه و خارج کردن آن ها از باورها بر عهدة دانش منطق است و فلسفه با استفاده از این کارایی منطق، راه رسیدن به اعتقادات درست را  169
هموار می سازد.

سخت
تشریح موارد نادرست:  170

الف) سوفسطائیان معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که ما علم و دانش می نامیم، تنها ساخته و پرداختۀ ذهن ماست و تطابقی با واقعیت ندارد.
ب) سقراط چنین می گوید که راز سروش معبد دلفی که در الهامی به دوستم کرفون گفته بود «داناترین مردم سقراط است»، همین بود که به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم.

ت) جامعۀ آتن در زمان سقراط متأثر از اندیشه هاي سوفسطائیان بود.
ث) سقراط براي احیاي تفکر عقالنی و استواري فضیلت قیام کرده و شالودة تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت.

متوسط
وحدت موضوع و محمول دو قضیه، با اختالف در کم یا کیف یا اختالف در کم و کیف، را تقابل گویند که بر چهار نوع است (تضاد، تناقص، تداخل، تداخل تحت  171

تضاد) که در  حالت، نسبت یا کیف تغییر می کند و در دو حالت، سور (کم) تغییر می کند (تناقض و تداخل).
سخت

در هر استداللی از دانسته هاي قبلی بهره می برند.  172
سخت

بین دو قضیه ي جزیی که در کیف مختلف اند رابطه ي مانعۀالرفع و بین دو قضیه ي متناقض منفصل حقیقی برقرار است.  173
سخت

بین دو قضیه ي «ب» و «الف» رابطه ي «عکس نقیض» و دو قضیه ي «ب» و «پ» رابطه ي «تناقض» وجود دارد.   174

هیچ انسانی نامیرا نیست  بعضی غیر نامیرا (میرا) انسان است.

هیچ انسانی نامیرا نیست  برخی انسان ها جاودانه هستند (تناقض)
سخت

قضیه ي کلی  اگر صادق باشد، متضاد آن حتمًا نادرست است.  175
متوسط

هرگاه چندین بار آزمایش و مشاهده کنیم و سپس نتیجه را به همه ي موارد تعمیم دهیم، از استقراي ناقص استفاده کرده ایم.  176
متوسط

بعضی آدمیان سیاست مدار نیستند  هر آدمی سیاست مدار است    177
 کاذب ( - )     صادق (+)

 هیچ آدمی سیاست مدار نیست.      
کاذب ( - )

» در اصل به این صورت است: «بعضی آدمیان سیاست مدار نیستند» که همان صورت سؤال است. دقت کنید که قضیه ي گزینه ي «
سخت

در استدالل استقرایی «تعمیمی» با مشاهدة چند مورد جزئی، حکم کلی به دست می آوریم؛ مثل عبارت اول. در استدالل استقرایی «تمثیلی» صرف مشابهت ظاهري  178
میان دو امر جزئی، احکام یکی را بر دیگري تسّري می دهیم؛ مثل عبارت دوم.

متوسط
مورد اول: در استقراي تمثیلی صرف مشابهت ظاهري میان دو امر جزئی، احکام یکی را بر دیگري تسّري می دهیم. در علوم مختلف (مانند ادبیات)، از مشابهت  179

میان پدیده هاي مختلف براي توضیح بهتر مطالب استفاده می کنیم.
مورد دوم و سوم: در استقراي تعمیمی، با مشاهدة چند مورد جزئی، حکمی کلی به دست می آوریم.

متوسط
عبارت براساس یک تمثیل ناروا بیان شده است؛ چرا که درواقع نمی توان گفت که هرچیزي که تغییر می کند ناقص است.  180

متوسط
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در استدالل استقرایی «تعمیمی» با مشاهدة چند مورد جزئی، حکم کلی به دست می آوریم؛ مثل عبارت اول. در استدالل استقرایی «تمثیلی» صرف مشابهت ظاهري

ي می دهیم. در علوم مختلف (مانند ادبیات)، از مشابهت

عبارت براساس یک تمثیل ناروا بیان شده است؛ چرا که درواقع نمی توان گفت که هرچیزي که تغییر می کند ناقص است.
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