
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام جدید 1 آذر

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 160

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

با توجه به اتحاد جمله ي مشترك، در تساوي زیر به جاي مربع چه عبارتی باید قرار گیرد؟  1
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21221 44 2123 72

در تجزیه ي عبارت   همواره کدام عامل وجود ندارد؟  216162 2

4534

، کدام است؟ حاصل عبارت   36 12 83 2
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معادلۀ  چند جواب دارد؟  4
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6484  حاصل عبارت  برابر کدام است؟ 32 2 2
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مجموع سه عدد زوج متوالی برابر با  می باشد، یکان عدد بزرگ تر کدام است؟  7

صفر

1260

248

به ازاي چه مقدار از  معادلۀ  داراي جواب  است؟  8

هیچ مقداري براي  وجود ندارد. صفر
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22

کدام عبارت زیر گویا نیست؟  9
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، کدام است؟ حاصل عبارت بامعنی   10
2
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کدام بیان براي فضاي نمونه اي یک آزمایش تصادفی نادرست است؟  11

مجموعه ي تمام نتایج ممکن یک آزمایش تصادفی است. احتمال وقوع الاقل یکی از برآمدهاي آن صفر است.

اجتماع تمام برآمدهاي ممکن برابر فضاي نمونه اي است. 1احتمال وقوع حداکثر یکی از پیشامدهاي آن  است.

1

3

2

مجموعه ي تمام نتایج ممکن یک آزمایش تصادفی است.

اجتماع تمام برآمدهاي ممکن برابر فضاي نمونه اي است.
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اگر  و  دو پیشامد ناسازگار در فضاي نمونه  باشد کدام رابطه همواره برقرار است؟  12

در یک بازي  نفره به هر یک از افراد شماره هاي  و  و  و ... و  را نسبت می دهیم سپس با پرتاب دو تاس و مجموع اعداد آمده، برنده  13
را مشخص می کنیم چه شماره اي شانس برنده شدن بیشتري دارد؟

1123412

5764

از بین  دانش آموز انسانی و  دانش آموز تجربی به چند طریق می توان یک تیم سه نفره انتخاب کرد به طوري که هر سه انسانی باشند؟  1473

52304735

احتمال اینکه فردا هوا آفتابی باشد  می باشد احتمال اینکه فردا هوا آفتابی نباشد کدام است؟  15
2

31
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31

29
31

27
31

4
5

صفحه ي عقربه ي  به  قطاع مساوي با شماره هاي  و  و  و  و صفحه ي عقربه ي  به  قطاع برابر با شماره هاي   و  و  و  و   16
تقسیم شده است. هر دو عقربه را می چرخانیم، با کدام احتمال الاقل یکی از عقربه ها روي ناحیۀ فرد قرار می گیرند؟

44321554321

0٫60٫70٫80٫9

دو تاس را با هم پرتاب می کنیم احتمال آنکه یکی از اعداد ظاهر شده دو برابر عدد دیگر باشد کدام است؟  17
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از بین  قوچ  تا نشانه دار شده است. اگر  قوچ به تصادف انتخاب کنیم احتمال اینکه حداکثر دو قوچ نشانه دار باشند کدام است؟  182057
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از بین  مرد و  زن می خواهیم  کارمند انتخاب کنیم. احتمال آن که حداقل یک مرد انتخاب شود، کدام است؟  19564

21
22

32
33

65
66

44
45

از جعبه اي حاوي  مهرة آبی،  مهرة قرمز و  مهرة زرد،  مهره به تصادف انتخاب می کنیم. با کدام احتمال حداقل  مهرة انتخاب شده آبی  20
است؟
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«چه نوع هزینه اي» در تصمیم گیري نسبت به کاربردهاي گوناگون منابع در دسترس انسان و انتخاب روش معیّن براي آن، کم تر مورد توجه قرار  21
می گیرد؟

تجارت سرمایه اي فرصت تولید

اگر  درآمد کل و  هزینه ي کل باشد کدام رابطه، سود کل را نشان می دهد؟  22

0

بین مقدار تقاضا براي یک کاال و قیمت آن چه نوع رابطه اي وجود دارد؟  23

مستقیم معکوس کاهشی افزایشی
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ی نظام جدید 1 آذر
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

«چه نوع هزینه اي» در تصمیم گیري نسبت به کاربردهاي گوناگون منابع در دسترس انسان و انتخاب روش معین براي آن، کم تر مورد توجه قرار «چه نوع هزینه اي» در تصمیم گیري نسبت به کاربردهاي گوناگون منابع در دسترس انسان و انتخاب روش معین براي آن، کم تر مورد توجه قرار  ن براي آن، کم تر مورد توجه قرار 

تجارت

0

مستقیم
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هر نقطه واقع بر روي منحنی عرضه، رابطه ي بین مقادیر عرضه شده از کاالیی معین و کدام عامل زیر را نشان می دهد؟  24

قیمت کاالي مورد نظر مقدار فروش کاالي مورد نظر هزینه ي تولید کاالي مورد نظر قیمت کاالي به هم پیوسته

مؤسسه ي تولیدي آلفا در قیمت  ریال روزانه  واحد کاالي  تولید و به بازار عرضه می کند. اگر قیمت به  ریال افزایش یابد چه  25
مقدار کاال عرضه خواهد کرد؟

مشخص نیست. بیش تر از  واحد کم تر از  واحد  واحد

2001500250

300015001500

در قیمت تعادل الزامًا بین کدام یک از مفاهیم زیر بایستی تساوي برقرار شود؟  26

تقاضا و عرضه عرضه و قیمت و تقاضا تقاضا و قیمت عرضه و قیمت

نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با «...» مقدار تقاضا«...» یافته و در مقابل با «...» مقدار تقاضا«...» می یابد.  27

ثبات قیمت - افزایش - کاهش قیمت - کاهش افزایش قیمت - کاهش - کاهش قیمت - افزایش

کاهش قیمت - کاهش - افزایش قیمت - افزایش افزایش قیمت - افزایش - کاهش قیمت - کاهش

کدام گزینه تکمیل کننده ي جاهاي خالی زیر درخصوص انواع بازارهاست؟  28
الف) در بازار  .................. حضور و رفتار هر یک از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان به نسبت کل بازار بسیار کوچک است.

ب) در بازار انحصاري فروش، انحصارگر .................. و خریداران .................. هستند.
ج)  .................. نمونه اي از یک بازار است که از یک سو تنها خریدار و از سوي دیگر تنها فروشنده ي یک نوع خاص ازمحصوالت است.

د)  ..................  نمونه اي از مزایده و .................. نمونه اي از مناقصه است.

الف)رقابتی، ب)قیمت گذاري-قیمت پذیر، ج)شرکت توانیر، د)فروشندگان آثار هنري در نمایشگاه ها – حراجی ها

الف)رقابتی، ب)قیمت گذار- قیمت پذیر، ج)شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتی، د)فروشندگان آثار هنري در نمایشگاه ها- خریدهاي دولتی

الف)انحصاري، ب)قیمت پذیر وقیمت گذار، ج)شرکت توانیر، د)خریدهاي دولتی- حراجی ها

الف)انحصاري، ب)قیمت پذیر- قیمت گذار، ج)شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتی، د)فروشندگان آثار هنري درنمایشگاهها – خریدهاي دولتی

فردي با پولی که پس انداز کرده است می تواند یک سوپرمارکت خریداري کند یا آن که پولش را در حساب بانکی خود قرار دهد و از نرخ سود  29

ساالنه ي  درصد بهره مند شود. همین فرد می تواند از زمانی که در اختیار دارد براي مطالعه و یادگیري و افزایش دانش بهره ببرد یا این که به سینما
برود و به تماشاي یک فیلم بپردازد، در این صورت کدام گزینه در خصوص هزینه ي فرصت این فرد صحیح است؟

هزینه ي فرصت خریداري سوپرمارکت، درآمدي است که فرد می تواند ساالنه از آن کسب کند. 

هزینه ي فرصت سینما رفتن، پولی است که بابت خریداري بلیط سینما پرداخت می شود.

هزینه ي فرصت آن که فرد پولش را در حساب بانکی خود قرار می دهد، سود ساالنه اي است که دریافت می کند.

هزینه ي فرصت خرید سوپرمارکت، میزان سود ساالنه ي پولش در بانک با نرخ  درصد است. 

18

18

بهترین استفاده از منابع و امکانات  .................. می باشد.   30

صرفه جویی و قناعت و حفظ منابع براي آیندگان بیش ترین میزان منافع و سطح باالتري از رفاه براي انسان

رفع همۀ نیازها و سطح باالتري از درآمد و رفاه کمک از بازارهاي خارجی به منظور حفظ منابع و امکانات داخلی

خدمات به معنی تولید محصوالتی است که محسوس و ملموس نیستند و به عبارت امروزي جزء  .................. به شمار می روند.  31

حیازت احیاء محصوالت دانش بنیان محصوالت نرم

تصمیم مصرف کنندگان در مورد مصرف کاال از چه عواملی تأثیر می پذیرند؟  32

قیمت کاال، سالیق، تبلیغات و قیمت سایر کاالها درآمد، هزینه هاي شخصی، وضعیت بازار و قیمت کاالها

درآمد - قیمت کاال - عادت هاي مصرفی - وضعیت بازار قیمت کاال - عادت هاي مصرفی  - باورهاي عمومی، قیمت سایر کاالها

این تعریف هرکس کاالهاي اضافۀ خود را با کاالهایی مبادله می کرد که بدان نیاز داشت بیانگر مفهوم  .................. است.   33

مبادالت توافقی مبادله با پول فلزي مبادالت تهاتر مبادله با کاالي خاص
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حیازت

قیمت کاال، سالیق، تبلیغات و قیمت سایر کاالها

درآمد - قیمت کاال - عادت هاي مصرفی - وضعیت بازار

این تعریف هرکس کاالهاي اضافۀ خود را با کاالهایی مبادله می کرد که بدان نیاز داشت بیانگر مفهوم  .................. است.   

مبادالت توافقی
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کارخانۀ مس سرچشمه از دل معدن، مس استخراج می کند و آن را به شمش تبدیل می کند و سپس آن را به بهاي  تومان به شرکت صنایع  34

مس شهید باهنر می فروشد. صنایع مس شهید باهنر این شمش را تبدیل به محصول نیمه تمام  مانند مفتول می کند و آن را به بهاي کیلویی  تومان

به شرکت سیم و کابل می فروشد. این شرکت این محصول را با ایجاد  تومان ارزش افزوده به سیم برق تبدیل می کند و آن را به دست مصرف 
کنندگان می رساند. با توجه به این داده ها و ستاده ها:

الف) ارزش افزودة مرحلۀ اول و دوم و قیمت نهایی کاال کدام است؟
ب) عنوان دیگر این روش محاسبۀ تولید کل کدام است؟

ج) نام روشی که در آن کل پولی که از طرف خانوارها به سمت بنگاه ها جریان پیدا می کند و هم چنین نام روشی که در آن کل پولی که از طرف بنگاه ها به
سمت خانوارها جریان پیدا می کند، به ترتیب کدام است؟

د) کارشناسان محاسبۀ ارزش تولید کل جامعه براي جلوگیري از اشتباه در محاسبه به چه اقدامی متوسل می شوند؟

، ب) روش هزینه اي، ج) روش درآمدي - روش هزینه اي، د) دو روش را به کار می گیرند و میانگین آن ها را منظور می کنند. الف)  -  - 

، ب) روش هزینه اي، ج) روش درآمدي - روش هزینه اي، د) حداقل دو روش را به کار می گیرند و جواب ها را با هم مقایسه می کنند. الف)  -  - 

، ب)روش تولید، ج) روش هزینه اي - روش درآمدي، د) حداقل دو روش را به کار می گیرند و جواب ها را با هم مقایسه می کنند. الف)  -  - 

، ب) روش تولید، ج) روش هزینه اي - روش درآمدي، د) هر سه روش به کار گرفته می شود و سپس میانگین آن ها به عنوان پاسخ قطعی مورد الف)  -  - 
قبول قرار می گیرد.
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قیمت انتهاي سالقیمت ابتداي سال
الف

ب 

اگر نرخ تورم   باشد، الف و ب کدامند؟  35

 -  - 

 - 

25

10000

5500
8000660080006875

750068756600 7500

هریک از عبارات زیر به  ترتیب بیان کنندة کدام بازیگران و فعاالن عرصۀ اقتصاد است؟  36
- با کمک آن ها روابط اقتصادي بین کشورها بیشتر رونق می گیرد و حقوق همۀ طرف هاي درگیر در تجارت جهانی حفظ می شود.

- این فعاالن عرصۀ اقتصاد با هدف ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهاي عمومی فعالیت می کنند.
- این فعاالن عرصۀ اقتصاد، در تولید محصوالت و یا مصرف آن ها و مبادلۀ با یکدیگر نقش ایفا می کنند.

بازیگران خرد - سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازیگران کالن بازگران کالن - سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازیگران خرد

سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازیگران کالن - بازیگران خرد سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازیگران خرد - بازیگران کالن

با توجه به مندرجات جدول زیر چنانچه تولید کل به قیمت جاري و ثابت در سال  به ترتیب  و  میلیارد ریال باشد، به ترتیب  37

قیمت کاالي  در سال پایه و مقدار کاالي  در سال جاري کدام است؟

 (سال پایه)کاال
مقدار (به کیلو)قیمت (به میلیارد ریال)مقدار (به کیلو)قیمت (به میلیارد ریال)

؟

؟

 میلیارد ریال -  کیلو میلیارد ریال -  کیلو میلیارد ریال -  کیلو میلیارد ریال -  کیلو

139643503850

13941396

187035

1053095

5030603050206020

اگر قیمت یک کاال در اوایل سال جاري  تومان و در اوخر سال به  تومان رسیده باشد؛ (بافرض ثابت ماندن سایر  38
شرایط) کدام عبارت وضعیت پیش آمده در بازار این کاال را به درستی توصیف می کند؟

مکان هندسی نقطۀ تقاضاي کاال روي منحنی  به سمت چپ و پایین خود جابه جا شده است.

مکان هندسی نقطۀ عرضۀ کاال روي منحنی  به سمت چپ و باالي خود جابه جا شده است.

مکان هندسی نقطۀ تقاضاي کاال روي منحنی  به سمت چپ و باالي خود جابه جا شده است.

مکان هندسی نقطۀ عرضۀ کاال روي منحنی  به سمت راست و پایین خود جابه جا شده است.

3 800 0004 600 000
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 میلیارد ریال -  کیلو20 میلیارد ریال -  کیلو60 میلیارد ریال -  کیلو

 تومان رسیده باشد؛ (بافرض ثابت ماندن سایر
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مندرجات جدول زیر مربوط به اطالعات استخراجی از حساب هاي ملی کشوري فرضی است.  با توجه به داده هاي مذکور، سهم تولید خارجیان  39
مقیم کشور کدام است؟ 

 هزار میلیارد ریالتولید ناخالص ملی
 هزار میلیارد ریالسهم تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

 هزار میلیارد ریالتولید ناخالص داخلی

1655

245

3650

30354045

 

واحد پولیارزش خودرو واحد پولی)تزیینات خودرو18000= 3000 =)داشبرد و آینه

واحد پولی 5000 =

واحد پولی 3000
=

به ترتیب عبارات کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟   40
الف) گروهی از دانشجویان رشتۀ کشاورزي تصمیم
گرفته  اند به زمین هاي بایر خارج از شهر رفته و در

بخشی از آن به کشت گندم بپردازند. 
اقدام این دانشجویان به ترتیب چه نامیده می شود؟ 

ب) در شکل مقابل، «ارزش تولید» و «ارزش افزودة»
کارخانۀ خودروسازي (به ترتیب از راست به چپ)

چند واحد پولی است؟ 
پ) عبارت کدام گزینه در ارتباط با تعریف

خدمات، درست نیست؟

الف) حیازت - احیا، ب)   ، پ) ایجاد مالکیت می کند.

الف) احیا - حیازت، ب)  ، پ) قابل فروش است.

الف) حیازت - احیا، ب)   ، پ) محسوس و ملموس است.

الف) حیازت - حیازت، ب)   ، پ) مشارکت غیرمستقیم در تولید دارد.

18 000 7000

18 000 7000

7000 18 000

7000 18 000

کدام یک از گزینه  هاي زیر بارز ترین شاخصۀ زبان شعر عصر بیداري است؟  41

گسترش روزنامه نویسی  عمومیت یافتن شعر سادگی و روانی لغات فارسی اصیل قدیم کم شد 

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. ویژگی هاي زبانی شعر عصر بیداري را معرفی می کنند.  42

شعر عمومیت یافت و در اختیار روزنامه قرار گرفت براي عامه مردم قابل فهم

شعر زبان برنده نهضت شد دایره واژگان شعر کاهش یافت

از نظر سطح زبانی سبک شعر، در کدام سبک شاعران شعر را متناسب با زبان و فهم مردم عادي بیان کردند؟  43

سبک خراسانی  سبک هندي سبک دورة بازگشت و بیداري  سبک عراقی

زبان شعري ملک الشعراي بهار در دورة بیداري در کدام یک از گزینه هاي زیر بیان شده است؟  44

به زبان ساده و صمیمی کوچه و بازار روي آورد به زبان پرصالبت گذشته وفادار ماند

از واژه هاي فرنگی بهره برد اصطالحات موسیقی عامیانه را بکار گرفت

با آنکه شاعران دورة بیداري تخیالت سرایندگان پیشین را در نظر داشتند چرا در عرصۀ تخیل نوآوري پدید آوردند.  45

به علت تأثیر پذیري از اوضاع اجتماع به علت کاربرد زبان مردم کوچه و بازار

به علت بیان مقاصد خود به وسیله شعر  موارد 1 و 2

با توجه به قلمرو ادبِی نثِر عصِر بیداري کدام گزینه صحیح نیست؟  46

نثر این دوره گزارشی و ساده شد. نثر این دوره قید و بندهاي نثر مصنوع و فنّی را کنار گذاشت.

صنایع ادبی از نثر جدا شد. در داستان هاي این دوره راوي سوم شخص کاربرد چندانی نداشت.

در کدام گزینه یکی از شاخه هاي ارزنده که در نثر عصر بیداري چشم نواز است دیده می شود؟  47

دشمنی با استعمار و استبداد تنفر از خرافات طنز سیاسی-اجتماعی حقوق مدنی زنان
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به علت تأثیر پذیري از اوضاع اجتماع

به علت بیان مقاصد خود به وسیله شعر 

دشمنی با استعمار و استبداد
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در کدام بیت از مضامین رایج شعر عصر بیداري استفاده نشده است؟  48

با نشاط شیر و با عزم پلنگ آماده شو در ره ناموس ملک و ملت و خویش و تبار 

شاه را مجذوب کرد آوازة شهر فرنگ از فرنگ آمد به ایران طرفه هاي رنگ  رنگ 

مرد نثري سره و زن غزلی تر باشد زن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا 

هرچه قانون شمار است اندر آن دفتر شود ور شمار فضل او را دفتري سازد کسی 

ابیات کدام گزینه، مطابق با ویژگی هاي اشعار گروه سنّت گرا در عصر بیداري سروده شده اند؟  49
 الف) بس کن از این مکابره اي غوك ژاژخا

ب) سرچشمۀ «فین» بین که در آن آب روانست
ج) هنوز شب نشده، آسمان چراغان شد

د) در این رمه به جز گرگ دگر شبان ندیدیم
هـ) آن طفل نکوروي که از روشن رویش

 خامش، گرت هزار عروسی¬ست، ور عزا 
نه آب روانست که جان است و روانست

جهان زپرتو مهتاب نورباران شد
به پاي گل به جز زحمت باغبان ندیدیم
چون روز برافروخته گردد شب دیجور

د – هـ - الف ب – ج – هـ الف – ب – هـ الف – ج – د

با توجه به ویژگی هاي سبکی شعر عصر بیداري، بیت کدام گزینه نمی تواند متعلق به این سبک باشد؟  50

 سنگ بر کلّۀ رمال مزن طعنه بر مرشد و نّقال مزن 

 موسی اي با موسی اي در جنگ شد چون که بی رنگی اسیر رنگ شد 

 دیوانه ام من عقل ندارم ولم کنید یاران عبث نصیحت بی حاصلم کنید

 از چه رود دادید این سان ملک ایران را ز کف آخر اي ایرانیان اي مردمان باشرف 

کدام گزینه جزء دسته بندي هاي عمدة زبا ن هاي ایرانی، قرار نمی گیرد؟  51

فارسی نو فارسی پهلوي فارسی میانه فارسی باستان

در متن زیر که متعلق به نثر فارسی دورة دوم است، همۀ ویژگی ها به جز گزینۀ  .................. وجود دارد.  52
«زاهدي را پادشاهی کسوتی داد فاخر و خلعتی گران مایه. دزدي آن در وي بدید؛ در آن طمع کرد و به وجه ارادت نزدیک او رفت و گفت: می خواهم

آداب طریقت درآموزم. بدین طریق محرم شد بر وي. زندگانی به رفق می کرد تا فرصتی یافت و جامه تمام ببرد.»

استفاده از آرایه هاي ادبی در نثر رواج نثر داستانی، تمثیلی و عرفانی کاربرد لغات عربی حذف افعال به قرینه

کدام گزینه یکی از چهار شاخۀ انواع ادبی در یونان باستان نیست؟  53

داستانی نمایشی تعلیمی غنایی

هنگام خواندن بیت کدام گزینه، حذف همزه بیشتر صورت گرفته است؟  54

 یا وقت بیداري غلط بوده است مرغ بام را  امشب سبک تر می زنند این طبل بی هنگام را 

 ما بت پرستی می کنیم آن گه چنین اصنام را  سعدي َعَلم شد در جهان صوفی و عامی گو بدان 

 جز سر نمی دانم نهادن عذر این اقدام را  گر پاي بر فرقم نهی تشریف قربت می دهی 

 نی نی دالرامش مخوان کز دل ببرد آرام را  دلبندم آن پیمان گسل منظور چشم آرام دل 

یکی از آسان ترین و کاربردي ترین شیوه ها در بررسی و تحلیل متن چیست؟  55

بررسی متن از سه دیدگاه قلمرو فکري – ادبی – نحوي بررسی متن از سه دیدگاه قلمرو واژگانی – دستوري – نحوي

بررسی متن از سه دیدگاه قلمرو فکري – واژگانی – ادبی بررسی متن از سه دیدگاه قلمرو فکري – زبانی – ادبی

ویژگی سبکی کدام جمله در مقابل آن نادرست است؟  56

وحوش بسیار بود که در خصب و راحت بودند لکن به مجاورت شیر آن همه منغص بود. (کاربرد لغات مهجور)

به دقایق حیلت گرد آن می گشتند که مجموعی سازند مشتمل بر مناظم حال و مآل. (حذف فعل به قرینه)

تا آن گاه که وضعی دست داد که سخن بلیغ و اتقان بسیار از زبان بهایم و مرغان و وحوش جمع کردند. (اطناب)

در فطرت کائنات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشت و بدایع ابداع در عالم پدید آورد. (کاربرد مترادفات)
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– ادبی – ادبی – نحوي –بررسی متن از سه دیدگاه قلمرو فکري –بررسی متن از سه دیدگاه قلمرو فکري –

– واژگانی – واژگانی – ادبی –بررسی متن از سه دیدگاه قلمرو فکري –بررسی متن از سه دیدگاه قلمرو فکري –
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با توجه به ویژگی هاي زبان و ادب فارسی تا نیمۀ اول قرن پنجم هجري چند مورد از عبارات زیر کامًال درست هستند؟  57
الف) شعر تعلیمی تا پایان این دوره به پختگی نرسیده بود.
ب) از زبان پارسی میانه، شعري به دست ما نرسیده است.

ج) شاعران قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، به مفاهیم ذهنی بدیع و پیچیده گرایش داشتند.
د) رودکی، پدر شعر فارسی، در کنار کسایی مروزي اولین شاعرانی بودند که باعث قوت شعر غنایی شدند.

سه دو یک صفر

مفهوم کدام گزینه در عبارت زیر برجسته است؟  58
«یکی را از دوستان گفتم: امتناع سخن گفتنم به علّت آن اختیار افتاده است که غالب اوقات در سخن نیک و بد اتّفاق افتد و دیدة دشمنان جز بر بدي

نمی آید.»

دعوت به گوشه گیري مدارا با دشمن عیب جو تأکید بر خاموشی و سکوت پرهیز از غیبت کردن

در همۀ ابیات قاعدة قافیه یک سان است و جناس در بیت وجود دارد به جز ..................  59

 سخن شناس نه اي جان من خطا اینجاست  چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست

 به دور نرگس مستت سالمت را دعا گفتیم  صالح از ما چه می جویی که مستان را صال گفتیم

 که من نسیم حیات از پیاله می جویم  سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم

 زینت و تاج نگین از گوهر واالي تو  اي قباي پادشاهی راست بر باالي تو

موارد مذکور در گزینۀ  .................. از لحاظ تاریخ ادبیات کامًال درست هستند.  60
الف) کتاب «اوستا» تا قبل از دورة اشکانی به نگارش درنیامده بود و در این دوره مکتوب شد.

ب) آثاري که به زبان پارسی میانه تألیف شده بیشتر آثار دینی زردشتی هستند.
ج) رایج ترین انواع شعر فارسی در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم ، اشعار «حماسی» ، «حکمی» و «غنایی» بودند.

د) سخن ناصرخسرو قبادیانی یادآور سروده هاي سخنوران قرن چهارم است.

ج - د ب - د ب - ج الف - ب

ؤاِل و الَجواب: ِن الَخَطأ َعِن السُّ 61  َعیِّ

اعِۀ الخاِمَسِۀ َمساءاً.   لِماذا َأرَسَل اُهللا اَألنبیاَء؟ لِهداَیِۀ الَبَشِر.  َکم ساَعًۀ تدُرُس ِخالَل النَّهار؟ َأدُرُس فِی السَّ

یوُف َأمس؟ ال، ما جاَء َأَحٌد بسبب الَمَطِر.  ًۀ.  َهل جاَءُکم الضُّ  ما ِهَی الُکُتُب الّتی َتقَرُأها؟ أقَرُأ ُکُتبًا َتأریخیَّ

حیِح للکلمات؟  62  ما ُهَو التُّرتیب الصَّ
  «َتعِرف، َکم، َهل، کتابًا، فی، هِذه، مکَتبۀ، َعربًّیا، یوَجُد، المدرسِۀ.» 

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

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

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

حیَح فی مفرد الکلمات. 63  َعیِّن الصَّ

 آباء  بِئر  ِعظام  عظمت  َأسماء  اِسم  أعصاب  َعصبی 

عّین األصّح و األدّق فی الجواِب للّترجمۀ:   64
 «قاَل أمیُرالمؤمنیَن علیٌّ (ع): قیَمُۀ کّل امرٍئ ما ُیحِسُنه!»:   امیر مؤمنان، علی (ع) فرمود: ..................

ارزش هر انسانی به آن است که آن را به خوبی انجام داده است! ارزش کسی که نیکوکاري انجام می دهد، باالتر است!

ارزش هر انسانی به چیزي است که آن را بهتر انجام می دهد! ارزش هر فردي به آن چیزي است که آن را خوب انجام می دهد!
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َأعصاب  َعصبیأعصاب  عصبیأعصاب  عصبی

ارزش هر انسانی به آن است که آن را به خوبی انجام داده است!

ارزش هر انسانی به چیزي است که آن را بهتر انجام می دهد!
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65   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ 
لیل: لَعلَّ تلک العظام تتعلَّق بالحیوانات الّتی کانَت َتعیُش جماعّیۀ خوفا ِمن هجوم الحیوانات الُمفتِرسۀ!»: راهنما گفت: ...  «قاَل الدُّ

شاید این استخوان ها به حیواناتی تعلّق دارد که به شکل گروهی زندگی می کردند به خاطر ترس از این که حیوانات وحشی به آنان حمله کنند!

اي کاش ان استخوان به حیواناتی تعلّق داشته باشد که از ترس حملۀ حیوانات درنده به گونه اي اجتماعی زندگی می کردند!

شاید آن استخوان ها به حیواناتی متعلّق باشد که به خاطر ترس از حملۀ حیوانات درنده به شکل گروهی زندگی می کردند!

کاش آن استخوان ها متعلّق به جانورانی باشد که از ترس حملۀ حیوانات وحشی گروهی زندگی می کنند!

66   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
  «یا أیُّها الرسوُل ال َیحُزنَْک الَّذین ُیسارعوَن فی الُکفر»:  اي پیامبر!...

آنان که در کفر سبقت می گیرند، تو را اندوهگین نمی کنند! از کسانی که در کفر از هم پیشی می گیرند، اندوهگین نشو!

کسانی که در مسیر کفر شتاب می کنند، تو را هیچ غمی از آنان نیست! کسانی که در کفر شتاب می ورزند، تو را غمگین نکنند!

«آیا گمان می کنی که تو از نقره یا طال آفریده شده اي؟!»:  67

ۀ أو الَذهِب!  هِب!  أ تظنُّ انَّک قد ُخلقَت ِمن الِفضَّ  أتظٌن اَنَک قد َخلقَت ِمن الَحدیِد او الذَّ

هِب!  ۀ أو الذهِب!  َهل تزعُم أنّک قد ُخلقَت ِمن الَحدیِد أو الذَّ  أ تزعُم اَنَک َقد َخلقَت ِمن الِفضَّ

68    عّین األصّح و األدّق فی الجواِب للّترجمۀ: 
  «إّن األخالقیات الّتی نري من الّطفل خارج المنزل ھی نتیجۀ البذر األّول الّذي َزرعته اُالّم فی البیت!»:

همانا اخالقیاتی که بیرون از منزل از کودك سر می زند، نتیجۀ بذر اولی است که مادر در خانه می کارد!

رفتارهایی که خارج از خانه از کودك می بینیم، همان نتیجۀ بذر اولی است که مادر آن را در خانه کاشته است!

رفتارهاي کودك در خارج از خانه بیانگر همان بذر هایی است که مادر براي اولین بار در خانه کاشته است!

همانا اخالق هایی که از کودك در بیرون از خانه مشاهده می شود، قطعًا نتیجۀ بذر هایی است که مادر در منزل کاشته است!

69  عّین الّصحیح فی اإلعراب و الَتحلیل الَصرفی: «و یقول الکافر یا لیتنی ُکنت ُترابًا»

الکافر: مفرد مذَکر - اسم فاعل - معرفۀ (علم) / فاعل و مرفوغ بالضّمۀ یقول: فعل مضارع - للغائب - مجرد ثالثی / فعل و فاعله «الکافر»

ترابًا: اسم - مفرد مذَکر - معرب - نکرة / خبر «لیَت» الُمشبّۀ بالفعل کنُت: فعل ماٍض - للمتکلّم مع الغیر / فعل من األفعال الناقصۀ و الجملۀ فعلیّۀ

70  عّین الخطا:

 إنَّ عباد اهللا لیسوا َمحرومیَن َعن الطّیبات!: قطعًا بندگان خدا از روزي هاي پاك محروم نیستند!

 لیَت التالمیذ ُیدرکون قیمۀ الوقت فی الحیاة!: کاش دانش آموزان ارزش وقت را در زندگی درك کرده بودند!

نا نقدر أن نعمل واجباتنا یومیًّا: امید است ما بتوانیم به صورت روزانه تکالیف خود را انجام دهیم!  لعلَّ

 الجاهل یظنُّ أنّه یخلد فی الدنیا و ال یمون!: نادان گمان می کند که او در دنیا جاودان می شود و نمی میرد!

چرا پیش بینی پدیده هاي مورد نظر روان شناسی نسبت به سایر علوم تجربی دشوارتر است؟ زیرا  ..................  71

روان شناسی با پیچیدگی رفتار و تفاوت هاي فردي بسیاري مواجه است. روان شناسی باید سایر متغیرهاي متعدد تأثیرگذار را بشناسد و کنترل کند.

بسیاري از پدیده هاي روان شناسی از نظر اخالقی قابل آزمایش نمی باشند. روان شناس دسترسی به آزمایشگاه و یا ابزارهاي تحقیق را ندارد.

کدام گزینه جزء منابع شناخت محسوب نمی شود؟  72

روش شهودي و وحی استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار

نظرسنجی از مردم یک سرزمین شیوة خردگرایانه
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چرا پیش بینی پدیده هاي مورد نظر روان شناسی نسبت به سایر علوم تجربی دشوارتر است؟ زیرا  ..................  

روان شناسی با پیچیدگی رفتار و تفاوت هاي فردي بسیاري مواجه است.

بسیاري از پدیده هاي روان شناسی از نظر اخالقی قابل آزمایش نمی باشند.
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با توجه به عبارت هاي زیر چند جمله نادرست می باشد؟  73
الف) طفولیت از تولد تا دو سالگی، کودکی اول از دو سالگی تا شش سالگی و کودکی دوم از هفت تا دوازده سالگی می باشد.

ب) آمادگی خاص نهفته اشاره به آن دسته از مشخصه هاي وراثت دارد که در گذر زمان خود را نشان می دهد.
ج) آمادگی زیستی و برنامۀ رشد طبیعی و منظم از مشخصه هاي رسش و پختگی می باشد.

د) برخی از توانمندي هاي جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به رسش و یادگیري نیز نیاز دارد.
و) به ترتیب دورة کودکی شامل سه زیرمجموعه و دورة جوانی و بزرگسالی دربرگیرندة دو زیرمجموعه می باشد.

هـ) دلیل تقسیم بندي فراخناي زندگی به سه دوره به دلیل اعتقاد روان شناسان رشد، به رشد مرحله اي می باشد.

پنج چهار سه دو

با توجه به اینکه در اسالم، مراحل رشد انسان تا  سالگی به سه مرحله تقسیم می شود هریک از عبارت هاي زیر داللت به کدام دورة  ساله  74
دارد؟

الف) فهماندن زیبایی ها و زشتی ها به صورت کم کم
ب) پرورش دادن بوسیلۀ گفتار پسندیده و رفتار خوب

ج) کوشش در تأدیب به دلیل فرمانبردار محسوب شدن
د) عدم آمرانه رفتار کردن و دخالت فرد در تصمیم گیري ها

هفت سال اول – هفت سال اول – هفت سال دوم – هفت سال دوم هفت سال دوم – هفت سال اول – هفت سال دوم – هفت سال سوم

هفت سال اول – هفت سال دوم – هفت سال اول – هفت سال دوم هفت سال دوم – هفت سال دوم – هفت سال اول – هفت سال اول
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75  .................. یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از حواس به وسیلۀ محرك هاي بیرونی تحریک نشود.

هیچکدام محرومیت حسی  ناتوانی احساسی  گنگی

با توجه به مفهوم «تعریف عملیاتی» بررسی کدام یک از موارد زیر به طور دقیق، ناممکن است؟  76
الف) بررسی میزان سواد ریاضی با استفاده از آزمون هاي ریاضی

ب) اندازه گیري ارتفاع صخره اي در کنار دریا با استفاده از ابزارهاي مخصوص
ج) اندازه گیري میزان راستگویی یک کودك

د) بررسی میزان ترس یک زن باردار از حیوانات وحشی
هـ) بررسی میزان قوت شنوایی شخصی با آزمون شنوایی سنجی

و) اندازه گیري شجاعت سربازان در مقابله با دشمن

و - هـ د - و ب - هـ ج - الف

کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با مفاهیم مربوط به علم صحیح نیست؟  77

در نمودار پیوستگی بیان هاي علمی، مسئله بعد از فرضیه مطرح می شود. نظریه ها با ترکیب اصول و قوانین مختلف به دست می آیند.

ساختار ظاهري برخی نظریه ها در زمان ارائه، قابل بررسی تجربی نیست. منظور از سطح تجربی نظریه ها، تجربه پذیري و پژوهش پذیري آن است.

در کدام گزینه میان ابیات داده شده و جنبه هاي رشد انسان هماهنگی وجود ندارد؟  78

با دوست هر کجا که نشینی تفّرجست  /  خواهی میان گلشن و خواهی کنار دشت  (رشد اجتماعی)

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان  /  تو همچو باد بهاري گره گشا می باش  (رشد اخالقی)

خودبینی و خودخواهی و خودکامگی نفس  /  جان را چو روان کرده زمین گیر و دگر هیچ  (رشد اجتماعی)

گر رود حافظه بیرون از سر  /  نتوان گفت که باقی است بشر  (رشد شناختی)

الزمۀ جهت دادن کودك به هیجانات خود چیست؟  79

دریافت واکنش دیگران در قبال رفتارهاي مختلف کسب هیجان هاي مرکب مانند احساس پشیمانی

شکل گیري تصور کودك از مصادیق فعل اخالقی قاعده مند شدن فرایند بازي با همساالن
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دریافت واکنش دیگران در قبال رفتارهاي مختلف

شکل گیري تصور کودك از مصادیق فعل اخالقی
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در تحقیق «بررسی دست خط دانش آموزان دبستان از طریق برگه هاي امتحان دیکتۀ آن ها» از کدام روش جمع آوري اطالعات استفاده شده و کدام  80
عبارت در رابطۀ با آن صحیح است؟

مشاهده - در دفعات متعدد اجرا، نتایج تقریبًا یکسانی می دهند. مشاهده - باید همراه با ثبت دقیق اطالعات باشد.

آزمون - بسیار وقت گیر و نیازمند آموزش هاي ویژه است. آزمون - براي کّمی کردن ویژگی هاي روان شناختی هستند.

حکومت قاجار در چه قرنی تشکیل شد؟  81

قرن  م -  ق م -  ق قرن  م -  ق قرن  م -  ق 1913131918131318قرن 

82  .................. از شیراز به گرگان رفت و با متحد کردن ایل قاجار، نواحی شمالی و مرکزي ایران را به تصرف خود درآورد.

کریم خان زند فتحعلی شاه آقامحمدخان محمدحسن خان

پادشاهی که در یکپارچگی کشور موفق بود، اما در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهاي اروپایی شکست خورد چه نام داشت؟  83

محمدشاه فتحعلی شاه آقامحمدخان لطفعلی خان

کدام جمله در ارتباط با پادشاهی استبدادي ایران قبل از انقالب مشروطه صحیح نیست؟  84

شاه همیشه نمی توانست قدر استبدادي خود را به کار ببندد. شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت.

شاهان خود را مالک جان و مال مردم می دانستند. هیچ قدرتی نمی توانست دامنه اختیارات شاه را محدود کند.

مؤلف کتاب «اختناق ایران» کیست؟  85

دکارت والتر مونتسکیو مورگان شوستر

کدام واقعه موجب توجه بیشتر انگلیسی ها به ایران شد؟  86

استعمار هندوستان توسط انگلیس گرفتن امتیاز بانک هاي استقراضی توسط روسیه از ایران

معاهدات مجمل و مفصل قرارداد ترکمانچاي روسیه در ایران

آقامحمدخان چگونه کشته شد؟  87

در جنگ قفقاز، به دست همراهانش در جنگ خراسان، با توطئۀ نزدیکان

در جنگ نواحی شمالی و مرکزي ایران، به دست همراهانش در جنگ سیستان، با توطئۀ ترایکان

ناپلئون چه هدف هایی را در اروپا و جهان دنبال می کرد؟  88

استعمارگرایانه توسعه طلبانه صلح طلبانه نظامی

مناسب ترین راه دستیابی ناپلئون به هندوستان کدام کشور بود؟  89

پاکستان افغانستان ایران مصر

به ترتیب، چه عاملی باعث گردید تا در دروة نادرشاه افشار و آقامحمدخان قاجار، روس ها از حمله به مرزهاي ایران دست بردارند و دور اول  90
جنگ هاي ایران و روسیه منجر به انعقاد کدام عهدنامه بین دو کشور گردید؟

سرگرم بودن روس ها به جنگ با فرانسه – ترکمانچاي اقتدار نظامی نادرشاه و آقا محمد خان – ترکمانچاي

اقتدار نظامی نادرشاه و آقا محمد خان – گلستان سرگرم بودن روس ها به جنگ با فرانسه – گلستان

آمایش سرزمین به مفهوم تنظیم رابطۀ انسان، .................. و فعالیت است.  91

توسعۀ فضایی محیط انسانی محیط طبیعی فضاي جغرافیایی

پدیده ي اسکان غیر رسمی یا غیر قانونی در اطراف شهر هاي بزرگ، نتیجه چیست؟  92

گرانی مسکن افزایش کارتن خواب ها کمبود مسکن کمبود شغل

از انحرافات اجتماعی که در آن به اموال عمومی، بنا ها و آثار فرهنگی خسارت وارد می شود چه گفته می شود؟  93

مارکسیسم سوررئالیسم فرهنگی بزهکاري اجتماعی وندالیسم شهري
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توسعۀ فضایی

گرانی مسکن

از انحرافات اجتماعی که در آن به اموال عمومی، بنا ها و آثار فرهنگی خسارت وارد می شود چه گفته می شود؟  

مارکسیسم
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از اصول مهم در برنامه ریزي شهري در توزیع خدمات عمومی کدام است؟  94

تهیه مسکن مناسب براي همه اقشار جامعه کاهش جمعیت شهر هاي بزرگ

ساخت مدرسه و درمانگاه براي همه روستا ها توزیع خدمات اجتماعی متناسب با تعداد جمعیت ساکن در شهر

از پدیده هاي ناشی از نظام اقتصادي سرمایه داري کدام است؟  95

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

مقدار زمینی که به طور متوسط از هر یک از کاربري هاي شهر به جمعیت شهر می رسد، چه نام دارد؟  96

معیار ارض ملک سرانه

دهیاري هاي کشور زیر مجموعه کدام یک از وزارت خانه ها است؟  97

وزارت تعاون و رفاه اجتماعی وزارت مسکن وزارت راه و شهر سازي وزارت کشور

کدام عبارت بیان کنندة یکی از کارکردهاي عمده و اساسی سامانۀ اطالعات جغرافیایی نمی باشد؟  98

پردازش، تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی پردازش حجم وسیعی از اطالعات با سرعت و دقت زیاد

تهیۀ داده هاي قابل اعتماد از پدیده هاي سطح زمین نمایش اشکال مختلف داده ها و اطالعات جغرافیایی

موارد کدام گزینه از عوامل ایجادکنندة پدیدة «زاغه نشینی» نمی باشد؟  99

گرانی و محدودیت مسکن و زمین اسکان غیررسمی و فقر شهري مهاجرت گسترده و بی رویه به شهرها درآمد کم و بیکاري

ارکان «آمایش سرزمین» کدام اند؟  100

انسان، فعالیت، جمعیت فضاي جغرافیایی، توسعه، جمعیت توسعه، انسان، فعالیت انسان، فعالیت، فضاي جغرافیایی

اولین بار چه کسی از اصطالح جنگ هاي نامنظم استفاده کرد و بر چه اساسی شکل می گیرد؟  101

سربازان آمرلی - از نظم ظاهري متداول فراتر می رود و با ارزش ها و معانی پیوند می خورد.

شهید چمران - از نظم ظاهري متداول فراتر می رود و با ارزش ها و معانی پیوند می خورد.

شهید چمران - همانند مبارزات چریکی از نظم موجود پیروي می کند و از انگیزه هاي اخالقی و آرمان هاي معنوي سربازان تبعیت می کند.

سربازان آمرلی - همانند مبارزات چریکی از نظم موجود پیروي می کند و از انگیزه هاي اخالقی و آرمان هاي معنوي سربازان تبعیت می کند.

کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟  102
الف - مشکالت و مسائل اجتماعی بیرون از دایره نفوذ و تاثیر ما هستند و فقط از افراد خاصی مثل مسئوالن و مدیران می توانند بر آن ها تاثیر بگذارند.

ب - میزان تاثیر گذاري همه افراد بر مسائل اجتماعی یکسان است.
ج - صاحبان برخی مشاغل و مسئولیت ها، اثرگذاري بیشتري نسبت به سایرین بر مسائل اجتماعی و مشکالت جامعه دارند.

د - نظام اداري یک کشور محصول کنش هاي مدیران، قانون گذاران و ناظران اجراي قوانین است.
هـ - یک تاجر به عنوان وارد کننده کاال یا پرداخت کننده مالیات، فردي بیرون  از نظام اداري نیست و خود عضوي از آن  است.

و - یک کارمند در رده هاي پایین یک اداره با اقدامات خود می تواند در تداوم و تثبیت یک نظام اداري نقش داشته باشد و می تواند موجب تغییر و تحول
آن بشود.

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

به ترتیب کدام یک از جمالت زیر صحیح و کدام یک  غلط است؟  103
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.

غ - ص - ص - غ - غ

www.alirezaafshar.org



جامعه شناسان در شناختن نظم اجتماعی کدام پرسش را مطرح نمی کنند؟  104

قواعد و هنجارهاي با هم زندگی کردن با نظام اجتماعی چه ارتباطی دارند؟ قواعد و هنجارهاي باهم زندگی کردن چگونه به وجود می آیند؟

قواعد و هنجار هاي با هم زندگی کردن چگونه تغییر می کنند؟ قواعد و هنجار هاي با هم زندگی کردن چگونه دوام می آورند؟

105  در پاراگراف زیر چند غلط علمی قابل مشاهده است؟
« ساختار اجتماعی چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده هاي اجتماعی و کنش هاي اجتماعی مختلف مانند حقوق، تکالیف، نقش ها، هنجار ها، ارزش ها و باورها
را نشان می دهد. ساختار اجتماعی باعث می شود تا شما توقعات و انتظارات معینی از دیگران داشته باشید و اتفاقات غیر منتظره شما را از همکاري با

دیگران باز دارد.»

3421

منظور از پویایی یک نظام چیست؟  106

بخش هاي مختلف آن بر یکدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند. بخش هاي مختلف آن براساس قواعد مشخص با یکدیگر به تعامل می پردازند.

ارتباط میان بخش ها و پیوند میان آن ها مستحکم و تقریبًا غیر قابل انفکاك است. امکان مشارکت در میان بخش هاي آن فراهم است.

کدام گزینه نادرست است؟  107

ما فقط می توانیم قوانین طبیعت را بشناسیم و سپس با استفاده از علوم طبیعی، تا جایی که این قوانین به ما اجازه می دهند، در طبیعت و پدیده هاي اجتماعی تغییراتی را ایجاد
نماییم.

ما می توانیم با استفاده از علوم طبیعی، در طبیعت تغییراتی را ایجاد نماییم و آن ها را متناسب با نیاز ها و خواسته هاي خود کنترل کنیم. 

در صورتی که جامعه را هم چون طبیعت تصور کنیم، دیگر دستاوردي انسانی تلقی نمی شود.

در صورتی که جامعه را هم چون طبیعت تصور کنیم، جامعه واقعیتی بیرونی است که با قوانینی به استحکام قوانین طبیعت اداره می شود.

تصویر روبه رو با کدام گزینه مرتبط است؟  108

برخی جامعه شناسان، علوم اجتماعی را هرچه بیش تر به علوم طبیعی شبیه دانسته اند و توانایی فهم معناي پدیده هاي اجتماعی را دارند.

در جامعه شناسی پوزیتیویستی پدیده هاي اجتماعی مانند پدیده هاي طبیعی دانسته می شوند. بنابراین روش هاي مطالعۀ طبیعت و جامعه، از نظر آن ها یکسان است.

جامعه شناسی انتقادي عالوه بر روش هاي تجربی، روش هاي دیگري را نیز به رسمیت می شناسد و امکان داوري ارزشی و هنجاري را نیز داراست.

هرچند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی، نظم و قواعد خاصی دارد اما انسان ها همانند موجودات طبیعی نیستند و پدیده هاي اجتماعی نیز با پدیده هاي طبیعی تفاوت دارند.

کدام گزینه در مورد جامعه شناسی پوزیتیویستی نادرست است؟  109

شباهت هاي جامعه و پدیده هایی هم چون ماشین و بدن انسان را برجسته می کند.

جامعه را دستاوردي انسانی می داند که با قوانینی به استحکام قوانین طبیعت اداره می شود.

علوم طبیعی را الگوي خود می داند و روش هاي علوم طبیعی را به کار می گیرد.

جامعه شناسی باید شناخت و کنترل جامعه و برقراري نظم اجتماعی را ممکن سازد.
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هریک از عبارات زیر به ترتیب پیامد کدام مورد است؟  110
- انقالب هاي اجتماعی و اختراعات بزرگ

- سلب شور زندگی از افراد
- نادیده گرفتن آن چه درون انسان ها می گذرد

یکسان انگاري نظم اجتماعی و نظم طبیعی - تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی - تمرکز رویکرد پوزیتیویستی بر فهم معناي کنش

فراتر رفتن از نظم موجود - تأکید بیش از اندازه بر آگاهی و معنا - تمرکز بر معناي کنش انسان ها

اعتبار روش هاي تجربی و کمکی - تأکید افراطی بر اراده و آگاهی - تمرکز رویکرد پوزیتیویستی بر پدیده هاي قابل مشاهده

فراتر رفتن از نظم موجود - تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی - تمرکز رویکرد پوزیتیویستی بر پدیده هاي قابل مشاهده

همۀ ماهیاتی که موجودند، به واسطۀ .................. واجب الوجود شده اند.  111

واجب الوجود بالذات ذاتشان علت واجب الوجود

مالك امپرسیت ها در تحلیل پدیده ها چیست؟  112

تداعی و حس حس و عقل استدالل عقلی حس و تجربه

این «تا خورشید نیاید زمین روشن نمی شود، پس خورشید علت روشنایی روز است»، بیانگر تبین علت از سوي .................. است.  113

امپریست ها دکارت هیوم کانت

مهم ترین اشکال نظریۀ هیوم در باب علیت چه بود؟  114

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.

چرا دانشمندان مسلمان اصل علیت را قاعده اي عقلی می دانند؟  115

زیرا به دنبال آمدن در حادثه به معناي علیت نیست. زیرا درك این رابطه از طریق تجربه امکان پذیر نیست.

زیرا هر دادة تجربی خود مبتنی بر این قاعده است. زیرا ما از طریق تجربه فقط به دنبال آمدن یا همراه آمدن پدیده را در می یابیم.

کدام گزینه کامل تر توضیح می دهد که نفی علیت مستلزم تناقض است؟  116

نفی علیت به این معناست که پدیده ها خود به خود به وجود می آیند و این امر محال است.

نفی علیت به این معناست که چیزي به خودش وجود دهد و این امر محال است.

وجودبخشی شیء به خودش، مستلزم تقدم هستی او بر نیستی است و این امر مستلزم تناقص است.

وجودبخشی شیء به نفس، مستلزم تقدم نیستی بر هستی آن شیء است و این امر مستلزم تناقض است.

از نظر فیلسوفان مسلمان کارکرد عقل، درك .................. و کارکرد حس و تجربه، درك .................. است.  117

علت حوادث طبیعی - حوادث طبیعی اصل علیت - لوازم علیت اصل علیت - علت حوادث طبیعی اصل تناقض - اصل علیت

از نظر فیلسوفان مسلمان سیر کشف اصل علیت توسط عقل به ترتیب مطابق کدام گزینه است؟  118

اصل امتناع ترجیح بالمرّجح  اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین   اصل علیت اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین  اصل امتناع ترجیح بالمرّجح  اصل علیت

اصل حدوث  اصل امتناع و اجتماع و ارتفاع نقضین   اصل علیت اصل امتناع ترجیح بالمرّجح  اصل حدوث   اصل علیت

درك انسان از اینکه «هر شیء آثار خاصی دارد و باید آن ها را بشناسد» و «از هر چیز انتظار آثار متناسب با خودش را دارد»، از چه راه هایی قابل  119
کسب و فهم هستند؟

تجربه - تجربه عقل - تجربه تجربه - عقل عقل - عقل

در کدام جنبه، معلول نیازمند علت نیست؟  120

در امکان وجود خود در ضرورت وجود

معلول در تمام جنبه هاي وجود نیازمند علت است. در امتناع وجود خود
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اصل حدوث  اصل امتناع و اجتماع و ارتفاع نقضین   اصل علیت

درك انسان از اینکه «هر شیء آثار خاصی دارد و باید آن ها را بشناسد» و «از هر چیز انتظار آثار متناسب با خودش را دارد»، از چه راه هایی قابل  

تجربه - تجربه

معلول در تمام جنبه هاي وجود نیازمند علت است.
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چه انسانی می تواند وارد تفکر فلسفی شود؟  121

شخصی که خودش فیلسوف باشد.

شخصی که با نظریات فالسفه و بحث هاي فلسفی آشنایی داشته باشد.

شخصی که عالوه بر آشنایی با دانش فلسفه، با مباحث منطقی نیز آشنایی داشته باشد.

هر انسانی که رسیدن به پرسش هاي فلسفی دغدغه خاطر او شده باشد. 

کدام گزینه در مورد تقسیم بندي مردم توسط مالصدرا نادرست است؟  122

واقف کسی است که به دانش ظاهري دل خوش کرده و متوقف شده است.

دروازة جهان بزرگ و برتر به روي واقف گشوده نشده است.

سائر اهل حرکت و پویایی است و به شنیده ها بسنده نمی کند.

سائر در تالش است که از تنگناي معقوالت عبور کند و به جهان وسیع محسوسات راه یابد.

گزینۀ نادرست را در خصوص عبارت «در یک رودخانه دوبار نمی توان شنا کرد.» مشخص کنید.  123

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

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

کدام گزینه با تاریخ فلسفه هماهنگی ندارد؟  124

وام دار بودن اندیشه هاي فلسفی یونان عدم وجود گزارش معتبر از جریان فلسفه

اثر پذیري جریان فلسفۀ یونانی از تمدن ایران باستان قائم به ذات نبودن جریان فلسفه در سرزمین آتن

مورخان فلسفه در غرب، تاریخ فلسفه را غالبًا از یونان و فالسفۀ یونانی پیش از .................. آغاز می کنند و معموًال .................. را نخستین  125
فیلسوف یونانی معرفی می نمایند.

سقراط – تالس سقراط – فیثاغورس ارسطو – تالس ارسطو – فیثاغورس

کدام گزینه در مورد فیثاغورس صحیح نیست؟  126

پایه گذار ریاضی و هندسه است و همچنین یکی از پایه گذاران فلسفه محسوب می شود.

فلسفه را به گونه اي خاص با ریاضیات و عرفان ترکیب کرد و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.

یکی از فیلسوفان اولیه است اما نمی توان او را نخستین فیلسوف یونان لقب داد.

پیروان او را فیثاغورسیان می نامند.

به ترتیب از کدام یک از فالسفه «آثار مختصري باقی مانده» و «هیچ گونه نوشته اي باقی نمانده است»؟  127

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

عبارت زیر ناظر بر کدام یک از فالسفۀ اولیه است؟  128

«افالطون از قول سقراط می گوید که  وقتی سقراط جوان  تا  ساله بود، با این فیلسوف که مردي  ساله بود، مالقات کرده است.»

گزنوفانس تالس هراکلیتوس پارمنیدس

182065

کدام گزینه با نظر تالس در خصوص مادة اولیۀ موجودات هماهنگ است؟  129

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

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

باتوجه به عبارت زیر مشخص کنید فیلسوف یاد شده چه عاملی را مادة اولیۀ موجودات میداند؟  130
«سخنانش آمیخته با ابهام و پیچیدگی بود و به همین دلیل او را تاریک اندیش خوانده اند.»

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

خاك بنیان تمام موجودات هستی است. آتش عنصر اولیۀ سازندة سایر عناصر است.
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شکل هاي هندسی اساس همۀ اشیاء است.

خاك بنیان تمام موجودات هستی است

شکل هاي هندسی اساس همۀ اشیاء است.

خاك بنیان تمام موجودات هستی است.
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کدام یک از گزینه هاي زیر از نمونه باور هاي فلسفی عمیقی که بر زندگی ما اثر می گذارند نیست؟  131

در مقابل مشکالت خم به ابرو نیاور! کارگردان، همیشه سخت ترین نقش را به بهترین بازیگر می دهد.

تولد و مرگ ما در اختیار ما نیست؛ امّا فاصلۀ بین آن دو را ما تکمیل می کنیم.

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، امّا همه می توانند از همین حاال شروع کنند.

فیلسوف کسی است که باورهایی منظم و پیوسته دارد و می تواند براي آن ها استدالل ارائه کند.

مقصود از حیرت در برابر مسائل فلسفی چه جور حیرتی است؟  132

حیرت در برابر عواملی که ناشی از ضعف در اندیشه نیست، نمی باشد.  حیرتی که ناشی از سر گردانی و بی هدفی است.

حیرت در برابر عظمت سؤال مطروحه حیرت در برابر عمل خطایی که فردي تا اون زمان مرتکبش نشده بود.

کدام یک از ابیات زیر، تأمل برانگیزتر است و توجه شما را بیشتر جلب می کند؟  133

کاین عشق گرفتاري بی هیچ دواست بیچاره  تر از عاشق بی صبر کجاست؟

بی چون باشد وجود من، چون همه اوست اینجاي چگونه کفر و ایمان گنجد؟!

یا چه بود است مراد وي از این ساختنم؟ مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا؟

که هر چیزي که اندیشی بدانم چه نزدیک است جان تو به جانم

کدام یک از گزینه هاي زیر می تواند یک پرسش فلسفی باشد؟  134

آیا ممکن است در سیارات دیگر نیز موجوداتی زندگی کنند؟ آیا مسلمان بودن و ایرانی بودن با یک دیگر مساوي است؟

آیا پدیده هاي طبیعت واقعًا همان هستند که به نظر ما می رسند؟ آیا کوچک ترین ذرات تشکیل دهندة موجودات اتم است؟

مالصدرا فیلسوف بزرگ قرن  ..................  مردم را بر دو دسته تقسیم کرده که یک دسته را سائر یعنی  ..................  نامیده است و سائر  135
..................

یازدهم و دوازدهم هجري - ایستاده - به دانش ظاهري دل خوش کرده و متوقف شده است.

هشتم و نهم هجري - رونده - به شنیده ها بسنده نمی کند.

هشتم و نهم هجري - ایستاده - به دانش ظاهري دل خوش کرده و متوقف شده است.

دهم و یازدهم هجري - رونده - به شنیده ها بسنده نمی کند.

تمثیل غار افالطون در کدام کتاب آمده است و مقصود افالطون از آوردن این تمثیل چیست و زندانی رها شده از غار، پس از بازگشت به جایگاه  136
قبلی اش به اطرافیانش چی می گوید؟

جمهوري - نشان دادن این که چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادي حقیقی هدایت می کند - این سایه ها حقیقی نیستند.

طبیعت- نشان دادن این که او بزرگ ترین فیلسوف تاریخ است - این  سایه ها حقیقی هستند.

جمهوري - نشان دادن حقیقت که مردم از طریق باور خود به دست می آورند - این سایه ها حقیقی نیستند.

طبیعت - نشان دادن این که فلسفه، انسان را به سمت آزادي حقیقی هدایت می کند - این سایه ها حقیقی هستند.

دست یافتن به یک معیار براي پاسخ گویی به سؤاالت زندگی مرتبط با کدام گام از گام هاي فلسفی می باشد؟  137

گام اول گام چهارم گام سوم گام دوم

کدام یک از جمله هاي زیر نادرست است؟  138

فلسفه همچون درختی است با شاخه هاي فراوان که ریشه اش فلسفۀ اولی است.

فلسفۀ اولی به دنبال احکام و قواعد مربوط به هستی و وجود است.

فیلسوفان در دست یافتن به پاسخ سؤال هاي بنیادي با کمک عقل و استدالل، حتمًا به نتیجه می رسند.

فیلسوفان می کوشند عوامل اشتباه و موانع را از راه تفکر بردارند و به حقیقت آن گونه که هست، برسند.
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کدام گزینه در رابطه با تفکر فلسفی نادرست است؟  139

برخی انسان ها به آن توجه می کنند و برخی دیگر با بی توجهی از کنار آن می گذرند.

در زندگی روزانه و عادي نیازي به طرح پرسش هاي بنیادین و ورود به تفکر فلسفی نیست.

اندیشیدن دربارة سؤاالت فلسفی، در زندگی انسان ها ضرورتی عام و همگانی است.

شایسته است هر انسانی بدان بپردازد و توان فکري خود را در مورد آن تقویت کند.

هریک از موارد زیر به ترتیب اشاره به کدام یک از آثار استوار کردن زندگی برپایۀ فهم فلسفی می کند؟  140
الف) فیلسوف کسی است که باورهایی منظم و پیوسته دارد و می تواند براي آن ها استدالل ارائه کند.

ب) یکی از ابعاد تمثیل غار افالطون، نمایش گرفتاري انسان در غار نادانی هاست.
ج) فلسفه از منطق کمک می گیرد تا اندیشه هاي فلسفی را از تفکرات غلط تشخیص دهد.

د) فیلسوف هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد.

استقالل در اندیشه – حیرت و تفکر فلسفی – استقالل در اندیشه – رهایی از عادات غیرمنطقی

دوري از مغالطه ها – حیرت و تفکر فلسفی – استقالل در اندیشه – استقالل در اندیشه

استقالل در اندیشه – رهایی از عادات غیرمنطقی – دوري از مغالطه ها – استقالل در اندیشه

دوري از مغالطه ها – رهایی از عادات غیرمنطقی – دوري از مغالطه ها – حیرت و تفکر فلسفی

کدام مفهوم «جزیی» است؟  141

خلیج فارس نماز ظهر سیّاره مسجد

هرگاه تعریف به گونه اي باشد که عالوه بر مصادیق معرَّف، افراد دیگري را دربرگیرد، تعریف .................. است؛ مانند تعریف انسان به   142
..................

نه جامع و نه مانع – حیوان دو پا جامع و نه مانع – حیوان مغزدار نه جامع و نه مانع – موجود اجتماعی جامع و نه مانع – ماشین پیچیده

کدام یک، از شرایط ضروري مقدمات استدالل شمرده نمی شود؟  143

صدق آن ها شرط درستی نتیجه است. از دانش هاي قبلی به شمار می روند.

به شرط قبول آن ها، پذیرفتن نتیجه ضروري است. یقینی هستند و از طریق برهان به دست می آیند.

نتیجه ي استدالل قیاسی، داراي کدام ویژگی نیست؟  144

ممکن است یک قضیه ي شخصیه باشد. به جهت پذیرش مقدمات، یقینی و قابل اطمینان است.

ممکن است یک قضیه ي جزئی نسبت به کبراي قیاس باشد. ممکن است یک قضیه ي کلی نسبت به کبراي قیاس باشد.

کدام گزینه در باب تعریف «سور» صحیح نیست؟  145

در قضایا صرفا به صورت «هر» یا «هیچ» می آید. نشانه هایی که باعث مشخص شدن دایره ي مصادیق می شوند.

اگر در قضیه اي «هر» یا «هیچ» استفاده شود قضیه کلی خواهد بود. در قضایاي جزیی به صورت «بعضی» می آید.

اگر عبارت «عدد سه یک عدد فرد و متعلق به مجموعه ي اعداد طبیعی است» را داشته باشیم، کدام مورد درباره ي آن درست است؟  146

شامل دو تصدیق با موضوع یکسان است و همه ي اجزاي دو تصدیق کلی هستند.

شامل دو تصدیق با موضوع یکسان است که یکی از محمول ها کلی و دیگري جزئی است.

یک تصدیق با یک موضوع کلی و دو محمول است که یکی از آن ها جزئی و دیگري کلی است.

یک تصدیق با موضوع جزئی و دو محمول است که یکی از آن ها جزئی و محمول دیگر کلی است.
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 است» را داشته باشیم، کدام مورد درباره ي آن درست است؟
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در عبارات «سرو نقطه ندارد.» و «امام رضا (ع) ضامن آهو است.» مفاهیم خط کشیده شده به ترتیب چه نوع مفاهیمی هستند و دربارة مفهوم دوم  147
می توان گفت:  ..................

کلی - جزئی - مفهومی که مصداق آن کامًال مشخص است و بیش از یک مورد نیست.

جزئی - کلی - مفهومی که مصداق آن کامًال مشخص است و بیش از یک مورد نیست.

جزئی - کلی - مفهومی که ممکن است هیچ مصداق خارجی نداشته باشد.

کلی - جزئی - مفهومی که ممکن است هیچ مصداق خارجی نداشته باشد.

کدام تعریف شرطی از شرایط تعریف صحیح را ندارد؟  148

نبی/ لفظ عربی به معناي پیام آور هوا/ اسطقس شفافی که نور را از خود عبور می دهد.

زمین لرزه/ ارتعاش و لرزش بخشی از سطح زمین سوبسید/ یارانه

اگر هنگام تعریف، واژة «قیمتی» را به «ثمین» و «هوا» را به «اسطقس شفافی که نور را از خود عبور می دهد» و «پرنده» را به «حیوانی که پرواز  149
می کند» تعریف کنیم، به ترتیب چه ایراداتی بر تعاریف ما وارد است و در کدام گزینه، تعریف درست و بدون نقصی ارائه شده است؟

عدم رعایت شرط واضح بودن، دوري بودن، عدم رعایت شرط جامع بودن، انسان: حیوان ناطق

عدم رعایت شرط مانع بودن، عدم رعایت شرط جامع بودن، عدم رعایت شرط واضح بودن، هالل ماه: گوشواره آسمان

عدم رعایت شرط واضح بودن، عدم رعایت شرط واضح بودن، عدم رعایت شرط جامع بودن، انسان: حیوان ناطق

عدم رعایت شرط مانع بودن، عدم رعایت شرط جامع بودن، دوري بودن، آینه: شیئی که نور را منعکس می کند.

عبارت «نظرسنجی ها نشان می دهد که بیش تر مردم به کاندیداي حزب ما رأي خواهند داد؛ بنابراین به احتمال زیاد حزب ما برنده خواهد شد.»  150
چه نوع استداللی است و این استدالل چون براساس  .................. بنا شده است نمی تواند  .................. باشد.

استدالل استقرایی – یقین – غیریقینی استدالل استقرایی – تخمین – یقینی استدالل تمثیلی – یقین – غیریقینی استدالل تمثیلی – تخمین – یقینی

در صورتی که فقط از دبیرستانی که در آن درس می خوانیم، نظرسنجی کنیم و بخواهیم نتایج آن را به همۀ دبیرستان هاي کشور تسري دهیم،  151
کدام شرط از استقراي قوي را رعایت نکرده ایم و دچار چه مغالطه اي شده ایم؟

تعداد نمونه ها نسبت به کل جامعۀ آماري نسبت مناسبی داشته باشد – بار ارزشی کلمات در جمله

نمونه ها باید متفاوت و تصادفی باشند – ایهام در عبارات

تعداد نمونه ها نسبت به کل جامعۀ آماري نسبت مناسبی داشته باشد – ایهام در عبارات

نمونه ها باید متفاوت و تصادفی باشند – تعمیم شتاب زده

در بین استدالل هاي زیر، کدام یک استدالل تمثیلی نیست؟  152

در آزمایشگاه هاي کشورهاي توسعه یافته هرگونه امکاناتی موجود است و آزمایشگاه کشورهاي در حال توسعه، نیز مانند کشورهاي توسعه یافته است.

او تصور می کند قادر به رانندگی با موتورسیکلت است چون در دوچرخه سواري مهارت دارد.

عرفان آکنده از داستان هاي تمثیلی و رازگونه است که مراتب سیر و سلوك را بیان می دارد و ادبیات نیز همچون عرفان است.

برطبق تحقیقات صورت گرفته نوجوانان زندگی قهرمانانه اي را براي خود تصور می کنند دختران و پسران دورة متوسطه نیز این چنین هستند.

کدام یک از قضایاي زیر کلی نیستند؟  153

هیچ چیز بی تغییر نیست. هر خردمندي عاقل است.

همۀ کشورها داراي نیروي رزمی هستند. سقراط در دادگاه هلیاست محاکمه شد.

هر تصدیق لزومًا یک .................. را بیان می کند و تصور ..................  154

واقعیت - به وسیلۀ تعریف معلوم می گردد. حکم - ممکن است واقعیت نداشته باشد.

چیستی - معناي یک مفهوم است. قضاوت - ارتباط بین موجودات است.
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همۀ کشورها داراي نیروي رزمی هستند.

واقعیت - به وسیلۀ تعریف معلوم می گردد.
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ارائۀ مجموعه اي از چند نوع مختلف از تعریف به .................. کمک می کند، مانند تعریف «نبی» به ..................  155

شناخت یک مفهوم - از ریشۀ نبأ که به انسان هایی هم چون موسی و عیسی که از عالم غیب خبر می دهند، اطالق می شود.

معرفی بهتر یک مفهوم - از ریشۀ نبأ که به انسان هایی هم چون موسی و عیسی که از عالم غیب خبر می دهند، اطالق می شود.

کشف یک تصور مجهول - کسی که از عالم غیب خبر می دهد و انسان ها را به سوي اطاعت از خدا فرا می خواند.

از بین رفتن اختالفات - کسی که از عالم غیب خبر می دهد و انسان ها را به سوي اطاعت از خدا فرا می خواند.

کدام عبارت، می تواند دلیل تقسیم شدن منطق به دو بخش تعریف و استدالل باشد؟  156

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

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

دربارة مصراع «هرکه آمد به جهان، نقش خرابی دارد» کدام گزینه درست است؟  157

«نقش خرابی دارد» در معناي تابع است و تالی نامیده می شود. «هرکه آمد به جهان» مستلزم «نقش خرابی دارد» است.

این عبارت یک قضیۀ حملی است. «هرکه آمد به جهان» مقدم است زیرا با معناي اگر شروع می شود.

کدام گزینه در رابطه با اقسام تعریف درست است؟  158

در تعریف از طریق ذکر مصادیق، به دسته بندي ویژگی هاي مفهوم می پردازیم.

از تعریف لغوي زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم به نحوي مصادیق مفهوم موردنظر را به افراد معرفی کنیم.

در تعریف مفهومی از ویژگی هاي منحصربه فرد آغاز کرده و به مفاهیم مشابه می رسیم.

در تعریف مفهومی به تحلیل مفهوم موردنظر می پردازیم.

نتیجه گیري «کلی از جزئی»، «جزئی از جزئی» و «جزئی از کلی» به ترتیب مربوط به کدام یک از اقسام استدالل است؟  159

تمثیل - استقرا - قیاس قیاس - استقرا - تمثیل استقرا - تمثیل - قیاس قیاس - تمثیل - استقرا

کدام گزینه در ارتباط با قضایا و اقسام آن نادرست است؟  160

قابلیت نسبت دادن صدق و کذب، ویژگی صرف جمالت خبري است.

حکم به ثبوت یا نفی چیزي براي چیزي، تشکیل دهندة قضیۀ حملی است.

قضیه اي که در آن از نسبت یا رابطۀ «نیست» استفاده می شود، موجبه نیست.

در قضایاي شرطی منحصراً به اتصال دو چیز حکم می شود؛ مانند «اگر تالش کنی موفق می شوي»
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با توجه به اتحاد جمله ي مشترك داریم:  1

آسان

 2

متوسط

 3

می دانیم: 
روش اول:

روش دوم: کافی است یک عدد دلخواه مثًال  را در عبارت جایگزین کنیم.

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

معادله را به شکل زیر می نویسیم:  4

بنابراین:

در معادلۀ اخیر  و در نتیجه جواب حقیقی ندارد.
متوسط

 5

سخت

 6

سخت

3 7 4 212 2 4 7 3 7 32 4 2 4 4 212

16 16 4 16 4162 2 مزدوج
2 2

202

 ھر دو عبارت با اتحاد جملھ مشترک تجزیھ می شوند .

122

4 5 4 5 3 4 3 42 2

4 5 3 4

3 23 3 2 2 3

6 12 8 23 2

2 2

1
2

3 2

2 2

2 2 2 2 42 2

2 2

1

1 1 6 12 8 1 1 1 2
1

1 4 4
1

1 2
2

2 14 2

1
13

2 1 1 04 2 4 2

3

1 وسطین

طرفین

3 22

2

42

23 کسر دوم مکوس می شود

تقسیم بھ ضرب تبدیل می شود 3 22

اتحاد جملھ مشترک

2

فاکتور از

23

فاکتور از

42

اتحاد مزدوج

21

1

22

2 2

22 2

2 2

22

2

48 16 9 24 484 32 2

اتحاد مربع دو جملھ ای را باز می کنیم.

2 2 2 2 2

16 9 244 2 2

این عبارت نیز اتحاد مربع دو جملھ ای است.

4 32 2
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مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

21

1

22

2 2

48 16 94 32 2

اتحاد مربع دو جملھ ای را باز می کنیم.

2 2

16 9 244 2 2

این عبارت نیز اتحاد مربع دو جملھ ای است.

4 32 2
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 و  و   این اعداد را به صورت روبه رو در نظر می گیریم.

   و      و         :سه عدد زوج مطلوب      

سخت
می دانیم ریشۀ هر معادله در آن صدق می کند.  8

از آنجایی که  منفی است ؛ پس به ازاي هیچ مقداري از  معادله جواب  ندارد.
سخت

 ، عبارت گویا، عبارتی است که صورت و مخرج آن چند جمله اي باشد، توابع چندجمله اي عبارتی است که توان  در آن عدد حسابی است، اما در گزینۀ   9

وجود دارد که به صورت  می باشد و چندجمله اي نیست.
آسان

 10

    

متوسط
بررسی گزینه ها:  11

( فضاي نمونه اي یک آزمایش تصادفی، مجموعه ي تمام نتایج ممکن در یک آزمایش تصادفی است. (درستی گزینه ي 

( اجتماع تمام برآمدهاي ممکن براي یک آزمایش تصادفی برابر با فضاي نمونه اي است. (درستی گزینه ي 

 

( از آن جا که مجموع احتماالت برآمدها برابر  است، پس حداکثر یکی از پیشامدهاي آن می تواند احتمال  داشته باشد. (درستی گزینه ي 

( اما ممکن است احتمال وقوع هیچ یک از برآمدهاي آن صفر نباشد. (نادرستی گزینه ي 
متوسط

اگر  و  دو پیشامد ناسازگار باشند:  12

آسان
در پرتاب دو تاس داریم:  13

مجموع دو تاس

تعداد حالت ها

 پس شماره  بیشترین شانس برنده شدن را دارد.
سخت

 14

 دانش آموز انسانی داریم. پس تعداد تیم هاي سه نفره برابر  می باشد.

متوسط
 15

 هوا آفتابی باشد

 هوا آفتابی نباشد

آسان
 16

42

2 4 1260 3 6 1260 3 1254 418

422

یکان این عدد

است.2 برابر

420418

1 1 4
2

2 3 1
1 1 2

5
2

2 3
4

4 6 20 4 6 20 02 2 2 3 10 02

4 9 4 2 10 71 02

1

3
1
2

2 2 2
42 2

2 2 2
42 2

2 4
42 2

2 2

22

2
2

2

4

11 2 1 2

113

1

12111098765432

12345654321

7

77
3

357
3

7 56

13 2

2
31

1 1
2

31
29
31

4 5 20

4 0٫2
الاقل یکی فرد

نباشد یعنی ھر دو

زوج

2

عقربۀ

دوتا زوج

2

عقربۀ

دوتا زوج

4
20

2
10

20

ی نظام جدید 1 آذر
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

 هوا آفتابی باشد

 هوا آفتابی نباشد

2
31

1 1

4 5 20

4
الاقل یکی فرد

نباشد یعنی ھر دو

زوج

2

عقربۀ

دوتا زوج

2

عقربۀ

دوتا زوج
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متوسط
فضاي نمونه  می باشد.  17

 یکی دو برابر دیگري باشد

سخت
از بین  قوچ،  قوچ به تصادف انتخاب می کنیم. پس:  18

سخت
 19

 پیشامد آن که حداقل یک مرد انتخاب شود.

             نفر 

سخت
تعداد کل مهره هاي موجود  است، بنابراین براي به دست آوردن فضاي نمونه داریم:  20

 حداقل  مهره یعنی یا  مهره یا  مهره یا  مهره:
براي به دست آوردن پیشامد تصادفی تعداد مهره ها را انتخاب می کنیم:

 احتمال این که حداقل  مهرة آبی از میان مهره ها انتخاب کنیم برابر است با:

سخت
از آن جا که منابع و امکانات در دسترس بشر قابلیت مصرف متعدد دارد وقتی آن ها را به مصرف خاصی می رسانیم در واقع از مصارف دیگر آن صرف نظر کرده   21

ایم.
متوسط

سود، تفاوت درآمد کل و هزینه ي کل است، اگر درآمد کل بیش تر از هزینه ي کل باشد مؤسسه مربوط به سود رسیده است.  22
سخت

تقاضا با قیمت رابطه ي عکس دارد، یعین با افزایش قیمت یک کاال میزان تقاضا کاهش می یابد و برعکس.  23
آسان

1 1 0٫2 0٫8

1 1 6 6

1 2 2 1 2 4 3 6 4 2 6 3 6

6
36

1
6

207
20
7

 حداکثر دو قوچ

نشانھ دار 

15
7

تا بدون نشانھ7

15
6

5
1

شش بدون نشانھ و یکی نشانھ دار

15
5

5
2

2 تا نشانھ دار5  تا بدون نشانھ و

15
7

15
6

5
1

15
5

5
2

20
7

33011
4

11
4

11 10 9
3

8

4 3 2
11

مرد5
زن6

15 330 15 315
حداقل یک مرد نباشد

تا زن باشد4 ھر

6
4

6
2

56
3

2

315
330

21
22

4 3 2 9

1269
4

9
4 5

9 8 7 6 5

4 3 2 15

2234

60 20 1 81

6 10 604
2

مھرۀ آبی2

5
2

4 5 204
3

مھرۀ آبی3

5
1

14
4

مھرۀ آبی4

2
81

126
9

14

21

ی نظام جدید 1 آذر
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ان
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از آن جا که منابع و امکانات در دسترس بشر قابلیت مصرف متعدد دارد وقتی آن ها را به مصرف خاصی می رسانیم در واقع از مصارف دیگر آن صرف نظر کرده 

سود، تفاوت درآمد کل و هزینه ي کل است، اگر درآمد کل بیش تر از هزینه ي کل باشد مؤسسه مربوط به سود رسیده است.

81 9
126 14
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هر نقطه ي واقع روي منحنی عرضه رابطه ي بین مقادیر مختلف عرضه و قیمت کاال را نشان می دهد.  24
آسان

با افزایش قیمت مقدار عرضه از  واحد بیش تر خواهد شد.  25
سخت

در قیمت تعادلی مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر است.  26
آسان

نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت مقدار تقاضا کاهش می یابد و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می یابد.  27
آسان

الف) حضور و رفتار هر یک از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در بازار رقابتی نسبت به کل بازار بسیار کوچک است.  28
ب) دربازار انحصاري فروش انحصارگرقیمت گذار و خریداران قیمت پذیرهستند.

ج) از نمونه هاي یک بازار می توان شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتی را نام برد که از یک طرف خریدار و از طرف دیگر تنها فروشنده ي محصوالت نفتی است.
د) فروشندگان آثار هنري در نمایشگاه مزایده نام دارد.

خریدهاي دولتی نمونه اي از مناقصه است.
سخت

هزینه ي فرصت یا هزینه ي فرصت از دست رفته بیانگر آن چیزي است که از آن صرف نظر کرده و به عبارتی آن را از دست داده ایم. فرد با تصمیم گرفتن به  29
خرید سوپرمارکت، از میزان سود ساالنه اي که می توانست با قراردادن پولش در بانک کسب کند صرف نظر کرده است. هزینه ي فرصت خرید سوپرمارکت، میزان سود ساالنه اي است که از آن

صرف نظر کرده است.
متوسط

 30
متوسط

 31
آسان

 32
متوسط

این تعریف هرکس کاالهاي اضافۀ خود را با کاالهایی مبادله می کرد که بدان نیاز داشت بیانگر مفهوم مبادالت تهاتر است.    33
متوسط

الف)   34
مرحلهکاالقیمت (به تومان)ارزش افزوده (به تومان)

شمش

مفتول

سیم برق

جمع ارزش افزودة تمامی مراحل = ارزش محصول در مرحلۀ آخر 

ب) نام این روش محاسبۀ تولید کل، روش ارزش افزوده یا تولید است.
ج) در «روش هزینه اي» کل پولی که از طرف خانوارها به سمت بنگاه ها جریان می یابد محاسبه می شود.

د) اقتصاددانان براي جلوگیري از اشتباه، حداقل دو روش را براي محاسبه به کار می گیرند و جواب ها را مقایسه می کنند.
سخت

راه اول - با فرمول تورم می توان «الف» و «ب» را محاسبه کرد:     35

 راه دوم - با نسبت و تناسب هم قابل حل است.

 «ب» هم از این طریق حاصل می شود   = ب
سخت

- با کمک آن ها روابط اقتصادي بین کشورها بیشتر رونق می گیرد و حقوق همۀ طرف هاي درگیر در تجارت جهانی حفظ می شود  سازمان هاي اقتصادي بین   36
المللی و جهانی

- این فعاالن عرصۀ اقتصاد با هدف ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهاي عمومی فعالیت می کنند.  بازیگران کالن

- این فعاالن عرصۀ اقتصاد، در تولید محصوالت و یا مصرف آن ها و مبادلۀ با یکدیگر نقش ایفا می کنند.  بازیگران خرد
متوسط

1500

700070001

70077002

50082003

ارزش محصول در مرحلۀ اول ارزش افزوده در مرحلۀ اول 7000 تومان

ارزش افزوده در ھر مرحلھ ارزش محصول در آن مرحلھ ارزش محصول در مرحلھ قبل

ارزش محصول در مرحلۀ دوم 7700 7000 700 تومان

ارزش محصول در مرحۀ آخر 7000 700 500 8200 تومان

تورم
جدید قدیم

قدیم

8000
25

100
10000

8000125 10000
100

100 10000
125

6875
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- با کمک آن ها روابط اقتصادي بین کشورها بیشتر رونق می گیرد و حقوق همۀ طرف هاي درگیر در تجارت جهانی حفظ می شود  سازمان هاي اقتصادي بین 

- این فعاالن عرصۀ اقتصاد با هدف ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهاي عمومی فعالیت می کنند.  بازیگران کالن

100

125 10000
100

100 10000
125
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سخت
قیمت یک کاال و مقدار خرید آن به وسیلۀ مصرف کنندگان باهم رابطۀ معکوس دارند. یعنی هرچه قیمت افزایش یابد، مکان هندسی نقطۀ تقاضاي کاال به سمت  38
چپ و باالي خود سوق پیدا می کند. قیمت یک کاال و مقدار خرید آن به وسیلۀ مصرف کنندگان باهم رابطۀ معکوس دارند. یعنی هرچه قیمت افزایش یابد، مکان هندسی نقطۀ تقاضاي کاال به سمت

چپ و باالي خود سوق پیدا می کند.
متوسط

براي تبدیل  و  از رابطۀ روبرو داریم:  39

سخت
الف) در اختیار قرار گرفتن زمین بایر حیازت  40

کشاورزي  احیا

ب) ارزش تولید خودروسازي  واحد پولی
(ورودي - خروجی) داده - ستانده = ارزش افزودة خودروسازي

ارزش افزودة خودروسازي واحد پولی 

پ) نوع سوم تولید، محصوالتی است که محسوس و ملموس نیست و به عبارت امروزین «محصوالت نرم» به شمار می رود. به این دسته از تولیدات، «خدمات» می گویند.
سخت

سادگی و روانی از بارزترین شاخصه هاي زبان شعر عصر بیداري است.  41
متوسط

گزینۀ  و  و  از ویژگی هاي سطح زبانی شعر دوره بازگشت است اما گزینۀ  غلط است.  42
سخت

در دورة بیداري، شاعران شعر را متناسب با زبان و فهم مردم عادي، محاوره اي بیان کردند.  43
متوسط

ملک الشعراي بهار و ادیب المالک فراهانی با آگاهی از سنت هاي ادبی به زبان پر صالبت گذشته وفادار ماندند.  44
سخت

شاعران دورة بیداري تخیالت سرایندگان پیشین را در نظر داشتند و گاه با تأثیر پذیري از اوضاع اجتماع نوآوریهایی در عرصه تخیل پدید آوردند.  45
سخت

در اغلب داستان هاي دوران مشروطه، حضور راوي سوم شخص در بعضی صحنه هاي داستان و سخن گفتن او با خواننده وجود داشت که امروزه کاربرد چندانی  46
ندارد.
سخت

از شاخه هاي ارزنده اي که در نثر عصر بیداري چشم نواز است طنز سیاسی-اجتماعی است.  47
سخت

)، «مدح» است. مضمون بیت گزینۀ (  48
تشریح سایر گزینه ها:

): توجه به وطن و مردم. گزینۀ (

): توجه به نوآوري هاي کشورهاي غربی. گزینۀ (

): توجه به جایگاه زنان در اجتماع. گزینۀ (
متوسط

بیت «الف»: استفاده از واژه هاي کهن (ژاژخا، مکابره)   مربوط به گروه سنّت گرا  49
- بیت «ب»: استفاده از آرایه هاي جناس ناقص و همسان و تالش براي زیباسازي سخن   مربوط به گروه سنّت گرا

- بیت «ج»: استفاده از ساختارهاي زبان محاور (هنوز شب نشده ...)   مربوط به گروه شاعران زبان مردم عادي
- بیت «د»: وزن این بیت که از تصنیفی سرودة عارف قزوینی انتخاب شده، با سنّت هاي عروضی ناسازگار است و با موسیقی عجین است؛ در حالی که شاعران سنّت گرا در حیطۀ موسیقی هم به

سنّت هاي ادبی وفادار بودند.
- بیت «هـ»: استفاده از واژة کهن «دیجور»   مربوط به گروه سنّت گرا

متوسط
شعر عصر بیداري زبانی ساده و روان دارد و در آن اغلب از اصطالحات عامیانه و زبان محاوره بهره گرفته می شود. گروهی از شعرا در این سبک، چندان به آرایه   50

هاي بدیعی و بیانی توجه نمی کنند.

» با توجه به پرداختن به مفاهیم عرفانی «اسیر رنگ شدن» و «بی رنگی» و نوع زبان و نیز استفاده از مفاهیم دینی، متعلق به سبک عراقی است. بیت گزینۀ «
تشریح سایر گزینه ها:

96 35 70 95 سال4350 تولید کل بھ قیمت جاری

95 4350 24500 1900 20
1900

95
96 35 20 105 سال3850 تولید کل بھ قیمت ثابت

35 3850 2100 1750 50
1750

35

خارجی ھای مقیم کشور مردم خارج نشین

650 45 655 40

18 000

18 000 5000 3000 3000 7000

1243

4

1

2

3

2
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ت گرا در حیطۀ موسیقی هم بهّت گرا در حیطۀ موسیقی هم بهت هاي عروضی ناسازگار است و با موسیقی عجین است؛ در حالی که شاعران سنت گرا در حیطۀ موسیقی هم بهّت گرا در حیطۀ موسیقی هم بهّت هاي عروضی ناسازگار است و با موسیقی عجین است؛ در حالی که شاعران سنّت گرا در حیطۀ موسیقی هم بهت هاي عروضی ناسازگار است و با موسیقی عجین است؛ در حالی که شاعران سنت گرا در حیطۀ موسیقی هم بهت هاي عروضی ناسازگار است و با موسیقی عجین است؛ در حالی که شاعران سنت گرا در حیطۀ موسیقی هم بهّت گرا در حیطۀ موسیقی هم بهّت گرا در حیطۀ موسیقی هم به

شعر عصر بیداري زبانی ساده و روان دارد و در آن اغلب از اصطالحات عامیانه و زبان محاوره بهره گرفته می شود. گروهی از شعرا در این سبک، چندان به آرایه 

 رنگی» و نوع زبان و نیز استفاده از مفاهیم دینی، متعلق به سبک عراقی است.
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»: استفاده از واژه هاي مرسوم در محاوره («کلّه» به جاي «سر») گزینۀ «

»: استفاده از اصطالحات محاوره (ولم کنید) گزینۀ «

»: مفهوم وطن و میهن پرستی از مضامین عمدة شعر عصر بیداري است. گزینۀ «
متوسط

صفحۀ  زبان هاي ایرانی به سه دستۀ عمدة فارسی باستان، میانه و نو تقسیم شده است.  51
سخت

تشریح گزینه هاي دیگر:  52

: زاهدي را پادشاهی کسوتی داد فاخر و خلعتی [داد] گران مایه.  گزینۀ 

: زاهدي، کسوتی، فاخر، خلعتی، طمع، وجه، و ... گزینۀ 

: نثر متن صورت سؤال، داستانی و تمثیلی است. گزینۀ 
متوسط

یونانی ها انواع ادبی را در چهار شاخۀ حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی دسته بندي می کردند.  53
آسان

» سه بار حذف همزه صورت گرفته است: در بیت گزینۀ «  54
دلبندم آن: دلبنَدمان // منظور چشم آرام دل: منظور چشماراِم دل // ببرد آرام را: ِبُبردارام را

حذف همزه در سایر ابیات:

»: دو بار (می زنند این: می َزنندین) / (بوده است: بودست) گزینۀ «

»: دو بار (می کنیم آن: می ُکنیمان) / (چنین اصنام را: چنیَنصنام را) گزینۀ «

»: یک بار (این اقدام را: ایَنقدام را) گزینۀ «
سخت

یکی از آسان ترین شیوه هاي بررسی متن در سه قلمرو زبانی – ادبی – فکري و در سه دیدگاه زبان، ادبیات و فکر می باشد.   55
آسان

در عبارت گزینۀ  حذف فعل صورت نگرفته است. زیرا جمله اینگونه بوده است:  56
«به دقایق حیلت گرد آن می گشتند که مجموعی مشتمل بر مناِظِم حال و مآل سازند.» 

بررسی سایر گزینه ها:

: واژه هاي َخصب و منغص واژه هاي مهجورند. گزینۀ 

: اطناب یعنی درازگویی و چون جمله طوالنی است داراي اطناب است. گزینۀ 

: «وزیر و مشیر» مترادف هستند و هر دو به معنی مشاور هستند.  گزینۀ 
«معونت و مظاهرت» مترادف هستند و هر دو به معنی «یاري رساندن» هستند.

سخت
تشریح موارد نادرست:  57

ب) اشعار اندکی به زبان پهلوي (پارسی میانه) در دست است.
ج) شاعران این دوره بیشتر به واقعیات بیرونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آنان از قلمرو تعالیم کلّی اخالقی فراتر نمی رفت و سادگی فکر از ویژگی هاي بارز شعر این دوره است.

د) رودکی و شهید بلخی نخستین شاعرانی بودند که به شعر غنایی قوت و استحکام بخشیدند.
سخت

نویسنده از سخن گفتن خودداري می کند تا مورد انتقاد قرار نگیرد.  58
سخت

قاعدة میان تمام ابیات در این سؤال مطابق با قاعدة «1» است؛ چون در همۀ ابیات حرف اصلی قافیه مصوت بلند است.  59

» جناس ندارد و پاسخ سؤال است. در گزینه هاي  ،  و  جناس هم وجود دارد؛ اما گزینۀ «
جناس گزینه هاي دیگر:

»: ناقص افزایشی  صالح - صال گزینۀ «

»: ناقص اختالفی  می گویم - می جویم گزینۀ «

»: ناقص اختالفی  باال - واال گزینۀ «
متوسط

بررسی موارد نادرست:  60
الف) کتاب «اوستا» در دورة ساسانی به نگارش درآمد.

ج) رایج ترین انواع شعر فارسی در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم، اشعار «حماسی»، «مدحی» و «غنایی» بودند.
متوسط

ترجمۀ گزینۀ درست؟ در طی روز چند ساعت درس می خوانی؟ ساعت پنج بعد از ظهر درس می خوانم.  61
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

): خداوند چرا پیامبران را فرستاد؟ براي هدایت انسان. گزینۀ (

): چه کتاب هایی می خوانی؟ من کتاب هاي تاریخی می خوانم. گزینۀ (

): دیروز مهمان ها آمدند؟ نه به خاطر باران هیچ کس نیامد. گزینۀ (
سخت
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آیا می دانی چند کتاب عربی در کتابخانۀ این مدرسه وجود دارد؟  62
در گزینه هاي دیگر ترتیب مناسب کلمات رعایت نشده است.

در سایر گزینه ها:

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

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

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

ترجمۀ گزینۀ درست: اسم: نام و جمع آن َأسماء  63
ترجمه و تصحیح سایر گزینه ها:

: بئر: چاه  آبار (آباء جمع أب است) گزینۀ 

: عظمت: بزرگی  عظائم (ِعظام جمع عظم است) گزینۀ 

: َعصبی: شخص عصبانی (َأعصاب جمع عصب است) گزینۀ 
متوسط

«قیَمُۀ»: ارزش / «کّل امرٍئ»: هر فردي / «ما یُحِسنُه»: به آن چیزي است که آن را خوب (به خوبی) انجام می دهد. (رد سایر گزینه ها)  64
سخت

«لََعّل»: شاید / «تلک»: آن / «َتَتعلّق»: متعلّق باشد / «کانت تعیش»: (فعل ماضی استمراري) زندگی می کردند / «الحیوانات المفترسۀ»: حیوانات درنده  65
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: (کاش – زندگی می کنند) نادرست اند. »: (اي کاش – استخوادن) و در گزینۀ « »: (این – این که – حمله کنند)، در گزینۀ « در گزینۀ «
سخت

«ال َیحزنَْک»: (ال از نوع نهی است) \{نباید} تو را غمگین کنند، غمگین نکنند / «الّذیَن»: کسانی که، آنان که / «یُسارعوَن»: شتاب می کنند / «فی الُکفر»: در کفر  66
متوسط

«آیا گمان می کنی»:أ تظنُّ، أ تزعُم / «از نقره یا طال»: من الفضَّۀ أو الّذهب / «آفریده شده اي»: (دقت کنید که یک فعل مجهول است) ُخلقَت  67
متوسط

«االخالقیات»: رفتارها / «الّتی»: که / «نري»: می بینیم / «البذر األّول»: بذر اول / «الّذي»: که / «َزَرَعته»: آن را کاشته است.  68
تشریح گزینه هاي دیگر:

) «سر می زند» و «می کارد» نادرست اند. گزینۀ 

) «رفتار هاي کودك»، «بیانگر»، «بذر هایی» و «براي اولین بار» نادرست اند. گزینۀ 

) «مشاهده می شود»، «قطعًا»، «بذر هایی» و ترجمه نشدن «األّول» نادرست اند. گزینۀ 
متوسط

تشریح گزینه هاي دیگر:  69

) «َعَلم» نادرست است. گزینۀ 

) «المتکلم مع الغیر» نادرست است. (متکلّم وحده است) گزینۀ 

) «خبر لیَت ...» نادرست است، دقت کنید که «ترابًا» خبر افعال ناقصه (کنُت) و منصوب است. گزینۀ 
سخت

ترجمۀ فعل «یدرکون» به صورت ماضی بعید نادرست است، فعل مضارع پس از «لیت / لعلَّ» عمومًا به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. (ترجمۀ صحیح: کاش  70
دانش آموزان ارزش وقت را در زندگی درك کنند!)

متوسط
پیش  بینی در روان شناسی به مراتب دشوارتر از علوم تجربی است؛ زیرا روان شناسی تحت تأثیر عوامل متعددي می باشد که به راحتی نمی توان آن ها را تبیین کرد  71

مگر آن که آن ها را قبًال کنترل کرده باشیم.
سخت

چهار منبع کسب شناخت عبارتند از:   72

- استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار

- شیوه هاي مبتنی بر سیر و سلوك و روش هاي شهودي 

- شیوة خردگرایانه

- روش علمی
متوسط

عبارت هاي نادرست:  73
الف) طفولیت از تولد تا دو سالگی، کودکی اول از دو سالگی تا هفت سالگی و کودکی دوم از هفت تا دوازده سالگی می باشد.

د) بسیاري از توان مندي هاي جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به یادگیري نیاز دارد.
و) به ترتیب دوره کودکی شامل سه زیر مجموعه (طفولیت، کودکی اول و کودکی دوم) می باشد و دوره بزرگ سالی در برگیرنده سه زیرمجموعه (جوانی، میان سالی و پیري) است.

سخت
در اسالم مراحل رشد انسان، تا  سالگی، به سه مرحله تقسیم می شود. پیامبر گرامی اسالم می فرمایند: کودك هفت سال آقا و سرور است و هفت سال  74
فرمانبردار و هفت سال وزیر و مشاور است. در هفت سال اول باید آزاد باشد که بازي کند. باید عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد و با رفتار خوب و گفتار پسندیده او را پرورش داد و بدون
توقع اطاعت از او، سعی کرد با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیري کرد. در هفت سال دوم کم کم باید زشتی ها و زیبایی ها را به او فهماند و در تأدیب او کوشش کرد و او را به

ارزش ها و دوري از زشتی ها رهنمون ساخت. در هفت سال سوم باید با او به منزلۀ مشاور رفتار کرد. دیگر نباید به صورت آمرانه با او رفتار شود. باید وي را چون عضو بزرگ خانواده دانست و
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و) به ترتیب دوره کودکی شامل سه زیر مجموعه (طفولیت، کودکی اول و کودکی دوم) می باشد و دوره بزرگ سالی در برگیرنده سه زیرمجموعه (جوانی، میان سالی و پیري) است.

در اسالم مراحل رشد انسان، تا  سالگی، به سه مرحله تقسیم می شود. پیامبر گرامی اسالم می فرمایند: کودك هفت سال آقا و سرور است و هفت سال
فرمانبردار و هفت سال وزیر و مشاور است. در هفت سال اول باید آزاد باشد که بازي کند. باید عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد و با رفتار خوب و گفتار پسندیده او را پرورش داد و بدون
 کم کم باید زشتی ها و زیبایی ها را به او فهماند و در تأدیب او کوشش کرد و او را به

 ها رهنمون ساخت. در هفت سال سوم باید با او به منزلۀ مشاور رفتار کرد. دیگر نباید به صورت آمرانه با او رفتار شود. باید وي را چون عضو بزرگ خانواده دانست و
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مانند دیگران او را در تصمیم گیري ها دخالت داد.
سخت

محرومیت حسی یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده هاي حسی مثل چشم، گوش و... به وسیلۀ محرك هاي بیرونی تحریک نشود.  75
آسان

موارد ج، د و و، به مفاهیمی از قبیل راستگویی، ترس و شجاعت اشاره دارند. از این قبیل مفاهیم نمی توان به طور دقیق تعریف عملیاتی ارئه داد. برعکس مفاهیمی  76
مانند ارتفاع یک صخره و میزان قوت شنوایی از دسته مواردي هستند که با معیار دقیق می توان آن ها را تعریف کرد.

سخت
به ترتیب در نمودار پیوستگی بیان هاي علمی اول مسئله، فرضیه، اصول یا قوانین و در نهایت نظریه مطرح می شود.  77

متوسط
خودبینی و خودخواهی و خودکامگی از رذایل اخالقی هستند و مربوط به رشد اخالقی می باشند در نتیجه بیت به رشداخالقی اشاره دارد و نه رشد اجتماعی.  78

سخت
کودکان با دریافت واکنش از دیگران، به هیجانان خود جهت می دهند.  79

آسان
در این فرض از روش مشاهده استفاده شده است؛ مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوري شخصی باشد.  80

متوسط
در قرن  م -  ق حکومت قاجار تشکیل شد.  81

متوسط
آقامحمدخان از شیراز به گرگان رفت و با متحد کردن ایل قاجار نواحی شمالی و مرکزي ایران را به تصرف خود در آورد.  82

سخت
فتحعلی شاه در یکپارچگی کشور موفق بود، اما در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهاي اروپایی شکست خورد.  83

متوسط
عبارت «هیچ قدرتی نمی توانست دامنۀ اختیارات شاه را محدود کند»، اشتباه است.  84

سخت
مورگان شوستر آمریکایی مؤلف «کتاب اختناق» ایران است.  85

سخت
استعمار هندوستان توسط انگلستان، توجه این کشور را به ایران بیشتر کرد.  86

سخت
آقامحمدخان در جنگ قفقاز به دست همراهانش کشته شد.  87

متوسط
هم زمان با روي کار آمدن قاجارها در ایران، ناپلئون بناپارت در فرانسه قدرت گرفت. ناپلئون که هدف هاي توسعه طلبانه اي را در اروپا و جهان دنبال می کرد، با  88

مانع بزرگی همچون انگلستان روبه ر و شد.
سخت

ایران مناسب ترین راه دستیابی ناپلئون به هندوستان بود. به همین دلیل نمایندگان او یکی پس از دیگري راهی دربار قاجار شدند.  89
متوسط

اقتدار نظامی ایران در زمان نادرشاه افشار و سپس آقامحمد خان قاجار، براي مدت کوتاهی حاکمان روسی را از حمله به مرزهاي ایران بازداشت.  90
دور اول جنگ هاي ایران و روسیه به پیروزي روسیه و انعقاد معاهدة گلستان انجامید.

متوسط
آمایش سرزمین، تنظیم رابطه انسان، فضاي جغرافیایی و فعالیت است.  91

آسان
یکی از پدیده هایی که در نتیجۀ مشکل مسکن در اطراف شهر هاي بزرگ شکل می گیرد، اسکان غیر رسمی یا غیر قانونی است.  92

متوسط
خسارت وارد کردن به اموال عمومی، بنا ها، آثار فرهنگی از انحرافات اجتماعی در شهر ها است که به آن وندالیسم شهري می گویند.  93

سخت
در برنامه ریزي شهري، تجهیزات و تسهیالت شهري مانند شبکه هاي آب و فاضالب، برق، گاز و ... مورد مطالعه قرار می گیرد و نسبت آن ها با تعداد جمعیت  94

ساکن در شهر سنجیده می شود تا نیاز ها معین شود و کمبود ها برطرف گردد.
متوسط

یکی از پدیده هاي ناشی از نظام اقتصادي سرمایه داري نابرابري فضایی است.  95
سخت

سرانه مقدار زمینی است که به طور متوسط از هر یک از کاربري هاي شهر به جمعیت شهر میرسد.  96
آسان

سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور وابسته به وزارت کشور است.  97
سخت

سامانۀ اطالعات جغرافیایی درواقع، سامانه اي رایانه اي براي جمع آوري، ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی و جغرافیایی است که با سرعت و دقت  98
زیاد حجم زیادي از اطالعات را پردازش می کند و نمایش اشکال مختلف داده ها و اطالعات جفرافیایی را فراهم می آورد.

سخت
زاغه نشینی نوعی اسکان غیررسمی است و فقر شهري از پیامدهاي آن می باشد. سایر گزینه ها از علل به وجود آمدن پدیدة زاغه نشینی هستند.  99

سخت
آمایش سرزمین عبارت است از سامان دادن و نظم بخشیدن به فضاهاي جغرافیایی و توزیع متوازن، متعادل و منطقی جمعیت، فعالیت ها و تجهیزات و امکانات  100

در سطح زمین؛ بنابراین سه رکن اصلی آن، «انسان، فعالیت و فضاهاي جغرافیایی» است.
متوسط
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سامانۀ اطالعات جغرافیایی درواقع، سامانه اي رایانه اي براي جمع آوري، ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی و جغرافیایی است که با سرعت و دقت

زاغه نشینی نوعی اسکان غیررسمی است و فقر شهري از پیامدهاي آن می باشد. سایر گزینه ها از علل به وجود آمدن پدیدة زاغه نشینی هستند.

آمایش سرزمین عبارت است از سامان دادن و نظم بخشیدن به فضاهاي جغرافیایی و توزیع متوازن، متعادل و منطقی جمعیت، فعالیت ها و تجهیزات و امکانات
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اولین بار شهید مصطفی چمران اصطالح «جنگ هاي نامنظم» را به کار برد.  101
جنگ نامنظم همانند مبارزات چریکی از نظم موجود پیروي نمی کند، بلکه از نظم ظاهري متداول فراتر می رود و با ارزش ها و معانی پیوند می خورد.

آسان
الف - هستند (نیستند)  102

ب - است (نیست)
ج - صحیح است.

د - نظام اداري یک کشور محصول کنش هاي مدیران، کارکنان، قانون گذاران و مراجعان است.
هـ - صحیح است.
و - صحیح است.

سخت
الف) صحیح است.  103

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
سوالی که جامعه شناسان در شناختن نظم اجتماعی مطرح نمی کنند در گزینه  آمده است که در ارتباط با موضوع بیان شده نمی باشد.  104

آسان
کنش هاي اجتماعی  اضافه مطرح شده است که باید حذف شود.  105

ساختار اجتماعی  در جملۀ دوم  نظم اجتماعی

باز دارد  باز ندارد.
سخت

منظور از پویایی نظام اجتماعی این است که بخش هاي مختلف آن بر یکدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند.  106
متوسط

: پدیده هاي اجتماعی  « پدیده هایی هم چون ماشین و بدن که براساس قوانین طبیعی عمل می کنند.» این جمله را باید به جاي پدیده هاي اجتماعی گزینه   107
می آوردیم.

متوسط
در جامعه شناسی پوزیتیویستی، پدیده هاي اجتماعی مانند پدیده هاي طبیعی دانسته می شوند. بنابراین روش هاي مطالعه طبیعت و جامعه، از نظر آن ها یکسان  108

است.
متوسط

دستاوردي انسانی می داند  دستاوردي انسانی نمی داند  109
سخت

- انقالب هاي اجتماعی و اختراعات بزرگ زمانی پدید می آیند که انسان از نظم موجود گامی فراتر می گذارد.  110
- تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی، شور زندگی را از انسان ها می گیرد.

- رویکرد پوزیتیویستی، بر آن چه مشاهده می شود تمرکز می کند و اغلب معناي کنش و آن چه درون انسان می گذرد را نادیده می گیرد.
سخت

- واجب الوجود مطلق است؛ پس می تواند بالغیر و بالذات باشد.  111

- علت شامل تام و ناقصه است و فقط علت تام وجوب بخش است.

- ذات ماهیات امکان است و نمی تواند وجوب بخش باشد.
سخت

112  امپریست ها (تجربه گرایان) هر چیزي را براساس حس و تجربه تحلیل می کنند.
آسان

113  از نظر تجربه گرایان (امپریست ها) انسان به وسیلۀ حس خود متوجه توالی پدیده ها شده و نام آن را علیت گذاشته است.
آسان

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  114
اعتبار می شد.

سخت
115  از طریق حس و تجربه فقط به دنبال هم آمدن حوادث قابل درك است؛ اما نمی توان رابطۀ علّی بین آن ها را ادراك نمود. بنابراین اصل علیت قاعده اي عقالنی

است و درك آن از طریق تجربه امکان پذیر نیست.
متوسط

اگر علیت را رد کنیم، پس باید بپذیریم که چیزي خود، خود را به وجود آورده است. پس نخست باید باشد تا خود را موجود کند و این تقدم هستی یک شی بر  116
نیستی آن است که مستلزم محال است.

سخت
بعد از درك علیت توسط عقل، براي اینکه علت حوادث طبیعی را بدانیم، باید از حس و تجربه خود استفاده کنیم.  117

متوسط
اصل امتناع  اصل امتناع ترجیح بالمرّجح  اصل علیت   118

سخت
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ی بین آن ها را ادراك نمود. بنابراین اصل علیت قاعده اي عقالنی

اگر علیت را رد کنیم، پس باید بپذیریم که چیزي خود، خود را به وجود آورده است. پس نخست باید باشد تا خود را موجود کند و این تقدم هستی یک شی بر

بعد از درك علیت توسط عقل، براي اینکه علت حوادث طبیعی را بدانیم، باید از حس و تجربه خود استفاده کنیم.
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اینکه هر معلولی از هر علتی پدید نمی آید، (عبارت دوم) بیانگر اصل سخنیت است که از طریق عقل فهمیده می شود. گزارة نخست (درك آثار اشیاء) فقط از راه  119
تجربه امکان پذیر است.

متوسط
ماهیت معلول قطع نظر از علت، ماهیتی امکانی است و هیچ علتی امکان را به او نبخشیده است.  120

سخت
براي اندیشیدن به مسائل فلسفی هر انسانی این قابلیت را دارد که به این سؤاالت فکر کند و الزم نیست حتمًا شخص فیلسوف باشد.  121

متوسط
سائر در تالش است که از تنگناي ظواهر و محسوسات عبور کند و به جهان وسیع معقوالت راه یابد. او همواره در تکاپوست.  122

متوسط
این عبارت براي برخی از اهل فکر و اندیشه به صورت ضرب المثل درآمده است.  123

سخت
مطابق تاریخ فلسفه، گزارش معتبر و قابل اعتمادي از جریان فلسفه در سرزمین آتن و تمدن یونان، در قرن هاي چهارم و پنجم پیش از میالد، در دست است.  124

اندیشه هاي فلسفی یونان ریشه در اندیشه هاي فلسفی تمدن مصر، بین النهرین و ایران باستان دارد.
سخت

مورخان فلسفه در غرب، تاریخ فلسفه را غالبًا از یونان و فالسفۀ یونانی پیش از سقراط آغاز می کنند و معموال تالس را نخستین فیلسوف یونانی معرفی می  125
نمایند.

آسان
فیثاغورس ریاضیات را به گونه اي خاص با فلسفه و عرفان ترکیب کرد و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.  126

سخت
فیلسوف مورد نظر گزنوفانس است که آثار مختصري از او باقی مانده است.   127

از تالس هیچ گونه نوشته اي باقی نمانده است.
سخت

افالطون از قول سقراط می گوید که  وقتی سقراط جوان  تا  ساله بود، با پارمنیدس که مردي  ساله بود، مالقات کرده است.  128
آسان

به نظر تالس آب اولین چیز و بنیان سایر چیز ها است. همه چیز ها از آب ساخته شده است .  129
آسان

توضیحات داده شده متعلق به هراکلیتوس است که به نظر او آتش بنیان تمام موجودات هستی است.  130
متوسط

هر  گزینۀ اول از نمونه باور هاي فلسفی عمیقی که بر زندگی ما اثر می گذارند ولی گزینۀ  به این صورت نیست و دارد ویژگی  فیلسوف را بیان می کند.  131
سخت

مقصود از حیرت در برابر مسائل فلسفی، سرگردانی و بی هدفی و نظایر آن که ناشی از ضعف در اندیشه ورزي است، نمی باشد. منظور این است که سؤال و  132
مسئله چنان عظمتی دارد که ما را در تحیّر فرو می برد.

متوسط
این بیت اشاره به این سؤال فلسفی دارد که «هدف از خلقت انسان چیست ؟» و انسان در برابر عظمت چنین سؤاالت فلسفی، دچار حیرت می شود . بنابراین  133

توجه ما را بیشتر جلب می کند.
سخت

پرسش طرح شده مربوط به اصل هستی و وجود است و یکی از پرسش هایی که در فلسۀ اولی مورد بررسی قرار می گیرد مسئلۀ واقعیت داشتن جهان است.  134
متوسط

مالصدرا فیلسوف بزرگ قرن دهم و یازدهم هجري، مردم را به دو دستۀ سائر و واقف تقسیم می کند و سائر همان رونده است که به شنیده ها بسنده نمی کند.  135
متوسط

افالطون در کتاب جمهوري تمثیل غار را مطرح می کند و هدفش نشان دادن شناخت حقیقی است. مطابق این تمثیل چنانچه زندانی رها شده، به جایگاه قبلی خود  136
بازگردد به دیگران می گوید که این سایه ها حقیقی نیستند.

متوسط
این مورد مربوط به گام سوم از چهارگانه هاي فلسفی می باشد.  137

آسان
در یافتن پاسخ پرسش هاي بنیادین، فیلسوف تالش می کند؛ اما همواره به نتیجه نمی رسد.  138

آسان
اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد پاسخ دهی به پرسش هاي فلسفی براي زندگی روزمره ضرورتی ندارد، اما اگر خوب تأمل کنیم، متوجه می شویم زندگی  139

براساس همین پاسخ ها شکل می گیرد.
سخت

عبارت هاي «الف» و «د» بیانگر استقالل در اندیشه می باشد. عبارت هاي «ب» و «ج» نیز به ترتیب مربوط به رهایی از عادت هاي غیرمنطقی و دوري از مغالطه است.  140
سخت

تصورات مسجد، سیاره، نماز ظهر «کلی» هستند.  141
آسان

معرَّف اگر به طور کامل همه ي افراد و مصادیق مجهول را در بر گیرد جامع است و اگر افراد دیگر را شامل بشود، مانع نیست.  142
سخت

مقدمات استدالل، لزومًا یقینی و برهانی نیستند بلکه ممکن است منشأ اعتقاد به آن ها، تجربه علمی، اطالعات تاریخی، حواس و ..................  باشد.  143
سخت
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اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد پاسخ دهی به پرسش هاي فلسفی براي زندگی روزمره ضرورتی ندارد، اما اگر خوب تأمل کنیم، متوجه می شویم زندگی

عبارت هاي «الف» و «د» بیانگر استقالل در اندیشه می باشد. عبارت هاي «ب» و «ج» نیز به ترتیب مربوط به رهایی از عادت هاي غیرمنطقی و دوري از مغالطه است.

معرَّف اگر به طور کامل همه ي افراد و مصادیق مجهول را در بر گیرد جامع است و اگر افراد دیگر را شامل بشود، مانع نیست.

 یقینی و برهانی نیستند بلکه ممکن است منشأ اعتقاد به آن ها، تجربه علمی، اطالعات تاریخی، حواس و ..................  باشد.
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از آن جا که در تعریف قیاس گفته شده است که استدالل از کلی به جزئی است بنابراین گزینه ي  به نظر نامناسب می باشد.  144
سخت

سور «هر» یا «هیچ» صرفا مختص قضایاي کلی است بنابراین سور قضیه منحصر به این دو قسم نیست بلکه در باب قضایاي جزیی هم سور وجود دارد که همان  145
کلمه ي «بعضی» یا «برخی» است.

آسان

، عدد فرد و متعلق به مجموعه ي عبارت مذکور شامل دو قضیه است. (عدد سه یک عدد فرد است)، (عدد سه متعلق به مجموعه ي اعداد طبیعی است). عدد   146
اعداد طبیعی مفاهیم کلی هستند. شایان ذکر است که گزاره هایی که با حرف واو از هم جدا شده اند در واقع دو تصدیق هستند.

سخت
مفهوم «سرو» در این جمله به معناي «کلمۀ سرو» است که «جزئی» است و مفهوم ضامن آهو یک «مفهوم کلی» است و دربارة مفهوم کلی می توان گفت که ممکن  147

است هیچ مصداق خارجی نداشته باشد و همۀ مصادیق آن فرضی باشد؛ مانند «دیو»
سخت

در این تعریف اسطقس که در یونانی به معناي عنصر است از خود هوا ناشناخته تر است، گزینۀ  و  تعریف لغوي است و گزینۀ  تعریف تحلیلی از نوع  148
سلسله اوصاف و ویژگی هاست.

متوسط
براي «واضح بودن» یک تعریف نباید از الفاظ مبهم و نامأنوس استفاده کنیم؛ مانند تعریف «قیمتی به ثمین» و یا تعریف «هوا به اسطقس شفافی که نور را از خود  149

عبور می دهد.» تعریف پرنده به حیوانی که پرواز می کند «جامع نیست»: زیرا تمامی مصادیق آن را در بر نمی گیرد. تعریف انسان به حیوان ناطق کامل و درست و بدون نقص است.
متوسط

در استدالل مذکور در صورت سوال با مشاهدة چند مورد جزئی، حکمی کلی به دست آمده است؛ پس استدالل «استقرایی» است. اما این استدالل ها چندان قوي  150
نیستند.

مبناي استقرا، براساس «تخمین» بنا شده است و نمی توان نتیجۀ «یقینی» از آن گرفت.
متوسط

«نمونه ها باید متفاوت و تصادفی» باشند و بیانگر همۀ طیف هاي مختلفی باشند که بررسی خواهند شد؛ مثًال در صورتی که فقط از دبیرستانی که در آن درس  151
می خوانیم، نظرسنجی کنیم و بخواهیم نتایج آن را به همۀ دبیرستان هاي کشور تسري بدهیم، نتیجه گیري ما درست نخواهد بود. هنگامی که شرایط استفاده از استقرا را به درستی رعایت نمی کنیم،

دچار مغالطۀ «تعمیم شتاب زده» می شویم.
متوسط

» استدالل استقرایی سه گزینۀ اول تمثیل را بیان می کنند، چون با استفاده از مشابهت ظاهري، نتیجۀ جزئی از یک امر را به دیگري سرایت می دهند ولی گزینۀ «  152
است نه تمثیلی.

متوسط
«سقراط در دادگاه هلیاست محاکمه شد» یک قضیۀ شخصیه است، زیرا موضوع آن (سقراط) یک مفهوم جزئی می باشد.  153

آسان
هر تصدیقی داراي حکم می باشد و لزومًا باید حکمی به موضوعی نسبت داده شود؛ تصور نیز می تواند واقعی باشد یا غیرواقعی مثل مفهوم انسان و دیو.  154

متوسط
ارائۀ مجموعه اي از چند نوع مختلف از تعریف به معرفی بهتر آن مفهوم کمک می کند.  155

سخت
از آن جا که وظیفۀ منطق جلوگیري از خطاي اندیشه است (دلیل, علت), علم منطق به دو بخش اصلی تقسیم شده است، تعریف و استدالل (مدلول، معلول).  156

سخت
در این جمله صرفًا خبري مطرح شده است و شرطی در آن دیده نمی شود؛ بنابراین با یک قضیۀ حملی مواجه هستیم.  157

متوسط
بررسی نادرستی سایر گزینه ها:  158

: در «تعریف مفهومی» به دسته بندي ویژگی هاي مفهوم می پردازیم. گزینۀ 

: «تعریف از طریق مصادیق» در مواردي مناسب است که بتوان به نحوي مصادیق آن مفهوم را به افراد معرفی کرد. گزینۀ 

: در تعریف «مفهومی»، تعریف را با مفهوم «عام» آغاز می کنیم و سپس مفهوم «خاص تر» را بیان می کنیم. (در این جا منظور از ویژگی هاي منحصربه فرد، مفاهیم خاص و منظور از مفاهیم گزینۀ 
مشابه، مفاهیم عام است.)

سخت
در استقراء حکم امر کلی را از امر جزئی می یابیم.  159

در تمثیل حکم دو موضوع جزئی را یکسان می دانیم.
در قیاس به کمک امر کلی، حکم امر جزئی را مشخص می کنیم.

آسان
به قضیه اي که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود، «قضیۀ شرطی» می گویند.  160

آسان
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