
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام جدید 29 آذر

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 170

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

حیَح للَفراغین. 1  «اشترك .................. فی المسابقِۀ .................. ِمَن الفوِز.» َعیِّن غیَر الصَّ

داً  ب، ُمتأّکدین  الُمتسابقاُت - متأکداٍت  الُمتسابُق، ُمتَأکِّ  الُمتسابقوَن - ُمتَأکَّدین  الطالُّ

حیُح عن الَمحلِّ اإلعرابی لِلکلمَتین، «قطرات، ُمتتالیه»؟  2  ما ُهَو الصَّ
  «ِإنَّها ُتطِلُق َقَطرات الماِء ُمتتالَیًۀ ِمن َفِمها إلَی الَهواِء.»

مفعول، حال مفعول، مضاف إلیه فاعل، مفعول فاعل، حال

حیح فی تعریب:  3  ما ُهَو الصَّ
«آلفرد نوبل پس از چند بار تالش توانست دینامیت را اختراع کند.»

.  یستطیع ألفرد نوبل َأن یخترَع دینامیت دون أي محاولۀ.   قدر ألفرد نوبل َعلی اختراع دینامیت بَعَد محاولِۀِ

 استطاع الفرد نوبل َأن یخترع دینامیت بعد محاوالٍت کثیرٍة.  اِستطاَع ألفرد نوبل َأن َیْخَترَع دینامیت بعد ما قام بِّعدة ُمحاَوالت. 

4  «ال َیرحُم اُهللا َمن ال َیرحُم النَّاس!»؛ عیِّن الُمناسب للَمفهوم:

 که خلق از وجودش در آسایش استخدا را بر آن بنده بخشایش است 

 که رحمت بر او، ظلم بر عالمی استمبخشاي بر هر کجا ظالمی است  

 که رحم اگر نکند مّدعی خدا بکندتو با خداي خود انداز کار و دل خوش دار 

 دري دیگر نمی داند، رهی دیگر نمی گیردخدا را رحمی اي ُمنعم که درویش سر کویت 

؟ 5  ما هو الخطأ حوَل الُحروف الّتی َتحتها خطٌّ

 ُقلُت إلحدي الّتلمیذات: لعّل تّیار الکهرباء َمقطوع ُهناَك! (جاَءت لَبیاِن التوّقع)  نََصَحنی أبی: ال َتبیعی اآلخرة، فَتخسریَن اآلخرة و الّدنیا! («ال» الّناهیۀ) 

 إنَّ الکّذاب أشّد الّناس نَدمًا فی اآلخرِة! (جاَءت للّتأکید)  ال َیفتِخِر اإلنسان العاِقِل بِما َیفنی َسریعًا! («ال» الّنافیۀ) 

6  عیَّن الَخطأ لِلفراِغ حول أسلوِب الحاِل: 
  «َیِصُل الُمسافراِن إلَی الَمطاِر ...!»

ران  َو ُهما َیتأخراِن  رتین  َو ُهما ُمتأخِّ  ُمتأخریِن  ُمتأخِّ

7  َعّین حال ُمختِلفۀ:

فَّ و نحُن ُمشاِغبوَن!   رأیُت ُزَمالتی فی الَمسجِد َو ُهم یرکعون!  َدَخَل معلُّمنا الصَّ

 َتْستِمُع أّمی إلی القرآِن و هی خاشعٌۀ!  جاَء أبی َمسروراً و َتَکلَّم معنا َعن َصدیِقِه الَقدیم! 

8  عّین العبارة الّتی التوجد فیها الحال:

ریَن»  رأیُت تلمیذاً َفِرحًا َیلعُب فی الملَعِب مَع زمالئِه!   «َفَبعَث اُهللا الّنبییَّن ُمَبشِّ

 بَْعَض األحیاِن َیبکی اإلنساُن َو هو مسروٌر!  ُقلُت لَصدیقی: أسألَُک أمراً َو أنا أرجوا أْن َتْقَبَلُه! 

9  عیِّن الّصحیح فی َضبط َحَرکاِت الَکلماِت:

َقَم!   هناَك إعِتقاٌد بَیَن الّریاضیَّین بأنَّ اإلنساَن ال َیسَتطیُع إْن َیقَطْع میًال!  ... َفَبدَأ بِالُمحاِولَِۀ َو الُمماِرَسِۀ و اسَتطاَع أْن َیکِسَر الرَّ

ل ُسلوَکنا!   َظنَّ العالُِم أنَُّه َمجنوٌن أو أنَّ ساَعَتُه غیُر َصحیحٍۀ!  ... لِِتلَک األفکاِر ِهَی الَّتی َتصَنُع َو ُتَشکُّ

1

 زمالئِه! 

هلهَلُه!  لبلَب َْق بقَبق ق تق َت ْ أنا أرجوا أْن أنا أرجوا أن

مقمَقَم!  َّ الرَّ الرَّ َکِسَرکِسر کِسر یکِسر َی ْ أْن أن

نا! لوکنا! لوَکنا!  ُل ُسلوکل سلوکل ُس
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ُحوا علی أَن المدرسۀ الّتی کانُوا ِاکتسُبوا فیها أعظَم الَفوائِد هی مدرسۀ الفقر!»: 10  «بعُض ُعلماء تاریخ الفَن َقد َصرَّ

بسیاري از بزرگان هنرمند تاریخ تأکید کرده اند که مدرسه اي که در آن فایده هاي بزرگی به دست آورده  بودند، همان مدرسۀ فقر است!

برخی از هنرمندان بزرگ تاریخ تصریح  کرده اند که مدرسه اي که در آن بزرگ ترین فایده ها را به دست آورده اند، همان مدرسۀ تهیدستی است!

بعضی از بزرگان تاریخ هنر به صراحت گفته اند که مدرسه اي که در آن عظیم ترین فایده ها را کسب  کرده بودند، همان مدرسۀ تهیدستی است!

تعدادي از بزرگان تاریخ هنر به صراحت بیان کرده اند که مدرسه اي که در آن فایده هاي بسیاري را کسب کرده اند، همان مدرسۀ فقر است!

، اگر  و  باشد، در این صورت  کدام است؟ در تابع با ضابطه ي   11
3

1 31 523

1244

اگر مجموعه ي  داراي  عضو و مجموعه ي  داراي  عضو باشد، چند تابع مختلف می  توان از مجموعه ي  به مجموعه ي  تعریف کرد؟  1232

9846

اگر رابطه ي  تابع باشد، در این صورت کدام گزینه صحیح است؟  132 3 2 2 2 2

52 2214

هرگاه رابطه ي  یک تابع باشد، مقدار  کدام است؟  145 7 2 5 2 1 3 3

3608

اگر  ،   و   باشد،  کدام است؟  155 121 1 2 2

1234

اگر رابطۀ  تابع باشد، حاصل  کدام است؟  162 3 2 5 9 3 3 22 222

15812

با توجه به تابع زیر، حاصل  کدام است؟  17
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2

37
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27
4
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4

اگر دامنه و برد تابع  با هم برابر باشند، حاصل  کدام است؟  182 1 3 4 6 6 8 7 7 8

6758

کدام یک از روابط زیر در مجموعۀ اعداد حقیقی یک تابع است؟  19

2 53 1452 1

اگر  باشد،  چقدر است؟  203 2 51

3344

کدام یک از توابع زیر نزولی است؟  21

331321

دامنۀ تعریف تابع کدام است؟  22
2 1

21
1 541 51 2
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دامنۀ  کدام است؟  23
1

00

تردید مربوط به .................. است.  24

بحث و نتیجه گیري بیان مسئله گردآوري و پاك سازي تحلیل داده ها

اگر برد تابع  برابر  باشد، مجموع اعضاي دامنه آن کدام است؟  25

صفر

425 13

128

با توجه به داده هاي  اختالف چارك سوم و اول کدام است؟  2618 19 17 18 16 20 16 17 18 19 16 20

2٫5524

ارائۀ نمودارها و جدول ها، انتخاب شیوة اندازه گیري مناسب و ایده هاي جدید به ترتیب از راست به چپ متعلق به کدام گام هاي چرخۀ آمار  27
هستند؟

4 3 25 2 15 2 45 3 1

رابطۀ  بیان گر یک تابع است،  کدام است؟  282 8 2 3 4 2 12

1234

اگر مجموعۀ  برد تابع  باشد، دامنۀ این تابع کدام است؟  292 7
5

2

7
4

3
7

4
3

2 75 3

یک شرکت براي تولید  کاال،  تومان هزینه می کند و هرکاال را  تومان می فروشد، نمودار تابع سود آن کدام است؟  30

x

y

5000

7500

100 x

y

5000_
500
7

x

y

5000_
100 x

y

5000

7000

100

20 500070

3

ی نظام جدید 29 آذر
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

www.alirezaafshar.org



اطالعات فرضی جدول روبه رو بیانگر «وضعیت توزیع درآمد ایران در سال  شمسی بر اساس «شاخص دهک ها»است. چنانچه تفاوت سهام  31

دهک اول الی دهک چهارم:  درصد، تفاوت سهام دهک ششم و هشتم:  درصد و تفاوت سهام دهک هشتم و دهم:  درصد باشد »، سهم «دهک
دوم»، سهم «دهک چهارم»، سهم «دهک هشتم» و سهم «دهک دهم» به ترتیب چند درصد است؟

جدول وضعیت توزیع درآمد ایران در سال  شمسی
 درصدسهم دهک اول
؟سهم دهک دوم
 درصدسهم دهک سوم

؟سهم دهک چهارم
 درصدسهم دهک پنجم
 درصدسهم دهک ششم
سهم دهک هفتم

؟سهم دهک هشتم
 درصدسهم دهک نهم

؟سهم دهک دهم

 درصد درآمد ملّی درصد جمعیت کشور

پنج - هفت - یازده و نیم - بیست و سه و نیم پنج - هفت - دوازده - بیست و سه

چهار و نیم - هفت و نیم - یازده و نیم - بیست و سه و نیم چهار و نیم - هفت و نیم - دوازده - بیست و سه

1377

1311

1377

4

6

9

9

10٫5

14٫5

100100

معلول هر یک از عوامل زیر در کدام گزینه به صورت صحیح آمده است؟  32
« توزیع عادالنه ي درآمدها و کاهش فقر»، «سرمایه گذاري در زمینه ي آموزش و تامین اقتصادي- اجتماعی انسان ها» و «ابتالي بیشتر افراد یک جامعه به

فقر، ناامیدي و عدم اعتماد به خود »

ایجاد انگیزه ي قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه در فرایند توسعه ي سالم اقتصادي – توانمندسازي افراد- اعمال سیاست هایی به منظور عبور از وضع نامطلوب
زندگی 

توزیع مجدد درآمد به نحو قانونی- افزایش بهره وري نیروي کار و افزایش درآمد ملی- روبه رو شدن با موانع جدي در حرکت به سمت توسعه ي اجتماعی

ایجاد انگیزه ي قدرتمند همکاري افراد جامعه در فرایند توسعه ي سالم اقتصادي- افزایش بهره وري نیروي کار و افزایش درآمد سرانه- اعمال سیاست هاي به منظور عبور از
وضع نامطلوب زندگی

ایجاد انگیزه ي قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه در فرایند توسعه ي سالم اقتصادي- افزایش بهره وري نیروي کار و افزایش درآمد ملی – روبه رو شدن با موانع
جدي در حرکت به سمت توسعه ي اقتصادي

پاسخ صحیح پرسش هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟  33

الف) متوسط امید به زندگی در آغاز تولد در  کشور با توسعۀ انسانی زیاد چقدر است؟

ب) در سال  «تولید ناخالص داخلی سرانه» در کشور سودان چقدر بوده است؟
ج) چند درصد از جمعیت کرة زمین در کشورهاي توسعه یافته زندگی می کنند؟

الف)   سال، ب) حدود  دالر، ج) حدود  درصد الف)   سال، ب) حدود  دالر، ج) حدود  درصد

الف)   سال، ب) کم تر از  دالر، ج) حدود  درصد الف)   سال، ب) کم تر از  دالر، ج) حدود  درصد

49

2015

60٫52212580٫522120

80٫52002060٫520025

اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر در گرو چه عملی است؟   34

مستلزم توانمندسازي افراد و به ویژه مولد کردن آن هاست. به کارگیري نظام مالیاتی مناسب و کارآمد

ایجاد زمینه هاي رشد و توسعۀ سالم اقتصادي ایجاد انگیزة قدرتمند همکاري و مشارکت عمومی
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الف)   سال، ب) حدود  دالر، ج) حدود  درصد

الف)   سال، ب) کم تر از  دالر، ج) حدود  درصد

الف)   سال، ب) حدود  دالر، ج) حدود  درصد20الف)   سال، ب) حدود  دالر، ج) حدود  درصد

الف)   سال، ب) کم تر از  دالر، ج) حدود  درصد25الف)   سال، ب) کم تر از  دالر، ج) حدود  درصدالف)   سال، ب) کم تر از  دالر، ج) حدود  درصد200الف)   سال، ب) کم تر از  دالر، ج) حدود  درصد

مستلزم توانمندسازي افراد و به ویژه مولد کردن آن هاست.

ایجاد زمینه هاي رشد و توسعۀ سالم اقتصادي
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فقر نسبی به چه معناست؟  35

درآمد افراد طبقات پائین باهم سنجیده می شود. درآمد افراد نسبت به یکدیگر سنجیده می شود.

فقر افراد طبقات پائین با طبقات باالي جامعه مقایسه می شود. فقر افراد یک کشور نسبت به کشور دیگر سنجیده می شود.

بهترین معیار براي سنجش رشد .................. است.  36

درآمد ملی تولید ملی تولید کل به قیمت جاري درآمد سرانه به قیمت ثابت

اطالعات مندرج در جدول زیر، نشانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور  در سال  میالدي بر اساس شاخص دهک هاست. چنان چه سهم  37

دهک هشتم سه برابر سهم  دهک سوم، تفاوت سهم دهک هاي دوم و چهارم  درصد و مجموع سهم دهک هاي هفتم و چهارم  درصد باشد، به ترتیب
سهم دهک هاي سوم، چهارم، هفتم و نهم چند درصد است؟ 

وضعیت توزیع درآمد در کشور  در سال  میالدي
 درصدسهم دهک اول
 درصدسهم دهک دوم
؟سهم دهک سوم

؟سهم دهک چهارم
 درصدسهم دهک پنجم
 درصدسهم دهک ششم
؟سهم دهک هفتم
درصدسهم دهک هشتم
؟سهم دهک نهم
 درصدسهم دهک دهم

 درصد درآمد ملی درصد جمعیت کشور

2015

320

2015

2

3٫5

9

11٫5

15

17٫5

100100

17٫5 13٫5 6٫5 517٫5 14٫5 5٫5 416٫5 14٫5 5٫5 416٫5 13٫5 6٫5 5

جدول زیر مبین شاخص هاي توسعۀ چهار کشور مختلف می باشد؛ با توجه به اطالعات جدول:  38
الف) به ترتیب در کدام کشور شاخص رشد با شاخص توسعه هماهنگ است و در کدام کشور این هماهنگی دیده نمی شود؟

ب) «نرخ مرگ و میر نوزادان در موزامبیک»، «تولید ناخالص داخلی سرانۀ نروژ» و «نرخ باسوادي بزرگساالن در ایران» به ترتیب از راست به چپ کدام
است؟

ج) امید به زندگی در چین تقریبًا چند سال از امید به زندگی در موزامبیک بیشتر است؟
  

نرخ مرگ و میرشاخص هاردیف
نوزادان

(در هر هزار تولد)

امید به
زندگی
(سال)

نرخ باسوادي
بزرگساالن
(به درصد)

تولید ناخالص داخلی سرانه

(به دالر  ثابت سال 

(
کشور ها

موزامبیک

حدود نروژ
ایران

چین

، ج)  سال الف) موزامبیک - چین ، ب)  -  -  ، ج)  سال الف) ایران - موزامبیک، ب)  -  - 

، ج)  سال الف) ایران - چین، ب)  -  -  ، ج)  سال الف) نروژ - ایران، ب)  -  - 

2011

100000050٫61070

22٫381٫6100000

314٫475٫400015090

410٫900095٫111525

65٫16244883٫42161٫56244884٫320

65٫16442884٫32164٫56424883٫420
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، ج)  سال الف) موزامبیک - چین ، ب)  -  - 

، ج)  سال الف) ایران - چین، ب)  -  - 

1070

000

15090

11525

، ج)  سال ، ج)  سال62448الف) موزامبیک - چین ، ب)  -  -  ، ج)  سال84٫3الف) موزامبیک - چین ، ب)  -  -  ، ج)  سال84٫3الف) موزامبیک - چین ، ب)  -  -  ، ج)  سالالف) موزامبیک - چین ، ب)  -  -  ، ج)  سال20الف) موزامبیک - چین ، ب)  -  -  الف) موزامبیک - چین ، ب)  -  - 

، ج)  سال ، ج)  سال64248الف) ایران - چین، ب)  -  -  ، ج)  سال83٫4الف) ایران - چین، ب)  -  -  ، ج)  سال83٫4الف) ایران - چین، ب)  -  -  ، ج)  سالالف) ایران - چین، ب)  -  -  ، ج)  سال20الف) ایران - چین، ب)  -  -  الف) ایران - چین، ب)  -  - 
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عبارات کدام گزینه جاهاي خالی زیر را به درستی تکمیل می کند؟  39
الف) یکی از معیارهاي سنجش وضعیت توزیع درآمد .................. است و مهم ترین ابزار رویارویی با نابرابري توزیع درآمد .................. می باشد.

ب) از جمله راهکارهاي افزایش بهره وري نیروي کار و در پی آن، افزایش درآمد ملی .................. می باشد.
ج) سطح حداقل معیشت (خط فقر) از یک کشور به کشور دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است، این مفهوم .................. نامیده می شود و

منعکس کنندة .................. است.

الف) درآمد سرانه – اعمال سیاست هایی در جهت بهبود وضع نامطلوب زندگی، ب) اصالح ساختار توزیع درآمدها و عادالنه کردن آن، ج) فقر مطلق – سطح حداقل معیشت

الف) درآمد سرانه – برقراري یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی، ب) سرمایه گذاري در زمینۀ آموزش و تأمین اقتصادي – اجتماعی انسان ها، ج) فقر نسبی – تفاوت در
نیازها

الف) شاخص دهک ها – اعمال سیاست هایی در جهت بهبود وضع نامطلوب زندگی، ب) اصالح ساختار توزیع درآمدها و عادالنه کردن آن، ج) فقر مطلق – سطح حداقل معیشت

الف)  شاخص دهک ها – برقراري یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی، ب) سرمایه گذاري در زمینۀ آموزش و تأمین اقتصادي – اجتماعی انسان ها، ج) فقر نسبی – تفاوت
در نیازها

جدول زیر مبین «شاخص هاي توسعه» در سه کشور مختلف است. با توجه به اطالعات جدول:  40
 الف) نرخ مرگ ومیر نوزادان در کشور نروژ کدام است؟

ب) امید به زندگی در کشور موامبیک چند سال است؟

) در کشور ج) تولید ناخالص داخلی سرانه (به دالر  ثابت سال 
ایران چند دالر است؟

د) نرخ بی سوادي بزرگساالن در ایران چند درصد است؟

شاخص
ها

نرخ مرگ و میر
نوزادان

(در هر هزار
تولد)

امید به
زندگی
(سال)

نرخ باسوادي
بزرگساالن
(به درصد)

تولید ناخالص داخلی
سرانه

(به دالر  ثابت

( سال  کشور ها

حدود ؟نروژ
؟موزامبیک

؟؟ایران

 

الف)  ب)  ج)  د)  الف)  ب)  ج)  د) 

الف)  ب)  ج)  د)  الف)  ب)  ج)  د) 

2011

2011

81٫610062448

61٫550٫61070

14٫475٫4

1٫365٫218920952٫345٫2920075

1٫335٫29200772٫355٫11509084٫3

شاعر در مصراع دوم کدام بیت، از اختیار زبانی در تغییر کمیت مصوت ها، استفاده کرده است؟  41

 مگذار و ز در دور بران گر بتوانیش   از بهر جفا سوي تو آمد، به دِر خوش

 چون زّر گدازیده که بر قیر چکانیش   بنگر به ستاره که بتازد ز پس دیو

 یا نسترن تازه که بر سبزه نشانیش   پروین به چه ماند؟ به  یکی دسته ي نرگس

 هرچند که جویند نیابند نشانیش   گر نیست یخین، چون که چوخورشید برآید

در کدام بیت، هم اختیار وزنی و هم اختیار زبانی وجود دارد؟  42

 که جان باز نخواهد چو تو کس را آورد  ملک کسري همه در قبضه ي فرمان تو باد

 بر سر کوي توام بی سر و بی پا آورد  بودم افتاده ز پا شوق تو دستم بگرفت

 پایه ي خورشید را سایه ي یزدان شکست  عقل چو با آفتاب راي تو را دید گفت

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

6

ی نظام جدید 29 آذر
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

www.alirezaafshar.org



در کدام گزینه آرایه هاي نادرست به بیت نسبت داده شده است؟  43

سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار / سامري کیست که دست از ید بیضا ببرد (تلمیح - کنایه)

آه از آن نرگس جادو که چه بازي انگیخت / آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد (ایهام - استعاره)

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی / به گلزار آي کز بلبل غزل گفتن بیاموزي (تشبیه – تشخیص)

ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي / از این باد ار مددخواهی چراغ دل برافروزي (جناس تام – تناقض)

در کدام گزینه از اختیارات زبانی بیش تري استفاده شده است؟  44

 خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن  اي روي ماه منظر تو نوبهار حسن

 سر وي نخاست چون قدت از جویبار حسن  ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی 

 فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن  خرم شد از مالحت تو عهد دلبري

 کاب حیات می خورد از جویبار حسن  گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است

بیت کدام گزینه فاقد اختیارات شاعري است؟  45

 که صد فردوس می سازد جمالش نیم خاري را  مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاري را 

 که آب زندگی سازد ز روي لطف ناري را  خداوندا زهی نوري لطافت بخش هر حوري 

 ولیکن نقش کی بیند به جز نقش و نگاري را  جمالش آفتاب آمد جهان او را نقاب آمد 

 به کوه قاف کی یابد مقام و جاي جز عنقا  زهی دلشاد مرغی کو مقامی یافت اندر عشق 

در مصرع اول همۀ گزینه ها اختیار شاعري «تبدیل مصوت کوتاه به بلند» وجود دارد به جز ..................  46

 گذشتیم بر خاك بسیار کس  تفّرج کنان در هوا و هوس

 اي ز فرصت بی خبر در هر چه هستی، زود باش  من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش

 بدین هوس که سر خاکسار من دارد  دگر سر من و بالین عافیت هیهات

 زنده آن است که با دوست وصالی دارد  زندگانی نتوان گفت و حیاتی که مراست

در کدام گزینه مصوت بلند «و» در واژة «سو» به کوتاه تبدیل می شود؟  47

 باد فنا به ملک بقا می برد مرا  سوي دیار صبح رود کاروان شب

 روي از من سرگردانT شاید که نگردانی  اي چشم رهی سویتT کو چشم رهی جویت

 پرواز دل به سوي خدا می برد مرا  با بال شوق ذره به خورشید می رسد

 سوي دلم به سر انگشت امتحان نگشود  نماند تیري درترکش قضا که فلک

کدام گزینه اختیارات شاعري زبانی تبدیل مصوت کوتاه به بلند و مصوت بلند به کوتاه صورت گرفته است؟  48

 غافل ز بازي فلک و مکر بد سگال در گوش بود حرف فراقم فسانه اي

 اي دل خموش باش دمی آن قدر منال  هر درد را دوایی و هر خار را گلی است

 تا از شمایل تو حکایت کند مثال  شب ها است باز دیده ام از آرزوي تو

 بر روي دوست زلف و به رخسار یار خال  گفتی که دام و دانۀ دل از کجا ببین

در همۀ گزینه ها، به جز گزینۀ .................. آرایۀ «پارادوکس» دیده می شود.  49

 روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع  اینکه گاهی می زدم بر آب و آتش خویش را

 فقیران ُمنعم، گدایاِن شاه  چنین نقل دارم: مردان راه

 کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است  دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

 دست غریق یعنی، فریاد بی صداییم  گوش ترّحمی کو کز ما نظر نپوشد
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در کدام دو بیت، عالوه بر تضاد، آرایۀ جناس نیز به کار رفته است؟  50
 که در طبیعت این گرگ گله بانی نیست مباش غّره و غافل چو میش سر در پیش

یا در پی نیستی و هستی گذرد  عمرت تا کی به خود پرستی گذرد
 که بی وفایی دور فلک نهانی نیست  چه حاجت است عیان را به استماع بیان

 شعر رهی که رونق سحر حالل یافت  جز در ثناي ایزد بی چون حرام گشت

ب و ت الف و پ پ و ت الف و ب

در همۀ گزینه ها مصراعی به مصراع دیگر مانند شده است به جز گزینۀ  ..................  51

بیخته مشک سیاه، ریخته دّر ثمین در دهن الله باد ریخته و بیخته

چون دو رده چتر سبز، در دو صف کارزار سروي سماطی کشید بر دو لب جویبار

چون سپر خیزران بر سر مرد سوار مرغ نهاد آشیان بر سر شاخ چنار

همچو عروسی غریق در بن دریاي چین گشت نگارین تذرو پنهان در مرغزار

خوشه هاي هجایی و  بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟       52
دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن»  «صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن 

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات، به استثناي بیت .................. تمامًا درست است.  53

مپرس از من که چونی در غم عشق / که من هستم بدین غم شاد و خّرم (تناقض - جناس)

سپهر، مردم دون را کند خریداري / بخیل، سوي متاعی رود که ارزان است (اسلوب معادله - تناسب)

روي خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد / زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما (ایهام تناسب - نغمۀ حروف)

دیدة انتظار را، دام امید کرده ام / اي قدمت به چشم من! خانه سفید کرده ام (تشبیه - کنایه)

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به  جز بیت .................. درست است.  54

 گردش چشمی که من دیدم از آن وحشی غزال / در فالخن می گذارد خوب سنگین مرا (حسن آمیزي، استعاره)

 از آن سفید بود روي صبحدم  که نزد / به غیر دامن  شب ها به هیچ دامن دست (حسن تعلیل، تشبیه)

 سال ها گردن کشیدم چون هدف در انتظار / تا مرا تیري از آن ابروکمان آمد به دست (تشبیه، کنایه)

 جذبۀ دریا ندارد سیل را دست از عنان / اختیاري نیست در قطع مراحل عشق را (اسلوب معادله، استعاره)

آرایه هاي بیت زیر کدامند؟  55
« هر چند زمین گیر بود دانۀ امید / دست کرم ابر گهربار بلنداست»

ایهام، تشخیص، حسن تعلیل، جناس استعاره، تشبیه، جناس، تشخیص  مجاز، استعاره، حسن تعلیل، کنایه کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام 

وزن بیت «اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح / صالح ما همه آن است کآن تو راست صالح» با کدام بیت یکسان است؟  56

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن

عارفان را همه در شرب مدام اندازد ساقی ار باده از این دست به جام اندازد 

کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد

به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد 

آرایه هاي بیت زیر، کدام اند؟  57
 گل ز سوداي رخت افتاده در بازارها»  «اي ز مژگان تو در چشم گلستان خارها

تشبیه، ایهام تناسب، کنایه، تشخیص تشبیه، پارادوکس، مراعات نظیر، تضاد

ایهام، تضاد، اسلوب معادله، مراعات نظیر ایهام تناسب، اسلوب معادله، تشخیص، کنایه 
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توضیح زیر معّرف کیست؟  58
«از شاعران معروف قرن نهم هجري است که در تصّوف و طریقت مقامی بلند داشت. در بین صوفیان مسلکی را بنیان نهاد که خود سرسلسلۀ آن است.

دیوان شعر او حاوي مضامین عرفانی است.»

شاه نعمت اهللا ولی دولت شاه سمرقندي عبدالّرحمان جامی جالل الّدین دوانی

عبدالّرحمان جامی، در کدام اثر خود، به شرح احوال عارفان و طرح مسائل و حقایق عرفانی پرداخته است؟ این اثر بر شیوة کدام اثر به نگارش  59
درآمد؟

نفحات االنس - تذکرة دولتشاه نفحات االنس - تذکرة االولیا بهارستان - تذکرة دولتشاه بهارستان - تذکرة االولیا

سرایندة منظومۀ تمثیلی سالمان و ابسال که حاوي اشارات اخالقی و عرفانی است، که بود؟  60

امیر خسرو دهلوي وحشی بافقی عبدالّرحمان جامی خواجوي کرمانی

کدام پاسخ دربارة کتاب هاي گلستان و بوستان سعدي صحیح است؟  61

اّولی و دّومی آمیخته اي از نظم و نثر اّولی و دّومی نثر اّولی نظم و دّومی نثر اّولی نثر و دّومی نظم

در کدام بیت، همۀ آرایه هاي « جناس، استعاره، کنایه و تشبیه » موجود است؟  62

ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم   گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق          

یک روز این بیاید و یک روز او رود  مهمان سراست خانۀ دنیا که اندر او          

 بگذار تا به چاه مّذلت فرو رود  آن کس که سر به جیب قناعت فرو نبرد          

اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم   گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد؟          

در همۀ گزینه ها تشبیه وجود دارد به جز گزینۀ ..................  63

 چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟  کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست

 که سوزهاست نهانی درون پیرهنم  طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع

 دریغ و درد که غافل ز حال خویشتنم  عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم

 َرَوم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم  چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانیست

پایه هاي آوایی و تعداد هجاهاي هر رکن از بیت «بی نصیب از آبرو باشد به گیتی / هر که او دینار یا درهم ندارد» با بیت  .................. مطابق است.  64

  خارم اندر پاي و پا در گل بماند  دل به دست یار و غم در دل بماند

عالم باال و پایین عنبرین شد  عیِد مولوِد امیرالمؤمنین شد

 ببین اندیشه و سوداي مستان   بیا اي مونِس جان هاي مستان

 قفسم بُرده به باغّی و دلم شاد کنید  من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید

«مشبّه» را در این مصراع بیابید.    «عشق من بر گل رخسار تو امروزي نیست»  65

زیبایی گل رخسار عشق

کدام ترکیب، اضافۀ تشبیهی است؟  66

چراغ هدایت گوش جان پاي تغابن چشم دل

«ادات تشبیه» در کدام گزینه، ذکر نشده است؟  67

 چون پاره هاي اخگر اندر میان دود  آن شاخه هاي نارنج اندر میان ابر

 آید به گوش نالۀ ناي و صفیر رود  برطرف رود چون بوزد باد بر درخت

 کژ مژ خطی کشد به یکی صفحۀ کبود  چون کودکی صغیر که با خامۀ طال

 الوان گونه گون را بر وي بیازمود  چون لوح آزمونه که نقاش چرب دست

در کدام گزینه همۀ ترکیب ها «اضافۀ تشبیهی» است؟  68

آبروي بندگان – جمال عشق – اوج بالغت – تقصیر خویش گوشۀ کاله – روي ماه – روي تعظیم – قبّۀ عرش

بنات نبات – بحر مکاشفت – مهد زمین – تیر مژگان دروگر زمان – عصارة تاك – شهد فایق – موسم ربیع
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نام نویسندة چند اثر در مقابل آن درست آمده است؟  69
«مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد (نجم الّدین رازي)، تاریخ جهانگشا (حمداهللا مستوفی)، عّشاق نامه (فخرالّدین عراقی)، جمشید و خورشید (سلمان
ساوجی)، المعجم فی معاییر اشعارالعجم (شمس قیس رازي)، رسالۀ دلگشا (عبید زاکانی)، تحفۀ االحرار (نظامی)، اخالق جاللی (جالل الّدین خوارزمشاه)،

بوستان (سعدي)، جامع التّواریخ (خواجه رشیدالّدین فضل اهللا همدانی)»

هفت هشت نه شش

درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به ترتیب ذکر شده است؟  70
الف) شاه نعمت اهللا ولی، معروف ترین شاعر قرن نهم در تصوف و طریقت مقامی بلند داشته و دیوان شعرش داراي مضامین عرفانی است.

ب) جامی، مثنوي هایی به پیروي از موالنا سروده که تحفۀاالحرار یکی از آن هاست.
پ) دولتشاه سمرقندي از شاعران قرن نهم است که تذکرة دولتشاه را به تشویق امیرعلی شیر نوایی نوشته است.

ت) کتاب نفحات االنس به شیوة تذکرةاالولیاي عطار در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان نوشته شد.

درست – نادرست – درست – درست  نادرست – درست – نادرست – نادرست 

نادرست – نادرست – نادرست – درست درست – نادرست – درست – نادرست 

با توجه به کدام شاخص ها، مسئله ها به دو گروه خوب تعریف شده و بد تعریف شده تقسیم می شوند؟  71

فهرست اقدامات یا راهبردهاي در دسترس شناسایی موقعیت اولیه

همۀ موارد تعریف دقیق هدف

کدام گزینه جزو ویژگی هاي مسئله نمی باشد؟  72

در جریان حل مسئله، توانمندي ما محدود است. حل مسئله یک فرایند یا جریان تحت کنترل است.

در جریان حل مسئله فرایند تفکر باید منطقی و استداللی باشد. در جریان حل مسئله مبدأ باید مشخص باشد.

تفکر عملی کامًال آگاهانه است؛ چون شخصی که در حال تفکر است ..................  73

به آنچه می اندیشد و روش تفکر خود کامًال آگاهی دارد. از دانش گذشته بهره مند می شود.

( ) و ( گزینۀ ( 12کًال آگاهی داشتن ویژگی انسان است و تفکر از این ویژگی مستثنی نمی باشد.

یکی از هدف هاي مهم .................. ، پرورش افرادي است که بتوانند بر مسائل و مشکالت خود در زندگی روزمره غلبه کنند و  .................. از  74
دیرباز سنت معمول حکما و دانشمندان بوده است.

روش منطقی - روش تحلیلی نظام تعلیم و تربیت - روش تحلیلی نظام تعلیم و تربیت - اثر نهفتگی روش هاي تحلیلی - روش شهودي

گزینۀ نادرست را مشخص کنید.  75

حل مسئله یک فرایند تحت کنترل است. درجریان حل مسئله باید موقعیت فعلی مشخص باشد.

عدم شناسایی دقیق توانمندي ها باعث استفاده از راه حل هاي غیرمنطقی می شود. حل تمرین ریاضی براي یک ریاضی دان، مسئله است.

گزینۀ صحیح را مشخص کنید.  76

درتشخیص مسئله بهتر است دیگران نقش اصلی را ایفا کنند. مشخص کردن بسیاري از مسائل زندگی واقعی، آسان است.

راه حل هاي منطقی و درست نتیجۀ داشتن تصوري مبهم از مسئله است. تشخیص مسئله همان احساس مبهم از یک مسئله نیست.

کدام گزینه صحیح می باشد؟  77

تأثیر یادگیري هاي گذشته بر حل مسئله را «تبدیل» می گویند.

تجربۀ گذشته در صورت بازبینی، راهگشاي مفیدي خواهد بود وگرنه باعث عدم موفقیت می شود.

توانایی حل مسئله تحت تأثیر عوامل محدودي است. 

اثر تجربۀ گذشته، آسان کردن راه حل است.
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درتشخیص مسئله بهتر است دیگران نقش اصلی را ایفا کنند.

راه حل هاي منطقی و درست نتیجۀ داشتن تصوري مبهم از مسئله است.
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گزارة «تجربۀ طوالنی مطالعۀ کتاب، از طریق تلفن هاي هوشمند، مطالعۀ کتاب به صورت فیزیکی را دشوار می کند.» با کدام یک از عوامل مؤثر در  78
حل مسئله مرتبط است و کدام عبارت دربارة آن نادرست است؟

انتقال - اغلب موجب تسهیل حل مسئله می شود. انتقال - کودکان بیشتر در معرض این پدیده قرار می گیرند.

نهفتگی - تکرار تکلیف جدید، دستیابی به راه حل مسئلۀ جدید را تضمین می کند. نهفتگی - نادیده گرفتن عوامل مانع حل مسئلۀ جدید، باعث فراموشی می گردد.

وجه اشتراك مفاهیم «انتقال» و «نهفتگی» در حل مسئله کدام است؟  79

تغییر نوع نگاه حل کنندة مسئله نادیده گرفتن مسئله براي مدتی کوتاه

آسان کردن راه حل ها تأثیر بر توانایی هاي انسان در حل مسائل

کدام یک از ویژگی هاي مسئله به عنوان یکی از مراحل حل مسئله نیز مطرح است؟  80

در جریان حل مسئله، موقعیت فعلی باید مشخص باشد. در جریان حل مسئله، توانمندي هاي ما محدود است.

حل مسئله یک جریان تحت کنترل است. مسئله هدفمند است.

نخستین ایرانی عضو لژ فراماسونري که بود؟  81

عین الدوله میرزا آقاسی امین الدوله میرزا عسکرخان ارومی افشار

ماجراي نوز بلژیکی در زمان کدام شاه ایران اتفاق افتاد؟  82

مظفرالدین شاه محمد شاه رضا شاه ناصرالدین شاه

حضور کدام یک از علماي زیر بر استحکام قیام مهاجرت کبرٰی افزود؟  83

شیخ فضل اهللا نوري سیدمحمد طباطبایی مال هادي سبزواري سیدعبداهللا بهبهانی

علت گرانی قند در زمان مظفرالدین شاه چه بود؟  84

جنگ انگلیس و هند جنگ روسیه و ژاپن آفت زدگی مزارع نی شکر قحطی

معموًال روحانیون در کجا زندگی می کردند؟  85

روستاها و شهرها ایالت و روستاها روستاها ایالت

چه افرادي با بازگشت کارشناسان خارجی به کشورشان مخالف بودند؟  86

نمایندگان مجلس انگلیسی ها و روس ها روس ها انگلیسی ها

چرا منتقدان محلی در ابتداي حکومت مشروطه با مأموران دولت هاي خارجی ارتباط برقرار کردند و خود را تحت حمایت آنها قرار دادند؟  87

به دلیل فقدان سازمان هاي سیاسی - اجتماعی به دلیل فقدان سازمان اداري - نظامی

13به دلیل مشکالت مالی - اقتصادي و 

سرانجام شیخ فضل اهللا نوري پس از فتح تهران به دست مشروطه خواهان چه بود؟  88

به علت کهولت سن به دست مخالفان کشته شد

درزندان به دست مشروطه خواهان کشته شد توسط دادگاه مشروطه خواهان به اعدام محکوم شد

به ترتیب، هنر تئاتر به سبک اروپایی در دورة قاجار، به همت .................. گسترش یافت و .................. به دستور ناصرالدین شاه یک تاالر نمایش  89
در ایران ساخت.

دانشجویان اعزامی به اروپا - میرزا علی اکبرخان مزین الدوله سیاحان و مستشرقان اروپایی - ابوالحسن غفاري

سیاحان و مستشرقان اروپایی - میرزا علی اکبرخان مزین الدوله دانشجویان اعزامی به اروپا - ابوالحسن غفاري

به ترتیب، کدام یک از موارد زیر از عوامل تضعیف اقتصاد کشور در دورة قاجاریه است و این عامل منجر به کدام پدیده شد؟  90

بروز جنگ هاي مختلف – باال بردن مالیات ها واردات بی رویۀ کاالهاي خارجی – افزایش استقراض از فرانسه و انگلستان

بروز جنگ هاي مختلف – افزایش استقراض از فرانسه و انگلستان واردات بی رویۀ کاالهاي خارجی – باال بردن مالیات ها

کدام کشور زادگاه قطار در جهان بوده است؟  91

ژاپن انگلستان آمریکا آلمان
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دانشجویان اعزامی به اروپا - میرزا علی اکبرخان مزین الدوله

سیاحان و مستشرقان اروپایی - میرزا علی اکبرخان مزین الدوله

 یک از موارد زیر از عوامل تضعیف اقتصاد کشور در دورة قاجاریه است و این عامل منجر به کدام پدیده شد؟

 باال بردن مالیات ها

 افزایش استقراض از فرانسه و انگلستان

ژاپن
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مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی  .................. حمل و نقل جاده اي است.  92

1
7

2
3

1
2

3
4

تنها خط برقی ریلی ایران در کدام مسیر است؟  93

قم - ساوه تهران - مشهد کرج - قزوین جلفا - تبریز

اختراع  .................. همچون کشف آتش تحول بزرگی در زندگی انسان هاي تمدن هاي کهن پدید آورد.  94

خط قایق چرخ برق 

در روند تولید قطارها از گذشته تا به امروز لوکوموتیوهاي .................. به تدریج جاي خود را به لوکوموتیوهاي  .................. دادند.  95

بخاري - دیزلی بخاري - الکتریکی  دیزلی - بخاري  بخاري - برقی 

مجموع خطوط ریلی ایران در سال  چه میزان بوده است؟  96

 کیلومتر کیلومتر کیلومتر کیلومتر

1396

13437143471347314337

در جمله زیر چند عبارت غلط است؟  97

 TEU با ظرفیت  میلیون بشکه می تواند حدود  برابر یک کامیون بار حمل کند و یک کشتی کانتینري ( پاناماکس (VLCC) یک کشتی نفتکش»

) بیش از  برابر یک کامیون ظرفیت حمل دارد.»

2900

5002000

1234

در یک کشتی حدود  میلیون بشکه نفت است؛ حدود چند هزار کامیون را شامل می شود؟  984

180009000200009000

در سال  در ایران حدود چند میلیون تن کاال توسط کشتی حمل شده است؟  99

بیش از  بیش از  بیش از  بیش از 

1396

15015614056

صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر در کدام گزینه، به ترتیب آمده است؟  100

الف) در سال  میالدي بیش از  میلیون کیلومتر خط لوله در سراسر جهان وجود داشته است.

ب) در سال  پرترددترین بنادر مسافري کشور به ترتیب بنادر شهید حقانی، قشم، چارك و خرمشهر بوده اند.
ج) کشتی هاي کروز، کشتی هاي تفریحی هستند که مسافران را مدت محدودي روي آب گردش می دهند و دوباره به مبدأ باز می گردانند.

،   هزار تن بار با هواپیما در حمل و نقل هوایی ایران جابه جا شده است. د) در سال 
هـ) در نیمۀ دوم قرن بیستم، برخی کشورها مانند فرانسه، اسپانیا، آلمان و ژاپن طرح هایی براي تولید قطارهاي پرسرعت طراحی و آزمایش کردند.

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

20144٫5

1396

139684٫6

از دالیل احداث سد بر روي رودهاي حوضه زاگرس نمی باشد؟  101

تولید برق آبی  آبیاري اراضی کشاورزي آبیاري جنگل ها و مراتع جلوگیري از طغیان رودها

از نام هاي دریاي خزر نمی باشد.  102

دیلم کاسپین گرگان تتیس

12

ی نظام جدید 29 آذر
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

تولید برق آبی 

دیلم
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کدام گزینه پاسخ صحیح عبارت هاي زیر درباره ي دریاچه ي ارومیه است؟  103
الف)عمیق ترین نقطه ي این دریاچه در کدام قسمت ان است؟

ب) کدام مورد ازدالیل اهمیت دریاچه ي ارومیه است؟
پ) درباره ي خشک شدن دریاچه ي ارومیه دالیل متعددي ذکر کرده اند، کدام مورد از این دالیل نیست؟

الف)شمال شرقی    ب) معتدل شدن آب و هواي منطقه اي به خاطر وجود این دریاچه     پ) کاهش بارش در حوضه ي آبریز

الف) شمال غربی ب) وجود امالح و رسوبات در اطراف دریاچه براي امراض درمان پوستی پ) تغییر در میزان آب ورودي به دریاچه

الف) شمال شرقی    ب) عبور برخی رودهاي این دریاچه از الیه هاي نمکی    پ) برداشت بی رویه از چاه هاي اطراف دریاچه

الف) شمال غربی   ب) وجود جزایر متعدد که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است    پ) تغییرات زمین ساختی بستر به شکل پایین رفتن کف دریاچه

در ایران بیش تر بارش ها در چه فصولی رخ می دهد و در کوهستان هاي نزدیک به مناطق گرم و خشک کدام نوع کانون هاي آبگیر شکل می   104
گیرد و به چه دلیل نام دریا را بر دریاي خزر نهادند؟

اواخر پاییز تا اوایل بهار- اتفاقی- وسعت زیاد اوایل پاییز تا اواخر زمستان- فصلی- کشیدگی در امتداد شمال به جنوب

اواخر پاییز تا اوایل بهار- فصلی- ارتباط با دریاي سیاه اوایل پاییز تا اواخر زمستان- اتفاقی- عمق زیاد

به ترتیب کدام گزینه در حیطه هواشناسی و در حیطه جغرافیاي اقتصادي است؟  105

بررسی تاثیر کاهش دما با ارتفاع بر مکان و زندگی انسان - مطالعه تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، نظام اقتصادي و عرضه و تقاضا

کاهش دما با افزایش ارتفاع-بررسی چگونگی معیشت گروه هاي انسانی در مکان هاي مختلف در رابطه با محیط زندگی شان

کاهش دما با افزایش ارتفاع- مطالعه تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، نظام هاي اقتصادي و عرضه و تقاضا

بررسی تاثیر کاهش دما با ارتفاع بر مکان و زندگی انسان- بررسی چگونگی معیشت گروه هاي انسانی در مکان هاي مختلف در رابطه با محیط زندگی شان

دو عامل مهم در علم جفرافیا کدام اند و چگونه زمینه هاي تغییر در محیط فراهم می شود؟  106

آب و هوا و محیط طبیعی - با روابط انسان و محیط طبیعی آب و هوا و محیط طبیعی - با ورود انسان به محیط طبیعی 

انسان و محیط- با روابط متقابل انسان و محیط طبیعی انسان و محیط - با ورود انسان به محیط طبیعی

کدام گزینه به موارد مشخص شده در خبر زیر دربارة سؤاالت کلیدي در جغرافیا به درستی پاسخ می دهد؟  107
«سران کشورهاي ساحلی دریاي خزر در نشست امروز در قزاقستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریاي خزر را امضاء کردند. پروتکل همکاري در زمینۀ
مبارزه با تروریسم در دریاي خزر و مبارزه با جرایم سازمان یافته و پیشگیري از حوادث در دریا، از جمله اسنادي بود که مورد امضاء کشورها قرار گرفت.

رؤساي جمهور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضاءکنندگان این کنوانسیون بودند.»
الف) کجا؟ - چرا؟

ب) چه وقت؟ - چطور؟
پ) چه کسانی؟ - چه چیز؟

ت) چه کسانی - چه موضوعی؟

ب و پ ب و ت الف و پ الف و ت

کدام گزینه به ترتیب تکمیل کنندة عبارات زیر است؟  108

«با افزایش هر  متر ارتفاع، در الیۀ تروپوسفر جّو زمین دماي هوا به طور میانگین حدود .................. درجۀ سانتی گراد کاهش می یابد. پس در
نواحی کوهستانی کشور، آب و هوا .................. و در دشت هاي داخلی کشور، که ارتفاع .................. دارند. آب و هوا .................. است.»

 - معتدل تر - بیشتري - سردتر - سردتر - کمتري - گرم تر - گرم تر - بیشتري - گرم تر - خشک تر - کمتري - سردتر
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 زمین دماي هوا به طور میانگین حدود .................. درجۀ سانتی گراد کاهش می یابد. پس در
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دریاي عمـان

خلیج فارس

ارومیهتبریز

اهواز

اراك قم

تهران
قزوین

سمنان

دریــاي
خزر

اصفهان
یزد

بوشهر

همدان

زنجان بابل

گرگان

کرمان
زاهدان

شیراز

مشهد

سنندج

بندرعباس

قطرعمان

ب))الف))

با توجه به نقشۀ زیر (نقشۀ حوضه هاي آبریز ایران) موارد الف و ب به ترتیب کدام حوضه ها را نشان می دهد؟  109

الف) حوضۀ آبریز شرق ایران  ب) حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

الف) حوضۀ آبریز قره قوم  ب) حوضۀ آبریز دریاي خزر

الف) حوضۀ آبریز غرب ایران  ب) حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

الف) حوضۀ آبریز قره قوم  ب) حوضۀ آبریز فالت ایران

به ترتیب، عبارت هاي زیر به کدام یک از سؤاالت کلیدي در جغرافیا اشاره می کند؟  110
الف) «بر ماهیت هر پدیده یا مسئله داللت دارد.»

ب) «به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می پردازد.»
پ) «روابط انسان و محیط را مورد توجه قرار می دهد.»

چه چیز؟ - چه موقع؟ - کجا؟ چه چیز؟ - چطور؟ - چه کسی؟ چطور؟ - چه موقع؟ - کجا؟ چطور؟ - چرا؟ - چه کسی؟

کدام گزینه در ارتباط با تاریخ هاي سلسله اي صحیح است.  111

یکی دیگر از گونه هاي تاریخ نگاري که در دوره ي باستان در ایران رواج یافت.

فروانرویان بزرگ براي ثبت رویدادهاي دوران گذشته از تاریخ سلسله اي استفاده می کردند.

فتوحات شامل یکی از مشهورترین کتاب هاي تاریخ سلسله اي می باشد.

این نوع تاریخ نگاري در دوره ي اسالمی در ایران رواج یافت.

کدام گزینه در سنجش اعتبار و نقد روایت کننده مورد بررسی قرار نمی گیرد؟  112

محل تولد و زندگی ویژگی هاي هویتی روایت کننده ي خبر

گرایش فکري، مذهبی و سیاسی روایت کننده نژاد و قومیت روایت کننده

در عبارت داده شده چند غلط وجود دارد.  113
مقایسه و مطابقت یک خبر و منبع تاریخی با سایر منابع نظیر اطالعات مندرج در سایر کتاب هاي تاریخی و یا نوشته هاي دیگر مانند نسب نامه، سفرنامه ها،

دیوان هاي اشعار و .................. روش سودمندي در جهت تعیین اعتبار اخبار و اسناد است.

صفر یک     دو     سه    

کدام گزینه شامل آثار تاریخ نگاري تحلیلی می باشد؟  114

تجار االمم – تاریخ بیهقی – مروج الذهب مروج الذهب – تاریخ بیهقی – اخبار الطوال

تجارب االمم – تاریخ بیهقی – اخبار الطوال فتوح البلدان – اخبار الطوال – مروج الذهب
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کدام عبارت با کلمه داخل پرانتز مقابل آن هم خوانی ندارد؟  115

تاریخ جهان را از آفرینش عالم آغاز و به شرح زندگی حضرت آدم و دیگر پیامبران می پرداختند. (تاریخ عمومی)

از گونه هاي مهم تاریخ نگاري و گنجینه اي مهم از اطالعات سیاسی، اجتماعی فرهنگی و اجتماعی و جغرافیایی شهرهاي ایران است. (جامع التواریخ)

از کهن ترین آثار تاریخ عمومی به فارسی از عهد سامانیان، ترجمه و تلخیصی از تاریخ طبري است. (تاریخ بلعمی)

انگیزة اصلی نویسندگان ثبت و ضبط رویدادهاي تاریخی، بیان ویژگی هاي جغرافیایی، اقتصادي و نگارش زندگی نامۀ مفاخر بوده است. (تاریخ محلی)

قیس بن سعد بن عبادة انصاري که بود و یکی از مهم ترین فتوحات مسلمانان در زمان بنی امیه، کدام است؟  116

فرماندة لشگر امام حسن (ع) - فتح اسپانیا یکی از سیاست مداران زیرك معاویه - فتح اسپانیا

فرماندة لشگر امام حسن (ع) - تصرف جنوب فرانسه یکی از سیاستمداران زیرك معاویه - تصرف جنوب فرانسه

علت گرایش موالی به مخالفان بنی امیه به خصوص اهل بیت پیامبر چه بود و کدام مورد از قیام هاي ضد اموي نمی باشد.  117

عرب گرایی امویان و تحقیر نسبت به مسلمانان غیرعرب - قیام زید محروم بودن مسلمانان غیرعرب از حقوق سیاسی و اجتماعی - قیام مختار

عرب گرایی امویان و تحقیر نسبت به مسلمانان غیرعرب - قیام عبداهللا بن زبیر محروم بودن مسلمانان غیرعرب از حقوق سیاسی و اجتماعی - قیام اشعث

یکی از با دوام ترین دانشگاه هاي اسالم به نام  .................. می باشد. هدف اساسی فاطمیان از ایجاد مراکز علمی و آموزشی بزرگ، چه بود؟  118

داراالعلم - رقابت با مراکز بغداد و حکومت عباسیان االزهر - رقابت با مراکز علمی بغداد و حکومت عباسیان

دارالعلم - تربیت عالمان داعیان مسلط به تعالیم مذاهب اسماعیلی االزهر - تربیت عالمان و داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی

کدام گزینه صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر را مشخص می کند؟ (به ترتیب)  119
الف) در دوران خالفت عمر، سهم دریافتی انصار شرکت کننده در جنگ بدر کمتر از مهاجرانی بود که در این جنگ شرکت داشتند.

ب) برخی از مسلمانان، مانند طلحه و زبیر به شیوة توزیع بیت المال به حضرت علی (ع) اعتراض کردند و خواستار برتري عرب بر عجم شدند.
پ) توزیع عطایا توسط خلیفۀ سوم، اگرچه بر پایۀ مساوات اسالمی نبود، اما محدودیت هایی را براي ثروت اندوزان و رفاه طلبان ایجاد کرد.

ت) در دوران خلیفۀ دوم بذل و بخشش هاي فراوانی از بیت المال مسلمان به بستگان و حامیان خلیفه به ویژه خاندان بنی امیه صورت گرفت.

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

کدام گزینه با توضیح روبه روي آن ناهماهنگ است؟  120

صالح الدین ایوبی: حکومت فاطمیان توسط وي منقرض شد.

عبیداهللا مهدي: حکومتی را در شمال آفریقا بنیان نهاد.

اسماعیل: در تونس و مراکش حکومتی را تشکیل داد.

مستنصر: خالفت فاطمیان در زمان وي به اوج قدرت سیاسی، شکوفایی فرهنگی و رونق اقتصادي دست یافت.

هرکدام از پیامدهاي معنازدایی، خالقیت زدایی و ارزش زدایی به کدام ویژگی کنش انسانی ارتباط دارد؟  121

هدف دار - آگاهانه - ارادي آگاهانه - ارادي - هدف دار آگاهانه - هدف دار - ارادي ارادي - آگاهانه - هدف دار

تأکید افراطی بر نظم به تدریج سبب چه چیزي می شود؟  122

تأکید افراطی بر نظم به تدریج سبب می شود افراد بدون آنکه بدانند این نظم براي تحقق چه ارزش ها و آرمان هایی است، آن را رعایت کنند.

تأکید افراطی بر نظم به تدریج سبب می شود تا انقالب هاي اجتماعی، اندیشه هاي جدید، شاهکارهاي هنري و اختراعات بزرگ رخ دهند.

سبب می شود که اغلب کنش ها که در آن ارزش ها محقق می شوند توسط دیگران قابل مشاهده نباشند.

سبب می شود که افرادي مانند مخترعان، رهبران انقالبی و هنرمندان در جامعه بیشتر نمایان شوند و آثارشان بیشتر در بین جامعه شناخته شود.

در پاراگراف زیر چند اشتباه وجود دارد؟  123
«قابل توضیح بودن بسیاري از کنش هاي عاطفی، هنري، اخالقی و مذهبی با رویکرد تبیینی، سبب شده کسانی که تنها روش هاي تبیینی را معتبر می دانند، با

انکار ارزش هاي عاطفی، اخالقی، مذهبی و ... دچار اخالق گریزي شوند.»

5432
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کدام یک از جمالت زیر به ترتیب صحیح و کدام یک غلط می باشند؟  124
الف- انسان ها بر خالف موجودات طبیعی، به شکل معناداري عمل می کنند.

ب- کنش هاي انسانی، معنادار و آگاهانه هستند و براي مطالعۀ آن ها باید سعی کرد از درون معناي آن ها را فهمید.
ج- جامعه شناسی تفهمی در پایان قرن هجدهم در کشور آلمان پدیدار شد و بر روي معناداري رفتار انسان ها تأکید کرد.

د- بوق زدن یک کنش اجتماعی است که علی رغم ظاهر یکسان در موقعیت هاي مختلف، معانی متقاوتی دارد.

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

در زمینۀ جامعه شناسی تفهمی کدام گزینه نادرست است؟  125

جامعه شناس می تواند با زندگی کردن با اعضاي یک فرقۀ مذهبی و سیاسی، عقاید و ارزش هاي آن ها را بفهمد و توصیف کند.

جامعه شناس صرفًا می تواند آرمان ها و ارزش هاي بشري را توصیف کند.

روش تفهمی به عنوان روش ویژة علوم اجتماعی مطرح می شود و جزئی از نقش هاي علوم اجتماعی می باشد.

جامعه شناس می تواند درباره درست یا غلط بودن عقاید و ارزش هاي مذهبی یا سیاسی، داوري کند و به نقد و اصالح آن ها بپردازد.

مثال زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟  126
« ممکن است لباس و ظاهر زیبا در فرهنگی بر جایگاه و پایگاه اجتماعی واال داللت نکند یا در فرهنگ دیگري سواد آموزي بر ارزشمندي علم داللت نکند

بلکه ضرورتی براي غلبه و استیال بر دیگران تلقی شود.»

پدید آمدن معانی ذهنی و فرهنگی متفاوت فعالیت و خالقیت کنشگران

پدید آمدن ُخرده فرهنگ ها و گروه ها پیدایش معانی گوناگون

در پارگراف زیر چند اشتباه قابل مشاهده است؟  127
«در مطالعۀ موردي اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیدة خاص مثًال یک فرد، یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند و عمق پنهان یا آشکار

و منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد، از این روش استفاده می کند.»

4310

عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.  128
- در قرن هجدهم بنیان گذار جامعه شناسی، آگوست کنت، ابتدا نام فیزیک اجتماعی را براي این علم برگزید.

- جامعه شناسی پوزیتیویستی تحت تأثیر موفقیت هاي بی سابقۀ علوم طبیعی بود.

- غالب جامعه شناسان قرن  در تالش بودند جامعه شناسی را هرچه بیش تر به علوم طبیعی نزدیک و شبیه نمایند.
- جامعه شناسی تفهمی-تفسیري قبل از جامعه شناسی پوزیتیویستی به وجود آمد اما توجه چندانی به آن نشد.

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

19

هریک از عبارات زیر، به ترتیب با کدام موضوع، مرتبط است؟  129
«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

به ترتیب علت هر عبارت را کدام گزینه نشان می دهد؟  130
- نتیجه گیري هاي اشتباه در بررسی پدیده هاي اجتماعی

- هویت زدایی
- استفاده از روش هاي کیفی

توجه به شباهت ها و تفاوت هاي پدیده هاي اجتماعی - دست یابی به پاسخ هاي ساده و سرراست - فهم کنش هاي اجتماعی

عدم توجه به عمق پدیده هاي اجتماعی - نادیده گرفتن پیچیدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی - فهم کنش هاي اجتماعی

فعال و خالق بودن کنش گران فردي و اجتماعی - دستیابی به پاسخ هاي کامًال قابل پیش بینی - عدم توجه به شباهت ها و تفاوت هاي کنش هاي اجتماعی

عدم توجه به عمق پدیده هاي اجتماعی - توجه توأمان به تفاوت هاي فردي و اجتماعی - عدم توجه به تنوع ها و تفاوت هاي کنش انسانی
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 قابل پیش بینی - عدم توجه به شباهت ها و تفاوت هاي کنش هاي اجتماعی

عدم توجه به عمق پدیده هاي اجتماعی - توجه توأمان به تفاوت هاي فردي و اجتماعی - عدم توجه به تنوع ها و تفاوت هاي کنش انسانی
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کدام گزینه از مصادیق پرسش هاي هستی شناسانه محسوب می شود؟  131

آیا راه شناخت واقعیات روزمره تنها حس و تجربه است؟  آیا هستی انسان بر مبناي جبراست یا اختیار؟

آیا جهان هستی به همین جهان مادي محدود می شود؟  آیا تصویر ما از انسانیت تنها تصویر صحیح از این مفهوم است؟

با بهره گیري از کدام ویژگی هاي فرهنگ جهانی مطلوب می توان به ترتیب به پرسش هاي: «چگونه می توان از تفرقه بین جوامع و تباه ساختن  132
منابع و امکانات بشر، پیشگیري کرد؟» و «در چه صورتی می توان انسان را از قید و بندهایی که مانع رسیدن او به کمال و حقوق انسانی اش می شود، رها

کرد؟» پاسخ داد؟

عدالت و قسط- تعهد و مسئولیت معنویت- تعهد و مسئولیت عدالت و قسط- حریت و آزادي معنویت- حریت و آزادي

در کدام دیدگاه ظرفیت ها و قابلیت هاي علوم انسانی و اجتماعی سلب می شود؟  133

دیدگاه قرآن دیدگاه سوم دیدگاه دوم دیدگاه اول

در ارتباط با دیدگاه اول به تعامل جهان ذهنی، فرهنگی و تکوینی کدام گزینه نادرست است؟  134

براساس این دیدگاه جهان طبیعت از جهان ذهنی و فرهنگی مهم تر است.

هویت ذهن و فرهنگ افراد را طبیعی و مادي می داند.

طرفداران این دیدگاه بین علوم طبیعی و علوم انسانی تقاوتی قائل نیستند.

با نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی ظرفیت هاي جدیدي به علوم انسانی و اجتماعی می بخشد.

مفهوم ..................، از ویژگی هاي فرهنگ مطلوب جهانی است که براساس ارزش هاي جهان شمولی نظیر ..................، .................. و   135
.................. معنا می یابد.

عقالنیت - آزادي - حقیقت - عدالت آزادي - حقیقت - معنویت - عدالت عقالنیت - معنویت - عدالت - آزادي آزادي - عقالنیت - حقیقت - عدالت

کدام گزینه دربارة ویژگی هاي فرهنگ جهانی مطلوب، صحیح نیست؟  136

فرهنگی که صرفًا متوجه نیازهاي مادي و دنیوي است و از نیازهاي ابدي و معنوي انسان چشم پوشی می کند، بشر را به بحران هاي روحی و روانی گرفتار می سازد.

فرهنگ جهانی باید روح حریت و آزادي را در انسان ها ایجاد کند تا زمینۀ گسترش و تحقق عقاید و ارزش هاي جهان شمول را فراهم آورد.

فرهنگ هاي جبرگرا منکر نقش انسان ها در تعیین سرنوشتشان می باشند، قدرت مقاومت را از آدمیان می گیرند و آن ها را به موجوداتی منفعل تبدیل می کنند.

فرهنگ هایی که به حقیقتی قائل نباشند، نمی توانند از حقانیت ارزش هاي خود دفاع کنند.

با توجه به متن زیر به ترتیب پاسخ هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟  137
«هر فرهنگی در عمیق ترین الیه هاي خود به بنیادي ترین پرسش هاي بشر پاسخ می دهد.»

الف) پرسش ها و پاسخ هاي بنیادین، در کدام گزینه به درستی توصیف شده اند؟
ب) به ترتیب کدام گزینه شامل پرسش هاي معرفت شناسانه و هستی شناسانه می شود؟

الف) این پرسش ها به مثابۀ روح یا شالودة آن فرهنگ عمل می کنند. ب) آیا جهان هستی به همین جهان مادي محدود می شود؟ - آیا تنها راه شناخت حس و تجربه است؟

الف) این پرسش ها و پاسخ ها به مثابۀ جسم و پوستۀ فرهنگ عمل می کنند. ب) آیا انسان موجودي مختار و فعال است یا مجبور و منفعل؟ - آیا جهان هستی به همین جهان
مادي محدود می شود؟

الف) این پرسش ها و پاسخ ها، عقاید سطحی یا تصاویر ظاهري هر فرهنگ را از انسان و جهان می سازند. ب) آیا انسان موجودي مختار و فعال است یا مجبور و منفعل؟ - آیا
تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟

الف) این پرسش ها و پاسخ هاي بنیادي، عقاید اساسی یا تصاویر بنیادي هر فرهنگ را از انسان و جهان می سازند. ب) آیا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟ - آیا جهان
هستی به همین جهان مادي محدود می شود؟
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الف) این پرسش ها و پاسخ ها به مثابۀ جسم و پوستۀ فرهنگ عمل می کنند. ب) آیا انسان موجودي مختار و فعال است یا مجبور و منفعل؟ - آیا جهان هستی به همین جهان

الف) این پرسش ها و پاسخ ها، عقاید سطحی یا تصاویر ظاهري هر فرهنگ را از انسان و جهان می سازند. ب) آیا انسان موجودي مختار و فعال است یا مجبور و منفعل؟ - آیا

الف) این پرسش ها و پاسخ هاي بنیادي، عقاید اساسی یا تصاویر بنیادي هر فرهنگ را از انسان و جهان می سازند. ب) آیا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟ - آیا جهان
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عامل هریک از پیامدهاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  138
الف) گشایش درهاي برکت جهان تکوینی

ب) بازماندن انسان از تعامل صحیح با جهان هستی
ج) سلب کردن قابلیت ها و ظرفیت هایی از علوم انسانی و اجتماعی

داشتن اخالق الهی از سوي انسان ها – عدم شناخت درست انسان از خود و جهان هستی – نادیده گرفتن تفاوت علوم طبیعی و علوم انسانی

برخورداري جامعه از فرهنگ توحیدي – عدم شناخت درست انسان از خود و جهان هستی – محدود شدن جهان تکوینی به جهان طبیعت

برخورداري جامعه از فرهنگ توحیدي – عدم تعامل جهان هاي ذهنی، فرهنگی و تکوینی در جهان هاي مختلف – محدود شدن جهان تکوینی به جهان طبیعت

داشتن اخالق الهی از سوي انسان ها – عدم تعامل جهان هاي ذهنی، فرهنگی و تکوینی در جهان هاي مختلف – نادیده گرفتن تفاوت علوم طبیعی و علوم انسانی

با توجه به عبارات زیر دربارة جهان فرهنگی، به ترتیب عبارات کدام گزینه مرتبط با آن ها هستند؟  139
الف) قرآن کریم باورها و اعمالی را که نمی گذارند انسان حقیقت خویش و جهان هستی را درك کند «اغالل و سالسل» می نامد.

ب) آیا جهان هستی به همین جهان مادي محدود می شود؟

قرآن کریم براي جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه اي قائل است، از زندگی و مرگ امت ها سخن می گوید و در عین حال جهان فردي اشخاص را نادیده نمی گیرد. - پاسخ به
پرسش هاي هستی شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه، جهان هاي فرهنگی مختلفی را پدید می آورد.

اگر انسان ها از خود و جهان هستی شناخت درستی نداشته باشند، از تعامل با جهان هستی بازنمی مانند و می توانند استعدادهاي خودشان را شکوفا کنند. - پرسش هاي بنیادي
معرفت شناسانه و پاسخ به آن، همان عقاید اساسی را از انسان یا جهان می سازند و به مثابۀ روح یا شالودة آن فرهنگ عمل می کنند.

اگر انسان از خود و جهان هستی شناخت درستی نداشته باشد، از تعامل صحیح با جهان هستی باز می ماند. از دید قرآن کریم باورها و اعمالی که نمی گذارند انسان حقیقت
خویش و جهان هستی را دریابد، اغالل و سالسل نام دارند. - پرسش بنیادي، هستی شناسانه است و پاسخ به آن، همان عقاید اساسی را از انسان یا جهان می سازد و به مثابۀ روح

یا شالودة آن فرهنگ عمل می کند.

از نگاه قرآن جهان تکوینی محدود بر جهان طبیعت نیست؛ ادراك و آگاهی نیز به انسان منحصر نمی شود و جهان تکوینی براساس حکمت و خواست خداوند سبحان، با افراد و
جوامع انسانی رفتاري حکیمانه دارد. - پاسخ به پرسش بنیادي هستی شناسانه و معرفت شناسانه، جهان هاي فرهنگی مختلفی پدید می آورد.

زمانی که فرد  .................. ، به جهان فرهنگی وارد می شود و هر فرهنگی  ..................  140

دربارة موضوعی خاص می اندیشد - نوع خاصی از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد به وجود می آورد.

براساس تصمیم خود با دیگران رفتار می کند - به عقاید و خصوصیات مختلفی در یک جامعه اجازة بروز می دهد.

اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می کند - نوع خاصی از  عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد به وجود می آورد.

دربارة موضوعات مختلفی فکر می کند - به نوع خاصی از عقاید و خصوصیات اجازة ظهور می دهد.

کدام گزینه در مورد امور محسوس صحیح است؟  141

این امور متعلق به جهان ماوراءالطبیعه هستند و با حواس پنج گانه قابل درك می باشند.

امور محسوس حتمًا به کمک حواس پنجگانه قابل مشاهده هستند و نیازمند به کارگیري ابزار خاصی نیست.

امور محسوس شامل تمام پدیده هاي جهان هستی نیست.

پدیده هایی مانند درختان، گیاهان، فرشتگان و ستارگان جزء امور محسوس هستند.

کدام گزینه در مورد امور محسوس نادرست است؟  142

امري که با حواس قابل درك نباشد، اما بتوان با ابزارهایی که با حواس کار می کنند درك کرد.

امري که با حواس قابل درك باشد و براي درك آن نیازي به ابزار نباشد.

امري که هم با حواس قابل درك است و هم با ابزار و دستگاه.

امري که با حواس قابل درك باشد، اما نتوان با ابزار آن را درك کرد.
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کدام گزینه بیانگر تدریجی بودن شناخت است؟  143

ما اشیاء و پدیده هاي پیرامون خود را شناسایی می کنیم و از طریق این شناخت از آن ها استفاده می نماییم.

با عمل آموختن و یادگیري، در مسیر شناخت پیش می رویم.

عالوه بر تأمل در مورد امورمحسوس، گاهی ما انسان ها دربارة اموري برتر از حواس هم فکر می کنیم.

به کمک حواس پنج گانه قادر به فهم بسیاري از ویژگی هاي اشیاء می باشیم.

کدام  گزینه بیانگر تناقض نظریۀ شکاکیت مطلق می باشد؟  144

اصل قابل شناخت بودن جهان یک اصل بدیهی و روشن بوده و انکار آن نوعی تناقض گویی است.

کسی که قابلیت شناخت را انکار می کند، براي اثبات ادعایش چاره اي جز استفاده از شناخت ندارد.

همین که کسی وجود خودش را قبول دارد، کافی است تا این نظریه را متناقض بدانیم.

کسی که اصل قابل شناخت بودن جهان را انکار می کند، در زندگی روزمره این اصل را به کار می گیرد.

کدام گزینه در مورد معرفت شناسی صحیح است؟  145

معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که به امکان شناخت می پردازد.

در گذشته همۀ مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح می شد.

امروز به علت طرح پرسش هاي جدي در مورد معرفت و ظهور دیدگاه هاي گوناگون، معرفت شناسی به صورت شاخۀ مستقلی در آمده است.

معنا و مفهوم معرفت چنان روشن است که نه در گذشته و نه در زمان حال انکار نشده است.

کدام از گزینه هاي زیر نمی تواند در ارتباط با امکان معرفت درست باشد؟  146

شک در اصل دانستن، امکان پذیر نیست و موجب تناقض می شود.

زندگی عملی ما بیانگر بدیهی بودن امکان معرفت است.

ادراك وجود خود و اشیاي پیرامون خود مؤیّد امکان معرفت است.

از آنجایی که شک در توانایی خود براي شناخت برخی امور همان شک در امکان اصل شناخت است، امکان پذیر نیست.

کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟  147

پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح معلومات آن ها نشانۀ توانایی بشر در شناخت اشیاي پیرامونی است.

افزایش پیوستۀ علم یکی از راه هاي پیشرفت دانش بشري است.

وجود اشتباهات متعدد باعث شد بشر به امکان شناخت پدیده ها شک کند و خود را در کسب معرفت ناتوان بداند.

بشر با تکیه بر اصل امکان شناخت، براي درك جهان تالش کرده و شناخت خود را افزایش داده است.

به ترتیب مورد اول و دوم کدام گزینه غلط و صحیح می باشد؟  148
الف) بداهت امکان معرفت موجب می شود کم ترین تردیدي در توانایی خود براي شناخت امور نداشته باشیم.

ب) در صورت عدم امکان معرفت، امکان توانایی براي انجام اعمال مختلف از ما سلب می شد.
پ) معرفت و شناخت همان دانستن و آگاهی نسبت به چیزي است.

ت) ارائۀ نظر در رابطه با شک در اصل دانستن امکان پذیر نیست؛ زیرا هم معناي معرفت و هم امکان رسیدن به شناخت بدیهی است.
ث) احساس وجود افراد و اشیا پیرامون خود باعث می شود تا کسی به طور طبیعی در امکان اصل معرفت شک نکند.

ث، پ الف، ب الف، ت ب، پ

چند مورد از عبارات زیر در مورد «شناخت» صحیح است؟  149
- از طریق آن می توانیم اشیا و پدیده هاي پیرامون خود را شناسایی کنیم.

- امري است که بی واسطه و ناگهانی حاصل می شود.
- علی رغم نامحدود بودن آن، حقایق فراوانی هست که آن ها را نمی دانیم.

- امکان خطا در آن وجود دارد.
- رفتن به سمت آنچه که دوست داریم از آن ناشی می شود.

دو چهار یک سه
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قسمت اول کدام گزینه غلط و قسمت دوم آن صحیح است؟  150

امر شناخت و معرفت هیچ گاه انکار نشده است - هیچکس به طور ارادي در امکان اصل معرفت شک نمی کند.

ممکن است ما در توانایی خود براي شناخت برخی امور شک کنیم. - شک در توانایی براي شناخت امور، مساوي با شک در امکان اصل شناخت است.

شکاکیت مطلق در برخی از امور محدود امکان پذیر است. - ما کم ترین تردیدي نداریم که اشیایی پیرامون ما هستند.

معرفت شناسی به شناخت امور محسوس می پردازد. - بشر وجود اشتباه در شناخت را به معناي ناتوانی در کسب معرفت تلقی کرده است.

در کدام گزینه هر دو عبارت پیرامون شناخت درست ذکر شده اند؟  151

ما اشیاي پیرامون خود را می شناسیم و از طریق استفاده از آن ها با آن ها ارتباط برقرار می کنیم. - این که می کوشیم از خطر ها فاصله بگیریم، ناشی از دانستن است.

ممکن است افراد مختلف دربارة موضوع واحد نظر ها و باور ها  متفاوتی داشته باشند. - تأمل دربارة مسائل مربوط به شناخت موجب می شود تا پرسش هایی دربارة ابعاد گوناگون
آن مطرح شود.

گذشته و آینده اموري برتر از حواس ما هستند. - ما در آغاز تولد همه چیز را می دانیم، اما شناخت کامل تر به تدریج حاصل می شود.

ما در مورد جهان غیرمادي می اندیشیم؛ پس شکی نیست که ما از جهان پیرامون خود شناختی داریم. - ما آگاه هستیم که در کنار دانسته ها و آموخته هایمان که امکان خطا در
آن وجود ندارد، حقایق فراوان دیگري هم در عالم هست که نمی دانیم.

چه تعداد از گزاره هاي زیر نادرست است؟  152
الف) ما از طریق شناسایی پدیده هاي پیرامون خود با آن ها ارتباط برقرار می کنیم.

ب) گذشته و آینده از جمله امور برتر از حواس ما هستند.
ج) شناخت ما از جهان، امري است که به تدریج حاصل می شود.

د) شناخت ما از جهان محدود است با این وجود در ابتداي تولد همه چیز را می دانیم.
هـ) شک در توانایی خود براي شناخت برخی امور همان شک در امکان اصل شناخت است.

ز) ابهام در تعریف مفهموم شناخت با بیان معادلی رفع می شود.

دو یک چهار سه

کدام یک از موارد زیر وظیفۀ فیلسوف نیست؟  153

نقد و تصحیح مفاهیم عامیانه بررسی مسائل پیرامون وجود

بررسی مسائل خاص هر علمی در فلسفه هاي مضاف معرفت شناسی 

اگر اصل .................. را جّدي و دقیق انکار کنیم، به هیچ کاري اقدام نخواهیم کرد.  154

وجوب علیت سنخیت هستی 

شعر زیر انکار کدام یک از معانی اتفاق است؟  155
ُمرَدم از حیوانی و آدم شدم / پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم

نفی آگاهی کامل انسان به مجموعۀ علل یک حادثه نفی حتمیت و ضرورت علی  و معلولی

نفی سنخیت علی و معلولی نفی غایتمندي فرآیندهاي طبیعی جهان

کدام یک از عناصر زیر در چندخدایی بی معناست؟  156

خلقت مدبرانه خلقت آگاهانه هماهنگی و نظم جهان عدم تناقض در آفرینش

شباهت برهان دکارت بر اثبات وجود خداوند و امکان فقري مالصدرا چیست؟  157

مالك نیازمندي معلول به علت اصل متناهی بودن انسان اصل مغایرت وجود و ماهیت اصل نامتناهی بودن خداوند

برهان دکارت بر اثبات وجود خدا بر چه اصلی مبتنی است؟  158

نامتناهی بودن مفهوم خدا متناهی بودن انسان

مغایرت نداشتن ماهیت و وجود خداوند تقدم ذاتی علت بر معلول
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در کدام گزینه همۀ فیلسوفان نام  برده شده، نظري تقریبًا مشابه در باب خداوند دارند؟  159

کانت، جیمز، کنت ماك، بارکلی، دکارت کرکگور، برگسون، کاتینگهام کانت، جیمز، برگسون

کدام گزینه تکمیل کنندة عبارات زیر است؟  160
الف) شاخه هاي دانش فلسفه ..................  

ب) آنچه در فلسفه هاي مضاف پذیرفته می شود ..................  
ج) منظور از معرفت شناسی  ..................

مبانی و زیربناهاي علوم در فلسفه هاي مضاف هستند. - دانش و موضوع خاصی است که به کلمۀ فلسفه اضافه شده است. - مطالعۀ قوانین و احکام حاکم بر هستی می باشد.

قوانین بنیادي وجودشناسی و معرفت شناسی را به محدوده هاي خاص منتقل می سازند و قوانین بنیادي آن محدوده از وجود را بیان می کنند. - اساس و شالودة نظریات در علوم
قرار می گیرد. - مطالعۀ توانایی انسان در شناخت هستی می باشد.

قوانین بنیادي وجودشناسی را به محدوده هاي خاص تر و معرفت شناسی را به محدوده هاي عام تر منتقل می سازند. - اساس و شالودة نظریات در علوم قرار می گیرند. - مطالعۀ
قوانین و احکام حاکم بر فلسفه می باشد.

قوانین بنیادي وجودشناسی و معرفت شناسی را به محدوده هاي خاص منتقل می سازند و قوانین بنیادي آن محدودة از وجود را بیان می کنند.- دانش و موضوع خاصی است که به
کلمۀ فلسفه، اضافه شده است. - مطالعۀ قوانین کلی حاکم بر هستی و وجود می باشد.

در کدام مورد، هر دو عبارت، قضیه شرطی است و با «مقدم» آغاز شده است؟  161

گرت از دست برآید دهنی شیرین کن – هر که را صبر نیست حکمت نیست  اول اندیشه وانگهی گفتار – دل در کسی مبند که دلبسته تو نیست

نه مرد است آن که در وي مردمی نیست – اگر دنیا نباشد درد مندیم مطلب گر توانگري خواهی – هرچه در دل فرود آید در دیده نکو نماید

کدام عبارت درباره ي «قضیه اي که به افراد محدود، نسبتی می دهد»، ضرورتًا درست است؟  162

حتمًا موجبه جزئیه است. از اقسام قضایاي شخصیه است.  ممکن است محصوره نباشد. ممکن است کلیه نباشد.  

از صدق قضیه ي «هیچ الف ب نیست» صدق کدام مورد را نمی توان نتیجه گرفت؟  163

بعضی الف غیر ب است. بعضی غیر ب الف است. هیچ ب الف نیست. هر غیر ب الف است.

کدام عبارت درباره ي قضایاي حملی درست است؟  164

همواره یک جزء آن بیان ویژگی جزء دیگر است. هرگز جاي موضوع و محمول آن تغییر نمی کند.

ممکن است موضوع آن مستلزم محمول باشد. گاهی موضوع آن وصف محمول است.

کدام قضیه محصوره نیست؟  165

مرد به سخنش شناخته می شود. آبی رنگ آرامش بخشی است.

بلند ترین کوه جهان در آسیا قرار دارد. دو نقیض باهم جمع نمی شوند.

نسبت «جمله» و «قضیه» و نسبت «حملی» و «شرطی» از میان نسبت هاي چهارگانه کدام است؟  166

تساوي- عموم و خصوص من وجه تساوي- تباین                                

عموم و خصوص مطلق- عموم و خصوص من وجه عموم و خصوص مطلق- تباین             

اگر قضیۀ محصورة صادقی، متضاد و سپس متداخل شود، بین قضایاي اول و سوم چه حالتی پیش می آید و حکم قضیۀ سوم چیست؟ (با تغییر)  167

تضاد - نامعلوم تناقض - کاذب تضاد - صادق تناقض - صادق

در بین گزینه هاي زیر به ترتیب کدام یک جملۀ خبري، سالبۀ کلی و قضیۀ شخصیه هستند؟  168

وظیفۀ منطق جلوگیري از خطا اندیشه است. - هر شکارچی داراي مجوز است. - در سرایندگان شعر حماسی می توان از فردوسی نام برد.

فارابی فیلسوف مسلمان است. - بعضی کشورها حکومت دموکراسی دارند. - مرد دانا به خودآگاهی رسیده است.

بعضی دانشجویان در رشتۀ فلسفه تحصیل می کنند. - هر معلمی ادیب است. - تالس اولین فیلسوف یونانی است.

وظیفۀ منطق شناساندن نحوة کارکرد تفکر است. - هیچ مسلمانی مشرك نیست. - فردوسی سرایندة شعر رزمی است.
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در کدام گزینه اجزاي یک قضیۀ منطقی به درستی مشخص شده است؟  169

   

باد مشتی ورق از دفتر عمر آورده است      ولی با چه رویی بنویسم غم دریا دارم؟

ببرد
فعل ربطی

را خانۀ دل
محمول

سیل غمت
موضوع

تو را سپاس
رابطھ

از من ھمین کھ دست کشیدی
محمول

ای بی وفای سنگدل قدرنشناس،
موضوع

ھست
فعل ربطی

حسرت ھم صحبتی ام
مسند

با دلت
نھاد

است.
نسبت

سرگرمی سوزاندن این اوراق
محمول

عشق
موضوع

قضیۀ کدام عبارت محصوره است؟  170

مبتالیان به این بیماري در سراسر جهان، در حال افزایش هستند. گردش مالی شعبه هاي ما یک میلیارد تومان است.

پیشرفت، مرحله اي است که پس از شکست هاي ناخواسته ظاهر می گردد. استان هاي ایران سی ویک عدد هستند
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ترجمۀ عبارت: مسابقه دهندگان با اطمینان از پیروزي در مسابقه شرکت کردند.  1

،  و  می توانند کامل کنندة عبارت باشند. اما گزینۀ  جمع مؤنث است که با فعل «ِاشترَك» مطابقت ندارد. هر سه گزینۀ 
متوسط

ترجمۀ عبارت: بی گمان قطرات آب را پی در پی از دهانش به هوا پرتاب می کند.  2
قطرات مفعول و متتالیه حال است.

متوسط
بررسی و تصحیح تعریب هاي دیگر:  3

) بعد محاولۀ یعنی پس از یک تالش گزینۀ 

) فعل یستطیع به صورت مضارع ترجمه شده است / دوَن أّي محاوله یعنی بدون هیچ تالشی گزینۀ 

) پس از چند بار تالش به نادرستی بعد محاوالت کثیرة ترجمه شده است. گزینۀ 
سخت

با توجه به حدیث داده شده در صورت سؤال (خداوند رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نکند!) بیت اول مناسب است.  4
سخت

ترجچمه: «انسان عاقل نباید به چیزي که سریع از بین می رود، افتخار کند!» «ال» از نوع ناهیه (براي ساخت فعل نهی) است. دقتی کنید کسرة آخر فعل (َیفتِخُر) در  5
واقع عالمت ساکن (جزم) است که براي راحتی تلفظ به صورت کسره درآمده است.

متوسط
با توجه به مذّکر بودن «المسافراِن»، «ُمتأخرتیِن» نادرست است.  6

سخت
در این گزینه، «َمسروراً» حال مفرد (به صورت یک اسم) است، اما در سایر گزینه ها حال به صورت جمله به کار رفته است که به ترتیب عبارت اند از: «و ُهم َیرَکعوَن،  7

َو نحُن ُمشاِغبوَن، َو هی خاشعٌۀ»
متوسط

«َفِرحًا» صفت براي «تلمیذاً» است و در این گزینه، حال به کار نرفته است، در سایر گزینه ها به ترتیب «ُمَبشِّریَن، َو هو مسروٌر، و أنا أرجو» حال هستند.  8
متوسط

تشریح گزینه هاي دیگر:  9

»: «إْن َیقطْع» نادرست است و باید به صورت «أْن َیقَطَع» بیاید؛ دقت کنید که «إْن» ادات شرط و به  معنی «اگر» است، اما «أْن» از حروفی است که بر سر فعل مضارع می آیند و معناي مضارع گزینۀ «
التزامی (که ...) می سازند.

»: «الُمحاَولَۀ» و «الُمماَرَسۀ» صحیح است؛ زیرا این دو کلمه مصدر از باب مفاعله هستند و باید بر  وزن «ُمفاَعَلۀ» (با حرکت فتحه بر روي عین الفعل) بیایند. گزینۀ «

»: «العالِم» به معنی دانشمند و «العالَم» به معنی جهان است؛ با توجه به معنی، در این جمله «العالَم» صحیح است. گزینۀ «
سخت

) / «َقد َصرَّحوا»: تصریح کرده اند، به صراحت گفته اند / «المدرسۀ الّتی»: «بعُض»: برخی (بعضی) از / «علماء تاریخ الفنَّ»: بزرگان تاریخ هنر (رد گزینه هاي  و   10

) / «هی ) / «أعظم الفوائد»: (ترکیب اضافی) بزرگ ترین فایده ها (رد گزینه هاي  و  مدرسه اي که / «کانُوا ِاکتَسبُوا»: (ماضی بعید) کسب کرده  بودند، به  دست آورده بودند (رد گزینه هاي  و 
مدرسۀ الفقر»: همان مدرسۀ فقر (تهیدستی) است.

سخت
 11

 

   و  را در ضابطه تابع جایگذاري می کنیم

سخت
اگر اعضاي مجموعه ي  را  و اعضاي مجموعه ي  را   در نظر بگیریم، تابع مورد نظر  می تواند به صورت هاي زیر باشد:  12

1243

1

2

3

1

2

3

12

2414

3

1 1 3 1
1 3

1 1 5 2
1 3

3
5

3 5
2 2

1
4

1
4

3

1 1 2 1 123 4

23 3

4
2

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 31 2 3

1 2 3 1 2 34 5
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   و  را در ضابطه تابع جایگذاري می کنیم

اگر اعضاي مجموعه ي  را  و اعضاي مجموعه ي  را   در نظر بگیریم، تابع مورد نظر  می تواند به صورت هاي زیر باشد:

1 1 223 4

23 3

4
2

1 2 3 11 2

1 2 3 14 5
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سخت
اگر رابطه ي  تابع باشد، دو زوج مرتب  که داراي مؤلفه اول یکسان می باشند. باید مؤلفه دوم یکسان نیز داشته باشند، پس داریم:  13

حال با توجه به این که  می باشد. تابع را به این صورت می نویسیم:

حال براي این که رابطه تابع باشد باید مؤلفه دوم دو زوج مرتب  نیز با یکدیگر برابر باشند، داریم:

سخت
چون دو زوج مرتب  و  داراي مؤلفه ي اول یکسان می باشند، پس براي تابع بودن می بایست مؤلفه ي دوم یکسان نیز داشته باشند. پس  14

داریم:

 پس به ازاي   داریم:  

دو زوج مرتب  و  نیز داراي مؤلفه ي اول یکسان می باشند، پس می بایست مؤلفه ي دوم یکسان نیز داشته باشد.

سخت
 15

متوسط
در رابطۀ  شرط تابع بودن این است که هیچ دو زوج مرتب متمایز با مؤلفه هاي اول برابر در آن وجود نداشته باشد. چون دو زوج مرتب  و   16

 داراي مؤلفۀ اول برابرند لذا می بایست مؤلفه هاي دوم آن ها نیز برابر باشند.

  

  

از طرفی دو زوج مرتب  و  نیز داراي مؤلفه هاي اول برابرند، لذا داریم:

  

  

پس این رابطه فقط به ازاي  تابع است، حال داریم:

  
سخت

با توجه به ضابطۀ تابع، ابتدا مقادیر تابع را به ازاي  و  می یابیم که با این کار  و  به دست می آیند و با داشتن  مقدار  نیز به دست  17
می آید.

  

  

  

 یا 

  

  

 

سخت
به مجموعۀ مؤلفه هاي اول زوج هاي مرتب دامنه گفته می شود.  18
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به مجموعۀ مؤلفه هاي دوم زوج هاي مرتب برد گفته می شود.

براي اینکه دو مجموعه برابر باشد، دو حالت زیر اتفاق خواهد افتاد:

که در هر دو حالت  عدد  خواهد بود.

که با توجه به ضابطۀ داده شده  برابر عدد  خواهد بود.

سخت

در گزینه هاي  روي  قدر مطلق و توان زوج وجود دارد که در این صورت به ازاي هر مقدار براي  دو مقدار براي  به دست می آید. بنابراین هیچ یک از  19

آن ها معرف ضابطۀ تابع نمی باشند. گزینۀ  نیز نادرست است. زیرا به ازاي هر مقدار براي  با توجه به عالمت  پشت  دو مقدار متفاوت براي  به دست می آید. بنابراین فقط گزینۀ 
صحیح است.

متوسط

 20

متوسط

،  کاهش یابد. بنابراین تنها در گزینۀ  به دلیل این که ضریب  منفی است. هر چه مقدار  بزرگ تر شود، مقدار  تابع نزولی، تابعی است که در آن با افزایش   21

 کوچک تر می شود. در نتیجه این تابع نزولی است.
متوسط

براي تعیین دامنه ابتدا عبارت زیر رادیکال را بزرگتر یا مساوي صفر قرار می دهیم. یعنی:   22
و سپس مخرج را مساوي صفر قرار می دهیم تا ریشه هاي مخرج را به دست آوریم و از اشتراك این دو دامنه را تعیین می کنیم:

پس  باید  باشد، چون به ازاي آن مخرج صفر می شود. بنابراین به طور کلی دامنۀ تمام اعداد بزرگتر یا مساوي  و مخالف  می شود. یعنی:

متوسط
چون رادیکال با فرجۀ زوج در مخرج است. زیر رادیکال را فقط بزرگتر از صفر قرار می دهیم:  23

این نامعادله هیچ جوابی ندارد. چون هیچ عددي از قدرمطلق خودش بزرگ تر نمی شود.
سخت

تردید مربوط به پاك سازي داده ها می باشد.  24
متوسط

برد یک تابع همان مقادیر  است بنابراین ضابطه داده شده یکبار برابر  و بار دیگر برابر  خواهد شد.  25

 پس دامنه تابع به  صورت  می باشد و مجموع اعضاي آن برابر خواهد بود با:

    مجموع اعضا
سخت

ابتدا داده ها را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم:  26

متوسط

ارائۀ نمودارها و جدول ها  گام چهارم (تحلیل داده ها)  27

انتخاب شیوة اندازه گیري مناسب  گام دوم (طرح و برنامه ریزي)

ایده هاي جدید  گام پنجم (بحث و نتیجه گیري)
متوسط
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 28

) برابر است پس باید مؤلفۀ دوم آن ها نیز باهم برابر باشند، داریم: ) و (  بنابر تعریف تابع، چون مؤلفۀ اول دو زوج (

سخت
 29

متوسط
 30

 تعداد کاال  قیمت هرکاال  تابع درآمد ابتدا تابع درآمد شرکت را به دست می آوریم:
 حال تابع سود برابر اختالف تابع هزینه و درآمد می باشد:

 (تابع سود)
 حال نمودار تابع سود را با توجه به جدول زیر رسم می کنیم:

x

y

5000_
100

 

متوسط

» نیز می تواند صحیح باشد. . گزینه ي « ، شاخص دهک دهم  ، شاخص دهک هشتم  ،  شاخص دهک چهارم  شاخص دهک دوم   31
سخت

توزیع عادالنه ي درآمدها و کاهش فقر می تواند? انگیزه ي قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرایند توسعه ي سالم اقتصادي ایجاد کند.  32
- هرگونه سرمایه گذاري در زمینه ي آموزش و تامین اقتصادي- اجتماعی انسان ها، به افزایش بهره وري نیروي کار و افزایش درآمد ملی منجر می شود.

- در جامعه اي که بیشتر افراد آن در فقر به سر می برند و به ناامیدي و عدم اعتماد به خود دچارند ? حرکت به سمت توسعه ي اقتصادي با موانع جدي روبه رو خواهد شد.
متوسط

الف) متوسط امید به زندگی در  کشور با توسعۀ انسانی زیاد برابر با   سال است.  33

ب) در سال  تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور سودان حدود  دالر بوده است.

ج) حدود   جمعیت   میلیارد کرة زمین در کشورهاي توسعه یافته زندگی می کنند.  

سخت
 34
متوسط

 35
متوسط

 36
متوسط

37  

سخت
الف) هماهنگی سطح توسعه و سطح رشد درمورد بیشتر جوامع امروزي صادق است (مانند موزامبیک و نروژ) در این میان، برخی کشورها مانند چین و قطر استثنا  38

هستند.

،  و  است. ب) نرخ مرگ و میر نوزادان در موزامبیک، تولید ناخالص داخلی سرانۀ نروژ و نرخ باسوادي بزرگساالن در ایران به ترتیب برابر با 

) از امید به زندگی در موزابیک بیشتر است. ج) امید به زندگی در چین تقریبًا  سال (
سخت
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الف) هماهنگی سطح توسعه و سطح رشد درمورد بیشتر جوامع امروزي صادق است (مانند موزامبیک و نروژ) در این میان، برخی کشورها مانند چین و قطر استثنا

،  و  است. ب) نرخ مرگ و میر نوزادان در موزامبیک، تولید ناخالص داخلی سرانۀ نروژ و نرخ باسوادي بزرگساالن در ایران به ترتیب برابر با 

سھم دھک چھارم سھم دھک ھفتم 20 درصد

6٫5 سھم دھک ھفتم 20 درصد سھم دھک ھفتم

سھم دھک نھم 100 2 3٫5 5 6٫5

100 83٫5 سھم دھک نھم 16٫5

،  و  است. ،  و  است.62448ب) نرخ مرگ و میر نوزادان در موزامبیک، تولید ناخالص داخلی سرانۀ نروژ و نرخ باسوادي بزرگساالن در ایران به ترتیب برابر با  ،  و  است.ب) نرخ مرگ و میر نوزادان در موزامبیک، تولید ناخالص داخلی سرانۀ نروژ و نرخ باسوادي بزرگساالن در ایران به ترتیب برابر با  ،  و  است.84٫3ب) نرخ مرگ و میر نوزادان در موزامبیک، تولید ناخالص داخلی سرانۀ نروژ و نرخ باسوادي بزرگساالن در ایران به ترتیب برابر با  ب) نرخ مرگ و میر نوزادان در موزامبیک، تولید ناخالص داخلی سرانۀ نروژ و نرخ باسوادي بزرگساالن در ایران به ترتیب برابر با 
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الف) یکی از معیارهاي سنجش وضعیت توزیع درآمد، شاخص دهک هاست. از مهم ترین ابزارهاي رویارویی با نابرابري توزیع درآمد برقراري یک سامانه و نظام  39
مناسب و کارآمد مالیاتی است.

ب) انسان به مثابۀ مهم ترین عامل تولید به آموزش و تأمین اقتصادي – اجتماعی نیاز دارد و هرگونه سرمایه گذاري در این زمینه ها به افزایش بهره وري نیروي کار و در پی آن، افزایش درآمد ملی
منجر می شود.

ج) سطح حداقل معیشت (خط فقر) از یک کشور به کشور دیگر یا از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است و این امر منعکس کنندة تفاوت در نیازها است. افرادي که در زمانی یا کشوري فقیر
به شمار نمی روند، چه بسا در زمانی دیگر و یا در کشوري دیگر فقیر باشند. این مفهوم «فقر نسبی» نامیده می شود.

متوسط
الف) نرخ مرگ ومیر نوزادان در نروژ:  در هر هزار تولد  40

ب) نرخ امید به زندگی در موزامبیک:  سال

):  دالر  ج) تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران (به دالر  ثابت سال 

د) نرخ باسوادي بزرگساالن در ایران:  درصد
سخت

 41
گسنريتدسکیيبندماچبوینپر
--U-U-UU--UU--
نیششانزسبـبركزتاِنرتنسیا
--UUU-UU--UU--

توجه! نکته ي بسیار مهم
هرگز سه هجاي کوتاه کنار هم نمی آیند، اگر با چنین موقعیتی مواجه شدیم، یکی از آنها اختیار شاعري دارد و به احتمال زیاد باید مصوت کوتاهش بلند تلفظ شود.

ـ»  را در پایان ـِ در بیت مذکور هم هجاهاي پنجم اختالف دارند. در مصراع اول «ما»  امکان کوتاه تلفظ کردن ندارد. چون مصوت بلند«الف»   هرگز کوتاه تلفظ نمی شود، پس باید مصوت کوتاه «
کمله ي «نسترن ِ»  کش دارتر تلفظ کنیم.

متوسط
اختیار وزنی بیت دوم: آوردن فاعالتن به جاي فعالتن در هر دو مصراع + بلند بودن هجاي پایانی مصراع + ابدال.  42

اختیار زبانی بیت دوم: حذف همزه + تغییر کمیّت مصّوت کوتاه به بلند در هجاي سوم مصراع دوم.
بررسی سایر گزینه ها:

) اختیار وزنی: بلند بودن هجاي پایان مصراع گزینه ي (

) اختیار وزنی: بلند بودن هجاي پایان مصراع گزینه ي (

) اختیار زبانی: تغییر کمیّت مصّوت ها در هجاي ششم و یازدهم مصراع اول. گزینه ي (
متوسط

«چراغ افروختن از باد» تناقض دارد. بیت جناس تام ندارد.  43
تشریح گزینه هاي دیگر: 

: «پهلو زدن» کنایه از «برابري کردن» و «دست بردن» کنایه از «پیشی گرفتن» است. بیت به داستان حضرت موسی (ع) و سامري تلمیح دارد.  گزینه ي 

- مردمک چشم.  - انسان ها،  : «نرگس» استعاره از چشم است. «مردم» ایهام دارد:  گزینه ي 

: «غبار غم» تشبیه و «غزل آموختن از بلبل» تشخیص است. گزینه ي 
متوسط

در این بیت  اختیار زبانی هست.  44
در ترکیب اضافی «گرد لبت» کسرة اضافه بلند تلفظ می شود. در ترکیب «از آن» همزه حذف می شود. حرف «و» در «تازه و تر» بلند تلفظ می شود. در دو واژة «تر است» همزة «است» حذف می شود.

کسرة «ب» در «کاب» بلند تلفظ می شود. در واژه هاي «می خورد از» همزة «از» حذف می شود.
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: چهار مورد اختیار زبانی وجود دارد. در واژة «تو» مصراع اول مصوت کوتاه را بلند تلفظ می کنیم. حرف «و» در «خال و خط» بلند تلفظ می شود. کسرة اضافه در «خِط تو» بلند تلفظ می شود. گزینۀ «
حرف «و» در «حسن و مدار» بلند تلفظ می شود.

»: دو مورد اختیار زبانی هست. مصوت بلند «و» در «نیکویی» کوتاه تلفظ می شود. در «قدت از» همزة «از» حذف می شود. گزینۀ «

»: چهار مورد: حذف همزة «از» در «خرم شد از». مصوت کوتاه ُ- در واژة «تو» در هر دو مصراع بلند تلفظ می شود. همزة «از» در «فرخ شد از» حذف می شود. گزینۀ «
سخت

» هیچ اختیار شاعري ندارد. بیت گزینۀ «  45
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: تغییر کمیت مصوت در هجاهاي سوم و یازدهم مصراع دوم گزینۀ «

»: سه بار حذف همزه در مصراع اول و تغییر کمیت مصوت در هجاي دوازدهم مصراع دوم گزینۀ «

»: بلند بودن هجاي پایان مصراع اول و تغییر کمیت مصوت در هجاهاي سوم و یازدهم مصراع دوم گزینۀ «
متوسط

- وزن (فعولن فعولن فعولن َفَعَل) : هجاي  مصرع اول (ُو)  46

- وزن (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) : هجاي  مصرع اول (ِر)

- وزن (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن) : هجاي  مصرع اول (ِر)

2٫3

55٫1

201115090

84٫1

1

3

4

1

212

3
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1

2
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- وزن فاعالتن فعالتن فعالتن َفعلن
سخت

47  وزن گزینه ها و مقایسۀ آن با هجاي سو:

، مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل   |    |    |    و 

گزینۀ  وزن: مستفعُل مفعولن، مستفعُل مفعولن   |    |    |  

- مفاعلن فعالتن مفاعلن َفَعلن      گزینۀ 

سخت

( وزن همۀ بیت ها: مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل (   48
اختیارات گزینه ها:

- تبدیل بلند به کوتاه: هجاي  مصراع دوم (زي) ؛ تبدیل کوتاه به بلند: هجاي  (ِي)

- تبدیل بلند به کوتاه: هجاي  مصراع اول (یی)؛ حذف همزه هجاي آخر.

؛ تبدیل کوتاه به بلند هجایی  مصراع دوم (ِل) - حذف همزه هجاي  و 

- اختیار زبانی وجود ندارد.
سخت

بررسی گزینه ها:  49

، آب و آتش تضاد معنایی دارند اما در این بیت، یکدیگر را نقض نمی کنند. در گزینۀ 

، دو ترکیِب فقیراِن ُمنعم و گدایاِن شاه به کار رفته است. ُمنعم به معنی دارا و ثروتمند است که به فقیر نسبت داده شده، و آن را نقض می کند. همچنین شاه بودِن گدا نیز تناقض دارد. در گزینۀ 

، دولت به معنی سعادت و ثروت و توانمندي است و فقر که به عنوان مضاف الیه در کنار آن آمده، با آن تناقض دارد. در گزینۀ 

، ترکیب فریاِد بی صدا تناقض دارد. بنابراین همۀ گزینه ها، به جز گزینۀ  پارادوکس دارند. در گزینۀ 
سخت

الف) میش و گرگ: تضاد  - میش و پیش: جناس  50
ب) عیان و نهان: تضاد  - عیان و بیان: جناس

متوسط

مشک سیاه: استعاره از سیاهی داخل گل الله / ُدّر ثمین: استعاره از قطرات شبنم و باران  51
متوسط

وزن صحیح بیت:  (مستفعلن  مفاِعُل  مستعفلن  ُفعل)  52
سخت

«از غم شاد بودن» تناقض / در این بیت جناس دیده نمی شود.   53
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

»: «مصراع دوم مصداقی در مصراع اول دارد.» اسلوب معادله / «خریداري، متاع و ارزان» تناسب گزینۀ «

- هر یک از جمله هاي قرآن (تناسب با تفسیر)/ نغمۀ حروف: مصوت «آ» - نشانه (معناي مورد نظر شاعر)  »: «آیت» دو معنا دارد:  گزینۀ «

»: «دیدة انتظار را دام امید کرده ام» و «دام امید» تشبیه / «قدم بر روي چشم گذاشتن»: کنایه گزینۀ «
سخت

در این بیت آرایۀ تشبیه وجود ندارد. حسن تعلیل: شاعر سفید رویی جمع را دست به دامن شدن شب دانسته است.   54
سخت

دست کرم ابر: استعاره و تشخیص/دانۀ امید: تشبیه  55
دست و است: جناس

سخت

تقطیع بیت سؤال:  56
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دقّت کنیم! در این بیت می توانیم «بگشا» و «نگشاد» را به صورت ساکن بخوانیم که در آن صورت با دو ابدال رو به رو خواهیم بود.
بررسی سایر گزینه ها:

) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ) مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن                          ) فعالتن فعالتن فعالتن فعلن                          
سخت

- معامله که با بازار تناسب دارد / در بازار افتادن: کنایه / گل به بازار افتاده: تشخیص - عشق  تشبیه مژگان به خار گلستان / سودا: ایهام تناسب   57
سخت

 58
متوسط

 59
متوسط

 60
متوسط

بوستان یا سعدي نامه در قالب مثنوي و در  باب است و گلستان سعدي نثر مسّجع آمیخته به شعر است و در  باب نگارش یافت.  61
متوسط

« اکسیر عشق »: تشبیه بلیغ اضافی است. / « روي زرد شدن » کنایه از چهره و سیماِي عارفانه یافتن [و از نگاِه آنان که عشق را نمی شناسد، کنایه از الغر و تکیده  62
شدن] و « زر شدن » کنایه است از با ارزش و ارجمند شدن / « زرد » و « زر » جناس ناقص افزایشی / مس: استعاره از وجود

متوسط
بررسی تشبیه در سایر گزینه ها:   63

): دانۀ انسانیت  اضافۀ تشبیهی  تشبیه انسانیت به دانه         گزینۀ 

): چون شمع            گزینۀ  

): چو من گزینۀ  
متوسط

64  بیت صورت سؤال با گزینۀ دو منطبق است:
َشد  ِب  گی  تیآ  ِب  رو  با بی  َن  صی  َبز 
َهم  َن  دا  َردنا  ر  یا  ِدرهر  ِك  او  دي

امّا دیگر گزینه ها چنین اند:

 
مو   ِم    نیـن    شدِد  َا  می  َرلعی  ِد  مو  لو
ـَ    نیـن   شدال  ـُـ  پا  یینعا  َل  ِم  با عن   ب

:( گزینۀ (

 
ـِ  ماندیا  ُر  غم  َدرِدل  ِب  دس  ِت ِدل  ب

ـِ  ماندپا  ُي  پا  درخا  َر  من  در ِگل  ب
:( گزینۀ (

  
ِي  َمس  تانِن  ِس  جان  هاِبـ  یا  اي  مو

ـِ  بی  نن  دي ِي  َمس  تانِش  ـُـ  سو  دا ب
:( گزینۀ (

د  ُك  نیدَق َف سا زا ِك  َم  را ازمن  َن  گو  یم 
د  ُك  نیدُي  ِد  لم  شا ِد  ِب  با  غیَق  َف  سم  بُر

:( گزینۀ (

سخت
در این مصراع «گل رخسار» یک تشبیه بلیغ اضافی است که «رخسار» مشبّه و «گل» مشبّهٌ به است.  65

متوسط
در این گزینه هدایت به چراغ تشبیه شده است. نوع تشبیه آن فشردة ترکیبی یا بلیغ اضافی است.  66

«چشم دل» و «گوش جان» اضافه استعاري، و«پاي تغابن» اضافۀ اقترانی است.
متوسط

» ادات تشبیه نیست. واژه هاي «چون» و «چو» زمانی ادات تشبیه محسوب می شوند که به معنی مثل و مانند باشند. اگر این دو واژه در واژه ي «چون» در گزینۀ «  67

» «چون» به معنی «هنگامی که» است و معانی «زیرا که»، «هنگامی که» «اگر» «به علّت اینکه» «از آنجایی که» «چگونه» «وقتی که» و «زمانی که» به کار روند، ادات تشبیه محسوب نمی شود. در گزینۀ «

ادات تشبیه محسوب نمی شود. در گزینه هاي  و  و  «چون» به معنی «مثل و مانند» و ادات تشبیه است.
سخت

ـِـ + مشبّه اضافه ي تشبیهی    مشبّهٌ به + ـ  68
متوسط
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» ادات تشبیه نیست. واژه هاي «چون» و «چو» زمانی ادات تشبیه محسوب می شوند که به معنی مثل و مانند باشند. اگر این دو واژه در واژه ي «چون» در گزینۀ «

» «چون» به معنی «هنگامی که» است و » «چون» به معنی «هنگامی که» است وت اینکه» «از آنجایی که» «چگونه» «وقتی که» و «زمانی که» به کار روند، ادات تشبیه محسوب نمی شود. در گزینۀ « » «چون» به معنی «هنگامی که» است و2ت اینکه» «از آنجایی که» «چگونه» «وقتی که» و «زمانی که» به کار روند، ادات تشبیه محسوب نمی شود. در گزینۀ « ت اینکه» «از آنجایی که» «چگونه» «وقتی که» و «زمانی که» به کار روند، ادات تشبیه محسوب نمی شود. در گزینۀ «
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همۀ نویسندگان به جز  مورد صحیح است. سه اثر نادرست آمده:  69
تاریخ جهانگشا (عطا ملک جوینی)، تحفۀ االحرار (جامی)

اخالق جاللی (جالل الّدین دّوانی)
سخت

تشریح موارد نادرست:  70
الف) جامی، معروف ترین شاعر قرن نهم است.

ب) جامی مثنوي هایی به پیروي از نظامی سرود.
پ) دولتشاه سمرقندي از نویسندگان قرن نهم است.

سخت
با توجه به شاخص هاي زیر، مسئله ها به دو گروه «خوب تعریف شده» و «بد تعریف شده» تقسیم می شوند:   71

- شناسایی موقعیت اولیه

- فهرست اقدامات یا راهبردهاي در دسترس

- تعریف دقیق هدف

- امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف
متوسط

- در - در جریان حل مسئله، توانمندي ما محدود است.  - حل مسئله یک فرایند یا جریان تحت کنترل است.  - هدفمند است.  ویژگی هاي مسئله عبارتند از:   72
جریان حل مسئله مبدأ باید مشخص باشد.

سخت
تفکر عملی کامًال آگاهانه است؛ چون شخصی که در حال تفکر است از دانش گذشته بهره می برد و به آنچه می اندیشد آگاهی کامل دارد.  73

سخت
یکی از هدف هاي مهم نظام تعلیم و تربیت، پرورش افرادي است که بتوانند بر مسائل و مشکالت خود در زندگی روزمره غلبه کنند و اثر نهفتگی از دیرباز سنت  74

معمول حکما و دانشمندان بوده است.
متوسط

حل تمرین ریاضی براي یک ریاضی دان، مسئله نیست، چون او در این زمینه توانایی گسترده اي دارد.   75
متوسط

رد گزینه   آسان نیست.  76

رد گزینه    بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند.

رد گزینه    تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل هاي منطقی و درست منجر نمی شود.
سخت

رد گزینه   «انتقال» می گویند.  77

رد گزینه    تحت تأثیر عوامل گسترده اي است. 

رد گزینه   اثر تجربۀ گذشته، همیشه آسان کردن راه حل نیست.
متوسط

تأثیر یادگیري هاي گذشته بر حل مسئله را انتقال می گویند که همیشه تأثیر مثبتی ندارد و در انتقال منفی یادگیري گذشته موجب عدم موفقیت در حل مسئلۀ  78
جدید می شود. کودکان چون تجربۀ کمتري دارند، کمتر در معرض پدیدة انتقال قرار می گیرند.

سخت
- نادیده گرفتن حل مسئله براي مدت زمانی خاص (نهفتگی) - نوع نگاه به مسئله  - تجربۀ گذشته (انتقال)  عواملی که بر حل مسئله تأثیر می گذارند:   79

تأثیر انتقال، همیشه آسان تر کردن مسئله نیست.
سخت

تشخیص مسئله به عنوان یکی از مراحل حل مسئله مستلزم تشخیص دقیق هدف است، در نتیجه، وقتی هدف روشن نباشد، درك ما از مسئله ناقص خواهد بود.  80
متوسط

میرازاعسکرخان ارومی افشار نخستین فرد ایرانی است که عضو فراماسونرها شد.  81
متوسط

ماجراي نوز بلژیکی در زمان مظفرالدین شاه اتفاق افتاد.  82
متوسط

شیخ فضل اهللا نوري با حضور خود بر استحکام قیام مهاجرت کبري افزود.  83
سخت

جنگ روسیه و ژاپن موجب گرانی قند در زمان مظفرالدین شاه شد.  84
سخت

یکی از گروه هاي اجتماعی عصر قاجار که در شهرها و روستاها زندگی می کردند، روحانیون بودند.  85
متوسط

در نتیجۀ دخالت و تهدید نظامی روسیه دولت ایران مجبور شد به رغم مخالفت نمایندگان مجلس شوراي ملی، کارشناسان آمریکایی را برکنار و روانۀ کشورشان  86
کند.

سخت
فقدان سازمان اداري -  نظامی کارآمد و مشکالت اقتصادي و مالی موجب شد که منتقدان محلی به ویژه سران ایالت در مناطق مختلف کشور قدرت خود را  87

گسترش دهند و حاکمیت دولت مرکزي را متزلزل کنند، برخی از آنان حتی با مأموران دولت هاي خارجی مانند انگلستان رابطه برقرار کرده و خود را تحت حمایت آنان قرار دادند.
سخت
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در نتیجۀ دخالت و تهدید نظامی روسیه دولت ایران مجبور شد به رغم مخالفت نمایندگان مجلس شوراي ملی، کارشناسان آمریکایی را برکنار و روانۀ کشورشان

فقدان سازمان اداري -  نظامی کارآمد و مشکالت اقتصادي و مالی موجب شد که منتقدان محلی به ویژه سران ایالت در مناطق مختلف کشور قدرت خود را
 هاي خارجی مانند انگلستان رابطه برقرار کرده و خود را تحت حمایت آنان قرار دادند.

www.alirezaafshar.org



مجلس مشروطه خواهان دادگاه ویژه اي براي مجازات مخالفان مشروطه تشکیل داد. این دادگاه شیخ فضل اهللا نوري و چند نفر دیگر را به اعدام محکوم کرد.  88
متوسط

هنر تئاتر به سبک اروپایی در دورة قاجار به همت دانشجویان اعزامی به اروپا، در ایران گسترش یافت. میرزا علی اکبر خان مزین الدوله (نقاش باشی)، به دستور  89
ناصرالدین شاه یک تاالر نمایش ساخت.

متوسط
واردات بی رویۀ کاالهاي خارجی، امضاي عهدنامه هاي مختلف، گسترش بیکاري و فقر عمومی، بروز قحطی هاي بزرگ و کمبود آذوقه از عوامل تضعیف اقتصاد  90
کشور در دورة قاجار و زمینه ساز انقالب مشروطیت هستند. این عوامل منجر شد که دولت با باال بردن مالیات ها و افزایش استقراض از روسیه و انگلستان (نه فرانسه)، شرایط را بهبود بخشد، ولی

ناموفق بود.
سخت

نخستین لوکوموتیوهاي مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شد و قطارها را در بین شهرها به حرکت در آورد و این کشور را به زادگاه قطار تبدیل کرد.  91
سخت

مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی  حمل و نقل جاده اي است.  92

سخت

مسیر جلفا – تبریز ( کیلومتر) تنها خط برقی کشور می باشد.  93
متوسط

اختراع چرخ همچون کشف آتش تحول بزرگی در زندگی انسان هاي تمدن هاي کهن پدید آورد.  94
متوسط

95  در روند تولید قطارها از گذشته تا به امروز لوکوموتیوهاي بخاري به تدریج جاي خود را به لوکوموتیوهاي دیزلی دادند.
سخت

96  کیلومتر، مجموع خطوط ریلی ایران در سال  بوده است.
متوسط

97  غلط

) بیش از  برابر یک کامیون  TEU با ظرفیت  میلیون بشکه می تواند حدود  برابر یک کامیون بار حمل کند و یک کشتی کانتینري ( پانا ماکس (VLCC) یک کشتی نفتکش
ظرفیت حمل دارد.

متوسط

حدود  کامیون،  میلیون بشکه نفت را حمل می کنند.  98
سخت

در بنادر ایران در سال  بیش از  میلیون تن بار توسط کشتی حمل شده است.  99
متوسط

تشریح عبارت هاي نادرست:  100

الف) در سال  میالدي بیش از  میلیون کیلومتر خط لوله در سراسر جهان وجود داشته است.

ب) در سال  پرترددترین بنادر مسافري کشور به ترتیب بنادر قشم، شهید حقانی، چارك و خرمشهر بودند.

،  هزار تن بار در حمل و نقل هوایی ایران جابه جا شده است. د) در سال 
سخت

سدهاي متعدد احداث شده بر روي رودهاي حوضۀ زاگرس براي جلوگیري از طغیان رودها، تولید برق آبی، تنظیم آب مورد نیاز اراضی کشاورزي، استفادة  101
صنعتی و تأمین آب مورد نیاز شهرها و روستاها بوده است.

متوسط
دریاي خزر را به نام هاي متعددي نامیده اند که عبارت اند از: دریاي مازندران، دریاي کاسپین، دریاي قزوین، دریاي گیالن، دریاي دیلم، دریاي گرگان، دریاي  102

هیرکان و دریاي طبرستان.
سخت

الف)عمیق ترین نقطه ي دریاچه ي ارومیه در شمال غربی آن است.  103
ب) از جمله دالیل  اهمیت دریاچه ي ارومیه، وجود جزایر متعدد در آن است که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است و همچنین در اطراف دریاچه، امالح و رسوباتی است که براي درمان امراض

پوستی مورد استفاده قرار می گیرد.
پ) تغییرات زمین ساختی بستر دریاچه به شکل باال آمدن کف دریاچه از دالیل خشک شدن این دریاچه است.

سخت
در ایران بیشترین بارش ها در اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار رخ می دهد، به این دلیل هر چه به پایان این دوره نزدیک تر می شویم، آب  دهی رود ها بیش   104
تر می شود. در کوهستان هاي نزدیک به مناطق گرم و خشک که گاهی بارش هاي کوتاه و اتفاقی رخ می دهد، نوعی کانون آبگیر موقت شکل می گیرد که آن ها را کانون هاي اتفاقی می نامند. دریاي

خزر به دلیل وسعت زیاد، نام دریا را گرفته است.
متوسط

این که «با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد» یک اصل هواشناسی است ولی بررسی تاثیر این رابطه بر مکان و زندگی انسان در حوزه ي آب و هواشناسی است.  105
علم اقتصاد تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، نظام هاي اقتصادي و عرضه و تقاضا را مطالعه می کند و جغرافیاي اقتصادي به چگونگی معیشت گروه هاي انسانی در مکان هاي مختلف در رابطه

با محیط زندگی شان می پردازد.
متوسط

انسان و محیط دو عامل مهم در علم جغرافیا است. محیط طبیعی، مجموعه اي متعادل است. با ورود انسان، زمینه هاي تغییر در محیط فراهم می شود.  106
متوسط
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در ایران بیشترین بارش ها در اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار رخ می دهد، به این دلیل هر چه به پایان این دوره نزدیک تر می شویم، آب  دهی رود ها بیش 
تر می شود. در کوهستان هاي نزدیک به مناطق گرم و خشک که گاهی بارش هاي کوتاه و اتفاقی رخ می دهد، نوعی کانون آبگیر موقت شکل می گیرد که آن ها را کانون هاي اتفاقی می نامند. دریاي

این که «با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد» یک اصل هواشناسی است ولی بررسی تاثیر این رابطه بر مکان و زندگی انسان در حوزه ي آب و هواشناسی است.
علم اقتصاد تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، نظام هاي اقتصادي و عرضه و تقاضا را مطالعه می کند و جغرافیاي اقتصادي به چگونگی معیشت گروه هاي انسانی در مکان هاي مختلف در رابطه

انسان و محیط دو عامل مهم در علم جغرافیا است. محیط طبیعی، مجموعه اي متعادل است. با ورود انسان، زمینه هاي تغییر در محیط فراهم می شود.
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موارد مشخص شده در خبر زیر:  107
- سران کشورهاي ساحلی دریاي خزر: چه کسانی؟

- در قزاقستان: کجا؟
- پروتکل همکاري: چه چیز؟

- مبارزه با تروریسم در دریاي خزر، مبارزه با جرائم سازمان یافته و پیشگیري از حوادث در دریا: چرا؟
سخت

با افزایش هر  متر ارتفاع، در الیۀ تروپوسفر جو زمین، دماي هوا به طور میانگین حدود  درجۀ سانتی گراد کاهش می یابد. پس در نواحی کوهستانی  108
کشور، آب وهوا سردتر و در دشت هاي داخلی کشور، که ارتفاع کمتري دارند آب وهوا گرم تر است.

سخت
الف) حوضۀ آبریز قره قوم   ب) حوضۀ آبریز دریاي خزر  109

سخت
الف) سؤال «چه چیز» بر ماهیت هر پدیده یا مسئله داللت دارد.  110

ب) سؤال «چطور» به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می پردازد.
پ) سؤال «چه کسی» یا «چه کسانی» روابط متقابل انسان و محیط را مورد توجه قرار می دهد.

متوسط
111  توضیح گزینه هاي نادرست:

: این نوع تاریخ نگاري در دوره ي باستان رایج نبود.

: فرمانروایان بزرگ و کوچک به منظور ثبت و ضبط رویدادها دوران خود معموال افراد ادیب و دانشمند را تشویق و مامور به تدوین این رویدادها می کردند.

: فتوحات شاهی یکی از کتاب هاي مشهور تک نگاري می باشد.
سخت

 112
متوسط

متن داده شده کامًال صحیح است و غلط ندارد.  113
متوسط

از برجسته ترین آثاري که به این شیوه تألیف شده است می توان به کتاب تجارب االمم ابوعلی مسکویه، تاریخ بیهقی و مروج الذهب مسعودي اشاره کرد.  114
متوسط

کتاب جامع التواریخ تألیف خواجه رشیدالدین فضل اهللا همدانی از آثار مهم تاریخ هاي عمومی مربوط به عهد ایلخانان می باشد.  115
توضیح نکات درسی: 

- تاریخ هاي منظوم نام برد. - تک نگاري   - تاریخ سلسله اي   - تاریخ محلی   - تاریخ عمومی   کتاب هاي تاریخی تألیف شده در دوران ایران اسالمی داراي تنوع زیادي است که می توان از: 
سخت

امام حسن (ع) براي مقابله با معاویه، همراه با سپاهی که فرماندهی آن را قیس بن سعد بن عبادة انصاري به عهده داشت از کوفه خارج شد.  116
یکی از فتوحات مهم مسلمانان در زمان بنی امیه، فتح اسپانیا (اندلس) به دست سردارانی چون طارق بن زیاد و موسی بن نُمیر بود. سپاهیان اسالم حتی مناطقی از جنوب فرانسه را نیز تصرف کردند

اما سرانجام در نبردي بزرگ از مسیحان شکست خوردند و به اسپانیا عقب نشینی کردند.
متوسط

عرب گرایی امویان و تحقیر و تبعیض هایی که نسبت به مسلمانان غیرعرب، به خصوص ایرانیان روا می داشتند، یکی از عوامل مهمی بود که زمینۀ گرایش آنان  117
را به مخالفان خالفت بنی امیه به خصوص اهل بیت پیامبر فراهم آورد.

سخت
یکی از با دوام ترین دانشگاه هاي دنیاي اسالم به نام االزهر توسط فاطمیان در شهر قاهره شکل گرفت. هدف اساسی فاطمیان از ایجاد مراکز علمی و آموزشی  118

بزرگف تربیت عالمان و داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی و دیگر معارف بود.
سخت

تشریح عبارت هاي نادرست:   119
(پ) توزیع عطایا در دورة خلیفۀ دوم عمر انجام شد.

(ت) بذل و بخشش ها از بیت المال در دورة خلیفۀ سوم بود.
سخت

» مربوط به عبیداهللا مهدي است. توضیح گزینۀ «  120
متوسط

معنازدایی با آگاهانه بودن کنش انسانی ارتباط دارد.  121
خالقیت زدایی با ارادي بودن کنش انسانی ارتباط دارد.

ارزش زدایی با هدف دار بودن کنش انسانی ارتباط دارد.
متوسط

تأکید افراطی بر نظم به تدریج سبب می شود افراد بدون آنکه بدانند این نظم براي تحقق چه ارزش ها و آرمان هایی است، آن را رعایت کنند.  122
متوسط

قابل توضیح نبودن بسیاري از کنش هاي عاطفی، هنري، اخالقی و مذهبی با رویکرد پوزیتیویستی (تبیینی)، سبب شده کسانی که تنها روش هاي تجربی را معتبر  123
می دانند، با انکار ارزش هاي عاطفی، اخالقی، مذهبی و ... دچار اخالق گریزي شوند.

«در متن باال دو اشتباه وجود دارد.»
متوسط
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تأکید افراطی بر نظم به تدریج سبب می شود افراد بدون آنکه بدانند این نظم براي تحقق چه ارزش ها و آرمان هایی است، آن را رعایت کنند.

 بسیاري از کنش هاي عاطفی، هنري، اخالقی و مذهبی با رویکرد پوزیتیویستی (تبیینی)، سبب شده کسانی که تنها روش هاي تجربی را معتبر
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الف- صحیح است.  124
ب- کنش هاي اجتماعی انسان، معنادار و آگاهانه است و براي مطالعه آن ها باید سعی کرد از درون معناي آن ها را فهمید.

ج- جامعه شناسی تفهمی در قرن نوزدهم در کشور آلمان پدیدار شد و بر روي معناداري رفتار انسان ها تأکید کرد.
د- بوق زدن یک کنش انسانی است که علی رغم ظاهر یکسان در موقعیت هاي مختلف، معانی متقاوتی دارد.

سخت
: علت نادرست بودن گزینۀ   125

در رویکرد تفهمی جامعه شناس نمی تواند درباره درست یا غلط بودن عقاید و ارزش هاي مذهبی یا سیاسی، داوري کند و به نقد و اصالح آن ها بپردازد.
متوسط

جهان هاي اجتماعی مختلف معانی ذهنی و فرهنگی متفاوتی پدید می آورند، مانند مثالی که در سؤال مطرح شد.  126
متوسط

آشکار بودن نباید در جمله مطرح شود.  127
سخت

- عبارت اول:   نادرست:   هجدهم  نوزدهم  128
- عبارت دوم:   درست

- عبارت سوم:   نادرست:   غالب  برخی

- عبارت چهارم:   نادرست:   جامعه شناسی تفهمی-تفسیري  جامعه شناسی پوزیتیویستی
سخت

- 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.  129
- 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

- عدم توجه به عمق پدیده هاي اجتماعی  130
- نادیده گرفتن پیچیدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی

- فهم کنش هاي اجتماعی
سخت

پرسش هایی از قبیل اینکه آیا جهان هستی به همین جهان مادي محدود می شود؟ در پرسش هاي هستی شناسانه مطرح می شود.  131
متوسط

براي پیشگیري از تفرقه و تباه ساختن منابع و امکانات بشر باید به ارزش عدالت و قسط پایبند بود و آزادي و حریت انسان را از قید و بندهایی که مانع رسیدن  132
او به کمال و حقوق انسانی اش می شود، رها می کند.

متوسط
 133

سخت
در دیدگاه اول، نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی، ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب می کند.  134

متوسط
مفهوم آزادي از ویژگی هاي فرهنگ مطلوب جهانی است که براساس ارزش هاي جهان شمولی نظیر حقیقت، معنویت و عدالت معنا می یابد.  135

متوسط
آزادي باید براساس ارزش هاي جهان شمول دیگر مانند حقیقت، معنویت و عدالت به پرسش هایش پاسخ دهد.  136

، این سه ویژگی را وابسته به آزادي دانسته است. یعنی آزادي وابسته به سه ویژگی مطرح شده است اما در گزینۀ 
سخت

الف) هر فرهنگی در عمیق ترین الیه هاي خود به بنیادي ترین پرسش هاي بشر پاسخ می دهد، این پرسش ها و پاسخ هاي بنیادي، عقاید اساسی یا تصاویر بنیادي  137
هر فرهنگ را از انسان و جهان می سازند.

ب) آیا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟ : معرفت شناسانه
آیا جهان هستی به همین جهان مادي محدود می شود؟ : هستی شناسانه

سخت
الف) از منظر قرآن، هرگاه انسان اخالق الهی داشته باشد و جامعه نیز از فرهنگ توحیدي برخوردار باشد، جهان تکوینی درهاي برکات خود را به روي آن ها  138

می گشاید.
ب) اگر انسان از خود و جهان هستی شناخت درستی نداشته باشد، از تعامل صحیح با جهان هستی باز می ماند.

ج) نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی، ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب می کند.
سخت

» مرتبط است. قسمت «الف» با قسمت اول گزینۀ «  139

» به این موضوع اشاره شده است. پرسش قسمت «ب» هم پرسشی هستی شناسانه است که در قسمت دوم گزینۀ «
سخت

هنگامی که فردي اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می کند یا براساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می کند، به جهان فرهنگی وارد می شود.  140
هر فرهنگی نوع خاصی از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد به وجود می آورد و به همان نوع از عقاید و خصوصیات، اجازة بروز می دهد.

متوسط
امورمحسوس فقط شامل اموري هستند که در جهان مادي حضور دارند و پس نمی توان هر چیزي که در جهان هستی وجود دارد را محسوس دانست.  141

بررسی سایر گزینه ها:

: امور محسوس متعلق به جهان طبیعت هستند، نه ماوراءالطبیعه. گزینۀ 
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هنگامی که فردي اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می کند یا براساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می کند، به جهان فرهنگی وارد می شود.

امورمحسوس فقط شامل اموري هستند که در جهان مادي حضور دارند و پس نمی توان هر چیزي که در جهان هستی وجود دارد را محسوس دانست.
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: امور محسوس ممکن است به کمک ابزار و دستگاه قابل مشاهده باشند. گزینۀ 

: فرشتگان جزء امور نامحسوس هستند. گزینۀ 
سخت

امور محسوس را هم می توان با حواس درك کرد و هم با ابزار. شاید امر محسوسی به صورت مستقیم و بدون ابزار حس نشود، اما اگر امري با حواس قابل درك  142

( باشد، قطعًا با ابزار هم قابل درك است. ضمنًا برخی امور محسوس با حواس قابل درك هستند و دیگر نیازي به استفاده از ابزار نیست. (صحیح بودن گزینۀ 
سخت

شناخت انسان از جهان یک امر تدریجی است. به عبارت دیگر، ما از آغاز تولد همه چیز را نمی دانیم، بلکه گام به گام با پدیده هاي جهان آشنا می شویم؛ یعنی با  143
عمل آموختن و یادگیري، در مسیر شناخت پیش می رویم.

سخت
همین که ما فرضًا بپذیریم که هیچ چیز قابل شناخت نیست، همین مطلب خودش یک نوع شناخت است. شناختی که به ما می گوید هیچ چیز را نمی توان شناخت!  144

و این یک تناقض است.
سخت

بررسی سایر گزینه ها:  145

): معرفت شناسی به خود پدیدة شناخت می پردازد. گزینۀ (

): در گذشته بخشی از مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی مطرح می شد، نه تمام مباحث آن. گزینۀ (

): با وجود بدیهی بودن امکان معرفت، این امر چه در گذشته چه در حال مورد انکار قرار گرفته است. گزینۀ (
سخت

بسیاري از پدیده ها در جهان وجود دارند که براي انسان شناخته نشده است. انسان ممکن است در توانایی هاي خود براي شناخت شک کند، اما این شک غیر از  146
شک در امکان شناخت است.

متوسط
بررسی گزینه هاي نادرست:  147

»: افزایش پیوستۀ علم نشانۀ توانایی بشر در شناخت اشیاي پیرامونی است. » و « گزینه ها «

»: به علت بداهت معرفت، حتی با وجود اشتباهات در معرفت، انسان ها همچنان معتقد به قابل شناخت بودن جهان هستند. گزینۀ «
سخت

تشریح موارد نادرست:  148
الف) ممکن است ما در توانایی خود براي شناخت برخی امور شک کنیم و این شک غیر از شک در امکان اصل شناخت است.

ت) شک در اصل دانستن و همۀ دانسته ها امکان پذیر نیست و ممکن است کسی چنین نظري بدهد، اما گرفتار یک تناقض می شود.
سخت

تشریح موارد نادرست:  149
شناخت امري است که به تدریج حاصل می شود.

علی رغم گستردگی شناخت و فهم ما از جهان و خود، شناخت ها در مجموع محدود است.
سخت

شکاکیت مطلق امکان پذیر نیست و هم چنین ما کمترین تردیدي نداریم که اشیایی پیرامون ما هستند.  150
تشریح سایر گزینه ها:

) غلط (گاهی همین امر بدیهی یعنی شناخت، چه در گذشته و چه در زمان حال انکار شده است) - غلط (کسی به طور طبیعی در امکان اصل معرفت شک نمی کند.)  گزینۀ 

) درست - ممکن است ما در توانایی خود براي شناخت برخی امور شک کنیم؛ اما این شک، غیر از شک در امکان اصل شناخت است. گزینۀ 

) غلط (معرفت شناسی به خود پدیدة شناخت می پردازد) - غلط (بشر وجود اشتباه را به معناي ناتوانی در کسب معرفت تلقی نمی کند.) گزینۀ 
متوسط

تشریح سایر موارد:  151

: غلط (ما اشیا و پدیده هاي پیرامون خود را شناسایی می کنیم و از طریق این شناخت با آن ها ارتباط برقرار می کنیم.) - صحیح گزینۀ 

: صحیح - غلط (ما از آغاز تولد همه چیز را نمی دانیم؛ بلکه گام به گام با پدیده هاي جهان آشنا می شویم.) گرینۀ 

: صحیح -غلط (گاهی متوجه می شویم که بعضی از چیزهایی که فکر می کردیم آن ها را می دانیم، درست نبوده و ما در موردشان دچار خطا شده ایم.) گزینۀ 
متوسط

تشریح موارد نادرست:  152
د) ما از آغاز تولد همه چیز را نمی دانیم.

هـ) ما در توانایی خود براي شناخت امور شک می کنیم، اما این شک غیر از شک در امکان اصل شناخت است.
ز) معنا و مفهوم معرفت و شناخت چنان روشن است که نیازي به تعریف ندارد.

متوسط
فیلسوف در فلسفه هاي مضاف به بررسی مبانی آن علم می پردازد، نه مسائل آن.  153

متوسط
اگر کسی پدید آمدن هر چیزي از هر چیزي را ممکن بداند، این اصل سنخیت میان علت و معلول را انکار کند، به هیچ کاري اقدام نخواهد کرد.  154

متوسط
تکامل انسان فرآیندي طبیعی و غایتمند است. بنابراین بیت فوق به معناي انکار معناي سوم اتفاق است.  155

متوسط
در چندخدایی خلقت آگاهانه معنا ندارد. درواقع چندخدایی شکل دیگري از همان کفر و بی خدایی است.  156

متوسط
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اگر کسی پدید آمدن هر چیزي از هر چیزي را ممکن بداند، این اصل سنخیت میان علت و معلول را انکار کند، به هیچ کاري اقدام نخواهد کرد.
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هر دو در اینکه نقص را مالك نیازمندي معلول به علت دانسته اند، مشترکند.  157
دکارت نقص خودش را که نمی  تواند علت مفهوم نامتناهی باشد، بیان کرده است.

مالصدرا نیز نقص وجودي معلول که وابسته به علت است را ذکر کرده است.
متوسط

تقریر اول دکارت از برهان اثبات وجود خداوند مبتنی بر تقدم علت (وجود نامتناهی) بر معلول (وجود متناهی) است: من نمی توانم تصور وجود نامتناهی را از  158
خودم ایجاد کنم. چون من متناهی هستم و علت هر چیز باید از معلول قوي تر باشد.

سخت
برگسون، کرکگور و کاتینگهام نظراتی تقریبا مشابه دربارة خداوند دارند. آن ها ایمان و تجربه هاي معنوي درونی را دلیلی براي اثبات وجود خداوند دانسته و بر  159

اهمیت و ارزش ایمان قلبی تأکید ورزیده اند.
سخت

الف) شاخه هاي دانش فلسفه، آن دسته از دانش هاي فلسفی هستند که قوانین بنیادي وجودشناسی و معرفت شناسی را به محدوده هاي خاص منتقل می سازند و  160
قوانین بنیادي آن محدوده از وجود را بیان می کنند.

ب) آنچه در فلسفه هاي مضاف پذیرفته می شود، اساس و شالودة نظریات در علوم قرار می گیرد.
ج) منظور از معرفت شناسی، مطالعۀ توانایی انسان در شناخت هستی می باشد.

متوسط
بررسی گزینه ها:  161

) جمله انشایی (از نوع امري) – جمله انشایی (از نوع نهی)

) قضیه شرطی با ترتیب مقدم و تالی – قضیه شرطی با ترتیب مقدم و تالی

) قضیه شرطی با ترتیب تالی و مقدم – قضیه شرطی با ترتیب مقدم و تالی

) قضیه شرطی با ترتیب تالی و مقدم – قضیه شرطی با ترتیب مقدم و تالی
سخت

قضایاي شخصیه دو دسته هستند، دسته ي اول موضوع یک فرد مشخص است مانند ابوعلی سینا فیلسوف است دسته ي دوم موضوع یک مجموعه ي متناهی است  162

مانند امامان معصوم  نفر هستند.
سخت

بررسی گزینه ها:  163

) هیچ الف ب نیست  بعضی غیر ب الف است  هر غیر ب الف است. گزینه ي 

) هیچ الف ب نیست  هیچ ب الف نیست. گزینه ي 

) هیچ الف ب نیست  بعضی غیر ب الف است. گزینه ي 

) هیچ الف ب نیست  بعضی غیر ب الف است  بعضی الف غیر ب است. گزینه ي 

سخت
در قضایاي حملی، محمول همواره چیزي را درباره ي موضوع بیان می کند و ممکن است گاهی جاي موضوع و محمول در جمله تغییر کند.  164

سخت
در این قضیه «بلند ترین کوه جهان» اشاره به هیمالیا دارد که در آسیا واقع شده  است. پس هرچند خود مفهوم «بلند ترین کوه جهان» کلی است، اما موضوع قضیه   165

ي ما خاص است و محمول شامل افراد متعدد نمی گردد تا قضیه محصوره باشد.
سخت

نسبت «جمله» و «قضیه» عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا فقط جمله هاي خبري قضیه هستند. نسبت «حملی» و «شرطی» هم تباین است؛ زیرا هیچ قضیه  ي حملی،  166
قضیه ي شرطی نیست و برعکس.

متوسط
دو حالت در قضایاي محصوره رابطۀ متضاد دارند که بررسی می شود:  167

هر  الف ب است. (صادق)  هیچ الف و ب نیست (کاذب)  بعضی الف ب نیست. (نامعلوم)

هیچ الف ب نیست  هر الف ب است. (کاذب)  بعضی الف ب است. (نامعلوم)
توضیح نکات درسی:

در رابطۀ تداخل اگر قضیه کلی صادق باشد، قضیۀ جزئی هم حتمًا صادق است؛ اما اگر قضیۀ کلی کاذب باشد، قضیۀ جزئی می تواند صادق یا کاذب باشد؛ یعنی نامعلوم است.
از سویی دیگر و در این سوال، چون قضیۀ اول صادق بوده است و چون قضیۀ سوم نسبت به قضیۀ اول سنجیده می شود، پس قضیۀ سوم (متداخل) کاذب است.

متوسط
جملۀ خبري - سالبۀ کلی - قضیۀ شخصیه  168

متوسط
تشریح سایر موارد:  169

) فعل ربطی مربوط به جمالت ادبی است. گزینۀ 
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 صادق است؛ اما اگر قضیۀ کلی کاذب باشد، قضیۀ جزئی می تواند صادق یا کاذب باشد؛ یعنی نامعلوم است.
از سویی دیگر و در این سوال، چون قضیۀ اول صادق بوده است و چون قضیۀ سوم نسبت به قضیۀ اول سنجیده می شود، پس قضیۀ سوم (متداخل) کاذب است.
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) قضیه نیست. گزینۀ 

) نهاد و مسند و فعل ربطی مربوط به جمالت ادبی است. گزینۀ 
متوسط

اگر موضوع قضیه شخص یا چیز یا یک مجموعۀ معینی نباشد و شامل افراد و چیزهاي متعدد شود، به آن قضیه «محصوره» می گویند.  170
متوسط
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