
1   عّین ما فیه تأنیث الفعل واجب:

هاتنا طول العمر!    تعبت یدا هذا الفّالح بسبب العمل الکثیر!  اِستیقظت من الّنوم اُختی لصالة الصبح!    تحضر هذه الّتلمیذة کّل یوم فی صّفها!    ُتحاول لتربیتنا اُمُّ

2  عّین عائد الصلۀ منصوبًا:

 سیفوز و ینجح من ذّوق نفَسه صعوبات الحیاة!  َخسر من أورث غیَره المال الّذي اکتسبه بکّد الیمین! 

 خیر الناس من نهی نفسه عن المنکر قبل أن ینهی الناس عنه!  إنّنی کنت غارقۀ فی قراءة المطالب الّتی ُکتبت عن علماء األدب! 

3   عّین ضمیر الفصل:

 أخوك هو الّذي أحّق منک بالجّنۀ ألنّه یعمل بإخالص!   اُختی طبیبۀ حاذقۀ و هی تعمل فی المناطق البعیدة عن المدینۀ! 

 أصفهان هی مدینۀ کبیرة و الّناس یذهبون إلیها لزیارة معالمها األثرّیۀ!  علی الّطالب کّلهم أن یجتهدوا هم من بدایۀ الّسنۀ الدراسّیۀ إلی آخرها! 

4   عّین ضمیر الفصل:

ال یکشف اهللا عن أسرار عباده و هو یعلم کّل ما فی صدور الّناس! إّن العقالء هم الّذین ینظرون فی کّل أمر إلی عاقبته ثّم یبادرون به!

أّیتها الطالبات؛ علیکّن أنتّن أن تحافظن علی کرامتکّن فی المجتمع! إّن الطبیعۀ من مخلوقات اهللا و هی من مظاهر قدرته فی األرض!

عّین الخطأ (عن الضمیر العائد):  5

حّتی ال نُفلق األبواب الّتی تفتحها علینا بدون علم،  ؛ أظهر علینا حکمۀ األعمال الّتی تعمُله لنا،  یا ربَّ

و هذا هو الّذي یریده کُل إنسان فی کل األحوال!  و ال نفتح األبواب الّتی ُتغلقها علینا باإلصرار، 

عّین ما لیس فیه ضمیر الفصل:  6

المعّلمات هّن المشّجعات لتلمیذاتهنَّ علی اإلجتهاد!  لقد ساعدنی علی فهم هذه الّدروس من هو أفضل مّنی! 

کرة القدم هی الّتی یحَبها أکثر أبناء وطننا!  أعلمی أّن المّتقین هم األبطال فی حیاة البشر! 

7  عّین الخطأ (فی صیغۀ األفعال):

 ستأتی العّزة و العظمۀ بعد مقاومتنا فی الحرب!  ستصبح هذه األشجار مملوءة باألزهار فی الّربیع! 

 تساعدنی یداي فی کّل األعمال إن کانتا سالمتین!  یستفید کّل یوم هذه الّطفلۀ من األدویۀ حّتی یشفی! 

8  مّیز الخطأ:

 ساَعَد المؤمنتیِن فی الدرِس فاطمَۀ!  ُیَسَقی األشجاُر فی حدیقتنا کّل یوٍم! 

 الطالبُۀ فی هذه القریۀ تجتهُد فی درسها کثیراً!  عیُن االنساِن یحتاُج إلی نور مناسب کّل لحظِۀ! 

9   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ:
عّین عائد الّصلۀ محذوفًا:

 جاء الّضیوف و أکلوا کّل ما طبخته صاحبۀ البیت لهم!  الّذین یشتغلون بالمطالعۀ دائمًا علُمهم أکثر من اآلخرین! 

 یجب علّی أن أقوِم بواجباتی الدراسّیۀ الّتی عیَّنتها معّلمتی!  ربّنا یوّفقنا لما ُیحّب و یرضی و یهدینا إلی الّصراط المستقیم! 

10   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: 
عّین الضمیر العائد غیر مذکور:

 کنت أفهم کالم معّلمی الّذي اُحّبه و هو یحّبنی کذلک!  شّجعنا أصدقاءنا أن یعطوا الفقراء ما یحتاجون إلیه! 

 بعد سنوات کثیرة وصلنا إلی ما کّنا نُریده من قبل!  نحن نسعی أن نعمل بما طلب اهللا فی کتابه ِمّنا! 

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام قدیم 15 آذر

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 170

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1

هم أکثر من اآلخرین! 

ّ و یرضی و یهدینا إلی الّصراط المستقیم!  و یرضی و یهدینا إلی الصراط المستقیم!  و یرضی و یهدینا إلی الّصراط المستقیم! 

عنا أصدقاءنا أن یعطوا الفقراء ما یحتاجون إلیه! 

ّ نحن نسعی أن نعمل بما طلب اهللا فی کتابه ِمّنا!  نحن نسعی أن نعمل بما طلب اهللا فی کتابه ِمنا!  نحن نسعی أن نعمل بما طلب اهللا فی کتابه ِمنا! 

www.alirezaafshar.org



، مقدار  کدام است؟ در تساوي   111 3 5 59

841592900961

،  و  سه جمله ي متوالی از یک دنباله ي هندسی باشند، مقدار  کدام است؟ اگر   12
1
3

2
3

2

3469

مجموع چند جمله ي اول از دنباله ي هندسی  برابر با  است؟  132 4170

78910

در دنباله ي حسابی  اگر   و  باشد و جمالت اول و پنجم این دنباله به ترتیب برابر جمالت اول و سوم دنباله ي هندسی   14

 باشند و  باشد، جمله ي دوم دنباله ي هندسی کدام است؟

21125 2

2 2

6996

طبق الگوي حرکت آونگ گالیله، در مدت زمان  ثانیه نوسان طول آونگ چند واحد است؟  154

416212

در یک دنباله ي هندسی مجموع جمالت چهارم و پنجم    و نسبت مشترك    است. حد مجموع جمالت دنباله ي هندسی کدام است؟  16
8

81
1
3

1
2

234

در یک دنباله ي حسابی، مجموع جمالت چهارم و هشتم برابر با  و حاصل ضرب جمالت اول و ششم برابر با  می باشد. قدر نسبت دنباله  17
چقدر است؟

426

1423

در اثبات حکم   به روش استقراي ریاضی، اگر فرض به ازاي    نوشته شود، حکم استقراء کدام  18
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در یک دنباله ي حسابی، جمله ي هفتم و سیزدهم به ترتیب  و  می باشند. مجموع  جمله ي اول این دنباله کدام است؟  19468219

1316121613111276

در یک دنباله ي هندسی با نسبت مشرك بزرگ تر از یک، حاصل ضرب سه جمله ي ابتدایی  و مجموع آن ها  است. در این صورت جمله ي  20
چهارم دنباله کدام است؟

21619

8
3

27
2

133

عرض از مبدأ خطی که از نقطه ي  موازي خط گذرنده بر دو نقطه ي  و  رسم شود، کدام است؟  212 31 41 5

4234

، از ناحیه ي اول محورهاي مختصات، نمی گذرد؟ ، خط به معادله ي  به ازاي کدام مقادیر   22

هیچ مقدار  هر مقدار 
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مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
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عرض از مبدأ خطی که از نقطه ي  موازي خط گذرنده بر دو نقطه ي  و  رسم شود، کدام است؟  

4

، از ناحیه ي اول محورهاي مختصات، نمی گذرد؟

هیچ مقدار 
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جدول زیر مربوط به یک تابع خطی می باشد. مقدار  کدام است؟  23
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طول از مبدأ خطی که بر خط  عمود است و از نقاط  و  می گذرد، کدام است؟  242 332 5

3663

معادله ي خطی که بر خط  عمود بوده و از نقاط  و  می گذرد، کدام است؟  253 6 1
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کدام گزینه می تواند معادله ي خط  در شکل زیر باشد؟  26
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شیب خطی که از دو نقطه  ي  و  می گذرد   می باشد. معادله  ي این خط کدام است؟  272 132

2 52 52 55

، عمود بر خط گذرنده از نقاط  و  رسم می شود، کدام است؟ عرض از مبدأ خطی که از نقطه ي   281 22 60 1
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خط به معادله ي  و منحنی  یکدیگر را در نقاط  و  قطع می کنند. فاصله ي بین نقاط  و  چقدر است؟  293 1062

2702103 105 10

، موازي خط گذرا بر دو نقطۀ  و  رسم شده است. خط  محور  ها را با کدام عرض، قطع می کند؟ خط  از نقطۀ   302 30 52 1

2113

اگر  باشد، مقدار  کدام است؟  312 22

322 3

1 32 331 3

، کدام است؟ اگر  آن گاه   323 222 2

4 34 24 2 14 2 3

کدام تابع زیر، توانی محسوب می شود؟  33

3 38
4

2

13
33

اگر   و  و  عددي صحیح باشد، مقدار   کدام است؟  34

صفر
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221

تابع زیر که در یک جدول نمایش داده شده، با یک ضابطه ي (فرمول) ریاضی قابل نمایش است. مقدار  کدام است؟  35
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  و  و  عددي صحیح باشد، مقدار   کدام است؟

صفر

تابع زیر که در یک جدول نمایش داده شده، با یک ضابطه ي (فرمول) ریاضی قابل نمایش است. مقدار  کدام است؟  
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کدام گزینه نمایش یک تابع توانی است؟  36
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دامنه ي کدام تابع زیر، شامل تعداد کمتري از اعداد طبیعی است؟  37

3
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4
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42

اگر  باشد، آن گاه کدام گزینه نادرست است؟  382

1 1 22 2 4 12 2 31 2 1

اگر  باشد، در این صورت  کدام است؟  393 22 2

22 261

اگر  آن گاه،  کدام است؟  404 31 12 2

3 2226 2

خوشه هاي هجایی این بیت، کدام است؟         41
جاي غم باد هر آن دل که نخواهد شادت»   «شادي مجلسیان در قدم و مقدم توست  

  

 

شاعر در کدام بیت از اختیار وزنی «قلب» سود جسته است؟  42

  رفت و رها نمی کنی آمد و ره نمی دهی  از نظرت کجا رود ور برود تو همرهی 

آن چه نادیدنی ست، آن بینی   چشم دل باز کن که جان بینی

چه کنم؟ که هست اینها گل باغ آشنایی  ز دو دیده خون فشانم، ز غمت شب جدایی  

یک سخن از من بدان مرد سخندان برد  کیست که پیغام من به شهر شروان برد 

اولین رکن کدام بیت، مشمول اختیارات وزنی شده است؟  43

چنبر این فلک شعوذه گر بگشایید  به وفاي دل من ناله برآرید چنانک  

مهره ي پشت جهان یک ز دگر بگشایید  به جهان پشت مبندید و به یک صدمت آه 

ناودان مژه را راه گذر بگشایید  سیل خون از جگر آرید سوي باغ دماغ 

شد جگر چشمه ي خون چشم عبر بگشایید  خبر مرگ جگر گوشه ي من گوش کنید 

کدام بیت وزن دوري دارد؟    44

روز و شب، این طفل به نشو و نماست  دانه، چو طفلی است در آغوش خاك  

وز درون من نجست اسرار من  هر کسی از ظن خود شد یار من 

 ماه برآمد به صبح چون دم ماهی ز آب صبح برآمد ز کوه چون مه نخشب ز چاه  

نامور شو به فتوت چو خلیل  بت خود را بشکن خوار و ذلیل 

45  خوشه هاي هجایی و تقطیع ارکان یک مصراع از بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟   
   مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم  چون شبنم اوفتاده بدم پیِش آفتاب
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 هاي هجایی و تقطیع ارکان یک مصراع از بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟   
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نام وزن عروضی همه ي ابیات، به استثناي بیت .................. در کمانک مقابل آن درست آمده است.  46

بوي خوش تو هر که ز باد صبا شنید / از یار آشنا سخن آشنا شنید (مضارع مثّمن اخرب مکفوف محذوف)

نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید / فغان که بخت من از خواب در نمی آید (مجتّث مثّمن مخبون محذوف)

می وزد از چمن نسیم بهشت / هان بنوشید دم به دم می ناب (رمل مسّدس مخبون محذوف)

روي بنما و مرا گو که ز جان دل بر گیر / پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر (رمل مثّمن مخبون محذوف)

در کدام بیت اختیار وزنی ابدال به کار نرفته است؟  47

کان جا دل و جان و تن ما را خطري نیست ما در خطر افتادیم، از عشق چه گوییم    

وصل لب تو در خور هر بی خبري نیست عشق رخ تو بابت هر مختصري نیست    

دل برده اي از ما دل ما را اثري نیست هر چند َمه ما را از ما خبري نیست        

هرچند که آرام تو جز با دگري نیست بر تو بدلی نارم دیگر نکنم یاد         

کدام گزینه تقطیع هجایی مصراع اّول بیت زیر را به درستی نشان می دهد؟  48
 به سر موي ز من دور چرایید همه»  «من چو مویی و ز من تا به اجل یک سر موي

در کدام گزینه از اختیارات زبانی بیش تري استفاده شده است؟  49

 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

وزن بیت «ببرد هوش و طاقتت زن و مرد / تا تأّمل کنی به بام و دري» با کدام بیت یکسان است؟  50

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

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

 چو برخیزد آمد شد کاروانی  ندانی که ویران شود کاروانگه

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

کدام مورد جزو شاخص ترین درون مایه ها شعر فارسی در دوران نهضت مشروطه، نیست؟  51

توجه به علوم و فنون جدید که در واقع از ضرورت هاي اجتماعی و  فرهنگی پیشین نشأت می گرفت.

تخصیص تعلیم و تربیت نوین براي مردان و عدم توجه به آموزش زنان

قانون خواهی و ترویج اندیشه و نظامی مبتنی بر قانون

وطن به معناي سرزمینی که مردمانی داراي مشترکات قومی، زبانی و فرهنگی در آن زندگی می کنند.

کدام گزینه براي کامل کردن عبارت زیر، مناسب است؟  52
« ..................  مقارن صدور فرمان مشروطه و گشایش مجلس شوراي ملی، سردبیر روزنامه ي مجلس بود. حرفه ي روزنامه نگاري، در واقع بخشی از
زندگی سیاسی او بود. در پانزده سالگی راهی تهران شد و به خاطر آشنایی با  ..................  تخلص «امیري» را براي خود برگزید اما از جانب مظفرالدین

شاه به لقب  ..................  ملقب گردید و در سال 1335 هـ . ق بر اثر سکته درگذشت.»

میرزا حبیب قاآنی ـ حاجی میرزا آقاسی ـ حّسان العجم میرزا شفیع شیرازي ـ فتحعلی شاه ـ وصال

میرزا محّمد صادق امیري ـ امیر نظام گروسی ـ ادیب الممالک محّمد تقی بهار ـ امیر کبیر ـ ملک الشعرا

کدام گزینه براي کامل کردن متن زیر، به ترتیب مناسب است؟  53
«محّمد تقی بهار در دوران استبداد صغیر، روزنامه ي  ..................  و پس از آن از سال 1328 به بعد، روزنامه ي .................. را در مشهد منتشر کرد.»

خراسان ـ نوبهار دانشکده ـ خراسان نوبهار ـ دانشکده خراسان ـ دانشکده
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زندگی سیاسی او بود. در پانزده سالگی راهی تهران شد و به خاطر آشنایی با  ..................  تخلص «امیري» را براي خود برگزید اما از جانب مظفرالدین

ّمیرزا حبیب قاآنی ـ حاجی میرزا آقاسی ـ حّسان العجممیرزا حبیب قاآنی ـ حاجی میرزا آقاسی ـ حسان العجممیرزا حبیب قاآنی ـ حاجی میرزا آقاسی ـ حسان العجم

د صادق امیري ـ امیر نظام گروسی ـ ادیب الممالک

د تقی بهار در دوران استبداد صغیر، روزنامه ي  ..................  و پس از آن از سال 1328 به بعد، روزنامه ي .................. را در مشهد منتشر کرد.»

خراسان ـ نوبهار
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کدام گزینه براي محل نقطه چین زیر مناسب است؟  54
«امتیاز بزرگ تصنیف هاي  ..................  در آن است که او خود هم شاعر و موسیقیدان و هم صداي خوشی داشت و تصنیف را با مهارت و امتیازي بارز

براي بیان مقاصد و مضامین ملی به کار گرفت؟»

فرخی یزدي علی اکبر دهخدا عارف قزوینی ابوالقاسم الهوتی

متن زیر معرف کدام شاعر عصر بیداري است؟  55
وي حدود 1300 (هـ . ق) به دنیا آمد. خط را نیکو می داشت و با موسیقی آشنا بود و  صداي گرمی داشت. دوستی او با ایرج میرزا به دشمنی انجامید و
نتیجه اش هجونامه اي بود که ایرج براي او سرود با زمزمه ي مشروطه به آزادي خواهان پیوست و شعر و موسیقی را در خدمت انقالب درآورد وي

تصنیف سازي را ابداع نکرده اما تصنیف سازي عرصه ي هنري مسلم اوست.

ابوالقاسم الهوتی عارف قزوینی فرخی یزدي میرزاده ي عشقی

سراینده ي منظومه ي جمهوري نامه (بند آغازین آن، در زیر آمده است) که به دستور وثوق الدوله زندانی شده بود، که بود؟  56
که در این مملکت قحط الرجال است            ترقی اندر این کشور محال است
بر این مخلوق، آزادي وبـال اســتخرابی از جنوب و از شمال است

دریغ از راه دور و رنج بسیار

سیداشرف الدین گیالنی عارف قزوینی فرخی یزدي میرزاده ي عشقی

کدام شاعر معاصر ناصر خسرو بوده و ناصر خسرو او را مالقات کرده است؟  57

منجیک قطران تبریزي رودکی دقیقی

همه ي گزینه ها به جز گزینه ي  .................. درست است؟  58

نثر دینی فارسی دري با ترجمه ي تفسیر طبري آغاز شد.

خواجه عبداهللا انصاري براي نخستین بار از آرایه ي سجع در نثر خود استفاده کرده است.

تاریخ بیهقی در اوایل قرن هشتم هـ . ق و با سبک نثر همان زمان نگارش یافته است.

از جمله قدیمی ترین کتاب هاي نثر فارسی در تصوف، کتابی به نام کشف المحجوب است.

کدام گزینه نقطه چین هاي عبارت زیر را به درستی پر می کند؟  59
 «طبقات الصوفیه» کتابی است که اصل آن را شخصی به نام  .................. به زبان عربی تألیف کرده بود و خواجه عبداهللا انصاري آن را به زبان  ..................

براي مریدان خود امال می کرد.»

ابوعبدالرحمان سلمی ـ پارسی هروي ابوعبدالرحمان سلمی ـ فارسی دري

اسماعیل بن محمد مستملی ـ پارسی بخارایی اسماعیل بن محمد مستملی ـ فارسی میانه

کدام گزینه دربازه ي شعر عصر انوري، نادرست است؟  60

قالب مثنوي در بین شاعران عصر انوري، رونق و رواج بیش تري داشته است.

عمده ترین قالب هاي شعر، قصیده و غزل است که آرام آرام نسبت غزل ها فزونی گرفته است.

در صد لغات عربی نزد بعضی از شاعران این دوره، مثل انوري و خاقانی بیش تر است.

زبان شعر عمومًا پخته و نسبت به دوره، مثل انوري و خاقانی بیش تر است.

«جمال الّدین عبدالّرزاق اصفهانی»  به شیوه ي کدام شاعر مضامین وعظ، حکمت و پند و اخالق را در شعر خویش بسیار به کار برده است؟  61

شهید بلخی سنایی غزنوي ناصرخسرو ابن یمین

کدام عبارت در مورد بهار و اندیشه ي او صدق نمی  کند؟  62

بهار، شاعر عشق و غزل است و در این زمینه توفیق فراوانی کسب کرده است.

از اشعار مثنوي او بیشتر رایحه ي تقلید از نظامی، سنایی، و جامی به مشام می رسد.

بهار، واپسین شاعر قصیده پرداز موفّقی است که توانست قالب فراموش شده ي قصیده را زنده کند.

در حبسیّات، لحن و آهنگ پر سوز و گداز مسعود سعد با صالبت و استحکام زبانی ناصرخسرو قرین شده است.
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 ي کدام شاعر مضامین وعظ، حکمت و پند و اخالق را در شعر خویش بسیار به کار برده است؟

شهید بلخی

www.alirezaafshar.org



بیشترین شهرت انوري به خاطر سرودن کدام قالب شعري است و مضمون قطعات وي چیست؟  63

قطعه- ستایش شاهان، وصف طبیعت و هجو دشمنان قصیده- ستایش، خواهشگري، بدزبانی و هجاگویی

قطعه- ستایش، خواهشگري، بدزبانی و هجاگویی قصیده- ستایش شاهان، وصف طبیعت و هجو دشمنان

هر یک از توضیحات زیر به ترتیب مربوط به کدام شاعر عصر انوري است؟  64
- نامورترین شاعر عصر دوم غزنوي است.

- ترکیب بند مشهوري در نعت و ستایش پیامبر گرامی اسالم دارد.
- در مدح آل صاعد اشعاري گفته و رباعی دردناکی درباره ي حمله ي مغوالن سروده است.

- قصیده اي مشهور درباره ي حمله ي غزان سروده که از زیباترین اشعار اجتماعی اوست و به چند زبان ترجمه شده است.

مسعود سعد- جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی- کمال الدین اصفهانی- انوري انوري- جمااللدین عبدالرزاق اصفهانی- کمال الدین اصفهانی- مسعود سعد

انوري- کمال الدین اصفهانی- جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی- مسعود سعد مسعود سعد- کمال الدین اصفهانی- جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی- انوري

آرایه ي واج آرایی در بیت کدام گزینه محسوس تر است؟  65

 نام و ننگ و صبر و هوش و عقل و دینم شد حجاب / ُترك من بازآ که سلمان ترك هر شش میکند

باده ي گلرنگ تلخ تیز خوش خوار سبک  /  نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت جام

 درد بی دردي به جز مردن ندارد چاره اي  /  از عالج مردم بی درد می باید گذشت

خواب نوشین بامداد رحیل  /  بازدارد پیاده را ز سبیل

کدام گزینه صحیح است؟  66

مسمط هاي بهار تقلیدي است از منوچهري که با صالبت زبانی ناصرخسرو قرینه شده است.

کلیات مصور عشقی حاوي نوشته ها و تصاویر طبیعت است که به کوشش علی اکبر سلیمی چاپ شده است.

تصنیف سازي را می توان ابداع دردمندترین شاعر عصر بیداري، عارف قزوینی دانست.

دیوان اشعار دهخدا، مجموعه اي است از اشعار رسمی و ادیبانه، فکاهیات و اشعار متجددانه حاوي مسائل جدید.

کدام گزینه ي درباره ي انوري و ویژگی هاي اشعارش درست نیست؟  67

در قریه ي بدنه نزدیک مهنه در خاوران زاده  شد و نخستین تخلّص شعري او خاوري بود.

مدایح انوري سرشار از اغراق، دور از منطق و در عین حال حاوي مطالب غرور انگیز ستایشی است.

 بیش ترین شهرت انوري به قطعات اوست و همین شهرت، جایگاه او را هم ردیف ابن یمین ساخته است.

 قصایدش عمومًا در سه مضمون ستایش شاهان و بزرگان، وصف طبیعت و هجو دشمنان و مخالفان است.

کدام گزینه از لحاظ تاریخ ادبیات درست است؟  68

در شعر قاآنی همواره لفظ بر معنا پیشی می گیرد. کتاب پریشان او به شیوه ي بوستان سعدي است.

صباي کاشان تربیت یافته ي مکتب هاتف و آذر بود.

شیوه ي ادیب الممالک در قصیده سرایی بیش تر بر تقلید از شاعران دوره هاي پیشین به ویژه انوري استوار است.

تاریخ تطور نثر فارسی کتابی است از بهار، که از روي تقریرات او نوشته شده است.

توضیحات ارائه شده در کدام گزینه صحیح است؟  69

کتاب التفهیم از ابوریحان بیرونی، به جهت داشتن بسیاري از اصطالحات منطق و فلسفه به زبان فارسی، حائز اهمیت است. 

حقیقت نگري، هماهنگی کالم و اندیشه، بیان سرد و استفاده از اصطالحات علمی، از ویژگی هاي سبکی شعر ناصرخسرو است. 

نثر کتاب کشف المحجوب، به ویژه در مقدمه، برخالف آثار خواجه عبداهللا انصاري، عارفانه، موزون، آراسته و آهنگین است. 

بخش اول کتاب تاریخ سیستان در دوره ي سلجوقی و به سبک نثر قرن هشتم نگارش شده است.
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حقیقت نگري، هماهنگی کالم و اندیشه، بیان سرد و استفاده از اصطالحات علمی، از ویژگی هاي سبکی شعر ناصرخسرو است. 
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ترتیب توالی ابیات زیر براساس دارا بودن آرایه هاي «استعارة مصرحه، لف و نشر، اسلوب معادله، تشخیص و تناقض» کدام است؟  70
 الف) بنفشه طّرة مفتول خود گره می زد

ب) اي خوشا آهوي چشمت که به هر گوشه که هست 
پ) چون کائنات جمله به بوي تو زنده اند  
ت) یاد باد آن که به روي تو نظر بود مرا 

ث) نیست هر ناشسته رو شایستۀ اقبال عشق 

 صبا حکایت زلف تو در میان انداخت 
خوابگه بر طرف الله و نسرین دارد

اي آفتاب! سایه ز ما بر مدار هم
رخ و زلفت عوض شام و سحر بود مرا

مه کجا در دیدة پروانه گیرد جاي شمع

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

به عقیده ي بسیاري از محققان گاه شماري اوستائی در دوره ي  .................. در ایران رایج و هر سال  .................. ماه بود.  71

کمبوجیه - سیزده داریوش یکم - دوازده کورش - یازده خشایارشا - ده

سن هر یک از آثار زیر به ترتیب به وسیله ي کدام روش تعیین می شود؟  72

الف) تابلوي رامبراند متعلق به قرن  میالدي

ب) قدیمی ترین اجساد انسانی به دست آمده در آفریقا با قدمت  تا  میلیون سال

حلقه هاي تنه ي درختان – کربن  شواهد نوشتاري - کربن 

حلقه هاي تنه ي درختان - پتاسیم آرگون شواهد نوشتاري - پتاسیم آرگون

17

2٫54

1414

کدام گزینه در ارتباط با نقشه ي تاریخی درست است؟  73

نقشه اي که یک مورخ براساس منابع تاریخی، امروزه تهیه کند. نقشه اي که از دوره هاي باستانی و تاریخی کشف شده بود.

اطالعات موجود در آن ها بیشتر کمیت هاي اقتصادي و جمعیتی را در بر می گیرد. تنها به عنوان یک مدرك تاریکی مورد توجه مورخان قرار می گیرد.

سال  میالدي برابر با کدام سال هجري قمري است؟  741789

1167117612031201

پیشنه ي تقویم و گاه شماري در ایران به چه زمانی باز می گردد و در گاه شماري اوستایی ساسانیان براي جلوگیري از عقب افتادن تقویم از سال  75
شمسی حقیقی چه اقدامی می شد؟

اختراع خط - در هر سال یک شبانه روز به ماه آخر سال اضافه می کردند و آن را کبیسه می گفتند.

اختراع خط - هر  سال یک ماه به دروازده ماه سال اضافه می کردند و آن سال سیزده ماهه بود.

قیل از هخامنشیان - در هر سال یک شبانه روز به ماه آخر سال اضافه می کردند و آن را کبیسه می گفتند.

قبل از هخامنشیان - هر  سال یک ماه به دوازده ماه سال اضافه می کردند و آن سال سیزده ماهه بود.

4

120

4

120

مراجعه به نقشه هاي تاریخی به مورخان چه کمکی می کند؟  76

مطالعۀ محل وقوع جنگ ها و مناطقی که داراي اهمیت نظامی بودند. با مشاهدة تاریخ بر گسترة جغرافیایی آن نائل می شوند.

مطالعۀ معماري مناطق شهري مثل بازارها، مراکز دینی و تجاري مطالعه و بررسی مراکز اقتصادي، سیاسی، دینی و تجاري

از فرمانروایی کیخسرو تا اواخر کیانیان مربوط به کدام مرحلۀ تاریخ پیش از اسالم است و ویژگی این دوره چیست؟  77

دوران حماسی – وقایع تاریخی تا حدود زیادي دگرگون شده اند. دوران اساطیري – وقایع تاریخی تا حدود زیادي دگرگون شده اند.

دوران حماسی – وقایع تاریخی کامًال دگرگون شده اند. دوران اساطیري – وقایع تاریخی کامًال دگرگون شده اند.

اولین توجه انسان هاي اولیه به زمان،  .................. بود و دستگاه اندازه گیري زمان طی قرون متمادي با گسترش علوم  .................. کاملتر شد.  78

تغییرات فصلی ـ نجوم و فیزیک گردش شبانه روز ـ نجوم و ریاضیات تغییرات فصلی ـ نجوم و ریاضیات (گردش شبانه روز ـ نجوم و فیزیک
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از فرمانروایی کیخسرو تا اواخر کیانیان مربوط به کدام مرحلۀ تاریخ پیش از اسالم است و ویژگی این دوره چیست؟

 وقایع تاریخی تا حدود زیادي دگرگون شده اند.

 دگرگون شده اند.

اولین توجه انسان هاي اولیه به زمان،  .................. بود و دستگاه اندازه گیري زمان طی قرون متمادي با گسترش علوم  .................. کاملتر شد.  

تغییرات فصلی ـ نجوم و فیزیک
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چرا آثار برجاي مانده از مورخانی چون مسعودي ترکیبی از تاریخ و جغرافیاست و امروزه مورخان سعی می کنند تاریخ را با توجـه بـه چـه چیزي  79
بازسازي کنند؟

توجه به اهمیت مکان در بررسی هاي تاریخی ـ محل وقوع رخدادها

رفتن به مسافرت هاي دور و دراز به منظور درك و فهم بهتر وقایع ـ زمان وقوع رخدادها

توجه به اهمیت مکان در بررسی هاي تاریخی ـ زمان وقوع رخدادها

رفتن به مسافرت هاي دور و دراز به منظور درك و فهم بهتر وقایع ـ محل وقوع رخدادها

پی بردن به وجود خاندانی موسوم به «اسپ» در تاریخ به کمک اسامی لهراسب، گشتاسب و تعدادي دیگر، به کدام گزینه اشاره دارد؟  80

وجوه مشترك افسانه هاي ملل طرز فکر و حیات ملت ها

شناسایی ریشه و بنیان بسیاري از پدیده ها تکمیل کمبود هاي دانش تاریخی

گزینه  ي نادرست در ارتباط با تصاویر ماهواره اي کدام است؟  81

در ارتفاعات متفاوت تصویربرداري به طور مداوم انجام می شود. این تصاویر به کمک دستگاه هاي فتوگرامتري به نقشه تبدیل می شوند.

نیاز به پردازش دارند. دید ترکیبی به دست می دهند.

قبول فرضیه یا تأیید آن براساس کدام مورد به ارائه ي پیشنهادهاي جدید منجر می شود؟  82

روش هاي پردازش و تحلیل اطالعات روش هاي گردآوري داده ها جداول و آمارنامه ها  یافته هاي پژوهش

پدیده ها در دستگاه تبدیل به صورت برجسته دیده می شوند که به دلیل ..................  83

افقی بودن عکس هاست که تمامی پدیده ها را در نظر می گیرد. پوشش مشترك عکس هاست که هر یک حدود  درصد پوشش مشترك دارند.

افقی بودن عکس هاست که دشواري هاي دسترسی را از بین می برد. پوشش مشترك عکس هاست که هر یک حدود  درصد پوشش مشترك دارند.

50

60

«رابطه ي میزان فرسایش خاك با قطع درختان جنگلی» در کدام نوع از پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و گام نخست در مراحل یک پژوهش  84
جغرافیایی کدام است؟

هم بستگی- طرح پرسش همبستگی- بیان مساله   آزمایشی – بیان مساله آزمایشی- طرح پرسش   

کدامیک از موارد زیر، با ویژگی فرودگاه به عنوان یک سیستم، مطابقت می کنند؟  85
الف) سیستمی بسته، که براي بقا نیاز به تعادل دارد.

ب) سیستمی با بازخورد مثبت که به سمت تعادل حرکت می کند.
ج) سیستمی باز که تأثیر متقابل سیستم و محیط در آن دیده می شود.

د) سیستمی است که در آن مواد جدید دوباره به سیستم بر می گردند.
ه) سیستمی که انرژي موجود در آن به صورت پایان ناپذیر تکرار می شود.

ج و د الف و ه  ب،ج و ه ب،ج و د

در کدام نوع پژوهش، پژوهشگر در پی یافتن پاسخ سؤال مربوط به چگونگی است؟  86

کاربردي توصیفی علّی همبستگی

پسخوراند ..................  اگر چه ..................  است اما سبب .................. سیستم می شود.  87

مثبت - سودمند - تعادل  منفی - سودمند - انهدام منفی - زیان آور - بقاي  مثبت - زیان آور - عدم تعادل 

آغاز تاریخ دانش جغرافیا را می توان .................. دانست و گسترش اسالم در جهان تا چه زمانی در گسترش دانش جغرافیا نقش اساسی و تعیین   88
کننده داشته است؟

برابر با عمر انسان - پایان سدة پانزدهم میالدي برابر با عمر انسان - اوایل سدة پانزدهم میالدي

حدوداً پانصد سال قبل از میالد - اوایل سدة پانزدهم میالدي حدوداً پانصد سال قبل از میالد - پایان سدة پانزدهم میالدي
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مثبت - سودمند - تعادل 

آغاز تاریخ دانش جغرافیا را می توان .................. دانست و گسترش اسالم در جهان تا چه زمانی در گسترش دانش جغرافیا نقش اساسی و تعیین   

برابر با عمر انسان - پایان سدة پانزدهم میالدي

 پانصد سال قبل از میالد - اوایل سدة پانزدهم میالدي
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پژوهشگري می خواهد وضعیت شاغلین شهر تهران را مقایسه کند. عمده ترین کار وي پس از مرحلۀ پنجم،  .................. است؛ در گام  89
.................. وي به حذف اطالعات غیرضروري و حفظ اطالعات مرتبط با موضوع تحقیق می پردازد و نتایج حاصل از آن را به صورت  .................. تنظیم و

ارائه می کند.

حدس دربارة علت بیکاري باال در شهر تهران - هفتم - مدل

حدس دربارة علت بیکاري باال در شهر تهران - هشتم - جدول

جمع آوري داده هاي پیرامون میزان بیکاري با استفاده از آمارنامه ها - هفتم - جدول

جمع آوري داده هاي پیرامون میزان بیکاري با استفاده از آمارنامه ها - هشتم - مدل

کدام مورد به ترتیب از «خروجی ها» و «ورودي ها»، در یک سیستم اطالعات جغرافیایی به شمار می آید؟  90

جداول و نقشه رقومی شده متون و عکس هاي هوایی بزرگ نمایی شده

عکس هاي هوایی و گزارش هاي میدانی نمودار و تصاویر ماهواره اي شبیه سازي شده

با کدام اقدام ترکان عثمانی کشورهاي اروپایی در جست و جوي راه دریایی در شرق برآمدند؟  91

مخالفت با تجارت غرب تجهیز نیروي دریایی فتح قسطنطنیه محاصره شهر وین

کدام عامل در عصر رنسانس چهره ي قرون وسطا را تغییر نداد و نتیجه ي مهم جنگ هاي صد ساله بین فرانسه و انگلیس چه بود؟  92

رشد شهر نشینی و قدرت یافتن پادشاهان - رشد احساسات ناسیونالیستی

افزایش قدرت پادشاهان و ضعف فئودال ها - رشد صنعت و تجارت

رشد تجارت و اکتشافات جغرافیایی - ویرانی و خرابی و مرگ بسیاري از انسان ها بر اثر طاعون

گرایش به انسان گرایی وفردگرایی - رشد فرهنگ ملی

هرچند پادشاهان فرانک ها در قرون وسطا در برابر اشراف فئودال قدرت چندانی نداشتند؛ اما  ..................  93

در برابر تهاجماتی که به اروپا می شد به موفقیت هایی دست یافتند. توانستند کلیسا را به زیر سلطه ي خود درآورند.

توانستند پرچمدار مسیحیت در اروپا شوند. با مسلمانانی که از طریق اسپانیا وارد اروپا شده بودند جنگیدند.

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  94

دیوان بیت المال در زمان ابوبکر تأسیس شد. دیوان بیت المال به پیشنهاد هرمزان تأسیس شد.

خالفت عباسی، دیوان هایی شبیه حکومت ساسانی ایجاد کرد. دیوان هاي مالیاتی تا اواسط دورة اموي به خط فارسی بود.

کدام مورد از اقدامات واقع شده در زمان حکمرانی غازان خان در زمینۀ کشاورزي می باشد؟  95

ایجاد قنات هاي متعدد توجه کردن به کشاورزي

اصالح قوانین و مقررات مالی نوشتن کتابی دربارة قنات و چگونگی استفاده از آن

اقوام مهاجر با انقراض دولت روم غربی در دورة قرون وسطا و برجاي گذاشتن ویرانی هاي بسیار در سراسر اروپا، به کدام روش روي آوردند.  96

تجارت در شهرهاي مختلف را در اختیار گرفتند. به روستانشینی و زندگی در قلعه ها روي آوردند.

به شهرنشینی و کشاورزي در مناطق تحت تصرف خود پرداختند. مراکز علم و آموزش را در شهرها رونق بخشیدند.

دیوان رسایل که  .................. هم نامیده می شد. وظیفۀ  .................. را برعهده داشت.  97

جرید – خبرگیري براي فرمانروا انشا – نگارش احکام و نامه هاي حکومتی

جرید – تنظیم، ثبت، دریافت و ارسال نامه هاي حکومتی چاپارخانه – انتقال پیام ها و نامه هاي حکومتی از مرکز به والیات

«ابوحامد غزالی» عالم و دانشمند کدام علم است و نام کتاب وي چه بود؟  98

کالم - تجرید االعتقاد تفسیر - مجمع البیان کالم - االقتصاد فی االعتقاد تفسیر - جامع البیان

در دورة حکمرانی کدام امیر ایلخانی اقداماتی براي مرمت شبکه هاي آبیاري و اصالح قوانین و مقررات مالی صورت گرفت و مالیاتی که بر زمین   99
هاي کشاورزي وضع می شد چه نام داشت؟

غازان خان - جزیه غازان خان - خراج هالکوخان - خراج هالکوخان - جزیه
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 تنظیم، ثبت، دریافت و ارسال نامه هاي حکومتی

کالم - تجرید االعتقاد

در دورة حکمرانی کدام امیر ایلخانی اقداماتی براي مرمت شبکه هاي آبیاري و اصالح قوانین و مقررات مالی صورت گرفت و مالیاتی که بر زمین   

غازان خان - جزیه
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چه عاملی در اروپا موجب ارتقاي سطح زندگی و فرهنگ در آن قاره شد؟  100

تجارت اروپاییان با مسلمانان از راه شرق مدیترانه و شمال آفریقا استفادة اروپاییان از کتاب هاي پزشکی جهان اسالم

توجه بسیار اروپاییان به جغرافیا و نجوم ترجمۀ آثار ابن سینا و فارابی به زبان التین

جهت برنامه ریزي جامع براي بهره برداري صحیح از آبهاي موجود سطحی و زیرزمینی ابتدا چه اقدامی باید صورت گیرد؟  101

جمع آوري آبهاي سطحی و سیالب ها شناسایی و مطالعه ظرفیت آنها

عالوه بر تبخیر واقعی باید به تبخیر بالقوه هم توجه کرد. باید منبع آب آشامیدنی را از سایر مصارف جدا کرد.

شاخص توسعه ي انسانی کشورها در طول سال هاي مختلف .................. است.  102

متغیر در کشورهاي توسعه یافته در حال افزایش

ثابت در کشورهاي در حال توسعه متغیر

جغرافی دانانی که موضوع توسعه را مطالعه می کنند درتهیه ي نقشه ي جهان نما، وسعت کشورها را بر چه اساسی در نظر می گیرند؟  103

میزان مصرف سرانه ي انرژي میزان تولید ناخالص ملی وسعت واقعی کشورها قدرت خرید مردم

وجه افتراق جغرافیا در مطالعه ي مباحثی چون، آب ها و یا جمعیت با علوم مرتبط با آن ها کدام است و دید جغرافیا در بررسی و مطالعات  104
جغرافیایی چگونه دیدي است؟

در جغرافیا با دید جزء نگري و با استفاده از منابع مختلف به این موارد توجه می کند- ترکیبی

در جغرافیا پراکندگی آب ها و یا جمعیت وعلل آن مطالعه می شود- ترکیبی

در جغرافیا با دید جزء نگري و با استفاده از منابع مختلف به این موارد توجه می کند- ناحیه محور

در جغرافیا پراکندگی آب ها و یا جمعیت وعلل آن مطالعه می شود- ناحیه محور

کدام مورد درباره ي آب  هاي کره ي زمین صحیح است و کدام عامل از عواملی است که سبب می شود آب به عنوان عاملی حیاتی تلقی شود؟  105

مقدار آب موجود در سیاره ي زمین تقریبًا ثابت است - گسترش صنایع 

مقدار آب موجود در کره ي زمین در دوره هایی افزایش یافته است - افزایش عوامل آلودگی آب ها 

مقدار آب موجود در سیاره ي زمین تقریبًا ثابت است - افزایش عوامل آلودگی آب ها

مقدار آب موجود در کره ي زمین در دوره هایی افزایش یافته است - گسترش صنایع 

کدام عبارت، بیانگر توجه جغرافیا به تشابهات و تفاوت هاي مکان ها با یکدیگر است؟  106

میزان تولید چاي در هند و نحوه ي توزیع آن در جهان بررسی عوامل رونق بندر آرخانگلسک روسیه

بررسی میزان درآمد حاصله از صنعت توریسم سوئیس چگونگی رشد درختان جنگل هاي حرا در ایران

حجم آبی که در هر سال به وسیله ي چرخه ي آب در طبیعت فراهم می شود، چقدر است؟  107

مقدار آن نامعلوم است. هر سال مقدار آن تغییر می کند. 2540 هزار کیلومتر مکعب هزار کیلومتر مکعب

به کدام دلیل سواحل، محیط مناسبی براي انجام تحقیقات زمین شناسی یک منطقه اند؟  108

دسترسی آسان به سایر مناطق مانند بندرگاه وجود شرایط آب و هواي مناسب

بارش کم، دماي زیاد و فرسایش شدید خاك وجود مواد غذایی فراوان و عمق کم و نسبتًا آرام

در ارتباط با توسعۀ پایدار نمی توان گفت:  ..................  109

به معنی تأمین نیازهاي امروز بدون کاستن از توانمندي هاي نسل هاي آینده است.

توسعه اي همه جانبه است و فقط به تأمین نیازهاي مادي انسان از محیط نمی اندیشد.

توسعه اي است که تداوم داشته باشد و ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی در آن در نظر گرفته شود.

برداشت ها از توسعه و مفهوم آن یکسان است و کشورهاي مختلف بر اساس این برداشت تقسیم بندي شده اند.

مفهوم «پراکندگی فضایی پدیده ها» با ترتیب کدام یک از سؤاالت اساسی در «پرسش هاي جغرافیایی» مطابقت دارد؟  110

کجا و چگونه چگونه و کجا کجا و چرا چرا و کجا
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مفهوم «پراکندگی فضایی پدیده ها» با ترتیب کدام یک از سؤاالت اساسی در «پرسش هاي جغرافیایی» مطابقت دارد؟  

کجا و چگونه
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تفاوت استبداد دوران قاجار با استبداد دوره پهلوي چه بود و در کدام دوره،عقاید و ارزش هاي جهانی اسالم،فارغ از عملکرد قدرت هاي سیاسی  111
از مرزهاي جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد؟

پهلوي از رویارویی مستقیم با حضور قوي و توانمند فرهنگ اسالمی دوري می گزید – دوران خالفت

قاجار علی رغم هویت غیراسالمی خود، عقبه اي خارج از جغرافیاي جهان اسالم نداشت – عصر نبوي

پهلوي در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب، چاره اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت – عصر نبوي

قاجار تالش می کرد با رعایت ظواهر اسالمی، پوشش دینی خود را حفظ کند – دوران خالفت

جهان .................. مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد. نزد متفکران مسلمان، جهان طبیعت بخشی از جهان .................. است و  112
گروهی که .................. بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی، تفاوتی واقعی قائل نیستند.

تکوینی -  تکوینی - جهان تکوینی را مهم تر از از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند.

تکوینی - ذهنی و فردي - جهان فرهنگ را مهم تر از جهات ذهنی و جهان طبیعی و تکوینی می دانند.

ذهنی -  تکوینی - جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی می دانند.

فرهنگی - ذهنی و فردي - هر دو جهان فرهنگی و جهان عینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند.

عبارات زیر به ترتیب با کدام مفهوم ارتباط دارند؟  113
«نادیده انگاشتن ارتباط زمین و آسمان معنا»، «متمرکز ساختن توجه انسان به اندیشه و انگیزه ي او» و «نخستین اندیشه ي سیاسی برآمده از متن ارزش 

هاي جدید»

سکوالریسم – اومانیسم – لیبرالیسم سوسیالیسم – اومانیسم – لیبرالیسم

سکوالریسم – اومانیسم – کمونیسم اومانیسم – سکوالریسم – سوسیالیسم

این موارد به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟  114
«دفاع از الیه هاي بنیادین و هویتی خود»، «امکان داوري درباره ي حق یا باطل بودن فرهنگ هاي مختلف» و «پیدایش برخی نهضت هاي جدید دینی»

مسئولیت و تعهد یکی از ویژگی هاي مطلوب جهانی - ارزش ها و عقاید اجتماعی را پدیده هاي صرفًا تاریخی دانستن - رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوي جهان

مقاومت در برابر تغییر جهان اجتماعی - محدود شدن علوم اجتماعی به معناي تجربی آن - رقابت شاهزادگان اروپایی با قدرت کلیسا

ویژگی عقالنیت در فرهنگ مطلوب جهانی - محدود نشدن علوم اجتماعی به معناي تجربی آن - سکوالریسم پنهان

عمیق ترین پدیده ي اجتماعی - آرمانی دانستن عقاید و ارزش هاي اجتماعی - مخالفت با جریان هاي دنیاگرایانه

این موارد به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟  115
«اخراج کارمند خاطی از اداره»، «علت تبدیل استبداد ایلی و قومی به استعماري» و «همراهی روشی از معرفت با دو مبناي سکوالریسم و اومانیسم»

قدرت مشروع فاقد مقبولیت - پیوند قدرت سیاسی جوامع اسالمی با قدرت استعمارگران – روشنگري در معناي خاص

قدرت مقبول فاقد مشروعیت - حذف مظاهر فرهنگ اسالمی در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب - لیبرالیسم

قدرت مشروع داراي مقبولیت - پیوند قدرت نظامی و صنعتی جوامع اسالمی با دولت هاي استعماري غربی - روشنگري در معناي خاص

قدرت فاقد مشروعیت - تحت نفوذ در آمدن بخش هاي مختلف جوامع اسالمی توسط دولت هاي استعماري غربی - روشنگري در معناي عام

چرا فرهنگ مغوالن، شایستگی هاي الزم را براي یک فرهنگ جهانی نداشت و به چه دلیل امپراتوري مغول در چین، هند و ایران به صورت سه  116
حکومت مستقل درآمد؟

زیرا غلبه ي آن ها بر دیگر اقوام از راه نظامی بوده است. - به دلیل گستردگی فتوحات نمی توانستند به یک شیوه، آن ها را اداره کنند.

زیرا فرهنگ مغوالن، فرهنگی قومی و قبیله اي بود. - زیرا تحت تأثیر فرهنگ هایی قرار گرفت که از نظر نظامی شکست خورده بودند.

زیرا غلبه ي آن ها بر دیگر اقوام از راه نظامی بوده است. - زیرا تحت تأثیر فرهنگ هایی قرار گرفت که از نظر نظامی شکست خورده بودند.

زیرا فرهنگ مغوالن، فرهنگی قومی و قبیله اي بود. - به دلیل گستردگی فتوحات نمی توانستند به یک شیوه ، آن ها را اداره کنند.

به ترتیب، در صورتی که کدام یک از ارزش هاي متعلق به یک فرهنگ مطلوب جهانی تحقق نیابد، این نتایج حاصل می شود؟   117
«نداشتن معیار و میزانی براي سنجش عقاید و ارزش ها» و «ناتوانی در دفاع از الیه هاي بنیادین هویتی خود»

عدالت و قسط – حقیقت معنویت – حقیقت حقیقت – عقالنیت عقالنیت – معنویت
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زیرا غلبه ي آن ها بر دیگر اقوام از راه نظامی بوده است. - به دلیل گستردگی فتوحات نمی توانستند به یک شیوه، آن ها را اداره کنند.

زیرا فرهنگ مغوالن، فرهنگی قومی و قبیله اي بود. - زیرا تحت تأثیر فرهنگ هایی قرار گرفت که از نظر نظامی شکست خورده بودند.

زیرا غلبه ي آن ها بر دیگر اقوام از راه نظامی بوده است. - زیرا تحت تأثیر فرهنگ هایی قرار گرفت که از نظر نظامی شکست خورده بودند.

زیرا فرهنگ مغوالن، فرهنگی قومی و قبیله اي بود. - به دلیل گستردگی فتوحات نمی توانستند به یک شیوه ، آن ها را اداره کنند.

، در صورتی که کدام یک از ارزش هاي متعلق به یک فرهنگ مطلوب جهانی تحقق نیابد، این نتایج حاصل می شود؟ 

–عدالت و قسط –عدالت و قسط – حقیقت
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«اشغال نظامی جوامع»، «کودتاي نظامی»، «پیشرفت دریانوردي» و «جنبش هاي استقالل طلبانه» به ترتیب با کدام موارد در ارتباط هستند؟  118

استعمار - استعمار فرانو - امپریالیسم اقتصادي - شکل گیري استعمار نو امپریالیسم سیاسی - استعمار نو - موفقیت استعمار - شکل گیري استعمار نو

استعمار نو - استعمار نو - موفقیت استعمار - شکل گیري استعمار فرانو امپریالیسم سیاسی - استعمار نو - موفقیت استعمار - شکل گیري استعمار فرانو

هریک از موارد زیر به ترتیب پیامد چیست؟  119
«بازخوانی و بازسازي هویت خود در حاشیۀ جهان غرب »، «هضم و جذب گروه هاي مهـاجم بیگانـه، توسـط فرهنـگ اسـالمی در دوران خالفت »، «موفقیت

استعمار در قرن نوزدهم»

پذیرفتن برتري مطلق فرهنگی و معرفتی جهان غرب ـ غلبۀ قدرت هایی که در چارچوب عادات تـاریخی و فرهنـگ قـومی و قبیلـ هاي رفتار می  کردند ـ استفاده از مجریان بومی
و داخلی کشور هاي مستعمره

دنبال کردن مسیر ترسیم شده توسط جهان غرب ـ قدرت و عمق معرفتی فرهنگ اسالمی ـ نسل کشـی و از بـین بـردن سـاکنان بـومی مستعمره ها

پذیرفتن برتري مطلق فرهنگی و معرفتی جهان غرب ـ قدرت و عمق معرفتی فرهنگ اسالمی ـ پیشرفت در زمینۀ دریـانوردي، فنـون نظامی و اقتصاد صنعتی

دنبال کردن مسیر ترسیم شده توسط جهان غرب ـ غلبۀ قدرت هایی که در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیلـه اي رفتـار می  کردند ـ پیشرفت در زمینۀ دریانوردي،
فنون نظامی و اقتصاد صنعتی

به ترتیب عبارات زیر را از نظر صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید:  120
- «عقاید و ارزش هاي اسالم برحسب ذات و حقیقت خود اختصاص به قوم و گروه خاصی ندارند.»

- «انسان در فرهنگ اسالم، زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند است.»
- «ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلی در دوران خالفت در برابر اسالم مقاومت آشکار کرده بود.»

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

عبارات زیر به ترتیب، با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟  121
«قضایاي ریاضی»، «وحی شیاطین»، «دیدن دوست خود در مدرسه»

منبع شناخت عقلی - معناي عام وحی - امور جزئی روش شناخت عقلی - منبع شناخت شهودي - شناخت علمی

استدالل تجربی - وحی در معناي عام - امور جزئی استدالل تجریدي - وحی تشریعی - حقایق طبیعی

در هر یک از موارد زیر، از کدام نوع عقل استفاده می شود؟  122
«جامعه شناسی پوزیتیویستی»، «جامعه شناسی تفهمی»، «فعالیت هاي روشمند علمی و ذهنی براي درك حقایق کلی»

عقل نظري - عقل جمعی - عقل عملی عقل تجربی - عقل نظري - عقل در معناي خاص

عقل نظري - عقل نظري - عقل در معناي خاص عقل جزئی - عقل تجربی - عقل در معناي خاص

شناخت وحیانی انبیا مهم ترین بخش از شناخت .................. در جهان توحیدي است و ناظر به مسائلی است که براي بشر در زندگی این جهان و  123
در فرهنگ و شناخت .................. وجود دارد.

حسی - عقلی عرفی - عقلی عقلی - عمومی علمی - عمومی

چگونه علم اجتماعی توان داوري درباره ي ارزش هاي اجتماعی و بر عهده گرفتن وظیفه ي تدبیر اجتماعی را پیدا می کند؟  124

با بهره گیري از عقل و تجربه و حفظ هویت اجتماعی با استفاده از عقل و وحی و حفظ هویت علمی

با شناخت بایدها و نبایدها به طور مستقل و با روش تجریدي با کمک حس و تجربه و با به کارگیري روش هاي انتقادي
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چگونه علم اجتماعی توان داوري درباره ي ارزش هاي اجتماعی و بر عهده گرفتن وظیفه ي تدبیر اجتماعی را پیدا می کند؟  

با بهره گیري از عقل و تجربه و حفظ هویت اجتماعی

با شناخت بایدها و نبایدها به طور مستقل و با روش تجریدي
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فایده ي عقل عملی چیست و مشکل حس گرایی در چه چیزي می باشد؟  125

 ابزاري براي هر نوع شناخت و تالش علمی و ذهنی انسان است – امکان مقابله ي جامعه شناسی با ارزش هاي حاکم را از بین می برد و به آن خصلتی محافظه کارانه می بخشد.

مشکالت جامعه شناسی را براي داوري هاي ارزشی و فعالیت  تدبیري حل می کند – راه هاي دیگري را که براي شناخت عالم و از جمله شناخت جهان اجتماعی وجود دارد، مورد
غفلت یا انکار قرار می دهد.

با استفاده از عقل نظري می تواند به شناخت ابعاد معنوي انسان و جهان بپردازد – به دلیل این که عقل نظري و عملی را به شناخت عمومی تنزل می دهد، ارزش شناخت علمی را
نسبت به جوامع مختلف از دست می دهد.

درباره ي هستی ها و موجوداتی که خارج از محدوده ي اراده ي انسان ایجاد می شوند، بحث می کند – در جوامعی که حس گرایی بر آن غالب باشد و شناخت عمومی جاي عقل
نظري و عملی را گرفته باشد، علوم اجتماعی عقلی نمی تواند وجود داشته باشد.

هر یک از موارد زیر، به  ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟  126
- انسان با تفکر و استدالل درباره ي اموري که قبال حس کرده است یا امور طبیعی که قابل حس کردن نیستند. به شناخت عقلی درباره ي آنها می رسد.

- هر جامعه و فرهنگی براساس ظرفیت ها و توانمندي هایی که دارد، از زندگی و حیات مخصوص به خود برخوردار است. 
- شناخت علمی براي شناخت درست و نادرست بودن پدیده هاست حال آن که شناخت عمومی بیشتر براي استفاده ي عملی و زندگی در جهان اجتماعی

است.

روش شناخت عقلی- زندگی و حیات جامعه- تأمل و استدالل روش شناخت عقلی- ظهور و سقوط امت ها- جست وجوي واقعیت

ابزار شناخت عقلی- ظهور و سقوط امت ها- تأمل و استدالل ابزار شناخت عقلی- زندگی و حیات جامعه- جست وجوي واقعیت

صحیح یا غلط بودن عبارتهاي زیر به  ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟  127
«عقل نظري و عقل عملی ابزار شناخت امور کلی و غیرطبیعی هستند.»

«فعالیت هاي روشمند علمی و ذهنی، ارتباطی با بایدها و نبایدها ندارد.»
«عقل در معناي خاص، ابزاري براي شناخت عمومی می تواند باشد.»

«عقل در معناي عام، ابزاري براي شناخت حسی و شهودي است.»

ص-ص – غ- ص غ – ص-ص – ص ص- غ- غ- غ غ- ص- غ- غ

مصداق هاي «الف»، «ب» و «ج» به ترتیب کدام اند؟  128
  نوع عقل     جوامع و جریان ها

جامعه غرب تا نیمه ي اول قرن 
             «الف»

             «ج»

  «الف»
عقل در معناي خاص
عقل جمعی یا جزیی

عقل نظري و عقل عملی- کتاب سیاسی از فارابی- جهان غرب بعد از قرن 

عقل جزیی- جهان اسالم- بخش هایی از جامعه ي یونان

عقل تجربی- جهان اسالم- فرهنگ هایی فاقد عقل در معناي خاص

عقل نظري و عقل عملی- کتاب سیاست از ارسطو- فرهنگ هایی فاقد عقل در معناي خاص

19

19

عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید.  129
- حس گرایی در کنار انکار بخش هاي غیرتجربی علوم، دلیل فرهنگی و اجتماعی فراگیري تعریف حسی از علم است.

- استفاده از اندوختۀ اجتماعی شناخت بشري، ارزش شناخت علمی را تنزل می دهد.
- علم اجتماعی عقلی بدون استفاده از عقل تجربی توان تدبیر پدیده هاي اجتماعی را ندارد.

-علم اجتماعی عقلی با استفاده از عقل عملی می تواند به شناخت ابعاد معنوي انسان و جهان بپردازد.

غ – ص – ص – غ غ – غ – غ – ص ص – ص – ص – ص ص – ص – ص- غ
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 هاي غیرتجربی علوم، دلیل فرهنگی و اجتماعی فراگیري تعریف حسی از علم است.

– ص – ص – غ – ص – ص – –غ –غ –
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به ترتیب عبارات زیر را از جهت صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.  130
- نوشتن اندیشه ها، در حوزة جهان اجتماعی است.

- سلطه بر طبیعت از طریق ارتباط با موجودات فوق طبیعی، علت بی اعتباري عقل تجربی در جهان اساطیري است.
- عامل ایجاد کنندة قدرت اجتماعی، تأثیر بر ارادة دیگران است و ارادة خود فرد در آن مؤثر نیست.

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

کدام یک در مورد تسلسل، در اصطالح فلسفی آن نادرست است؟  131

برهان فارابی در این مورد، از اصل تأخر معلول از علت استفاده می کند. مشهورترین حکماي مسلمان، براهین مستقلی در ابطال آن ارائه کرده اند.

زنجیره ي موجودات نامتناهی است که در هر صورت محال است. برخی از براهین ابطال آن، به طور مستقل براي اثبات خدا به کار می رود.

کدام مورد، بیانگر تفاوت اساسی رابطه ي علیت با سایر روابط است؟  132

عمیق تر از سایر روابط است. یک طرف آن، خود رابطه است.

یکی از دو طرف نیازمند و طرف دیگر بی نیاز است. در ادامه ي وجود طرفین رابطه است. 

با توجه به بحث مواد ثالث، کدام گزینه درست است؟  133

نسبت بین ماهیت و وجود آن یا ضرورت است و یا عدم ضرورت. معنی ممتنع الوجود بودن این است که محال است ممکن شود.

مفهوم وجود در ذهن، قهراً صفت امتناع را نمی پذیرد. در رابطۀ امکانی یک ضرورت از موضوع سلب می شود.

وقتی می گوییم هر موجود زنده به تولید مثل می پردازد ..................  134

براساس آزمایش و مشاهدات گوناگون به این قانون رسیده ایم. صرفًا به موارد تجربه شده استناد کرده ایم.

به بیان یک رابطه ي کلی و ضروري پرداخته ایم. تنها ضرورت رابطه ي میان علت و معلول را آشکار ساخته ایم.

اهمیت اصل «مغایرت وجود و ماهیت» در کدام یک از مباحث فلسفی بیش تر مشخص می شود؟  135

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

با توجه به بیت زیر کدام عبارت درست نیست؟  136
 که بدان تدبیر اسباب سماست»  «غیر این عقل تو حق را عقل هاست

علل و عوامل طبیعی در حوادث جهان مؤثرند و تأثیر آن ها به واسطه قواي مجردي است که در این عالم قرار دارند.

مجردات فیض هستی را از واجب الوجود به عالم طبیعت منتقل می کنند.

جهان شناسی مشایی بر وساطت موجودات مجرد در جهان مبتنی است.

عقول واسطه اي تکامل موجودات و رسیدن آن ها به غایات وجودیشان هستند.

این که دریابیم «چه خصوصیتی نشانه ي معلولیت یک شیء است»، به کدام بحث مربوط می شود، خاستگاه آن کدام است و فالسفه در مورد آن  137
چه نظریه اي ارائه داده اند؟

مالك نیازمندي معلول به علت – فلسفۀ اسالمی – نظریه ي حدوث  بحث علیت – آراي حکما مشایی – نظریه ي امکان ذاتی 

مالك نیازمندي معلول به علت – آراي حکما یونان – نظریه ي امکان ذاتی  مالك نیازمندي معلول به علت – فلسفۀ اسالمی – نظریه ي امکان ذاتی 

وقتی از واقعیّت موجودي سخن می گوییم،  ..................  138

قطعًا محمول هستی و موضوع چیزي غیر از هستی است. ممکن است محمول و موضوع قضیه، هر دو، ماهیت باشد.

ضرورتی ندارد محمول و موضوع قضیه ما متفاوت باشند. ممکن است محمول و موضوع، هر دو، هستی باشد.

در رابطه با واقعیات واحد در جهان، کدام گزینه درست است؟  139

اگر نیازهاي حیاتی انسان تأمین نگردد، باید در اصل موضوع شک نمود.

تنها راه اثبات واقعیت، استفاده از راه هاي عقلی و فلسفی است.

ماهیت عبارت است از هستی و هستی  همان اشیاي پیرامون ما است.

تقسیم واقعیات واحد در ذهن به اجزاء در گرو قرار گرفتن آن در جایگاه ادراك است.
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آن چه که نیازمندي معلول در رابطۀ علیت تلقی می شود،  .................. است که  .................. برقرار می شود؛ زیرا ..................  140

هستی بخش - بعد از وجود - معلول باید وجود داشته باشد تا آن را دریافت کند.

هستی خواهی - قبل از وجود - تنها وقتی که هستی را دریافت کند، وجود پیدا می کند.

هستی خواهی - در خود وجود - تمام هستی معلول با همین رابطه تحقق پیدا می کند.

هستی بخشی - در خود وجود - معلول باید وجود داشته باشد تا آن را دریافت کند.

در مقایسه ي «نمی دانم» سقراط با «نمی دانم» سوفسطائیان کدام مورد درست نیست؟  141

«نمی دانم» سقراط بیان جهل بسیط است، برخالف «نمی دانم» سوفسطائیان که ناشی از جهل مرکب است.

«نمی دانم» سوفسطائیان بر خالف «نمی دانم» سقراط، بر عشق به دانایی و فرزانگی استوار نیست.

«نمی دانم» سوفسطائیان علی رغم ظاهرش، حاکی از جهل مرکب است که سقراط با نمی دانم خود سعی در از بین بردن آن دارد.

«نمی دانم» سوفسطائیان یعنی نمی توانم بدانم، ولی «نمی دانم» سقراط یعنی عدم اطمینان به همه ي دانسته ها.

کدام گزینه در مورد اجزاي قضیه ي شرطی صحیح است؟  142

مقدم همچنان که در ابتداي جمله می آید، در لفظ و گفتار نیز این طور است.

تالی به لحاظ لفظی و نه معنایی در زبان مقدم می آید.

در جمله ي «توانا بود که هر که دانا بود» به خاطر ظرافت ادبی جاي مقدم و تالی عوض شده است.

مقدم به لحاظ لفظی و معنایی از تالی مقدم تر است.

سقراط در تعلیم حکمت شیوه اي .................. داشت و .................. از مهم ترین ویژگی هایی است که سقراط تا دم مرگ از آن دست برنداشت.  143

پیامبر گونه ـ جویندگی حقیقت استداللی ـ تبیین عقالنی دگرگونی هاي طبیعت

پیامبر گونه ـ تبیین عقالنی دگرگونی هاي طبیعت استداللی ـ جویندگی حقیقت

کدام یک از موارد زیر طبق عقاید سقراط صحیح نیست؟  144

بزرگ ترین سعادت، خدمت به مردم از طریق پیروي از فرمان خدا است.

گریز از بدي دشوار نیست، گریز از مرگ دشوار است زیرا مرگ از بدي تندتر می دود.

مالك انجام هر کاري، درستی یا نادرستی آن است.

علت ترس از مرگ، اعتقاد دانایی بر نادانسته هاست.

به نظر سقراط داناترین آدمیان کسانی هستند که ..................  و ایمن بودن از ترس و هراس خطرات در گرو .................. است.  145

بدانند که می دانند - آگاهی به جهل و نادانی خود بدانند که نمی دانند - آگاهی به جهل و نادانی خود 

بدانند که نمی دانند - دست یابی به درستی راه ندانند که نمی دانند - دست یابی به درستی راه 

مقصود سقراط از هم نشینی با تهیدستان و توانگران چه بود؟  146

متقاعد ساختن هر دو گروه به این که شاید جسم و مال و ثروت را به کمال نفس خود ترجیح دهند.

پیروي از ماموریت معنوي خود که خداوند با نداهاي غیبی و در رویاها بر عهده ي او نهاده بود.

یادآوري این مطلب که فضلیت منشا ثروت است نه برعکس.

به خاطر این که همه سواالتشان را از او بپرسند و به سخنان او گوش فرا دهند.

«پروتاگوراس» درباره ي واقعیت به کدام مورد معتقد نبود؟  147

با حواس فهمیده می شود. هرگز به درك نمی آید.                              

تابع ادراکات اشخاص است. به خودي خود وجود ندارد.                          
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کدام عبارت درست است؟  148

یونان را مهد تفکر فلسفی دانسته اند، چرا که ظهور اندیشه در آن، باعث شد که زبان تعقل جاي زبان افسانه را بگیرد.

بی اعتمادي نسبت به دانش و اندیشه سبب شد تا نظرات متضادي از سوي جهان شناسان باستان عرضه شود.

بیشتر عوامل سازنده  ي تمدن، قبل از هر تمدن دیگري، در بین النهرین، یونان و مصر پدیدار شده بود.

اسطوره ها، در حقیقت نشان دهنده ي تأمالت آغازین بشر در مورد هستی و جهان هستند.

انفصال در کدام گزینه از نوع شرطی منفصل مانعۀالجمع نیست؟  149

جنس نسبت به یک نوع یا جنس قریب است یا جنس عالی. امروز یا باران می بارد یا هوا آفتابی است.

علی یا کتاب می خواند یا به مدرسه نمی رود. یک موجود نسبت به موجود دیگر یا علت است یا معلول.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟  150
«سقراط با فریاد خود را بشناس .................. »

پرده جهل مرکب را از مقابل چشم ها فرو می اندازد. فرد را از وسوسۀ شک و گمان رها می سازد.

مخاطب خود را متواضع می سازد. نشان می دهد که می توان راه حقیقت را پیمود.

با توجه به رشد جمعیت و افزایش درآمد در طی زمان، کمتر موردي پیش می آید که هزینه  هاي .................. سیر نزولی داشته باشند.  151

سرمایه اي پرسنلی عادي زیر بنایی

تفاوت عمده استقراض با سایر درآمدهاي دولتی، کدام است؟  152

استقراض باعث وابستگی دولت به منابع مالی است.

استقراض درآمد موقت است و در آینده دولت آن را باید بپردازد.

استقراض چون همراه با اضافه پرداخت است از نظر شرعی صحیح نیست.

استقراض بانک هاي کشور را از ذخایر ارزي و پولی تهی کرده آن ها را به ورشکستگی می کشاند.

یک برنامه مالی که طرز تقسیم وجوه عمومی را بین هدف ها و احتیاجات مختلف کشور تعیین می کند را اصطالحا .................. می نامند.  153

حسابداري ملی مالیه عمومی خزانه بودجه

با فرض جدول مالیاتی زیر:  154

الف) میزان مالیات ساالنه تولید کننده اي که در ماه  میلیارد ریال درآمد دارد کدام است؟
ب) میزان مانده ي خالص ماهانه او چقدر است؟

ج) نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه چیست؟

معاف از مالیاتدرآمدهاي تا:  میلیون ریال

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریالدرآمدهاي تا:  میلیون ریال

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریالدرآمدهاي تا:  میلیون ریال

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریالدرآمدهاي تا:  میلیون ریال

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریالدرآمدهاي تا:  میلیون ریال

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریالدرآمدهاي باالتر از:  میلیون ریال

الف)  میلیون ریال، ب)  ریال ج) تصاعدي طبقه اي الف)  میلیون ریال، ب)  ریال ج) تصاعدي طبقه اي

الف)  میلیون ریال، ب)  ریال ج) تصاعدي کلی الف)  میلیون ریال، ب)  ریال ج) تصاعدي کلی

15

150

25015150

35020250

45025350

90035450

90045900

875707438500000787508437500000

787507438500000875708437500000

در صورت بی توّجهی در کدام یک از مراحل؛ تصویب بودجه، اهمیّت خود را از دست می دهند؟  155

نظارت بر اجراي بودجه تنظیم و تقدیم الیحه ي بودجه تهیه ي متن پیشنهادي بودجه اجراي بودجه
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با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریال

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریال

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریال

 ریال ج) تصاعدي طبقه اي

 ریال ج) تصاعدي کلی

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریال450با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریال450

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریال900با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریال

8437500000

8437500000

نظارت بر اجراي بودجه
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با فرض جدول مالیاتی زیر:  156

الف) میزان مالیات ماهانه ي شخصی که در طول یک ماه  میلیون ریال درآمد دارد، کدام است؟
ب) مانده ي خالص ساالنه ي او کدام است؟    ج) نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه چیست؟

معاف از مالیاتدرآمدهاي تا:  میلیون ریال

 با نرخ  نسبت به مازاد  ریالدرآمدهاي تا:  ریال 

 با نرخ  نسبت به مازاد  ریالدرآمدهاي تا:  ریال 

 با نرخ  نسبت به مازاد  ریالدرآمدهاي تا:  ریال 

 با نرخ  نسبت به مازاد  ریالدرآمدهاي تا:  ریال 

 با نرخ  نسبت به مازاد  ریالدرآمدهاي باالتر از:  ریال 

(الف)      (ب)      (ج) تصاعدي کلی (الف)     (ب)      (ج) تصاعدي کلی

(الف)      (ب)     (ج) تصاعدي طبقه اي (الف)       (ب)       (ج) تصاعدي طبقه اي

42

15

26٫500٫000125

38٫750٫000156٫500٫000

49٫850٫000188٫750٫000

525٫000٫000259٫850٫000

625٫000٫0003525٫000٫000

10٫345٫000378٫546٫00010٫345٫000387٫465٫000

10٫453٫000378٫546٫00010٫453٫000387٫465٫000

با فرض جدول مالیاتی زیر: اوًال میزان مالیات شخصی که در ماه  ریال درآمد دارد؛ ثانیًا خالص دریافتی او؛ ثالثًا نرخ مالیاتی مربوط  157
به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

درآمدهاي تا  ریال از پرداخت مالیات معافند.
نسبت مازاد (ریال)در ماه با نرخ (درصد)درآمدهاي تا (ریال)ردیف

 و (باالتر)

 ریال ـ  ریال ـ تصاعدي کلی ریال ـ  ریال ـ تصاعدي نسبی

 ریال ـ  ریال ـ تصاعدي ریال ـ  ریال ـ تصاعدي طبقه اي

2٫100٫000

500٫000

11٫000٫00010500٫000

22٫000٫000201٫000٫000

32٫100٫000302٫000٫000

81٫0002٫000٫000260٫000620٫000

180٫0001٫920٫000280٫0001٫820٫000

یک کارخانه ي تولید مواد شوینده هر بسته پودر لباسشویی را به قیمت  تومان به دست مصرف کننده می رساند که از این بین، تنها   158
تومان سهم کارخانه است و مابقی آن به عنوان مالیات تحویل داده می شود. .................. درصد از مبلغ فروش هر بسته پودر لباسشویی مالیات ..................

است.

 - مستقیم - مستقیم - غیر مستقیم - غیر مستقیم

30002850

7٫557٫55
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با فرض جدول مالیاتی زیر، چنان چه درآمد سالیانۀ تولید کننده اي  میلیارد ریال باشد:  159
  نرخ مالیاتی  میزان درآمدردیف

معاف از مالیاتدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریالدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریالدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریالدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصد نسبت به مازاد  میلیون ریالدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

میلیون ریالدرآمدهاي باالتر از  میلیون ریال در ماه با نرخ  درصد نسبت به مازاد 
الف) میزان مالیات پرداختی ماهانۀ او چند میلیون ریال است؟

ب) نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

ج) چنان چه  این شخص  ماندة خالص ساالنۀ خود را در سرمایه گذاري به کار گیرد، چه مقدار از این مانده براي سایر هزینه هاي او باقی خواهد ماند؟

، ب) تصاعدي کلی – تمامی درآمد شخص مشمول نرخ جدید مالیاتی می شود. ج)  میلیون ریال الف) 

، ب) تصاعدي طبقه اي – با جزئی افزایش یا کاهش درآمد، مالیات به شدت تغییر نمی کند. ج)  میلیون ریال الف) 

، ب) تصاعدي کلی – تمامی درآمد شخص مشمول نرخ جدید مالیاتی می شود. ج)  میلیون ریال الف) 

، ب) تصاعدي طبقه اي – با جزئی افزایش یا کاهش درآمد، مالیات به شدت تغییر نمی کند. ج)  میلیون ریال الف) 

180

1150

225015150

335020250

445025350

590030450

690040900

1
6

4،5001،755،000

4،50091،650

5،8351،755،000

5،83591،650

پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر در کدام گزینه مطرح است؟  160
الف) در صورتی که در بازار قیمت کاالیی در حال کاهش باشد، دلیل پیشروي قیمت به سمت قیمت تعادلی چیست؟

ب) در رابطه با شرایط بازپرداخت تسهیالت اعتباري بانک ها به افراد و مؤسسات براي انجام دادن فعالیت ها یا تکمیل پروژه هاي اقتصادي خود، کدام
مورد نادرست است؟

ج) متن پیشنهادي بودجه را که .................. تدوین و پس از تصویب .................. به .................. تقدیم می شود. چه  می نامند؟
د) مطلِب «در ادوار گذشته، پیشرفت روزافزون جوامع انسانی، مشکالت جدیدي را در عرصۀ مبادله به همراه داشت و در گذر تحوالت اقتصادي و ظهور

معامالت بزرگ با مشکالتی مواجه شد.» مربوط به چیست؟

الف) فزونی عرضه بر تقاضا ب) بارپرداخت بدهی در هر زمانی که بانک اراده کند. ج) سازمان مسئول امور بودجه - هیئت دولت - مجلس شوراي اسالمی - الیحۀ بودجه د)
استفاده از پول فلزي در مبادالت

الف) فزونی تقاضا بر عرضه ب) مطابقت فعالیت هاي وام گیرنده با شرایط بانک ج) دولت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - شوراي نگهبان قانون اساسی - قانون اساسی - قانون
بودجه د) استفاده از کاالهاي خاص و داراي مشتري زیاد در هر منطقه

الف) کمبود عرضه ب) بررسی درخواست متقاضی توسط بانک ج) سازمان برنامه و بودجه - مجلس شوراي اسالمی - شوراي نگهبان قانون اساسی - قانون بودجه د) استفاده از
رسیدهاي کاغذي صادره از سوي صرافان و تجار معتبر

الف) مازاد عرضه ب) اطمینان از توانایی فرد یا مؤسسه نسبت به بازپرداخت بدهی خود ج) قوة مجریه - هیئت دولت - قوة مقننه - الیحۀ بودجه د) مبادلۀ کاال با کاال یا مبادلۀ
پایاپاي

منحنی رابطه ي سن مادر با خطر مرگ جنین یا نوزاد تقریبًا به چه شکل است؟  161
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بازتاب ها و اعمال داوطلبانه کودك، نظیر راه رفتن در دوره ي طفولیت، نتیجه ي کدام فرآیند است؟  162

رشد شناختی کودك رشد مهارت هاي حرکتی رشد طبیعی و تدریجی مغز رشد هیجانی کودك

اگر کودکی محبوبیت اجتماعی دارد، می توان گفت که این محبوبیت محصول .................. است.  163

رشد روابط اجتماعی با دیگران هماهنگی بین خواسته هاي او

تعادل رشد جسمی، شناختی و اجتماعی هماهنگی خانواده و اجتماع

طبق نظریه ي ژان پیاژه به ترتیب: تفکر منطقی، استفاده از نماد ها، تفکر انتزاعی، خود مرکز بینی در کدام مراحل پایه گذاري می شود؟  164

عملیات ذهنی، پیش عملیاتی، عملیات عینی، پیش عملیاتی عملیات عینی، پیش عملیاتی، عملیات ذهنی، عملیات ذهنی

عملیات صوري، پیش عملیاتی، عملیات صوري، عملیات عینی عملیات عینی، پیش عملیاتی، عملیات صوري، پیش عملیاتی

کودکی با مشاهده ي آبزي بودن دلفین، به این باور رسیده است که دلفین، ماهی است. این نوع نتیجه گیري حاصل چیست و بر کدام اساس  165
شکل می گیرد؟

استدالل استقرایی - جمع آوري مدارك و شواهد براي اثبات قضیه استدالل قیاسی - مشاهده ي واقعیت عینی و تجربیات شخصی

استدالل قیاسی - مشاهده ي واقعیت عینی و تجربیات شخصی استدالل قیاسی - جمع آوري مدارك و شواهد براي اثبات فرضیه

در چه صورتی نوجوان تنها به جنبه ي جسمی تغییرات بلوغ توجه می کند؟  166

اگر نوجوان دچار دیررسی بلوغ شود. اگر تغییرات مهم جنسی را همزمان با همساالن خود تجربه نکند.

اگر تغییرات مهم جنسی با رشد شناختی و اخالقی همراه نباشد. اگر روابط عاطفی در میان خانواده سرد باشد.

کدام ویژگی اساسی در مورد «مرحله ي رویانی»  صادق است؟  167

رشد در مرحله ي رویانی سریع تر است. زیگوت به توده ي سلولی تبدیل می شود.

اندام تولید مثل، در مرحله ي رویانی ظاهر می شود. توده ي سلولی به دیواره ي رحم مادر می چسبد.

کدام عبارت در دوره ي بلوغ، صحیح است؟  168

هر چه فاصله ي عاطفی بین دختر نوجوان و والدین بیشتر باشد، بلوغ دیررس اتفاق می افتد.

هر چه فاصله ي عاطفی بین پسر نوجوان و والدین بیشتر باشد، بلوغ زودرس اتفاق می افتد.

دخترانی که عمومًا غیرفعال اند، زودتر از متوسط دختران بالغ می شوند.

در افراد کوتاه قد، بلوغ دیرتر اتفاق می افتد.

کدام ترکیب کروموزومی زیگوت منجر به تولد فرزند دختر خواهد شد و کدام عبارت راجع به جفت بیست و سوم کروموزوم صحیح است؟  169

 نقش پدر در تعیین وضعیت جفت بیست و سوم همواره ثابت است. نقش مادر در تعیین وضعیت جفت بیست و سوم همواره ثابت است.

 نقش پدر در تعیین وضعیت جفت بیست و سوم همواره ثابت است.  نقش مادر در تعیین وضعیت جفت بیست و سوم همواره ثابت است.

4444

4444

به ترتیب «ویژگی شکست ناپذیري»، «تفکر انتقادي به محیط پیرامون» و «امکان انتخاب هاي شخصی و ارزشی» در دورة نوجوانی نتیجۀ چیست؟  170

تفکر فرضیه سازي - تفکر فرضیه سازي - درون نگري استدالل اخالقی - استدالل قیاسی - تفکر دربارة خود 

خودمرکزي - تفکر فرضیه سازي - تفکر فرضیه سازي  تفکر دربارة خود - استدالل قیاسی - تفکر فرضیه سازي 
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در صورتی فعل واجب التأنیث می باشد که فاعل مؤنث حقیقی باشد و بین فعل و فاعل فاصله اي نباشد و یا فاعل فعل ضمیري باشد که مرجع آن یک اسم مؤنث  1
باشد خواه آن اسم مؤنث مجازي باشد یا حقیقی در غیر این صورت فعل جایز است که مؤنث باشد.

گزینه ي   بین فعل «تُحاِول» و اُمّهاتُنا (فاعل) اسم فاصله شده بنابراین جایز است که فعل مؤنث باشد.

گزینه ي   «فاعِل» َتِعَبت «یدا» مؤنث مجازي است جایز است که فعل مؤنث باشد.

گزینه ي   همانند گزینه ي  بین فعل «ِاستیقظت» و «اُختی» (فاعل) «ِمن النوم» فاصله شده است.
متوسط

زیرا در این گزینه ضمیر «ُه» در فعل ِاْکَتَسَبُه مفعولٌ به و محًال منصوب است و عائد می باشد.  2
سخت

ضمیر فصل هیچ گونه نقش و اعراب ندارد بلکه براي تأکید است که بین مبتدا و خبري می آید که هر دو معرفه اند.  3

در گزینه ي  «هی» مبتدا و مرفوع محًال است

در گزینه ي  مدینۀ کبیرة هر دو نکره اند بنابراین ««هی» نمی تواند ضمیر فصل باشد

در گزینه ي  ضمیر «هم» نمی تواند ضمیر فصل باشد زیرا بین مبتدا و خبر قرار نگرفته است.
متوسط

ضمیر متصل معموًال بین مبتدا و خبر می آید که هر دو معرفه می باشند که براي  منظور بکار می رود.  4

- احتمال صفت یا نعت بودن خبر براي مبتدا با آوردن ضمیر فصل از بین می رود زیرا بعد از ضمیر فصل حتمًا خبر می باشد.

- براي تأکید بکار می رود.

در عبارت گزینه ي  اگر «هم» را از جمله برداریم «الذین» صفت است ولی اگر «هم» باشد خبر شناخته می شود.
«همانا خردمندان همان کسانی هستند که می نگرند ...» اگر «هم» حذف شود معنی عبارت «خردمندانی که می نگرند ...» می شود.

بررسی گزینه هاي دیگر:

گزینه ي    «هو» مبتدا است «خداوند اسرار بندگان خود را فاش نمی سازد و او بر هر چه در سینه و درون مردم است آگاه است.»

گزینه ي    «هی» مبتدا است «طبیعت از مخلوقات و آفریده هاي خداوند است و آن از مظاهر هر قدرت او در زمین است.»

گزینه ي    «أنُتنَّ» مؤکِّد است. اي دانش آموزان شما باید بزرگی و کرامت خویش را در جامعه حفظ کنید.
متوسط

عائد صله در این عبارت ضمیر «ـه» می باشد که باید مطابق با موصول یعنی «الّتی» باشد پس صحیح آن «ها» می باشد.  5
سخت

ضمیر فصل جایی می آید که مبتدا و خبر یا اسم و خبر حروف مشبه یا افعال ناقصه هر دو معرفه باشند و بین آن دو می آید.  6
در این گزینه «َافْضل» که خبر است نکره است و در این گزینه «ُهَو» مبتدا و «َافَْضُل» خبر است و «ُهَو َافَضل» جمله ي صله می باشد.

متوسط
در این گزینه «حتّی َیْشِفی» به «هذه الطفلۀ» برمی گردد و پس از آن آمده است پس باید با آن مطابقت کند: «َحتّی َتْشِفی»  7

سخت
زیرا َعیْن که مؤنث مجازي است در ابتداي عبارت آمده و فعل َیحتاُج بعد از آن پس باید حتمًا با آن مطابقت کند یعنی فعل داراي ضمیري است که به مؤنث  8

مجازي بر می گردد پس تأنیث فعل «وجوب» دارد پس فعل «تحتاُج» صحیح است.

در گزینۀ  بین فعل با فاعلش یعنی «فاطمۀ» فاصله است پس فعل می تواند هم مذکر هم مؤنث بیاید.

در گزینۀ  نائب فاعل، مؤنث مجازي است پس مذکر یا مؤنث بودن فعل هر دو صحیح است.

باتوجه به الطالبۀ که مؤنّث حقیقی است فعل بعد از آن حتمًا باید به صیغه ي للغائبۀ بیاید. در گزینۀ 
سخت

«یُِحبُّ» دوست می دارد فعل متعدي است و ضمیر «ه» مفعول «عائد» صله محسوب می شود که حذف شده است.  9
متوسط

10  «ِبما َطَلَب اهللا» باید بصورت  «ِبما طلَبُه اُهللا» می آمد تا ضمیر «ُه» عائد باشد.

در گزینۀ  «ُه» در «احبُّه» و در گزینۀ  «ه» در «الیه» و در گزینۀ  «ُه» در «نریدُه» عائد می باشد.
سخت

می دانیم:  است.  11

سخت

اگر  و  و  سه جمله ي متوالی از یک دنباله ي هندسی باشند، آن گاه  و  را واسطه ي هندسی بین  و  می نامیم.  12

متوسط
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 13

سخت
 14

 

 : دنباله ي حسابی  

 : دنباله ي هندسی  

سخت
طبق الگویی که گالیله به دست آورد توان دوم زمان نوسان برحسب ثانیه برابر با طول آونگ است. پس:   15

واحد  طول آونگ
متوسط

 16

درهر دنباله ي هندسی با جمله ي اول  و نسبت مشترك  رابطه ي  برقرار است.

  

سخت

در هر دنباله ي حسابی با جمله ي اول  و قدر نسبت   رابطه ي  برقرار است.  17

متوسط

حکم استقراء به ازاي   نوشته می شود که به صورت زیر است:  18

متوسط

، جمله ي  ام از رابطه ي   بدست می آید. در یک دنباله ي حسابی با جمله ي اول   و اختالف مشترك   19

متوسط

سه جمله ي ابتدایی این دنباله ي هندسی را به صورت  در نظر می گیریم، در نتیجه:  20

 حاصل ضرب سه جمله

 مجموع سه جمله ي ابتدایی
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بنابراین جمله ي چهارم برابر  است.

سخت

در ابتدا شیب خط گذرنده از دو نقطه ي  و  را به دست می آوریم.  21

چون خط گذرنده از نقطه ي  موازي با خط گذرنده از دو نقطه ي  و  است پس شیب هاي دو خط با هم برابرند.

) معادله ي خط را می نویسیم. حال با داشتن مختصات یک نقطه از خط  و شیب خط (عدد 

عدد  همان عرض از مبدأ خط است.
متوسط

سه مدل از ناحیه ي اول محورهاي مختصات نمی گذرند.  22

شیب =0

x

y

شیب 0

x

y

عرض از مبدأ =0
شیب 0

x

y

عرض از مبدأ 0

عرض از مبدأ

صورت کلی معادله ي یک خط به صورت  است که در آن  شیب و  عرض از مبدا است.

 
x

y

 

سخت
باتوجه به جدول، دو نقطه ي   و   روي خط مورد نظر قرار دارند، بنابراین:  23

سخت
 24

 

اکنون شیب خط گذرنده از دو نقطه ي  و  را نوشته و برابر  قرار می دهیم تا  بدست آید.

 

توجه کنید براي بدست آوردن طول از مبدأ کافی است که در معادله ي خط به جاي  عدد صفر قرار دهید.
سخت

 25

(دو خط وقتی بر هم عمودند که شیب هایشان عکس و قرینه ي هم باشند)
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اکنون شیب خط گذرنده از دو نقطه ي  و  را بدست می آوریم.

سخت
باتوجه به شکل داده شده شیب خط داده شده منفی و عرض از مبدأ آن نیز منفی است (توجه کنید براي پیدا کردن عرض از مبدأ کافی است در معادله ي خط به  26

جاي  عدد صفر قرار دهید) بنابراین گزینه ي سوم صحیح است.

 : گزینه ي سوم

متوسط
 27

متوسط
 28

 

 

 

متوسط
 29

متوسط

ابتدا شیب خط گذرا از دو نقطۀ  و  را به دست می آوریم:  30

 چون خط  موازي با این خط است، بنابراین شیب خط  نیز  می باشد.

، معادلۀ این خط را می نویسیم: حال با داشتن شیب  و یک نقطۀ  از خط 

 می دانیم در برخورد خط، محور  ها،  است:

سخت
 31

به جاي تمام  ها،  را جایگزین می کنیم.
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سخت
 32

سخت
به توابع به شکل  که در آن ها  هر عدد حقیقی مخالف صفر و  عددي طبیعی است، توابع توانی می گوییم.  33

«   توان  عدد طبیعی نیست  : گزینه ي«

« : گزینه ي«   توان  عدد طبیعی نیست 

« توان  عدد طبیعی نیست  : گزینه ي «

» با گویا کردن کسر  خواهیم داشت: در عبارت مربوط به گزینه ي «

متوسط
 34

   عددي صحیح است، پس تنها   قابل قبول است. در نتیجه  و در نتیجه  است.

سخت
با کمی دقت می توان متوجه شد که ضابطه ي تابع به صورت  است.  35

پس  است.
متوسط

یک تابع توانی به شکل   است که در آن  هر عدد ثابت غیر صفري می تواند باشد و  یک عدد طبیعی است.  36

تابع توانی نمی باشد:   (گزینه ي اول

  (گزینه ي دوم

 

گزینه ي دوم یک تابع توانی است.

تابع توانی نمی باشد:     (گزینه ي سوم

تابع توانی نمی باشد:    (گزینه ي چهارم
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یک تابع توانی به شکل   است که در آن  هر عدد ثابت غیر صفري می تواند باشد و  یک عدد طبیعی است.

 (گزینه ي اول

 (گزینه ي دوم

تابع توانی نمی باشد:     (گزینه ي سوم

  (گزینه ي چهارم
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متوسط
:« گزینه ي «  37

:« گزینه ي «

 اعداد طبیعی موجود در دامنه

:« گزینه ي «

:« گزینه ي«

لذا تعداد اعداد طبیعی در دامنه ي تابع  از بقیه کم تر است.
سخت

ابتدا مقادیر  را محاسبه می کنیم.  38

 

 :گزینه ي اول

 :گزینه ي دوم

 :گزینه ي سوم

 :گزینه ي چهارم
متوسط

 39

 

  

 :پس
توجه کنید اگر عبارت داخل قدر مطلق مثبت باشد خود عبارت از قدر مطلق بیرون می آید و اگر عبارت داخل قدر مطلق منفی باشد قرینه ي عبارت از قدر مطلق بیرون می آید.

سخت
 40

: پس 

اگر عبارت داخل قدر مطلق مثبت باشد، خود عبارت از داخل قدر مطلق بیرون می ِآید و اگر عبارت داخل قدر مطلق منفی باشد، قرینه ي عبارت از داخل قدر مطلق بیرون می آید.
متوسط

 41

 در پایه هاي آوایی رکن اول دو اختیار زبانی وجود دارد.
هجاي دوم  که هجاي بلند است به هجاي کوتاه تبدیل می شود و هجاي سوم که هجاي کوتاه است به هجاي بلند مبدل می گردد.

متوسط
 42
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متوسط
 43
متوسط

پایه هاي آوایی دو لختی این بیت «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» است.  44
سخت

 45
تابفآِشپیَدمُبِدتافموَنَشبُچن
--U-U-UU--U-U-

دمشبرقیوعیِبدسیِرجابرممهـ
--U-U-UU--U-U-
سخت

: تقطیع بیت گزینه ي   46

تن

هشت م نـ من سیـازو بـزد

نابيمـدمهان

می

ب

فعلن

چـ

بــ

مفاعلن

دمشیــد نو

تن به جايتنبه کار بردن فا

تن به جايتنبه کار بردن فا

نام وزن: خفیف مسّدس مخبون محذوف
بررسی سایر گزینه ها:

) مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن: مضارع مثّمن اخرب مکفوف محذوف

) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن: مجتّث مثّمن مخبون محذوف

) فعالتن فعالتن فعالتن فعلن: رمل مثّمن مخبون محذوف
سخت

وزن: مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف  47
در مصراع اول سایر گزینه ها رکن دوم به «مفعولن» ابدال شده است.

هجاي اول رکن دوم بیت سوم اختیار تبدیل مصوت کوتاه به بلند دارد.

سخت
» تقطیع هجایی مصراع اول بیت صورت سؤال را به درستی نشان می دهد. گزینۀ «  48

متوسط
در این بیت  اختیار زبانی هست.  49

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

) ، «فعالتن مفاعلن فعلن» است. وزن بیت سؤال و بیت گزینۀ (  50
تشریح گزینه هاي دیگر:

) : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن گزینۀ (

) : مفعول مفاعلن مفاعیلن گزینۀ (

3
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»: 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 «

 در واژة «تو» در هر دو مصراع بلند تلفظ می شود. همزة «از» در «فرخ شد از» حذف می شود.
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) : فعولن فعولن فعولن فعولن گزینۀ (
متوسط

 51
سخت

 52
متوسط

 53
سخت

 54
متوسط

 55
متوسط

 56
سخت

 57
متوسط

 58
سخت

 59
سخت

 60
سخت

 61
سخت

بهار شاعر عشق و غزل نیست و در این زمینه توفیق چندانی ندارد.  62
متوسط

قطعات انوري در مضمون ستایش، خواهشگري، بدزبانی و هجاگویی است. مضمون قصاید انوري ستایش شاهان، وصف طبیعت و هجو مخالفان و دشمنان است.  63
شهرت انوري در قصیده است و برخی او را پیامبر قصیده سرایی شناخته اند.

متوسط
مسعود سعد سلمان نامورترین شاعر عصر دوم غزنوي است. شهرت مسعود در گرو حبیسه هاي اوست.جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، ترکیب بند مشهوري در  64

نعت و ستایش پیامبر گرامی اسالم دارد با این مطلع:
 واي ُقبّهِ ي عرش تکیه گاهت»  «اي از بر ِسدره شاهراهت

کمال الدین اصفهانی، در مدح بزرگان اصفهان-به ویژه آل صاعد- اشعاري گفته و رباعی دردناکی درباره ي حمله ي مغوالن سروده است.
انوري، قصیده اي مشهور درباره ي حمله ي غزان سروده که از زیباترین اشعار اجتماعی اوست. و به چند زبان بیگانه از جمله انگلیسی، آلمانی و روسی ترجمه شده است.

سخت
» دو صامت «د» » تکرار صامت «د» نیز دیده می شود، اما این در بیت گزینه ي « در سه گزینه ي دیگر، واج آرایی در مصّوت دیده می شود. البته در بیت گزینه ي «  65

» محسوس نیست. و «ر» چند بار تکرار شده اند. تکرار به اندازه ي تکرار صامت هاي «د» و «ر» در بیت گزینه ي «
توضیح نکته ي درسی:

موسیقی برخاسته از واج آرایی صامت ها محسوس تر از مصّوت هاست.
سخت

تشریح گزینه هاي دیگر:  66

»: مسمط هاي بهار تقلید موفقی از منوچهري است و در حبسیاتش لحن پرسوز مسعود سعد با صالبت و استحکام زبانی ناصرخسرو قرین شده است. گزینه ي «

»: کلیات مصور عشقی حاوي اشعار، منظومه ها و نوشته هاي او است که به کوشش علی اکبر سلیمی چاپ شده است.  گزینه ي «

»: تصنیف سازي فارسی را عارف قزوینی ابداع نکرده است و پیش از او هم کسانی در این قالب شعري طبع آزمایی کرده اند اما تصنیف سازي عرصه ي هنري مسلم عارف است. گزینه ي «
سخت

بیش ترین شهرت انوري به قصاید اوست نه قطعاتش. وي از حیث سرودن قطعه، پیشگام ابن یمین، شاعر قطعه سراي عصر سربداران است. مضمون قصاید انوري  67
ستایش، خواهشگري، بدزبانی و هجاگویی است.

متوسط
: در شعر قاآنی همواره لفظ بر معنا پیشی می گیرد. کتاب پریشان او به شیوه ي گلستان سعدي است. تشریح گزینه هاي دیگر: گزینه ي   68

: صباي کاشانی تربیت یافته ي مکتب صباحی بیدگلی و آذر بود. گزینه ي 

: تاریخ تطور نظم فارسی کتابی است از بهار که از روي تقریرات او نوشته شده است. گزینه ي 
متوسط

گزینه ي «1»: کتاب دانشنامه ي عالیی به جهت داشتن اصطالحات منطقی و فلسفی به زبان فارسی اهمیت ویژه اي دارد. التفهیم، در موضوع علم نجوم، حساب و  69
هندسه است. 

گزینه ي «3»: نثر آثار خواجه عبداهللا نیز آراسته، موزون، آهنگین و عارفانه است.
گزینه ي «4» بخش دوم تاریخ سیستان به سبک نثر قرن هشتم نزدیک است.

متوسط

3

43
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: در شعر قاآنی همواره لفظ بر معنا پیشی می گیرد. کتاب پریشان او به شیوه ي گلستان سعدي است. تشریح گزینه هاي دیگر: گزینه ي 

گزینه ي «1»: کتاب دانشنامه ي عالیی به جهت داشتن اصطالحات منطقی و فلسفی به زبان فارسی اهمیت ویژه اي دارد. التفهیم، در موضوع علم نجوم، حساب و
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بیت الف: گره زدن گل بنفشه و حکایت کردن باد صبا = تشخیص  70
بیت ب: الله و نسرین استعاره از صورت 

بیت پ: آفتابی که سایه دارد = تناقض
بیت ت: رخ و زلف / شام و سحر = لف و نشر مشوش

بیت ث: اسلوب معادله دارد.
متوسط

در دوره ي هخامنشیان گاه شماري شمسی - قمري بابلی رایج بود و بسیاري از محققان معتقدند که در اوایل حکومت داریوش یکم این نوع گاه شماري منسوخ و  71

گاه شماري اوستایی به جاي آن رایج شد. سال در تقویم اوستایی  شبانه روز بود. هر سال به  ماه  شبانه روزي و  شبانه روز که به عنوان پنجه به آخر سال اضافه می کردند تقسیم می
شد.

متوسط
الف) تابلوي رامبراند متعلق به قرن  میالدي: حلقه هاي تنه ي درختان  72

ب) قدیمی ترین اجساد انسانی به دست آمده در آفریقا با قدمت  تا  میلیون سال: پتاسیم - آرگون
متوسط

نقشه ي تاریخی حاصل کار مورخان و مؤسسات نقشه نگاري در دوره ي کنونی است که از طریق بررسی و مطالعه ي جامع و دقیق اسناد و منابع تاریخی به دست می   73
آید.

متوسط
 74

   ( سال میالدي)   = سال قمري

هجري قمري 

سخت
پیشنه ي تقویم و گاه شماري در ایران به قبل از دوره ي هخامنشیان باز می گردد و در تقویم اوستایی ساسانی از آن جا که سال را  شبانه روز می گرفتند، در  75

هر  سال یک شبانه روز و در هر  سال   شبانه روز از سال شمسی حقیقی عقب می افتاد.

نکته ي مهم درسی: براي رفع این مشکل آنان بعد از هر  سال یک ماه به دروازده ماه سال اضافه می کردند و آن سال سیزده ماهه می شد.
سخت

مراجعه به نقشه هاي تاریخی به تاریخ پژوهان کمک می کند تا با مشاهدة تاریخ بر گسترة جغرافیایی آن نائل شوند.  76
متوسط

دوران حماسی از فرمانروایی کیخسرو تا اواخر دورة کیانیان را دربرمی گیرد و در دورة حماسی وقایع تاریخی تا حدود زیادي دگرگون شده اند.  77
سخت

اولین توجه انسان هاي اولیه به زمان، گردش شبانه روز بود. دستگاه اندازه گیري زمان (تقویم)، طی قرون متمادي با گسترش علم نجوم و ریاضیات کامل تر شد.  78
سخت

مورخان مسلمان چون مسعودي به اهمیت مکان در بررسـی هاي تـاریخی توجه داشتند و به همین دلیل آثار بر جاي مانده از آن ها، ترکیبی از تاریخ و  79
جغرافیاست. امروزه مورخان سعی می کنند تاریخ را با توجـه بـه محـل وقـوع رخـدادها، بازسازي کنند.

متوسط
افسانه ها و حماسه ها بسیاري از کمبودها و خأل هاي دانش تـاریخی بشـر را تکمیل می کنند. مثًال از نـام لهراسـب، گشتاسـب و تعـدادي دیگـر کـه در نامشان کلمۀ  80

«اسب» وجود دارد، به وجود خاندانی موسوم بـه «اسـپ » در تاریخ ایران پی برده اند.
سخت

تصاویر هوایی به کمک دستگاه هاي فتوگرامتري تبدیل به نقشه می شوند.  81
متوسط

قبول فرضیه یا تأیید آن براساس یافته هاي پژوهش به ارائه ي پیشنهادهاي جدید منجر می شود و گاه ممکن است سؤاالت آغازین جدیدي را به وجود آورد.  82
متوسط

عکس هاي متوالی که هر یک حدود  درصد پوشش مشترك دارد، بعدها در دستگاه ویژه اي به نام دستگاه تبدیل قرار می گیرند. در این دستگاه به دلیل پوشش  83
مشترك عکس ها، پدیده ها به صورت برجسته دیده می شوند.

متوسط
پژوهش هم بستگی براي مطالعه ي میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است؛ مثال رابطه ي میزان فرسایش خاك با قطع  84

درختان جنگلی، گام نخست در مراحل یک پژوهش جغرافیایی طرح پرسش می باشد.
متوسط

توضیح موارد غلط:  85
الف) غلط است زیرا فرودگاه یک سیستم باز است نه بسته.

ب) غلط است زیرا بازخورد یا پسخوراند مثبت به سمت تعادل حرکت نمی کند.
ه) غلط است زیرا مورد ذکر شده متعلق به یک سیستم بسته است نه باز.

سخت
پژوهشگر در پژوهش توصیفی در پی یافتن پاسخ سؤال مربوط به چگونگی است و با بررسی وضع موجود، ویژگی ها و صفات پدیده و متغیر و ارتباط بین متغیرها  86
را مشخص می کند مانند بررسی وضعیت ناهمواري یک منطقه، پژوهش همبستگی براي مطالعه ي میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است. پژوهش علّی،

علل یا عوامل بروز یک رویداد یا پدیده را بررسی می کند.
متوسط
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پژوهشگر در پژوهش توصیفی در پی یافتن پاسخ سؤال مربوط به چگونگی است و با بررسی وضع موجود، ویژگی ها و صفات پدیده و متغیر و ارتباط بین متغیرها
ی،را مشخص می کند مانند بررسی وضعیت ناهمواري یک منطقه، پژوهش همبستگی براي مطالعه ي میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است. پژوهش علی،را مشخص می کند مانند بررسی وضعیت ناهمواري یک منطقه، پژوهش همبستگی براي مطالعه ي میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است. پژوهش علّی،
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پسخوراند منفی در یک سیستم اگر چه زیان آور است، اما در نهایت بقاي سیستم را به دنبال دارد.  87
سخت

آغاز تاریخ دانش جغرافیا را می توان حدودًا پانصد سال قبل از میالد دانست و گسترش اسالم در جهان و توسعۀ مناسبات مسلمانان با سایر کشورها و سرزمین   88
هاي مختلف تا پایان سدة پانزدهم میالدي در شکل گیري و گسترش دانش جغرافیا نقش اساسی و تعیین کننده داشته است.

سخت
تا مرحلۀ «جمع آوري داده ها»، پژوهشگر بخشی از مسیر پژوهش را پیموده است. از این پس، عمده ترین کار وي، جمع آوري داده هاست که ممکن است از طریق  89
مختلف انجام شود. در گام هفتم، کار «پردازش داده ها» یعنی حذف اطالعات غیرضروري و حفظ اطالعات مرتبط با موضوع تحقیق آغاز می شود که نتایج حاصل از این پردازش ها به صورت مدل،

نقشه و جدول تنظیم و ارائه می شود.
سخت

منابع ورودي یک سیستم اطالعات جغرافیایی شامل عکس، تصویر هاي ماهواره اي، جداول، مختصات جغرافیایی و گزارش هاي میدانی وارد رایانه می شوند. البته  90
نقشه مهم ترین ورودي یک سیستم می باشد که به صورت رقومی شده وارد می شود. خروجی سیستم شامل نقشه، نمودار و جدول می باشد.

سخت
با فتح قسطنطنیه توسط ترکان عثمانی، کشورهاي اروپایی در جستجوي راه دریایی در شرق برآمدند.  91

متوسط
آنچه که در عصر رنسانس پدید آمد و چهره ي قرون وسطایی اروپا را تغییر داد عبارت بود از :  92

) رشد شهرنشینی و قدرت یافتن شهرنشینان

) افزایش قدرت پادشاهان و ضعف فئودال ها

) انسان گرایی و خردگرایی

) رشد تجارت وحرفه ها

) اکتشافات جغرافیایی
نتیجه ي مهم جنگ هاي صدساله براي فرانسویان و انگلیسی ها، به رغم خساراتی که به آنان وارد شد، رشد فرهنگ ملی آنان بود.

متوسط
هرچند پادشاهان فرانک ها در قرون وسطا در برابر اشراف فئودال قدرت چندانی نداشتند، اما در برابر تهاجماتی که به اروپا می شد به موفقیت هایی دست یافتند.  93

سخت
دیوان بیت المال به پیشنهاد هرمزان و در زمان عمر تأسیس شد.  94

متوسط
در دورة غازان خان اقداماتی براي مرمت شبکۀ آبیاري و اصالح قوانین و مقررات مالی صورت گرفت.  95

سخت
در دورة قرون وسطا و پس از انقراض روم غربی اقوام مهاجم، پس از برجاي گذاشتن ویرانی هاي بسیار، به روستانشینی و زندگی در قلعه ها روي آوردند. در  96

نتیجۀ این حمالت، بسیاري از دستاوردهاي تمدنی مانند شهرنشینی، تجارت و مراکز علم و آموزش به دست فراموشی سپرده شد.
متوسط

بررسی گزینه ها:   97

: رسایل – رسایل گزینۀ

: اشراف – برید گزینۀ

: رسایل – برید گزینۀ

: اشراف - رسایل گزینۀ
سخت

ابوحامد غزالی عالم و دانشمند علم کالم بود. وي نویسندة کتاب االقتصاد فی االعتقاد بود.  98
سخت

در دورة حکمرانی غازان خان اقداماتی براي مرمت شبکه هاي آبیاري و اصالح قوانین و مقررات مالی صورت گرفت.  99
خراج مالیاتی بود که بر زمین هاي کشاورزي وضع می شد و یکی از منابع عمدة درآمد حکومت ها در ایران از عصر باستان تا دورة قاجار بود.

متوسط
با شروع تجارت اروپائیان با مسلمانان از طریق شرق مدیترانه و شمال آفریقا محصوالت و کاالهایی نظیر کاغذ، قطب نما، ادویه، و ... به دست اروپاییان رسید. به   100

دست آوردن این کاالها و سپس شروع به تولید آن ها در اروپا موجب ارتقاي سطح زندگی، کار و فرهنگ آن قاره شد.
سخت

جهت برنامه ریزي جامع براي بهره برداري صحیح از آب هاي موجود سطحی و زیرزمینی ابتدا باید آن ها را مورد شناسایی و مطالعه قرار دهیم.  101
سخت

شاخص توسعه ي انسانی کشورها در طول زمان،یعنی در طول سال هاي مختلف ،متغیر است.  102
متوسط

جغرافی دانانی که موضوع توسعه را بررسی می کنند، در تهیه ي جهان نما، وسعت کشورها را براساس میزان تولید ناخالص ملی آنها در نظر می گیرند.  103
سخت

ساحلی که در فصل آب ها یا فصل جمعیت مطرح شده اند، در آب شناسی و جمعیت شناسی هم مطرح می شوند، اما در جغرافیا به پراکندگی آب ها در جهان یا  104
پراکندگی جمعیت در روي کره ي زمین وبررسی علل آن می پردازند. جغرافیا از یافته هاي علوم دیگر هم استفاده می کند و با دید ترکیبی، بررسی ها و مطالعات خود را در مورد پراکندگی پدیده

و روابط بین آن ها انجام می دهد.  
متوسط

مقدار آب موجود در سیاره ي زمین تقریبًا همواره ثابت بوده است. روند افزایش جمعیت و گسترش صنایع و نیاز به آب براي تأمین غذاي بشر سبب شده است  105
که آب به عنوان یک عامل حیاتی تلقی شود.

متوسط
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جغرافی دانانی که موضوع توسعه را بررسی می کنند، در تهیه ي جهان نما، وسعت کشورها را براساس میزان تولید ناخالص ملی آنها در نظر می گیرند.

ساحلی که در فصل آب ها یا فصل جمعیت مطرح شده اند، در آب شناسی و جمعیت شناسی هم مطرح می شوند، اما در جغرافیا به پراکندگی آب ها در جهان یا
پراکندگی جمعیت در روي کره ي زمین وبررسی علل آن می پردازند. جغرافیا از یافته هاي علوم دیگر هم استفاده می کند و با دید ترکیبی، بررسی ها و مطالعات خود را در مورد پراکندگی پدیده

 همواره ثابت بوده است. روند افزایش جمعیت و گسترش صنایع و نیاز به آب براي تأمین غذاي بشر سبب شده است
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جغرافی دانان به تشابهات و تفاوت هاي مکان ها با یکدیگر توجه دارند مانند (چه عواملی سبب رونق فعالیت ها در یک بندر شده است؟)  106
سخت

آب هاي موجود در کره ي زمین همواره در حال تغییر شکل اند. این آب ها حالت مایع، جامد و گاز را به خود می گیرند. مقداري از آب نیز در زمین نفوذ می کند  107

حال اگر به چرخه ي آب در این محیط طبیعی قدري دقیق تر توجه کنیم متوجه خواهیم شد که آب موجود در اتمسفر زمین در اثر چرخه ي آب در طبیعت هر  روز یک بار بین آسمان و زمین

جابه جا می شود حجم آبی که در هر سال به وسیله ي چرخه ي آب در طبیعت فراهم می شود  هزار کیلومتر مکعب است. انسان با علم و فن امروزي خود می تواند  هزار کیلومتر مکعب از این
آب را مورد استفاده قرار دهد و بقیه از دسترس وي خارج می گردد.

سخت
سواحل به دلیل داشتن سنگ هاي متنوع و اشکال ناهمواري متعدد، محیط هاي مناسبی براي انجام برخی تحقیقات زمین شناسی یک منطقه اند در برخی از سواحل  108
عالوه بر نفت و گاز منابع معدنی با ارزشی چون ذخایر قلع در سواحل مالزي یافت می شود در اغلب سواحل به خصوص سواحل پست کم شیب، آب وهواي مناسب و آب کافی شرایط مساعدي را

براي زراعت فراهم کرده است.
متوسط

برداشت ها از توسعه و مفهوم آن متفاوت بوده و کشورهاي مختلف براساس این برداشت ها تقسیم بندي شده اند.  109
متوسط

پراکندگی فضایی یعنی این که پدیده ها در چه مکان هایی به وقوع می پیوندند و چرا  110
سخت

ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلی در عصر نبوي تا سال هشتم هجري (فتح مکه) در برابر اسالم مقاومت آشکار بود از آن پس به سوي نفاق رفت. این ارزش   111
ها در دوران خالفت به تدریج اقتدار جامعه اسالمی را در چارچوب مناسبات قبیله اي و عشیره اي سازمان بخشید، اما عقاید و ارزش هاي جهانی اسالم فارغ از عملکرد قدرت هاي سیاسی و با تالش
عالمان مسلمان از مرزهاي جغرافیایی و سیاسی جوامع گوناگون عبور کرد و بر قدرت سیاسی این مناطق تأثیر گذاشت. قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار بیشتر ریشه در مناسبات
قومی و قبیله اي داشت در دوران استعمار با سازش با دولت هاي غربی با قدرت استعمارگران پیوند خورد که باعث شد استبداد ایلی قومی به استبداد استعماري درآید تفاوت راهبردي استبداد
تاریخی قومی با استبداد استعماري در این است که استبداد قومی علی رغم هویت غیر اسالمی عقبه اي خارج از جغرافیاي جهان اسالم نداشت و تالش می کرد با رعایت ظواهر اسالمی پوشش دینی
خود را حفظ کند. اما استبداد استعماري به دلیل اینکه در سایه قدرت و سلطه جهان غرب عمل می کرد براي گسترش نیازهاي فرهنگی و اقتصادي جهان غرب به حذف مظاهر فرهنگ اسالمی

پرداخت.
سخت

جهان تکوینی پیش از انسان وجود داشته است و مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد. متفکران مسلمان، جهان تکوینی را جهان تکوین نیز می نامند و  112
جهان طبیعت را بخشی از جهان تکوینی می دانند برخی، جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند و این جهان را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند. این گروه بین علوم طبیعی

و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند.
متوسط

سکوالریسم پدیده اي بود که اگر به انکار آسمان معنا نمی پرداخت، دست کم ارتباط آن را با زمین نادیده می انگاشت.  113
اومانیسم توجه انسان را به اندیشه و انگیزه ي او متمرکز می ساخت و انسان را آغاز و انجام همه ي ارزش ها و آرمان ها معرفی می کرد.

لیبرالیسم نخستین اندیشه ي سیاسی بود که از متن ارزش ها و آرمان هاي جدید می جوشید.
متوسط

دفاع از الیه هاي بنیادین و هویتی خود  ویژگی عقالنیت در فرهنگ مطلوب جهانی / امکان داوري درباره ي حق یا باطل بودن فرهنگ هاي مختلف  محدود  114

نشدن علوم اجتماعی به معناي تجربی آن / پیدایش برخی نهضت هاي جدید دینی  سکوالریسم پنهان
متوسط

وقتی که قدرت براساس حکم و قانون الهی بر فردي اعمال  شود که به اکراه آن را می پذیرد، قدرت مشروع فاقد مقبولیت است؛ مانند اخراج کارمند خاطی از  115
اداره. قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیش تر ریشه در مناسبات قومی و قبیله اي داشت، در دوران استعمار، از طریق سازش با دولت هاي غربی، با قدرت استعمارگران پیوند
خورد و این مسأله سبب شد تا استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماري درآید. روشنگري در معناي خاص ناظر به مبناي معرفت شناختی پذیرفته شده در فرهنگ غرب است و در این

معنا، روشی از معرفت و شناخت است که با دو مبناي سکوالریسم و اومانیسم همراه شده است.
سخت

مغوالن مناطق وسیعی از جهان را با قدرت نظامی خود تصرف کردند، ولی فرهنگ مغوالن، فرهنگی قومی و قبیله اي بود و شایستگی هاي الزم را براي یک  116
فرهنگ جهانی نداشت. آنان به سرعت تحت تأثیر فرهنگ هایی قرار گرفتند که از نظر نظامی شکست خورده بودند. به همین دلیل، امپراتوري مغول در چین، هند و ایران، تحت تأثیر فرهنگ هاي

اقوام مغلوب، هویتی چینی، هندي و ایرانی پیدا کرد و به صورت سه حکومت مستقل درآمد.
متوسط

- فرهنگ هایی که به حقیقتی قائل نباشند. نمی توانند معیار و میزانی براي سنجش عقاید و ارزش هاي مختلف داشته باشند و در نتیجه، نمی توانند از حقانیت  117
ارزش ها و عقاید خود دفاع کنند.

- سطح اول عقالنیت، عقل متافیزیکی است که از جهان بینی و ارزش هاي کالن دفاع نماید. فرهنگ هایی که از این نوع عقالنیت محروم باشند، نمی توانند از الیه هاي بنیادین و هویتی خود دفاع کنند
و به نسبیت فرهنگی دچار می شوند.

متوسط
امپریالیسم سیاسی از طریق اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد.  118

استعمار نو، پس از شکل گیري جنبش هاي استقالل طلبانۀ کشورهاي مستعمره طّی قرن بیستم به وجود آمد. در استعمار نو کشورهاي استعمارگر با استفاده از ظرفیت هایی که در دورة نفوذ یا دورة
استعمار نظامی و سیاسی خود ایجاد کرده اند، از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره استفاده می کنند. دولت هاي استعمارگر براي به قدرت رساندن نیروهاي وابسته، از کودتاي نظامی نیز

استفاده می کنند.
موفقیت هاي استعمار در قرن هاي پانزدهم تا نوزدهم، ناشی از پیشرفت در زمینۀ دریانوردي، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی بود. استعمار اروپایی در دو سدة هفدهم و هجدهم میالدي، بزرگ ترین

برده داري تاریخ بشریت را برپا کرد.
سخت

مردمی که برتري مطلق فرهنگی و معرفتی جهان غرب را پذیرفتـه باشـند، هویت خود را در حاشیۀ جهان غرب بازخوانی و بازسازي می  کنند و مسیري را که  119
جهان غرب براي آنها ترسیم کند دنبال می  کنند. فرهنگ اسالمی، به دلیل قدرت و عمق معرفتی خود، گروه  هاي مهاجم بیگانه را نیز درون خود، هضم و جذب می کرد و دســت کم آنان را نـاگزیر
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 قرن بیستم به وجود آمد. در استعمار نو کشورهاي استعمارگر با استفاده از ظرفیت هایی که در دورة نفوذ یا دورة
استعمار نظامی و سیاسی خود ایجاد کرده اند، از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره استفاده می کنند. دولت هاي استعمارگر براي به قدرت رساندن نیروهاي وابسته، از کودتاي نظامی نیز

موفقیت هاي استعمار در قرن هاي پانزدهم تا نوزدهم، ناشی از پیشرفت در زمینۀ دریانوردي، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی بود. استعمار اروپایی در دو سدة هفدهم و هجدهم میالدي، بزرگ ترین

مردمی که برتري مطلق فرهنگی و معرفتی جهان غرب را پذیرفتـه باشـند، هویت خود را در حاشیۀ جهان غرب بازخوانی و بازسازي می  کنند و مسیري را که
جهان غرب براي آنها ترسیم کند دنبال می  کنند. فرهنگ اسالمی، به دلیل قدرت و عمق معرفتی خود، گروه  هاي مهاجم بیگانه را نیز درون خود، هضم و جذب می کرد و دســت کم آنان را نـاگزیر
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می ســـاخت تـا بـراي استمرار و بقاي خود از پوشش مفاهیم و ارزش  هاي دینـی اسـتفاده کننـد . موفقیت  هاي اســتعمار در قرن نـوزدهم ، ناشـــی از پیشـــرفت در زمینـۀ دریانوردي، فنون نظامی
و اقتصاد صنعتی بود.

سخت
عبارات صورت سؤال به ترتیب صحیح، غلط و غلط هستند.  120

عقاید و ارزش هاي اسالمی به حسب حقیقت و ذات خود اختصاص به قوم و گره خاصی ندارند؛ بلکه خصلتی جهانی دارند و این عقاید به پذیرش و رویکرد انسان ها، به عربصۀ فرهنگ بشري راه
یافته و نمودي فرهنگی و تاریخی پیدا می کنند.

عقل در فرهنگ اسالم، زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند است و پیامبران براي برانگیختن عقل آدمیان، اجراي عدالت و قسط و مانع شدن از چرخش ثروت در دست اغنیا و براي آزادسازي
مستضعفان از حاکمیت مستکبران، مبعوث شده اند.

ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلی در عصر نبوي تا سال هشتم هجري، یعنی تا فتح مکه، در برابر اسالم مقاومت آشکار کرده بود و از آن پس، در پوشش نفاق خزیده بود.
سخت

منبع شناخت عقلی، حقایق طبیعی و غیر طبیعی است. حقایق غیر طبیعی مثل: قوانین علمی، قضایاي ریاضی و منطقی و نیز قوانین فلسفی.  121
معناي عام وحی همان شناخت مرموز درونی است که شامل همه ي الهامات می شود. وحی کننده در این معناي عام می تواند خداوند سبحان یا غیر او و از جمله شیاطین باشد.

شناخت حسی، شناخت امور جزئی است، مانند دیدن دوست خود در خیابان.
متوسط

روش جامعه شناسی پوزیتیویستی، روش صرفًا حسی و تجربی است و براي شناخت حسی و تجربی، از عبارت عقل جزئی، عقل تجربی یا عقل ابزاري استفاده  122
می کنند. در جامعه شناسی تفهمی نیز گرچه به معنادار بودن کنش هاي انسانی توجه می شود، اما از روش حسی و تجربی استفاده می شود؛ پس از عقل تجربی استفاده می شود.

عقل در معناي خاص فقط در تأمالت فکري و فعالیت هاي روشمند علمی و ذهنی اي حضور دارد که به درك حقایق کلی می پردازد.
سخت

شناخت وحیانی انبیا مهم ترین بخش از شناخت علمی در جهان توحیدي است و ناظر به مسائلی است که براي بشر در زندگی این جهان و در فرهنگ و شناخت  123
عمومی وجود دارد.

متوسط
علوم اجتماعی هنگامی که با استفاده از عقل و وحی توان داوري درباره ي ارزش هاي اجتماعی را پیدا می کند، با حفظ هویت علمی خود، وظیفه ي تدبیر اجتماعی  124

را نیز بر عهده می گیرد.
سخت

عقل عملی نه تنها مشکالت جامعه شناسی را براي داوري هاي ارزشی و فعالیت  تدبیري حل می کند بلکه راز تفاوت پدیده هاي اجتماعی و انسانی را با پدیده هاي  125
طبیعی نیز می گشاید. مشکل حس گرایان در این است که راه هاي دیگري را که براي شناخت عالم و از جمله شناخت جهان اجتماعی وجود دارد، مورد غفلت یا انکار قرار دارند.

متوسط
» آمده است. هر یک از موارد مطرح شده در صورت سوال در کتاب درسی ذیل مفاهیم گزینه ي «  126

متوسط
عقل در معناي خاص که به دو نوع نظري و عملی تقسیم می شود، ابزاري است براي درك حقایق کلی و از طریق تأمالت فکري و فعالیت هاي روش مند علمی و  127
ذهنی به این امر دست می یابد. از آنجا که عقل در معناي خاص شامل عقل عملی نیز می شود و عقل عملی به بایدها و نبایدها می پردازد، پس فعالیت هاي روش مند علمی و ذهنی نیز به بایدها و
نبایدها مربوط اند. عقل جمعی یا عقل عرفی به شناخت عمومی می پردازد و عقل در معناي خاص که براي شناخت امور کلی است، به شناخت عمومی نمی پردازد. منبع شناخت شهودي، وحی و

الهامات الهی و غیرالهی است و این شناخت در حیطه ي عقل در معناي عام نیست.
سخت

معناي خاص عقالنیت (عقل نظري و عملی) در جهان غرب تا قبل از غلبه ي حس گرایی- یعنی تا نیمه ي اول قرن نوزدهم- حضور داشته است. کتاب سیاست از  128
ارسطو نمونه اي از شناخت اجتماعی عقلی است. در جوامعی که حس گرایی بر آن غالب باشد و همچنین در فرهنگ هایی که شناخت عمومی جاي عقل نظري و عملی را گرفته باشد، علوم اجتماعی

عقلی نمی تواند وجود داشته باشد.
سخت

دلیل فرهنگی و اجتماعی فراگیري تعریف حسی از علم، رویکرد دنیوي انسان معاصر است و بخش اول عبارت، صرفًا تعریفی از فراگیري تعریف حسی از علم  129
است، نه دلیل آن.

علم اجتماعی عقلی با استفاده از عقل نظري می تواند به شناخت ابعاد معنوي انسان و جهان بپردازد.
سخت

هنگامی که فرد اندیشۀ خود را به صورت گفتار و نوشتار بیان می کند، به جهان اجتماعی و فرهنگی قدم می گذارد.  130
در جهان اساطیري، عقل تجربی ارزشی ندارد، زیرا انسان اسطوره اي سلطه بر طبیعت را از راه طبیعت دنبال نمی کند بلکه از طریق ارتباط با موجودات و نیروهاي فوق طبیعی به دست می آورد.

انسان به دلیل این که کارهاي خود را با علم و اراده انجام می دهد، کنشگري قدرتمند است. قدرت اجتماعی هنگامی پیدا می شود که انسان بتواند بر ارادة دیگران تأثیر بگذارد.
متوسط

تسلسل یعنی زنجیره اي متشکل از علل غیر متناهی و نه موجودات نامتناهی.  131
سخت

رابطه ي علیت رابطه اي ست که نه بعد از وجود دو طرف رابطه بلکه درست در خود وجود آن دو برقرار می شود. این رابطه از روابط دیگر عمیق تر است.یعنی  132
در رابطه ي علیت طرف اول (علت) به طرف دوم (معلول) وجود می دهد یعنی تمام هستی و واقعیت معلول با همین رابطه تحقق می یابد بنابراین یک طرف آن، که علت است خود رابطه است.

سخت
نسبت میان ماهیت وجود سه حالت ممکن است: واجب الوجود / ممتنع الوجود / ممکن الوجود و در ممکن الوجود نسبت میان ماهیت و وجود یا ضرورت است و یا  133

عدم ضرورت. 
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

»: به موضوعی ممتنع الوجود گویند که محمول وجود هرگز نمی تواند بر آن عارض شود. گزینه ي «

»: دو ضرورت از موضوع سلب می شود، ضرورت وجود و ضرورت عدم؛ چرا که در رابطه ي امکانی موضوع ذاتی است که نه از وجود ابا دارد و نه از عدم. گزینه ي «

»: مفهوم وجود در خارج است که صفت امتناع را نمی پذیرد؛ اما در عالم ذهن، حکما سه قسم رابطه ي بین موضوع و محمول در نظر گرفته اند که عبارتند از: وجوب و امکان و امتناع. گزینه ي «
متوسط
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رابطه ي علیت رابطه اي ست که نه بعد از وجود دو طرف رابطه بلکه درست در خود وجود آن دو برقرار می شود. این رابطه از روابط دیگر عمیق تر است.یعنی
 دهد یعنی تمام هستی و واقعیت معلول با همین رابطه تحقق می یابد بنابراین یک طرف آن، که علت است خود رابطه است.

نسبت میان ماهیت وجود سه حالت ممکن است: واجب الوجود / ممتنع الوجود / ممکن الوجود و در ممکن الوجود نسبت میان ماهیت و وجود یا ضرورت است و یا

»: دو ضرورت از موضوع سلب می شود، ضرورت وجود و ضرورت عدم؛ چرا که در رابطه ي امکانی موضوع ذاتی است که نه از وجود ابا دارد و نه از عدم. گزینه ي «

»: مفهوم وجود در خارج است که صفت امتناع را نمی پذیرد؛ اما در عالم ذهن، حکما سه قسم رابطه ي بین موضوع و محمول در نظر گرفته اند که عبارتند از: وجوب و امکان و امتناع. گزینه ي «
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قوانین علمی همواره بیان کننده ي یک رابطه ي کلی و ضروري بین دو پدیده اند و نه تنها موارد تجربه شده ، بلکه موارد تجربه نشده را نیز در بر می گیرند.  134
سخت

به اهمیت تفکیک مفهوم وجود و ماهیت در ذهن در بحث حکما، پیرامون مالك نیازمندي معلول به علت بیش تر پی برده می شود.  135
متوسط

این بیت بیانگر وساطت عقول در جهان شناسی مشایی است. علل و عوامل طبیعی تأثیرات خود را از قواي مجردي دریافت می کنند که در «عالم ماوراء طبیعت»  136
قرار دارند.

سخت
«بحث مالك نیاز به علت» به دنبال آن است که بینند کدام ویژگی باعث معلولیت است؛ اولین بار این بحث در اختالف میان فیلسوفان مسلمان و متکلمان مطرح  137

شد و فیلسوفان امکان ذاتی را مناط معلولیت دانسته اند. 
سخت

وقتی از واقعیت چیزي سخن می گوییم، یعنی وجود را به چیزي نسبت می دهیم. پس در چنین قضیه اي محمول هستی است و موضوع چیزي غیر از هستی.  138
متوسط

هر واقعیت یگانه در جهان، وقتی موضوع ادراك و شناخت قرار می گیرد در ذهن به دو بخش تقسیم می شود. ما با اتصال این دو بخش ذهنی در قالب یک قضیۀ  139
منطقی، به واقعیت آن شیء اذعان می کنیم؛ مانند مرغابی هست.

متوسط
رابطۀ علیت چیزي جز نیازمندي معلول به علت در اصل هستی و واقعیت خود نیست. این رابطه اي نیست که بین معلول و علت آن، بعد از وجود دو طرف پدید  140

آید؛ بلکه تمام هستی و واقعیت معلول با همین رابطه تحقق می یابد.
متوسط

نمی دانم سقراط به معناي عدم اطمینان به همه ي دانسته ها نیست، بلکه نمی دانم او طوفانی در کاشانه ي سوفسطائیان است.  141
متوسط

مقدم جمله اي نیست که حتما در ابتدا بیاید بلکه مقدم به لحاظ معنی مقدم است و تالی به لحاظ معنی دنباله ي مقدم است.  142
متوسط

سقراط در تعلیم حکمت شیوه اي پیامبر گونه داشت و جویندگی حقیقت از مهم ترین ویژگی هایی است که سقراط تا دم مرگ از آن دست برنداشت.  143
متوسط

آري آتنیان، گریز از بدي دشوار است، گریز از مرگ دشوار نیست، زیرا بدي از مرگ تندتر می دود.  144
سخت

داناترین شما آدمیان کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمی داند. مردم آتن! کسی که به راه درستی دست یافت و آن را در پیش گرفت هرگز نباید از  145
خطر هراسی به دل راه دهد.

سخت
سقراط می گوید: من هم با تهی دستان و هم با توانگران هم نشینم تا از من بپرسند و به سخنان من گوش فرا دهند.   146

متوسط
پروتاگوس نمی گفت که حقیقت هرگز شناخته نمی  شود، بلکه می گفت هرکس هرچه بفهمد، براي خودش حقیقت دارد.  147

سخت
بررسی سایر گزینه ها:  148

: عبارت درست در گزینه ي  به شکل زیر می شود: گزینه ي 

یونان را مهد تفکر فلسفی یاد می کنند یعنی جایی که فلسفه در آن جا رسمیت یافت و زبان رمز و اشاره در تفسیر جهان جاي خود را به زبان تعقل داد همچنین در گزینه ي  ظهور اندیشه غلط
است چرا که آغاز اندیشه بشر را نمی توان مربوط به زمان و مکان خاصی دانست. 

: این گزینه برعکس نوشته شده است چرا که نظرات متضاد که از سوي جهان شناسان باستان عرضه شد بی اعتمادي نسبت به دانش و اندیشه را سبب شد و نه برعکس. گزینه ي 

: در گزینه ي  کلمه ي یونان اشتباه است عبارت درست به شرح زیر است: گزینه ي 
بیشتر عوامل سازنده ي تمدن از هزاران سال پیش از تمدن یونان، در مصر و بین النهرین پدیدار گشته است. 

سخت
در قضیۀ شرطی منفصل مانعۀالجمع هر دو طرف قضیه می تواند غلط باشد یا یک طرف غلط و طرف دیگر درست، اما هیچ گاه دو طرف هم زمان نمی تواند  149

درست باشد.

( ) و هم به مدرسه نرود ( علی هم می تواند کتاب بخواند (
سخت

سقراط با فریاد «خود را بشناس» به مخاطب خود می آموزد که با تکیه بر عقل خدادادي می توان از وسوسه شک و گمان خالصی یافت و راه حقیقت را پیمود.  150
متوسط

هزینه هاي عادي یا جاري جامعه متناسب با سیاست هاي دولت تغییر می کند و با توجه به افزایش درآمد و رشد جمعیت در طی زمان کمتر موردي پیش می آید  151
که سیر نزولی داشته باشند.

متوسط
استقراض یکی از منابع درآمد دولت است و یک تفاوت اساسی با سایر درآمدهاي دولت دارد و آن این است که استقراض، درآمد موقت است و در آینده  152

دولت باید آن را بپردازد.
متوسط

بودجه عبارت است از یک برنامه مالی که طرز تقسیم وجوه عمومی را بین هدف ها و احتیاجات مختلف کشور تعیین می کند.  153
متوسط
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 که با تکیه بر عقل خدادادي می توان از وسوسه شک و گمان خالصی یافت و راه حقیقت را پیمود.

هزینه هاي عادي یا جاري جامعه متناسب با سیاست هاي دولت تغییر می کند و با توجه به افزایش درآمد و رشد جمعیت در طی زمان کمتر موردي پیش می آید

استقراض یکی از منابع درآمد دولت است و یک تفاوت اساسی با سایر درآمدهاي دولت دارد و آن این است که استقراض، درآمد موقت است و در آینده

بودجه عبارت است از یک برنامه مالی که طرز تقسیم وجوه عمومی را بین هدف ها و احتیاجات مختلف کشور تعیین می کند.
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    الف)

  ب) 
 

 نرخ مالیات تصاعد طبقه اي    ج) 
 

متوسط
اگرچه بودجه یکی از اهرم هاي قوي هدایت اقتصاد جامعه است ولی تصویب آن به تنهایی کفایت نمی کند و مجلس شوراي اسالمی باید بر اجراي آن نظارت  155

داشته باشد.
سخت

 156

درآمدي که مشمول نرخ  می شود    ریال   

مالیات     ریال  

درآمدي که مشمول نرخ  می شود      ریال  

مالیات    ریال  

درآمدي که مشمول نرخ  می شود    ریال 

مالیات   ریال  

درآمدي که مشمول نرخ  می شود    ریال  

مالیات    ریال   

درآمدي که مشمول نرخ  می شود  

مالیات    ریال 

 مالیات قابل پرداخت این شخص    ریال   

مانده ي خالص ساالنه ي شخص    ریال   
مالیات پرداختی توسط این شخص از نوع تصاعدي طبقه اي است.

سخت
این تست به سادگی با روش رد گزینه قابل حل است:  157

قسمت دوم این تست نرخ مالیاتی پرسیده شده است که پاسخ می شود نرخ مالیات تصاعد طبقه اي (چرا که نسبت مازاد محاسبه شده است) پس گزینه ي  درست است.
سخت

مالیات بر مصرف کاالها از نوع مالیات غیر مستقیم است.  158

 مبلغ مالیات هر بسته پودر لباسشویی

  درصد مالیات

سخت
 159

میلیون ریال  = درآمد ساالنۀ تولید کننده

میلیون ریال  میلیارد ریال  درآمد ماهانۀ تولید کننده

میلیون ریال 

میلیون ریال 

250 000 000 150 000 000 100 000 000 15000 000
15

100

350 000 000 250 000 000 100 000 000 20 000 00020
100

450 000 000 350 000 000 100 000 000 25000 00025
100

200 000 000 450 000 000 450 000 000 157 500 00035
100

15000 000 000 900 000 000 14 100 000 000 6 345 000 00045
100

15000 000 20 000 000 25000 000 157 500 000 6 345 000 000 6 562 500 000 000

6 562 500 000 12 78 750 000

15000 000 000 6 562 500 000 8 437 500 000

126٫500٫000 5٫000٫000 1٫500٫000

1500000 180000
12

100
158٫750٫000 6٫500٫000 2٫250٫000

2250000 337500
15

100
189٫850٫000 8٫750٫000 1٫100٫000

1100000 198000
18

100
2525٫000٫000 9٫850٫000 15٫150٫000

15150000 3787500
25

100
3542٫000٫000 25٫000٫000 17٫000٫000

17000000 5950000
35

100
180000 337500 198000 3787500 5950000 10453000

42000000 10453000 31547000 12 37856400

4

3000 2850 150 تومان

100 5
150

3000

180

15،000180 12 15

250 150 15
15

100

250 250 20
20

100
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 درصد مالیات

میلیون ریال  = درآمد ساالنۀ تولید کننده

میلیون ریال  میلیارد ریال  درآمد ماهانۀ تولید کننده

میلیون ریال 

میلیون ریال 

100 5
150

3000

میلیون ریال  = درآمد ساالنۀ تولید کننده180میلیون ریال  = درآمد ساالنۀ تولید کننده

180 12 15

250 150 15
15

100

250 250 20
20

100
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میلیون ریال 

میلیون ریال 

میلیون ریال 

میلیون ریال  میزان مالیات ماهانه
نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه «تصاعدي طبقه اي» است. در این نوع مالیات، بر خالف نرخ تصاعدي کلی با جزئی افزایش یا کاهش درآمد، مالیات به شدت تغییر نمی کند.

میلیون ریال  مانده خالص ماهانه

میلیون ریال  مانده خالص ساالنه

میلیون ریال  مانده خالص ساالنه

در صورتی که فرد  مانده خالص ساالنۀ درآمد خود را در سرمایه گذاري جدید به کار ببرد،  میلیون ریال  براي سایر هزینه هاي او باقی خواهد

ماند.

نکته: براي حل قسمت «ج» سؤال، روش سریع تر این است که از همان ابتدا  مانده ساالنه را حساب کنیم: 

میلیون ریال 

سخت
الف) وقتی که در بازار قیمت از سطح قیمت تعادلی باالتر برود، مازاد عرضه به وجود می آید. بدین ترتیب که چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند  160

کاالیشان را بفروشند، حاضر خواهند بود آن را با قیمتی پایین تر به فروش برسانند؛ درنتیجه، قیمت پایین می آید.
ب) افراد متناسب با مبلغ وام نزد بانک اعتبار کسب می کنند و باید بدهی خود را در زمان سررسید قیدشده در اسناد به بانک بپردازند.

ج) متن پیشنهادي بودجه را که توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم می شود، «الیحۀ بودجه» می نامند.
د) پیشرفت روزافزون جوامع انسانی، مشکالت جدیدي را در عرصۀ مبادله به همراه داشت. پول فلزي که پیش از این در معامالت کوچک بسیار کارساز بود، در گذر تحوالت اقتصادي و ظهور

معامالت بزرگ با مشکالتی روبه رو شد.
متوسط

به این دلیل که رابطه اي مستقیم و مثبت میان افزایش سن مادر و خطر مرگ جنین وجود دارد.  161
سخت

رشد طبیعی و تدریجی مغز، امکان رشد مهارت هاي حرکتی، از بازتاب ها تا اعمال داوطلبانه ي کودك نظیر چنگ زدن و راه رفتن را به وجود می آورد.  162
سخت

تعادل در ابعاد رشد (جسمانی، شناختی، هیجانی و اجتماعی) عامل ایجاد هماهنگی، سازگاري و از جمله مقبولیت و پذیرش فرد در جامعه در هر دامنه ي سنی  163
می شود و محبوبیت اجتماعی کودك را نیز می توان ناشی از این عوامل دانست.

سخت

تفکر منطقی  عملیات عینی                تفکر انتزاعی  عملیات صوري(ذهنی)  164

استفاده از نمادها  پیش عملیاتی          خود مرکزبینی  پیش عملیاتی
سخت

کودکان فقط بر پایه ي مشاهدات و واقعیات عینی و تجربیات شخصی خود حکم می کنند؛  آبزي بودن (کل)  شناخت دلفین بعنوان ماهی (جز)  165
شناختی که از کل به جز می رسد توانایی قیاسی می باشد.

سخت
تغییرات مهم جنسی که با رشد شناختی و اخالقی همراه نباشد، نوجوان را تنها به جنبه ي جسمی این تغییرات متوجه می سازد و او را از تغییرات مهم دیگر که  166

شناختی، عاطفی و اجتماعی است، باز می دارد.
متوسط

در مرحله ي رویانی (هفته ي سوم تا هفته ي هشتم) بیش تر اندام ها و اجزاي بدن مشخص می شود و رشد در این مرحله سریع تر است.  167
متوسط

در افراد کوتاه، چاق، بلوغ زودتر از افراد بلند و الغر شروع می شود. دخترانی که عمومًا غیر فعال اند، زودتر از متوسط دختران بالغ می شوند.  168
متوسط

اگر جفت بیست و سوم کروموزوم به شکل  باشد، فرزند، دختر خواهد بود (شبیه جفت بیست و سوم کروموزوم مادر). هم چنین نقش مادر در تعیین  169

وضعیت جفت بیست و سوم همواره ثابت است، زیرا مادر فقط قادر است کروموزوم  به فرزندش بدهد.
متوسط

- ویژگی درون نگري و خودمرکزي اگرچه خودآگاهی نوجوان را بیش تر می کند؛ اما دو خطر می تواند به همراه داشته باشد: ویژگی شکست ناپذیري و قهرمان   170
سازي 

- رشد تفکر فرضیه سازي و اخالقی، فرصت تصمیم گیري ها و انتخاب شخصی و ارزشی را براي نوجوانان فراهم می کند.
متوسط

450 350 25
25

100

900 450 135
30

100

15 000 900 5 640
40

100
15 20 25 135 5 640 5 835

15 000 5 835 9 165

9 165 12 109 980

109 980 18 330
1
6

1
6

1
6

91،650109 980 18 330 91 650

5
6

109 980 91 650
5
6

35

ی نظام قدیم 15 آذر
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

اگر جفت بیست و سوم کروموزوم به شکل  باشد، فرزند، دختر خواهد بود (شبیه جفت بیست و سوم کروموزوم مادر). هم چنین نقش مادر در تعیین

- ویژگی درون نگري و خودمرکزي اگرچه خودآگاهی نوجوان را بیش تر می کند؛ اما دو خطر می تواند به همراه داشته باشد: ویژگی شکست ناپذیري و قهرمان 
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