
1  عّین عائد الّصلۀ لیس نائب الفاعل:

 أعمالنا هی الّتی ُترجع إلینا یوَم القیامۀ!  المدینۀ الّتی ُولدت فیها، لها غابات خضراء! 

 کنت أعرف الّشخص الَّذي ُعّرف بی!  األصدقاء األوفیاء هم الّذین ُیعرفون عند الّشدائد! 

عّین ما لیس عائد الصلۀ مذکورًا:  2

أّن هذا الموضوع الّذي قلُته لک هو أحد آمالی فی اآلتیۀ!  أعرف بعض التلمیذات الّالتی قد شارکن فی هذه الندوة! 

هذا من سبق اآلخرین باإلیمان و اإلیمان و اإلجتهاد و الّتقوي!  أّن هذه التلمیذة أعادت علی معّلمتها ما قالت لها جیًّدا! 

3  عیِّن عائد الّصلۀ لیس نائب الفاعل:

 أعمالنا هی الّتی ُترجع إلینا یوَم القیامۀ!  کنت أعرف الّشخص الّذي ُعّرف بی! 

 المدینۀ الّتی ُولدت فیها، لها غابات خضراء!  األصدقاء األوفیاء هم الّذین ُیعرفون عند الَشدائد! 

4  عین ما فیه األسماء المعرفۀ أکَثر تنَوعًا:

 هو الّذي أکمل الّدین إکماًال!  العالم مصباح ینتشر ضیاوه فی العالم!  هللا ما فی السمواِت و ما فی األرض!  اِّن هذا القرآن یهدي لّلتی هی أقوم! 

5  عین ما لیس فیه اإلعراب الّتقدیري:

 لیس هناك لُعبۀ أفرح بها أطفالی المحزونین!  أشکر معلمی شکراً یلیق به ألجل أتعابه الکثیرة! 

 سنبذل جهودنا لمساعدة ساکنی المدینۀ بعد وقوع الّزلزال!  ال شک أّن اهللا سُیحّقق آمالی بعد الّصبر، النّه مفتاح الفرج! 

6  عین ما لیس عائد الصلۀ فیه مذکورًا:

 أعرف بعض التلمیذات الالتی قد شارکن فی هذه الندوة!  إّن هذا الموضوع الّذي قلته لک هو أحد آمالی فی اآلتیۀ! 

 إّن هذه التلمیذة أعادت علی معلمتها ما قالت لها جیًّدا!  هو من سبق اآلخرین باإلیمان و اإلجتهاد و الّتقوي! 

عّین عائد الّصلۀ لیس فاعًال:  7

«َو لَمن خاَف مقام ربّه جنِّتان»  ضرَب اُهللا مثًال للَّذین آَمنوا إمرأة فرعون!

أخوك الحقیقّی من یعرفک فی وقت الّشّدة!  أفضل الّناس من ال یبعده عن الفضائل شیء! 

8  عّین المضاف لیس معرفًۀ:

 اإلنسان بکّل لسان إنسان!  َمن یحّل ُعقدة من لسان اإلنسان الصامت؟! 

 َقَصدت نصیحۀ َمن یقول ما ال تفعل!  الخیر کثیر و فاعله قلیٌل! 

9 عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: 
 عّین عائد الّصلۀ یختلف عن الموصول من حیث اإلعراب:

 الّصید الّذي نجا من شبکۀ الموت لن َینجو منها غداً!  لیس عندي من ُینادنی حنونًا عند کّل شّدة! 

 ُیَسّهل علیَّ العسیر من ال أنساه فی أّیام وحشتی!  إّن اإلنسان سیجد ما عمَله ِمن خیر محضراً! 

10   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: 
  عّین عائد الصلۀ مذکورًاٌ:

 إّن الحیاة َصعبۀ لمن إبتعد عن اهللا!  أطاع الّدهر ما أمر فتئ شُرفت ُخاللُه! 

 «ظهر الفساد فی البّر و البحر بما کسبت أیی الّناس»  دخل أحد الدکاکین من شاهدُت فی الّزقاق! 

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام قدیم 1 آذر

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 170

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار
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 شدة! 

ه ِمن خیر محضراً! 

قاق! 
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در کدام بیت از اختیارات شاعري زبانی قلب، استفاده شده است؟  11

پشته  ي خار همی برد به پشت  خارکش پیري با دلق درشت  

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

گه به سپاس آمد گل پیش خار  گل به سالم چمن آمد بهار 

کان دانش را تمام دانی  می کوش به هر ورق که خوانی 

12  شاعر در رکن اول کدام بیت از اختیار وزنی استفاده کرده است؟

 وز نفاق تیر و قصد ماه و کید مشتري اي مسلمان فغان از جور چرخ چنبري 

چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد  روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار دارد

که دو صد خون به دل محرم و بیگانه نکرد  زلف پرچین تو مشاطه شبی یاد نکرد 

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

نام وزن کدام بیت  «منسرح مثمن مطوي مکشوف» است؟       (سنجش انسانی 89)  13

در کوي او گدایی بر خسروي گزیدن  دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن  

برده دل و جان من دلبر جانان من   دلبر جانان من برده دل و جان من

لب بگشا که می دهد لعل لبت به مرده جان  فاتحه اي چو آمدي بر سر خسته اي بخوان 

هجران بالي ما شد یا رب بال بگردان  می سوزم از فراقت روي از جفا بگردان 

کدام بیت با ابیات دیگر، در یک گروه وزنی قرار نمی گیرد؟  14

 بی آن که هیچ رخنه در دوستداري آمد  دیدي که از غم تو بر من چه خواري آمد

 وي مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت  اي شاهد قدسی که کشد بند نقابت

  کار چراغ خلوتیان باز در گرفت  ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

 بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد  صوفی نهاد دام و سِر حقه باز کرد

نام وزن بیت زیر، کدام است؟  15
 در آتشیم با جگر تشنه آب کو؟»  «درمانده ایم با دل غمخواره می کجاست؟

مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب هزج مثمن اخرب مکفوف مضارع مثمن اخرب مکفوف

وزن همه ي ابیات به جز بیت گزینه ي  ..................  در کمانک مقابل آن درست آمده است.  16

گر من سخن درشت نگویم تو نشنوي /  بی جهد از آینه نبرد زنگ صیقلی (مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)

رحم کن اي شهریار عادل و مشنو /  بر من مرحوم قول دشمن ملمون (مفتعلن فاعالت مفتعلن فع)

ابر بهاري ز دور اسب برانگیخته /   وز سم اسب سیاه لؤلؤ  تر ریخته (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن)

دل هر ذّره را که بشکافی /  آفتابیش در میان بینی (فعالتن مفاعلن فعلن)

اگر ابیات زیر را بر اساس بحرهاي «خفیف مسدس مخبون محذوف»، «منسرح مثّمن مطّوي مکشوف»، «مضارع مثّمن اخرب مکفوف محذوف» و  17
«سریع مسدس مطوي مکشوف» مرتب کنیم کدام گزینه درست خواهد بود؟

الف) خّط هر اندیشه که پیوسته اند
ب) هر غزلم نامه ایست صورت حالی در او

ج) در دهان هر زبان که گردانست
د) نالد به حال زار من امشب سه تار من

بر پر مرغان سخن بسته اند 
 نامه نوشتن چه سود چون نرسد دست یار

 از ثناي تو اندرو جانست
 این مایه ي تسلی شب هاي تار من

ج، الف، ب، د ج، ب، د، الف ب، ج، د، الف ب، الف، ج، د
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بیت کدام گزینه از تک وزن ها است؟  18

 یا صنوبر که بنا گوش و برش سیمین است   گر کسی سرو شنیده است که رفته است این است 

 چه کنم حّظ و بخت من این است   با همه مهر و با منش کین است 

 که من این جا به امیدي گروم   من از اینجا به مالمت نروم 

 بار دیگر بگذشتی که کند زنده به بویم  کاش کان  دلبرعیّار که من کشتۀ اویم 

ابیات «نور خورشیدم ز امداد خسیسان فارغم / نیستم آتش که هر خاري کند رعنا مرا» و «گر مرا دور فلک کرد تهیدست چو سرو / نیم آزاده  19
گرم بر دل از آن باري هست» به ترتیب کدام اختیارات شاعري را در بر دارند؟

بلند تلّفظ کردن مصوت کوتاه ـ حذف همزه- بلند تلّفظ کردن مصوت کوتاه ـ حذف همزه

کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ـ ابدال

حذف همزه ـ بلند تلّفظ کردن مصوت بلند

ابدال ـ بلند بودن هجاي پایانی

کدام ابیات زیر، گروه وزنی متفاوتی دارند؟  20
 چهره نشان نمی دهد تا به حجاب هستی ام  الف) کاش به کوي نیستی خاك شوم که آن پري

 دل که بود تا تو دلی تن چه بود تا تو تنی  ب) چون تو بیایی برود هم دل و هم تن ز برم 
 کبک فروریخته مشک به سوراخ گوش  ج) کرده گلو پر ز باد، قمري سنجاب  پوش

 سود ندیدم از آن که سوده شدم تن  د) جستم من صحبتش ولیکن از این کار
 چاره کن اي چاره ي بیچارگان هـ) یار شور اي مونس غمخوارگان

ج – د
هـ - الف   ب – ج    الف – د 

رواِج کدام کتاب، نشان داد که دیگر هر بازاري اي که قریحه ي شاعري یا تجربه ي عشقی داشته باشد، نمی تواند به مجرد همان احساس و طرز  21
بیان خویش در شمار شاعران عصر خود درآید بلکه در کنار قریحه، باید از اصول و مبانِی فنّی شعر و قواعد و اسلوب هاي ادب نیز آگاهی داشته باشد؟

حدائق الّسحر فی دقائق الّشعر اثر رشید وطواط ترجمان البالغه اثر محمد بن عمر رادویانی

المعجم فی معاییر اشعار العجم تألیف شمس قیس رازي براهین العجم تألیف محمد تقی لسان الملک سپهر

در کدام بیت تشبیه وجود ندارد؟      (سنجش انسانی 89)  22

 منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟  اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست    

بر جفاي خار هجران صبر بلبل بایدش    باغبان گر چند روزي صحبت گل بایدش

 گویی اندر جان نادان خاطر داناستی  جرم گردون تیره و روشن در او آیات صبح

 زلیخاي جوان شد عالم پیر صالي یوسف گل شد جهان گیر 

از میان ترکیب هاي زیر، چند مورد تشبیه بلیغ اضافی نیست؟      (سنجش انسانی 90)  23
(دایه ي ابر ـ سیالب غم ـ شمع خلوت ـ دیده ي طمع ـ بنات نبات ـ مهد زمین ـ باران عشق ـ مس وجود ـ ایام گل ـ گل عمر ـ کیمیاي عشق ـ فراش باد ـ

پرده ي زلف ـ چرخ جهان گرد ـ گوش طرب)

پنج چهار سه دو

چون»  در کدام گزینه «ادات تشبیه»  نیست؟      (ورودي پیش دانشگاهی انسانی 75)  24

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

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

 کژمژ خطی کشد به یکی صفحه ي کبود چون کودکی صغیر که با خامه  ي طال 

 الوان گونه گون را بر روي بیازمود  چون لوح آزمونه که نقاش چرب دست
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25  استعاره هاي به کار رفته، در کدام گزینه بلیغ تر و موثرتر است و از اغراق بیشتري برخوردار می باشد؟ 

 فتنه انگیز جهان نرگس جادوي تو بود  عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

 نشاید چو بلبل تماشاي باغ مرا برف باریده  بر  پّر  زاغ 

 نهانی دستش اندر دست مرگ است بخز در الکت  اي حیوان که سرما

 فشاند از نرگسان لؤلؤي الال  چو تنها ماند ماه سرو باال

اولین نمونه ي شعر عروضی به زبان فارسی َدري، به قول نِویسنده ي تاریخ سیستان، از کیست؟  26

فیروز مشرقی حنظله ي بادغیسی محّمدبن وصیف ابوسلیک گرگانی

متن «وي بیش تر به غزل سرایی تمایل داشت. در نیمه ي اول سده ي هفتم هجري به دنیا آمد. به سعدي ارادتی تمام داشت و غزل هاي وي بیش تر  27
در جواب سعدي شیرازي است. او از ستایش«سیم پرستان گدا» دوري می کرد و دیگر شاعران را نیز از ستایشگري برحذر می داشت. اشعار نغز و شیوایی

در رثاي شهیدان کربال از او به جاي مانده است» کدام شاعر را معرفی می کند؟

محتشم کاشانی عبدالرحمان جامی عبید زاکانی سیف فرغانی

متن زیر بخشی از زندگی نامه ي کدام مورخ دوران مغول است؟  28

ـ . ق یعنی در اوج ویرانگري هاي قوم تاتار، متولد شد. از نوجوانی به کارهاي دیوانی پرداخت و به جمع نزدیکان امیر ارغون درآمد در «به سال  ه
لشکرکشی بغداد به همراه هالکو بود. مهم ترین اثر تاریخی و ادبی او در شرح ظهور چنگیزخان و احوال و فتوحات او و تاریخ خوارزمشاهیان و فتح

قلعه هاي اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صبا است.»

حمداهللا مستوفی بهاءالدین محمد عطاملک جوینی خواجه رشیدالدین

623

عبارت زیر، کدام شاعر را معّرفی می کند؟  29
«وي به شغل بزازي، سرگرم بود و به شعر عالقه اي داشت و مقارن جلوس شاه تهماسب، مدیحه  اي به دربار او فرستاد و باعث شد که شاه تهماسب

صفوي، شاعران را به ترك مدیحه  سرایی توصیه کند و این شاعر نیز به توصیه  ي شاه صفوي، به اشعار دینی، روي آورد.»

کلیم همدانی محتشم کاشانی صباحی کاشانی وصال شیرازي

کدام گزینه براي کامل کردن عبارت زیر، مناسب است؟  30
«مثنوي ناتمام «فرهاد و شیرین» نوشته ي  .................. است که بعدها  .................. آن را با استادي کم نظیري به پایان برد.»

وحشی بافقی ـ صائب تبریزي وحشی بافقی ـ وصال شیرازي محتشم کاشانی ـ کلیم کاشانی محتشم کاشانی ـ صائب تبریزي

کدام یک از تألیفات ابوریحان بیرونی به زبان عربی و فارسی است؟  31

القانون المسعودي الجماهر فی معرفۀ الجواهر التّفهیم الوائل صناعۀ التّنجیم آثار الباقیه عن القرون الخالیه

کتاب هاي« التفهیم» و « سیرالملوك» به ترتیب به دست چه کسانی و به خواهش چه کسانی نگاشته شده اند؟  32

ابوعلی سینا، عالءالدین کاکویه- خواجه نظام الملک توسی، ملکشاه سلجوقی

ابوریحان بیرونی، عالءالدین کاکویه- عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر، گیالنشاه

ابوریحان بیرونی، ریحانه خوارزمی- خواجه نظام الملک توسی، ملکشاه سلجوقی

ابوعلی سینا، ریحانه خوارزمی- عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر، گیالنشاه

جمله ي زیر مربوط به نثر  ..................  است و از نمونه هاي آن  .................. را می توان نام برد.  33
«هدف این نثر آموزش مسائل ضروري براي تهذیب دل ها است»

تعلیمی- سفرنامه ي ناصرخسرو عارفانه- تفسیر سورآبادي     عارفانه- کشف المحجوب تعلیمی- سیاست نامه
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هریک از ابیات زیر، به ترتیب کدام ویژگی کلی سبک هندي را نشان می دهد؟  34
 زاهد ناپخته را از خود بریدن مشکل است  بر ندارد میوه تا خام است دست از شاخسار

 در چمن بی کار چون دست چنار افتاده ام عقده اي هرگز نکردم باز از کار کسی
 نگین را در فالخن می نهد بی تابی نامم  دل آسوده اي داري مپرس از صبر و آرامم 

 روزي اّره نگر کز بن دندان ریزد  لقمه افتد ز دهان چون نبود قسمت کس

استفاده از تشبیه تمثیل – جان بخشی به اشیاي بی جان – توجه به تجربیات ساده و روزمره ي زندگی – استفاده از الفاظ محاوره 

جان بخشی به اشیاي بی جان – رواج حکمت و استدالل عامیانه – خیال پردازي هاي غریب – استفاده از الفاظ محاوره 

استفاده از تشبیه تمثیل – جان بخشی به اشیاي بی جان – خیال پردازي هاي غریب – رواج حکمت و استدالل عامیانه

جان بخشی به اشیاي بی جان – رواج حکمت و استدالل عامیانه – استفاده از الفاظ محاوره – خیال پردازي هاي غریب 

عنوان و توضیح کدام شاعر عصر هاتف نادرست است؟  35

میرزا عباس، غزل سراي عارف که تخلص نخستینش، مسکین بود. (فروغی بسطامی)

اصول شعر را بیش تر از مشتاق آموخته بود، وي شعر شناسی دیر پسند بود. (آذر بیگدلی)

با بازگشت به شیوه ي قدما، تا حّد معتدلی عالقه به صنایع بدیعی را از نو برانگیخت. (هاتف اصفهانی)

پیشاهنگ شیوه اي نوین بود و اقدام به تأسیس انجمن ادبی اصفهان کرد. (مشتاق اصفهانی)

الگوي هجایی مصراع دوم کدام ابیات به شکل «  » است؟  36
 الف) اي امیري که شهسوار فلک

 ب) دل بدو دادم ز من رنجید و رفت
 پ) بر تو خوانم ز دفتر اخالق

 ت) من رسیدم به لب جوي وفا

 با تو پیوسته هم عنان باشد 
 می دهم جان تا مگر بازآرمش

 آیتی در وفا و در بخشش
 دیدم آن جا صنمی روح  فزا

الف – پ پ – ب ب – ت ت – الف

در چند بیت زیر آرایۀ «تشبیه» به کار نرفته است؟  37
 آفتاب گرمرو شمعی است از ایوان صبح الف) می توان اسباب مجلس را قیاس از شمع کرد

 تا نگردیده است خونین از شفق دندان صبح ب) عقده هاي مشکل خود را یکایک عرض کن
 ساغري بستان ز دست چشمۀ حیوان صبح پ) خضر ازین سرچشمه عمر جاودانی یافته است

 مهرة خورشید شایسته است بر بازوي صبح ت) خردة انجم ندارد رونقی در کوي صبح
 روشن بود ز خندة پا در رکاب صبح ث) بر عیش دل مبند که کم عمري نشاط

 ورنه می گردد سفید از آه سردي موي صبح ج) در تو تاثیر از دل تاریک نبود آه را
 زنگ بست آیینۀ خورشید بر زانوي صبح چ) چشم حیرت بس که بر روي عرقناك تو دوخت

سه چهار یک دو

هر کدام از عبارات داده شده، به ترتیب معرف کدام مثنوي جامی است؟  38
الف) در ذکر حقایق عرفانی، ب) در پند و نصیحت همراه با حکایت ها و تمثیل هاي زیاد، پ) در ذکر موعظه و نصیحت از زبان فیلسوفان یونان

تحفۀ االحرار - سالمان و ابسال – خردنامۀ اسکندري سلسلۀ الذهب – سبحۀ االبرار – سالمان و ابسال

سلسلۀ الذهب - تحفۀ االحرار - خردنامۀ اسکندري سالمان و ابسال - تحفۀ االحرار - سبحۀ االبرار

هر دو آرایۀ «مجاز» و «کنایه» در کدام بیت وجود دارد؟  39

 گفت از جان بگذرد آن کس که مفتون من است گفتمش کشتی مرا بر گردنت خون من است  

 می گریزم گر به من روزي وفاداري کند  عشق روز افزون من از بی وفایی هاي اوست 

 آید از خواري به پایش تیشه اي   کاهلی را هر که سازد پیشه اي 

 دل ما برد، ندانم به کجاش اندازد  دل بََرد دلبر و در دام بالش اندازد 
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 خردنامۀ اسکندري

سلسلۀ الذهب - تحفۀ االحرار - خردنامۀ اسکندري
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کدام گزینه از ویژگی هاي عصر حافظ نیست؟  40

ترویج مذاهب اسالمی و تبلیغ ادیان دیگر فترت و هرج و مرج در قلمرو ذوق و اندیشه

شکوفایی ذوق و عواطف شاعران و نویسندگان گسترش سریع مذهب تشیع

در یک دنباله ي هندسی، جمله ي چهارم  برابر جمله ي اّول است. اگر جمله ي ششم  باشد، مجموع شش جمله ي اول آن، کدام است؟  41824

47٫2547٫547٫7548٫5

اگر  باشد، آن گاه حد مجموع جمالت دنباله ي هندسی  کدام است؟  4200٫12
5

5
3

4
5

3
5

4
15

در یک دنباله ي حسابی با جمالت متمایز، جمالت اول، سوم و هفتم به ترتیب سه جمله ي متوالی از یک دنباله ي هندسی اند. در دنباله ي حسابی،  43
نسبت جمله ي دوم به جمله ي اول کدام است؟

22
3

3
23

اگر حد مجموع جمالت دنباله ي هندسی  برابر  باشد،  کدام است؟  445 5 1 5 2125
4

1234

در دنباله ي حسابی  اگر   و  باشد و جمالت اول و پنجم این دنباله به ترتیب برابر جمالت اول و سوم دنباله ي هندسی   45

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

21125 2

2 2

6996

در دنباله ي مثلثی مجموع جمالت هفتم و هشتم، برابر کدام است؟  46

49566481

مجموع ده جمله ي اول دنباله ي هندسی  کدام است؟  472 4

1023
2

1023
511

2
1025

کارفرمایی با یک کارگر توافق کرده است که اجرت روز اول  تومان باشد و تا پایان هفته، اجرت هر روز نسبت به روز قبل  درصد  48

افزایش داشته باشد. مجموع اجرت  روز اول چه قدر است؟

50020

4

2864280026842600

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  49
چهارم دنباله کدام است؟

21619

8
3

27
2

133

اگر اعداد  و  و  به ترتیب سه جمله ي متوالی دنباله ي هندسی باشند،  کدام می تواند باشد؟  502 2 3
2

2 2 3

5
2

5
5

52 5

از تساوي   عدد  کدام است؟  51

صفر

9 4 36 3 8
3

2

1
2

1
3
2

خالصه شده ي عبارت   کدام است؟  522
2

2
6 1

4
0٫75 3

2
3

3
223
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حاصل عبارت  کدام است؟  5310 0٫0813 1
3

21873 243

332 333 334 33

اگر براي سه مجموعه ي غیرتهی و غیر مساوي  ،  و  داشته باشیم،   و  ، آن گاه مجموعه ي   برابر  54
کدام است؟

حاصل عبارت   کدام است؟  55810 5 17 10 2 3

8 17 5 3 22 10 5 17 2 3

8 2 10 17 517 5 3 2

، عدد  کدام است؟ از تساوي   560٫75 16 2163 1

3
4

4
5

5
4

4
3

حاصل عبارت  کدام است؟  573 2 4 4
3 1

2
1
3

1 1
3

21
4

21
4

21
8

21
8

، کدام است؟ حاصل عبارت   58

صفر

2 543 163 1283

238 4232 23

حاصل  کدام است؟  592
15

2 25
4

2

5
2

521
2

کدام یک از مجموعه هاي زیر، متناهی است؟  60

اعداد طبیعی مضرب هاي  و  اعداد حقیقی بین  و  اعداد طبیعی کمتر از  2550071235اعداد صحیح کمتر از 

مرکز دسته

  فراوانی تجمعی 

داده هاي جدول مقابل، داده هاي آماري پیوسته است، چند درصد داده ها، در فاصله ي  قرار دارند؟  6118٫5 21٫5

2623201714

403425135
2025

3040

در جدول مقابل مرکز دسته با درصد فراوانی نسبی داده شده است، در نمودار دایره اي زاویه ي مربوط به بازه ي  چند درجه است؟  62
مرکز دسته

درصد فراوانی نسبی

25 28

29٫526٫523٫520٫517٫5

182220٫517

72818490

اگر  متغیر کمی باشد، از اطالعات جدول زیر، ضریب تغییرات این داده ها کدام است؟   6312 3
1

2
3

1
1

0
3

1
6

2
2

1
12

1
8

1
6

1
4

متغیر "مرحله ي برداشت محصول" از چه نوعی است؟  64

کمی پیوسته کمی گسسته کیفی ترتیبی کیفی اسمی

7

ی نظام قدیم 1 آذر
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

20٫5

90

12 3
1

2
3

1
1

0
3
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اعداد موجود در نمودار ساقه و برگ زیر را در  دسته، طبقه بندي کرده ایم، چند داده با ساقه ي  به نمودار ساقه و برگ اضافه شود تا زاویه ي  65

مربوط به دسته ي اول در نمودار دایره اي  درجه کاهش یابد؟

32

30

ساقھ
1
2
3

2
7
0

2
8
0

برگ
3
9
1

4
9
2

5
9
6

3457

در یک دسته بندي آماري، فراوانی نسبی دسته ي سوم برابر   می  باشد، اگر فراوانی مطلق این دسته را  برابر کنیم، زاویه ي مربوط به این  66
دسته در نمودار دایره اي چند درجه است؟

0٫24

180150240120

67  داده ي آماري با میانگین  را با  داده ي آماري جدید ترکیب کرده ایم که میانگین کل داده ها  شده است. میانگین داده هاي آماري
جدید کدام است؟

12251823٫8

2222٫82323٫6

در یک بررسی آماري، اگر انحراف از میانگین داده ها برابر با  باشد، انحراف معیار داده ها کدام است؟  682 1 3 1

33٫23٫43٫6

، داده ها را دو برابر کرده و سپس چهار واحد از آن ها کم می کنیم. ضریب تغییرات در  داده ي آماري با واریانس  و ضریب تغییرات   69

داده هاي جدید کدام است؟

254
1
5

0٫250٫50٫40٫6

، برابر  باشد، میانه ي آن ها کدام است؟ اگر میانگین  عدد  ، ، ، ، ، ، ، و   7092091816111410713

10111214

انتخاب کدام گزینه، الزامًا موجب کسب سود در بلند مّدت نمی شود؟  71

صرفه جویی در هزینه هاي تولید جلب اعتماد مشتریان عرضه ي کاالهاي با کیفیت بهتر عرضه ي کاالها با قیمتی پایین تر

جدول زیر مقادیر مختلف قیمت و عرضه را نشان می دهد، در قیمت  ریال چه مبلغ کاال مورد مبادله قرار گرفته است.  72
عرضھ

قیمت
تقاضا

25
101520304050

51015202530
50403015125

3001000400480

در چه صورتی در یک بازار منافع بیش تري نصیب مصرف کنندگان می شود؟  73

موارد  و  رقابت کم تر بین تولیدکنندگان رقابت فشرده بین تولیدکنندگان 12تعداد تولیدکنندگان زیادتر

در یک بازار رقابتی در چه صورتی مصرف کنندگان متحمل زیان بیش تري می شوند؟  74

تعداد کم تر تولیدکنندگان وجود تعداد زیادي تولیدکنندگان

موارد  و  23همکاري بیش تر تولیدکنندگان با یکدیگر

چرا دولت ها سعی می کنند با به کارگیري سیاست هاي گوناگون، تولید کاال و خدمات را در جامعه افزایش دهند؟  75

رعایت اصل مزیت نسبی استفاده ي بهینه از منابع اقتصادي افزایش قدرت اقتصادي جامعه کاهش میزان تقاضاي کاالها و خدمت
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در کدام شرایط «اتفاق زیر» رخ می نماید؟  76
«افزایش قیمت» تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصله ي میان «عرضه و تقاضا» از بین برود و تعادل در «بازار» حفظ شود؛ این «سطح قیمت» همان «قیمت

تعادلی» است.

وقتی در «بازار» قیمت از سطح «قیمت تعادلی» باال برود و «مازاد عرضه» به وجود آید.

هنگامی که در بازار «کمبود» اتفاق می افتد و قیمت از سطح «قیمت تعادلی» پایین تر باشد.

موقعی که گروهی از «تولید کنندگان» موفق نشوند کاالیشان را بفروشند و حاضر شوند آن را با قیمتی «پایین تر» به فروش برسانند.

زمانی که از یک سو «مصرف کنندگان» مقدار خرید خود را افزایش دهند و از سوي دیگر «تولید کنندگان» از تولید خود بکاهند.

، سال دوم:  و سال سوم:  هزار میلیارد ریال شده است، با میزان تولید کل کشوري در طی سه سال پیاپی به ترتیب، سال اول:   77

،   و  تغییر یافته انتخاب سال اول به عنوان: سال پایه میزان تولید در این جامعه در سه سال مورد نظر برحسب قیمت هاي سال پایه به: 
است. براساس این محاسبات به ترتیب، از راست به چپ:

الف) افزایش مقدار تولید در سال دوم و سال سوم، کدام است؟
ب) افزایش قیمت ها در سال دوم و سال سوم چیست؟ 

ج) کدام اعداد مربوط به پدیده ي تورم در سال دوم و سال سوم این جامعه است؟

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

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

300042506740

300038606320

86033203904203904203320860420390420390

86033204203904203903320860390420390420

کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  78
الف) کدام یک از گزینه هاي زیر، علت مطرح شدن «مسئله ي انتخاب» در زندگی انسان و علم اقتصاد می باشد؟

ب) این جمله: «یک کشور می تواند برنامه ریزي کند که در آمد ملی آن، صرف باال رفتن میزان آموزش، بهداشت و سطح رفاه مردم شود یا صرف
تجهیزات نظامی و دفاعی گردد» کدام مفهوم اقتصادي را می رساند؟ 

پ) این مطلب که «جامعه ي اسالمی براي نیل به اهداف معنوي خود و تکامل انسانی، نیاز به سرمایه گذاري هاي عظیم براي تأسیس نهادهاي فرهنگی
دارد.» بیانگر چیست؟ 

ت) این جمله ي معروف اقتصاددانان: «ناهار مجانی وجود ندارد و در صورت قبول دعوت، خوردن غذا براي ما، رایگان تمام نمی شود زیرا ممکن است
موقعیت هاي سودآوري را در آن زمان از دست بدهیم» منطبق با کدام یک از مفاهیم اقتصادي است؟

الف) انسان با برآورده شدن هریک از نیازهایش، نیاز جدیدي برایش مطرح می شود. ب) هزینه فرصت از دست رفته، پ) بین پیش فرض هاي علم اقتصاد و جامعه ي اسالمی،
تقابلی در رابطه با نیازها وجود ندارد. ت) قابلیت مصارف متعدد منابع

الف) انسان ابتدا باید آن گروه از نیازهایش را که اولویت بیشتري دارند، برطرف سازد. ب) قابلیت مصارف متعدد منابع، پ) بین پیش فرض هاي علم اقتصاد و جامعه ي اسالمی،
تقابلی در رابطه با منابع وجود ندارد. ت) هزینه فرصت از دست رفته

الف) انسان با برآورده شدن هریک از نیازهایش، نیاز جدیدي برایش مطرح می شود. ب) هزینه فرصت از دست رفته، پ) بین پیش فرض هاي علم اقتصاد و جامعه ي اسالمی،
تقابلی در رابطه با منابع وجود ندارد. ت) قابلیت مصارف متعدد منابع

الف) انسان ابتدا باید آن گروه از نیازهایش را که اولویت بیشتري دارند، برطرف سازد. ب) قابلیت مصارف متعدد منابع، پ) بین پیش فرض هاي علم اقتصاد و جامعه ي اسالمی،
تقابلی در رابطه با نیازها وجود ندارد. ت) هزینه فرصت از دست رفته
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الف) انسان ابتدا باید آن گروه از نیازهایش را که اولویت بیشتري دارند، برطرف سازد. ب) قابلیت مصارف متعدد منابع، پ) بین پیش فرض هاي علم اقتصاد و جامعه ي اسالمی،
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کدام گزینه، پاسخ درست پرسش هاي زیر است؟  79
الف) می توان گفت که مفهوم «قابلیت مصارف متعدد منابع» ... هزینۀ فرصت از دست رفته می باشد.

ب) کدام جمله در گزینه هاي زیر، مفهوم علمی بودن اقتصاد را نمی رساند؟
پ) عبارت: «تفکر اسالمی، رشد و تعالی فکري و روحی انسان را ارزش می داند و براي تحقق رشد و تعالی انسان، سرمایه گذاري هاي عظیمی براي تأسیس

نهاد هاي فرهنگی انجام می دهد.» عامل رفع کدام تقابل بین پیش فرض هاي علم اقتصاد و تعالیم اسالمی است؟
ت) اگر فردي میزان پولی را که در اختیار دارد به سرمایه گذاري در بورس اختصاص دهد در حالی که می توانست آن مقدار پول را در بانک سپرده گذاري

کند و ماهانه سودي را دریافت کند به کدام مفهوم اقتصادي ارتباط پیدا می کند؟

الف) علت، ب) اقتصاددانان با روش هایی مشابه علوم تجربی به دنبال کشف روابط علت و معلولی بین پدیده هاي اقتصادي می باشند، پ) تقابل در مورد نیازها، ت) قابلیت
مصارف متعدد منابع

الف) معلول، ب) اقتصاددانان با تکیه بر مطالعات علمی خود می توانند باعث باال رفتن دانش فنی بهره برداري از منابع محدود شوند، پ) تقابل در مورد منابع، ت) قابلیت مصارف
متعدد منابع

الف) معلول، ب) اقتصاددانان با تکیه بر مطالعات علمی خود می توانند بروز برخی مشکالت در عرصه  اقتصاد را پیش بینی کنند، پ) تقابل در مورد منابع، ت) هزینۀ فرصت از
دست رفته

الف) علت، ب) اقتصاددانان با تکیه بر مطالعات علمی خود می توانند باعث باال رفتن دانش فنی بهره برداري از منابع محدود شوند، پ) تقابل در مورد نیاز ها، ت) هزینۀ فرصت از
دست رفته

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر نتیجۀ عملکرد سالیانۀ یک بنگاه اقتصادي با  نفر کارمند و تولید سالیانه  دستگاه هر کدام به  80

ارزش  ریال کدام است؟

 لایراجارۀ ماھیانۀ بنگاه

 لایرحقوق متوسط ماھیانۀ ھر فرد

 لایرخرید مواد اولیھ مورد نیاز سالیانھ

 حقوق سالیانۀ کارمندانھزینۀ استھاالک سالیانھ

  ریال ضرر یا زیان ریال سود یا منفعت

 ریال سود یا منفعت     ریال ضرر یا زیان

18640

700 000

112 000 000

2600 000

3316 000 000

45
18

176 700 00083 400 000

177 600 000177 600 000

به ترتیب «هدف نهایی و فراگیر فرهنگ اسالم»، «وظیفه جامعه اسالمی»، «مانع در برابر آشکار شدن کامل ارزش هاي اجتماعی اسالم در عصر  81
خالفت» و «علت حذف مظاهر فرهنگ اسالمی توسط استبداد استعماري» چیست؟

پیروزي مستضعفان بر مستکبران – اجراي عدالت و قسط – ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلی – گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب

پیروزي مستضعفان بر مستکبران – اجراي عدالت و قسط – رفتار قدرت هاي حاکم، در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله اي – گسترش نیازهاي سیاسی جهان
غرب

تکوین یک فرهنگ جهانی – تالش براي آزادي مستضعفان – ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلی – گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب

تکوین یک فرهنگ جهانی – تالش براي آزادي مستضعفان – رفتار قدرت هاي حاکم، در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله اي – عمل کردن در سایه قدرت و
سلطه جهان غرب
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 گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب

– رفتار قدرت هاي حاکم، در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله اي – رفتار قدرت هاي حاکم، در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله اي – عمل کردن در سایه قدرت و
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به ترتیب در ارتباط با مفهوم فرهنگ و انواع آن، موارد زیر را مشخص کنید.  82
«مخالفت با همه ي مراتب عقالنیت»، «برخورد با جهان پیرامون خود مانند موجود زنده»، «تقسیم جامعه ي جهانی به بخش هاي مرکز و پیرامون» و «منع

فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند»

اساطیري – سالم و فعال – امپراتوري و سلطه – سکوالر مغوالن – مطلوب و تأثیرگذار – استکبار – اساطیري

باطل – تحول فرهنگی مثبت – صهیونیسم بین الملل – اومانیستی صهیونیسم – بازتولید هویت فرهنگی – امپریالیسم – باطل

هر یک از موارد زیر به ترتیب پیامد چیست؟  83
«بازخوانی و بازسازي هویت خود در حاشیه  ي جهان غرب»، «هضم و جذب گروه  هاي مهاجم بیگانه، توسط فرهنگ اسالمی در دوران خالفت»، «موفقیت

استعمار در قرن نوزدهم»

 پذیرفتن برتري مطلق فرهنگی و معرفتی جهان غرب – غلبه ي قدرت هایی که در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله اي رفتار می کردند – استفاده از مجریان
بومی و داخلی کشورهاي مستعمره

 دنبال کردن مسیر ترمیم شده توسط جهان غرب – قدرت و عمق معرفتی فرهنگ اسالمی – نسل کشی و از بین بردن ساکنان بومی مستعمره ها 

 پذیرفتن برتري مطلق فرهنگی و معرفتی جهان غرب – قدرت و عمق معرفتی فرهنگ اسالمی – پیشرفت در زمینه ي دریانوردي، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی

 دنبال کردن مسیر ترسیم شده توسط جهان غرب – غلبه ي قدرت هایی که در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله اي رفتار می کردند – پیشرفت در زمینه ي
دریانوردي، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی 

به ترتیب «مهم ترین ارزش هاي اجتماعی در فرهنگ اسالمی» و «علت تفاوت فرهنگ هاي آرمانی و واقعی جوامع مختلف» کدام است؟  84

تقدس حیوانات - آرمانی یا واقعی بودن یک عقیده، ارزش هنجار و کنش اجتماعی براساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعیین می شود.

توحید و یکتاپرستی - حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ با علم متناسب با همان بخش شناخته می شود.

عمل به حق و پرهیز از باطل - آرمانی یا واقعی بودن یک عقیده، ارزش هنجار و کنش اجتماعی براساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعیین می شود.

عمل به حق و پرهیز از باطل - حقیقت هرچند خود ثابت است، اما در قلمرو واقعیت ثابت نبوده و تغییرپذیر است.

به ترتیب هر یک از این عبارات، نتیجه و تعریف چیست؟  85
- پیدایش نوعی علم تجربی و دانش سکوالر

- وقوع تغییرات هویتی در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگی جامعه و تقابل شیوه هایی از زندگی با عقاید و ارزش هاي اجتماعی

غلبۀ سکوالریسم بر فرهنگ غرب – تزلزل فرهنگی ظهور پدیدة اومانیسم – خودباختگی فرهنگی

محدود شدن روشنگري به شناخت حسی و تجربی – تعارض فرهنگی محدود شدن روشنگري به شناخت حسی و تجربی – مرگ طبیعی فرهنگ

هر عبارت، پیامد کدام گزینه است؟  86
- استفاده از مکاتبی نظیر ناسیونالیسم و مارکسیسم توسط نخبگان کشورهاي اسالمی

- تغییر شکل استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماري
- حذف مظاهر فرهنگ اسالمی توسط استبداد استعماري

تقویت وحدت امت اسالمی – عقبه اي خارج از جغرافیاي جهان اسالم، وجود نداشت – عمل کردن در سایۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب

شکل گیري مقاومت هایی که ریشه در فرهنگ اسالمی داشت – تفاوت راهبردي استبداد تاریخی و قومی با استبداد استعماري – حذف مظاهر اسالمی

مقابله با سلطۀ استعمار – سازش با دولت هاي غربی – عمل کردن در سایۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب

دوري از فرهنگ اسالمی – سازش با دولت هاي غربی – تفاوت راهبردي استبداد تاریخی و ایلی با استبداد استعماري

در مورد سکوالریسم، روشنگري و دئیسم، به ترتیب کدام مطلب، صحیح می باشد؟  87

«مهم ترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصر غرب» - «روش رویارویی با حقیقت و شناخت» - «دین بدون شریعت»

«مهم ترین ویژگی هستی شناختی معاصر غرب» - «از نتایج منطقی سکوالریسم و به معناي اصالت عقل و تجربه» - «دین بدون شریعت»

«کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت» - «مهم ترین ویژگی معرفت شناختی فرهنگ غرب» - «عدم نیاز به توجیه الهی و آسمانی در خواسته هاي دنیوي»

«دنیوي شدن همۀ ظرفیت هاي وجودي انسان» - «مهم ترین ویژگی انسان شناختی و معرفت شناختی فرهنگ غرب» - «اعتقاد به خدا بدون داشتن دین»
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«مهم ترین ویژگی هستی شناختی معاصر غرب» - «از نتایج منطقی سکوالریسم و به معناي اصالت عقل و تجربه» - «دین بدون شریعت»

«کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت» - «مهم ترین ویژگی معرفت شناختی فرهنگ غرب» - «عدم نیاز به توجیه الهی و آسمانی در خواسته هاي دنیوي»

«دنیوي شدن همۀ ظرفیت هاي وجودي انسان» - «مهم ترین ویژگی انسان شناختی و معرفت شناختی فرهنگ غرب» - «اعتقاد به خدا بدون داشتن دین»
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کدام یک از گزینه هاي زیر، نادرست است؟  88

در ادبیات مدرن به حاالت روانی و زندگی روزمره، توجهی نمی شود و به سلوك هاي معنوي و این جهانی پرداخته می شود.

اگر در کانون هستی یک وجود مقدس و متعالی داشته باشد، هیچ موجودي در مقابل آن اصالت ندارد.

انسان مدرن، خواسته هاي دنیوي خود را بدون آن که نیازي به توجیه الهی و آسمانی داشته باشد، به رسمیت می شناسد.

حقوق انسان در فرهنگ دینی، مبتنی بر فطرت الهی انسان است و صورتی معنوي و آسمانی دارد.

آشکار نشدن کامل ظرفیت هاي فرهنگ اسالمی و ارزش هاي اجتماعی آن، مربوط به کدام مقطع تاریخی است و علت آن، چه بود؟  89

خالفت - غلبۀ قدرت هایی که در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله اي، رفتار می کردند.

استعمار - استفاده از پوشش مفاهیم و ارزش هاي دینی توسط حاکمان

پیامبري و نبوت - غلبۀ قدرت هایی که در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله اي، رفتار می کردند.

بیداري اسالمی - استفاده از پوشش مفاهیم و ارزش هاي دینی توسط حاکمان

به ترتیب، هریک از موارد زیر، نتیجۀ چیست؟  90
- «استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماري درآمد.»

- «عقاید و ارزش هاي جهانی اسالم، از مرزهاي جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد.»
- «در دوران خالفت، ظرفیت هاي فرهنگ اسالمی و ارزش هاي اجتماعی آن به طور کامل آشکار نشد.»

سازش قدرت هاي سیاسی جوامع اسالمی با دولت هاي غربی - قدرذت و عمق معرفتی فرهنگ اسالمی - فشارهاي نظام قبیله اي عرب

سازش قدرت هاي سیاسی جوامع اسالمی با دولت هاي غربی - قدرت و عمق معرفتی فرهنگ اسالمی - غلبۀ قدرت هایی مانند خوارزمشاهیان

گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب - تالش و کوشش عالمان مسلمان - فشارهاي نظام قبیله اي عرب

سازش قدرت هاي سیاسی جوامع اسالمی با دولت هاي غربی - تالش و کوشش عالمان مسلمان - غلبۀ قدرت هایی مانند سلجوقیان

عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح و غلط بودن مشخص نمایید:  91
«عقالنیت ذاتی، سطحی از عقالنیت است که درباره ي ارزش ها، آرمان ها و اهداف زندگی به تأمل می پردازد.»

«هر تغییري را که در زندگی اجتماعی رخ می دهد، می توان از نوع تغییر جهان اجتماعی دانست.»
«شناخت وحیانی، حس را به عنوان یکی از ابزارهاي شناخت مورد توجه قرار می دهد.»

«جامعه شناسی انتقادي در روش خود، به شناخت حسی و تجربی بسنده نمی کند.»

ص ـ غ ـ ص ـ ص غ ـ غ ـ ص ـ ص ص ـ ص ـ غ ـ ص غ ـ ص ـ غ ـ غ

به عقیده ماکس وبر، .................. شاخص هاي اصلی شناخت علمی می باشند و جامعه شناسی علمی به دلیل .................. نمی تواند داوري هاي  92
ارزشی انجام دهد. وي موضوع جامعه شناسی را .................. معرفی نموده و .................. را در جریان شناخت، داراي تأثیر فعال می داند.

ذهن و عقل - انسان خصلت تفهمی بودن - کنش هاي اجتماعی - حس و تجربه

حس و تجربه - خصلت تجربی خود - کنش هاي اجتماعی - ذهن و عقل انسان

حس و تجربه - خصلت تجربی خود - پدیده هاي اجتماعی - آگاهی و اراده انسان

ذهن و عقل - انسان خصلت تفهمی بودن - ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی - فهم معانی رفتار
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به ترتیب، در متن زیر عبارت هاي مشخص شده، با کدام موارد ارتباط دارند؟  93
«انقالب فرانسه دوره اي از دگرگونی هاي اجتماعی – سیاسی به دست ملت فرانسه بود. ساختار اجتماعی فرانسه، سلطنتی با امتیازات فئودالی براي اشراف
بود. پس از انقالب، نظام سلطنتی به جمهوري امپریالیستی تغییر یافت. بعضی از دالیل اجتماعی و سیاسی شروع انقالب، نتیجه ظهور ایده هاي عصر

روشنگري، مثًال آرزوي آزادي و جمهوریت بود.»

انسان کنشگري فعال است - الزام ها و پیامدهاي این جهان، سایه خود را بر وجود انسان می گستراند – انسان می تواند در جهت تداوم جهان خود حرکت کند – جهان اجتماعی از
بستر خواسته هاي انسان پدید می آید.

انسان کنشگري منفعل نیست – انسان در جهانی دیده می گشاید که توسط گذشتگان پدید آمده است – انسان می-تواند در مسیر حرکت به سوي جهانی جدید گام بردارد. – 
ساختن جهانی جدید، نیازمند گسترش معرفت، آگاهی و اراده نوین است.

انسان کنشگري منفعل نیست – الزام ها و پیامدهاي این جهان، سایه خود را بر وجود انسان می گستراند – ساختن جهانی جدید، نیازمند گسترش معرفت، آگاهی و اراده نوین
است. – جهان اجتماعی از بستر خواسته هاي انسان پدید می آید.

جهان اجتماعی از بستر خواسته هاي انسان پدید می آید. – انسان در جهانی دیده می گشاید که توسط گذشتگان پدید آمده است – ساختن جهانی جدید، نیازمند گسترش
معرفت، آگاهی و اراده ي نوین است. – انسان کنشگري منفعل نیست.

جامعه شناسی انتقادي در روش خود چه شیوه اي را به کار می گیرد؟  94

شناخت عقلی را به شناخت تجربی محدود نمی کند و از محدوده ي علوم انسانی فراتر رفته و سطوح دیگري از علم را که توان داوري ارزشی و هنجاري داشته باشد، جستجو می 
کند.

شناخت عقلی را به شناخت حسی محدود نمی کند و از محدوده ي علم تجربی فراتر می رود و به جستجوي علمی می پردازد که با قرارداد و اعتبار عقل عملی ایجاد شده باشد.

از محدود کردن شناخت علمی به شناخت عقلی خودداري می کند و با فراتر رفتن از محدوده ي علوم اجتماعی، به جستجوي علمی که به خواست و اراده ي انسان ایجاد شود، می 
پردازد.

از محدود کردن شناخت علمی به شناخت تجربی فاصله می گیرد و با فراتر رفتن از محدوده ي علم تجربی و ابزاري، سطوح دیگري از علم را که توان داوري ارزشی و هنجاري
داشته باشد، جستجو می کند.

افراد جامعه چه زمانی، درباره ي شناخت عمومی می اندیشند و شناخت علمی در چه مواردي بر شناخت عمومی تأثیر دارد؟  95

کنش هاي اجتماعی را بدون آگاهی انجام دهند – حل مشکالت، کشف حقیقت، رشد فرهنگ

در کاربرد و استفاده از آن دچار مشکل شوند – طرح پرسش، حمایت، ایجاد محدودیت

کنش هاي اجتماعی را بدون آگاهی انجام دهند – طرح پرسش، حمایت، ایجاد محدودیت

در کاربرد و استفاده از آن دچار مشکل شوند – حل مشکالت، کشف حقیقت، رشد فرهنگ
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علت تردید فیلسوفان علم در محدود بودن علم به شناخت حسی چیست؟ در جهانی که به دالیل تاریخی و فرهنگی، شناخت علمی به دانش حسی  96
و تجربی محدود می شود، چه نتیجه اي حاصل می گردد؟

آگاهی آنان به این حقیقت است که شناخت حسی بدون استفاده از ذهن و عقل بشر نمی تواند سازمان یابد – آگاهی هایی که از روش عقلی به دست آمده است غیر علمی دانسته
می شود.

آسیب هایی است که از این شناخت به علوم اجتماعی وارد شده است – جامعه شناسی با روش تجربی دنبال شده و هدف آن پیش بینی و کنترل پدیده هاي طبیعی در نظر گرفته
می شود.

آگاهی آنان به این حقیقت است که شناخت حسی بدون استفاده از ذهن و عقل بشر نمی تواند سازمان یابد – شناختی که از روش هاي صرفأ حسی به دست آمده باشد آگاهی
غیرعلمی دانسته می شود.

زیرا شناختی که از راه حس و تجربه به دست نیامده باشد شناخت علمی محسوب نمی شود – انکار و مورد غفلت قرار دادن راه هاي دیگري که براي شناخت جهان اجتماعی
وجود دارد.

هر یک از این عبارات به ترتیب با کدام موضوع، مرتبط است؟  97
«داوري درباره ي کنش هاي خوب و بد انسان ها» و «جامعه شناسی علمی به دلیل خصلت تجربی خود، نمی تواند داوري هاي ارزشی کند»

اهمیت علوم اجتماعی ــ روش جامعه شناسی انتقادي فایده ي علوم انسانی ــ روش جامعه شناسی تفهمی

ویژگی جامعه شناسی انتقادي ــ روش جامعه شناسی تفهمی اهمیت علوم انسانی ــ ویژگی علوم اجتماعی عقلی

، ارتباط ندارد؟ کدام گزینه، با دالیل استقالل دانش اجتماعی متفکران مسلمان، از انواع جامعه شناسی پس از قرن   98

دانش اجتماعی را شبیه علوم طبیعی نمی دانند.

شناخت علمی را به شناخت حسی و تجربی محدود و مقید نمی کنند.

با به رسمیت شناختن عقل به عنوان ابزار مستقل معرفتی، قادر به داوري ارزشی و هنجاري هستند.

با تقسیم علوم به نظري و عملی و به کارگیري علوم عملی، مشکالت جامعه شناسی را براي داوري ارزشی حل می کنند.

19

علوم طبیعی در صورتی وسیلۀ رسیدن انسان به عدالت و سعادت می گردند که  .................. و در این میان .................. از اهمیت بیش تري  99
برخوردار است؛ زیرا  ..................

معناي کنش هاي آدمیان را بفهمند ـ علوم انسانی ـ به فهم کنش هاي انسانی می  پردازند.

وسیلۀ استفاده از دانش هاي ابزاري شوند ـ علوم طبیعی ـ وسیلۀ رهاسازي انسان از محدودیت هاي طبیعت هستند.

از کنش هاي ناپسند آدمیان انتقاد کنند ـ علوم طبیعی ـ حوادث طبیعی را براي پیشگیري و تسلط بر طبیعت پیش بینی می  کنند.

در مسیر ارزش ها و فضیلت هایی  قرار گیرند که توسط علوم انسانی شناخته می  شـوند ـ علـوم انسـانی ـ راه اسـتفاده از طبیعـت و علـوم طبیعی را نشان می  دهند.

نتیجۀ هر یک از موارد زیر به ترتیب کدام است؟  100
- به رسمیت شناختن عقل به عنوان یک ابزار مستقل معرفتی

- شناخت علمی به روش تجربی
- نا توانی غرب در حل چالش بین رویکرد نظري و عملی کلیسا

- بحران اقتصادي

شناخت تفاوت پدیده هاي اجتماعی و انسانی با پدیده هاي طبیعی - ناتوانی از داوري ارزشی - چالش فقر و غنا - انتقال بحران به قشر محروم

توانایی داوري ارزشی و هنجاري - ابزاري شدن جامعه شناسی - نفی رابطۀ دین و دنیا - کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان

فهم و دریافت معانی کنش هاي انسانی - کنترل پدیده هاي اجتماعی - حاکمیت لیبرالیسم - استثمار اقتصادي کشورهاي غیرغربی

توانایی قضاوت دربارة ارزش هاي اجتماعی - فهم و دریافت معانی کنش هاي اجتماعی - دست شستن از رویکر نظري، معنوي - چالش فقر و غنا
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قوانین علمی، بیان کننده ي رابطه ي .................. بین دو پدیده اند که موارد .................. را در بر می گیرد و کلیت آن ها را می توان در ..................  101
جست و جو کرد.

احتمالی - تجربه شده - آزمون هاي تجربی ضروري - تجربه نشده - اصول عقالنی

ضروري - تجربه شده - اصول عقالنی و آزمون هاي تجربی ضروري - تجربه شده و تجربه نشده - اصول عقالنی

هر یک از مفاهیم «کلّیّت»، «ضرورت» و «ارتباط» به ترتیب، با توّجه به کدام اصل عقلی در حکمت مّشاء، اثبات می گردد؟  102

وجوب علّی و معلولی - سنخیّت علّت و معلول - علّیّت سنخیّت علّت و معلول - وجوب علّی و معلولی - علّیّت

علّیّت - سنخیّت علّت و معلول - وجوب علّی و معلولی علّیّت - وجوب علّی و معلولی - سنخیّت علّت و معلول

طرِح «نیاز ذاتی معلول به علّت» اصطالح مطرح شده از سوي .................. براي تبیین .................. است.  103

متکلّمان - ضرورت تقّدم وجوب بر وجود فالسفه - ضرورت تقدم وجوب بر وجود

فالسفه - مالك نیازمندي معلول به علّت متکلّمان - مالك نیازمندي معلول به علّت

دست یابی به کلیت و ضرورت با اعتماد به .................. که با سور همه یا هیچ، مسوَّر می شود و فراتر نهادن از گام تجربه براي وصول به قواعد  104
مسوَّر کلی، که جواز تعمیم صادر شود، فقط با تکیه بر اصول .................. که نتیجه اش قبول .................. با .................. می باشد، ممکن می گردد.

اصول عقالنی ـ عقالنی و یقینی ـ مراتب موجودات در نظام هستی ـ نفی تسلسل در علل

قواعد فراگیر تجربی ـ مجرب و یقینی ـ مراتب موجودات در نظام هستی ـ نفی تسلسل در علل

اصول عقالنی ـ مجرب و یقینی ـ تأثیر متقابل پدیده ها در یکدیگر ـ نفی صدفه و انفاق

قواعد فراگیر تجربی ـ عقالنی و یقینی ـ تأثیر متقابل پدیده ها در یکدیگر ـ نفی صدفه و اتفاق

در رابطه با سؤال زیر، کدام پاسخ کامل تر است؟  105
«چرا اصل علیت و سنخیت تفکیک ناپذیرند؟»

 سنخیت علت و معلول، الزمۀ قبول اصل علیت است.

 نفی اصل سنخیت به معناي قبول صدفه و اتفاق است و قبول صدفه و اتفاق یعنی نفی قانون علیت.

علیت، بیانگر نفس رابطه و سنخیت بیانگر رابطه ي منظم است و اگر رابطه، نظم نداشته باشد، دیگر رابطه نیست.

 در پرتوي اصل سنخیت است که نظام جهان انتظام می یابد و علیت بیانگر جهانی انتظام یافته است.

تعریف علت به معناي  .................. آن،  .................. را در ذهن تداعی می کند.  106

خاص – علت تامه عام – علت تامه خاص – علت تامه و ناقصه خاص – علت ناقصه 

در حکمت مشاء با الهام از  .................. مالئک  .................. نامیده شده اند و کار آن ها  .................. است و ابن سینا  .................. را واهب الصور  107
می خواند.

احادیث اسالمی – عقول – تدبیر جهان خلقت – عقل فعال  احادیث اسالمی – عقول – تغییر و تحول و فعل و انفعاالت در طبیعت – عقل فعال

آیات قرآنی – مجردات – تدبیر جهان خلقت – عقل دهم آیات قرآنی – مجردات – تغییر و تحول و فعل و انفعاالت در طبیعت – عقل دهم

عبارات «هر معلولی ممکن الوجود است» و «هر معلولی حادث است» به ترتیب بیانگر نظریه هاي  .................. و  .................. در بحث مالك  108
نیازمندي معلول به علت است که مالصدرا در این بحث، طرفدار نظریه ي  .................. است و عبارت «موصوف بودن موجود به این که بعد از عدم و

نیستی است به فعل فاعل و اثر جاعل و علت ربطی ندارد» از  .................. در رّد نظریه ي  .................. است.

حدوث متکلمین اسالمی – امکان ماهوي فالسفه ي مسلمان – امکان فقري – ابن سینا – حدوث

امکان ماهوي فالسفه ي مسلمان – حدوث متکلمین اسالمی – امکان فقري – ابن سینا – حدوث 

امکان فقري صدرالمتألهین – حدوث متکلمین اسالمی – فقر وجودي – ابن سینا – امکان ذاتی

امکان فقري صدرالمتألهین – حدوث متکلمین اسالمی – فقر وجودي – میرداماد – فقر وجودي
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کدام عبارت در مورد براهین فلسفی مربوط به بطالن تسلسل درست نیست؟  109

برهان سینوي صرفًا در مبحث خداشناسی دینی کاربرد زیادي دارد و از طریق چندین محاسبه عقلی ما را به نتیجه می رساند.

برهان فارابی به برهان اسّد و اخصر معروف است و بر اصل تقدم علت بر معلول مبتنی است.

برهان ابن سینا به برهان وجوب و امکان معروف است و بطالن تسلسل جزو مقدمات آن است. 

 برهان وجوب و امکان، در نمط چهارم کتاب اشارات ذکر شده و ابن سینا آن را بهترین برهان براي اثبات وجود خدا دانسته است.

کدام عبارت، درباره ي اصطالح «قدیم» در فلسفه درست است؟  110

به اتفاق متکلمان و فیلسوفان، یک مصداق بیش تر ندارد.

معناي آن نزدیک به معنایی است که در ادبیات هم مطرح می شود.

بنابر اعتقاد فیلسوفان، نسبت آن با ممکن الوجود، عموم و خصوص مطلق است.

یک مفهوم نسبی است؛ بنابراین فقط با استفاده از مفهوم «حادث» قابل تعریف است.

شناخت احکام مطلق وجود، به عهده ي چیست و آن گاه که سخن از حقیقت ذهن آدمی و قواعد آن در شناخت عالم خارج به میان آید، چه رابطه   111
اي حاکم شده است؟

ما بعد الّطبیعه - فلسفه و روانشناسی ما بعد الّطبیعه - فلسفه و علوم انسانی

فلسفه و علوم انسانی - فلسفه و روانشناسی فلسفه و روانشناسی - فلسفه و علوم انسانی

کدام مبحث، از مباحث مشترك بین فلسفه و روان شناسی محسوب می شود؟  112

نسبیّت ارزش هاي اخالقی نسبیّت ارزش زیبایی اصالت فرد شناخت

مفاهیم .................. و .................. غیر قابل تعریف هستند و شرح اسم در منطق .................. محسوب نمی گردد.  113

آزادي - انسانیت - تعریف حقیقی چیز - وحدت - تعریف کامل انسانیت - هستی - تعریف حقیقی هستی - وحدت - تعریف

هرگاه تعریف به گونه اي باشد که عالوه بر مصادیق معرَّف، افراد دیگري را دربرگیرد، تعریف .................. است؛ مانند تعریف انسان به   114
..................

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

در کدام مورد، هر دو عبارت، قضیه شرطی است و با «مقدم» آغاز شده است؟  115

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

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

کدام مورد را می توان به عنوان قضیه قلمداد کرد؟  116

مگرم چشم سیاه تو بیامرد کار تا چند زنی به جانم آتش

دال خو کن به تنهایی، که آن هم عالمی دارد. با همه ي بی ترحمی، باز به رحمت آمدي

تعیین کنید در عبارت «اگر با من نبودش هیچ میلی / چرا ظرف مرا بشکست لیلی» چند قضیه ي حملی و چند قضیه ي شرطی وجود دارد؟  117

یک قضیه ي شرطی و یک قضیه ي حملی دو قضیه ي شرطی و یک قضیه ي حملی

یک قضیه ي شرطی یک قضیه ي حملی

کدام عبارت درباره ي قضایاي شرطی ضرورتًا درست است؟  118

در منفصله برخالف متصله، حکم مشروط نیست. در هر قضیه ي شرطی، یک حکم وابسته به حکم دیگر است.

منفصله را شرطی می دانند، زیرا از دو قضیه تشکیل شده است.  در شرطی متصل، مقدم همیشه با اگر یا معناي آن شروع نمی شود.

تفاوت در کدام مورد، منشأ اختالف طرفداران «اصالت فرد» و «اصالت جامعه» است؟  119

اعتقاد به روح غیر مادي و فطرت الهی در مقابل اعتقاد صرف به جسم مادي تعریف فرهنگ ها و آرمان هاي مختلف

یافتن مبنایی براي سپردن اداره ي جامعه به دست گروهی خاص ادامه یافتن یا نیافتن حیات انسان و جامعه بدون یکدیگر
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در منفصله برخالف متصله، حکم مشروط نیست.

منفصله را شرطی می دانند، زیرا از دو قضیه تشکیل شده است.

اعتقاد به روح غیر مادي و فطرت الهی در مقابل اعتقاد صرف به جسم مادي

یافتن مبنایی براي سپردن اداره ي جامعه به دست گروهی خاص
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کدام عبارت نشان دهندة یک قضیۀ شخصیه است؟  120

بشر قدر امنیت را نمی داند. قدرت مقبول، لزومًا مشروع نیست. انسان اشرف مخلوقات است. 75همۀ مردم ایران  میلیون اند.

خرابه  هاي شهر پمپئی و تروا در پی کاوش هاي باستان شناسی به ترتیب در کدام مناطق کشف گردید؟  121

آسیاي صغیر- شبه جزیره ي ایتالیا شبه جزیره ي ایتالیا- میان رودان آسیاي صغیر- میان رودان شبه جزیره ي ایتالیا -آسیاي صغیر

کدام پادشاه کیانی با گرفتن انتقام خون سیاوش از افراسیاب از فرمانروایی کناره گرفت؟  122

گشتاسب کی خسرو کی کاوس کیقباد

در تاریخ ایران پیش از اسالم، دوران حماسی به چه دوره اي اطالق می شود؟  123

از فرمانروایی کیخسرو تا اواخر دوره ي کیانیان از فرمانروایی کیانیان تا سراسر دوره ي اشکانیان

از اشکانیان تا اواخر سلسله ي ساسانیان از پیشدادیان تا اوایل دوره ي کیانیان

متخصصان ادبیات به چه علت با اسطوره شناسی سروکار دارند و کدام علم با کشفیات خود کمک فراوانی به اسطور ه شناسی کرده است؟  124

کتابهاي ادبی گاه از ماجراهاي اساطیري تاثیر می پذیرند- تاریخ

اسطوره  شناسی امکان خواندن کتیبه ها و اسناد قدیمی را فراهم می سازد- تاریخ

کتابهاي ادبی گاه از ماجراهاي اساطیري تاثیر می پذیرند - باستان  شناسی

اسطوره شناسی امکان خواندن کتیبه ها و اسناد قدیمی را فراهم می سازد - باستان شناسی

خرابه هاي شهر تروا در .................. آسیاي صغیر توسط .................. باستان شناس .................. کشف شد.     125

شرق - مارتین نیلسون - آلمانی غرب - شلیمان - آلمانی غرب - مارتین نیلسون - فرانسوي شرق - شلیمان - فرانسوي

کدام جغرافی دان منکر نقش عامل انسان در تغییر و دگرگونی محیط طبیعی شده است و در کدام مرحله از دوره ي تاریخ ایران پیش از اسالم  126
وقایع تاریخی تا حدود زیادي دگرگون شده اند؟

راتزل - فرمانروایی کیخسرو تا اواخر دوره ي کیانیان

راتزل - از سال  هاي پایانی فرمانروایی کیانیان تا سراسر دوره ي فرمانروایی اشکانیان و ساسانیان 

هانتینگتن - از فرمانروایی کیخسرو تا اواخر دوره  ي کیانیان

هانتینگتن - از سال هاي پایانی فرمانروایی کیانیان تا سراسر دوره ي فرمانروایی اشکانیان و ساسانیان

چرا محتواي افسانه ها نامشخص و غیردقیق است و پهلوان افسانه هاي سومري، چه کسی است؟  127

عدم توجه به مکان و زمان پدیده ها در افسانه ها – دیلمون عدم واقعی بودن اتفاقات در آن ها – گیل گامش

عدم توجه به زمان و مکان پدیده ها در افسانه ها – گیل گامش عدم واقعی بودن اتفاقات در آن ها - دیلمون

کدام گزینه بیانگر ویژگی افسانه است و کدام پادشاه افسانه اي ایران سمبل دورة کوه نشینی است؟  128

اشخاص و وقایع را به سمبل ها تبدیل می کند - جمشید به ارائۀ تاریخی آرمانی می پردازد - جمشید

تاریخ ملت ها را در قالبی مطابق با آرمان ها و آرزوهایشان در می آورد – کیومرث به اطالعات اندك شاخ و برگ می دهد - کیومرث

افسانه ها در یونان باستان در چه زمانی مکتوب شدند و کدام گزینه دربارة آن ها صحیح نیست؟  129

قرن دهم قبل از میالد - پس از نوشته شدن هم امکان تغییر کلی آن ها وجود دارد.

قرن نهم قبل از میالد - تا زمانی که مکتوب نشده اند گاهًا درحال تغییر و تحول هستند.

قرن دهم قبل از میالد - پس از نوشته شدن، کامًال شکل و محتواي ثابت به خود می گیرند.

قرن نهم قبل از میالد - تا زمانی که مکتوب نشده اند همواره در حال تلفیق با افسانه هاي دیگر ملل هستند.

پی بردن به وجود خاندانی موسوم به «اسپ» در تاریخ به کمک اسامی لهراسب، گشتاسب و تعدادي دیگر، به کدام گزینه اشاره دارد؟  130

وجوه مشترك افسانه هاي ملل طرز فکر و حیات ملت ها

شناسایی ریشه و بنیان بسیاري از پدیده ها تکمیل کمبود هاي دانش تاریخی
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پی بردن به وجود خاندانی موسوم به «اسپ» در تاریخ به کمک اسامی لهراسب، گشتاسب و تعدادي دیگر، به کدام گزینه اشاره دارد؟

شناسایی ریشه و بنیان بسیاري از پدیده ها
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کدام جمله صحیح نیست؟  131

بطلمیوس، دانشمند یونانی را یکی از بنیان گذاران علم تهیه ي نقشه می دانند.

امروزه در کشورهاي مختلف، عکس هاي هوایی به عنوان بهترین وسیله براي برنامه ریزي مورد نیاز فضاهاي جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرند.

در قرن بیستم یکی از علل رشد استفاده از نقشه، وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم بود.

یکی از خصوصیت هاي نقشه این است که منظره ي قائم منطقه ي مورد نظر را نشان می دهد.

نقشه ها براساس چه معیاري طبقه  بندي می شوند و به ترتیب نقشه ي «مکان هاي دیدنی، توپوگرافی و کاربري اراضی» از چه  نوع نقشه هاي  132
جغرافیایی هستند؟

اهداف و کاربردها - انسانی، طبیعی، تلفیقی عالیق و سالیق جغرافیدان - طبیعی، تلفیقی، انسانی

اهداف و کاربردها - طبیعی، انسانی، تلفیقی عالیق و سالیق جغرافیدان - انسان، طبیعی، انسانی

کدام گزینه درمورد کروکی و نکاتی که در رسم آن باید رعایت شود، درست نیست؟  133

نسبت عرض مسیرهاي اصلی به عرض مسیرهاي فرعی کامًال رعایت می شود. در این نقشه ها، شمال منطقه ي مورد نظر مشخص می گردد.

زاویه بندي مسیرهاي اصلی و راه هاي فرعی نسبتًا دقیق رسم می شود. نقشه هایی بزرگ مقیاس و داراي مقیاسی نه چندان دقیق هستند.

کدام مورد در رابطه با نخستین نقشه نادرست است و بطلمیوس، دانشمند یونانی قرن ..................  را یکی از بنیان گذاران علم تهیۀ نقشه می   134
دانند.

نخستین نقشه، باقی مانده لوحی از ِگل رس است که در بابل کشف شده است – دوم میالدي

هیچ کس به درستی نمی داند که نخستین نقشه چه زمانی و توسط چه کسی تهیه شده است – چهارم میالدي

نخستین نقشه، باقی ماندة لوحی از ِگل رس است که در بابل کشف شده است – چهارم میالدي

هیچ کس به درستی نمی داند که نخستین نقشه چه زمانی و توسط چه کسی تهیه شده است – دوم میالدي

قسمت اول کدام گزینه نادرست است و در نقشه برداري هوایی، عکس هاي متوالی حدود چند درصد پوشش مشترك دارند؟  135

در ایران، سازمان نقشه برداري کشور از سال  عملیات نقشه برداري هوایی و تبدیل عکس به نقشه را در مقیاس هاي گوناگون برعهده گرفته است. - 

امروزه ماهواره هاي متعددي در ارتفاعات یکسان به طور مداوم از سطح زمین تصویربرداري می کنند و داده هاي خود را به ایستگاه هاي زمینی مخابره می کنند. - 

اطالعات حاصل از تصاویر ماهواره اي نیاز به پردازش دارند و پس از پردازش، تصایر به نقشه هاي متنوعی تبدیل می شوند. - 

در دستگاه تبدیل به دلیل گستردگی پدیدة موردنظر، پدیده ها به صورت برجسته دیده می شوند. - 
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به ترتیب «عملیات برداشت، دستگاه تئودولیت، فرایند فتوگرامتري و دستگاه تبدیل» مربوط به کدام نوع نقشه برداري می باشند و کدام عبارت  137
در رابطه با دورکاوي نادرست می باشد؟

نقشه برداري زمینی، نقشه برداري هوایی، نقشه برداري هوایی، سنجش از دور - اطالعات ارسال شده از طریق ماهواره ها به ایستگاه هاي زمینی نیاز به پردازش ندارند.

نقشه برداري هوایی، سنجش از دور، نقشه برداري زمینی دورکاوي - براي تهیۀ این نقشه از تصاویر ماهواره اي نیز می توان استفاده کرد.

نقشه برداري زمینی، نقشه برداري زمینی، سنجش از دور، نقشه برداري هوایی - به دلیل وجود محدودیت هاي جغرافیایی از این روش استفاده می شود.

نقشه برداري زمینی، نقشه برداري زمینی، دورکاوي، نقشه برداري هوایی - در این روش دوربین مستقر در هواپیما به طور متوالی از منطقۀ موردنظر عکس هاي عمودي تهیه می 
کند.
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کدامیک از مقیاس هاي ترسیمی داده شده، براي تهیۀ نقشه هاي شهرسازي کاربرد دارد؟  138
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در نقشه برداري هوایی، عکس هاي متوالی که  .................. پوشش مشترك دارند، در دستگاه تبدیل قرار می گیرند و در این دستگاه به دلیل  139
پوشش مشترك عکس ها، پدیده ها  ..................  دیده می شوند.

حدوداً  درصد ـ مسطح حدود  درصد ـ مسطح حدوداً  درصد - برجسته 20602060حدود  درصد - برجسته

 

نقشۀ روبه رو جزء کدام دسته از نقشه هاست و کدام مقیاس را در بر می گیرد؟  140
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مردم کدام سرزمین باستانی از نظر پژوهشگران مخترع سفال سازي در جهان بودند؟  141

ایرانی ها چینی ها بابلیان مصریان

جنگ هاي پونیک بین چه دولت هایی صورت گرفته است؟  142

ایران- یونان روم- ایران روم-کارتاژ اسپارت-آتن

دلیل افزایش پیروان مسیحیت و آیین بودا در زمان اشکانیان چه بود؟  143

عدم مداخله ي حکومت اشکانی در امور مذهبی قدرت گرفتن کوشان ها در شرق و ارامنه در شمال ایران

ضعف موبدان زردشتی نارضایتی مردم از موبدان زردشتی

هر یک از موارد ذکر شده  به ترتیب مربوط به اقدامات کدام یک از افراد از سلسله ي ساسانی است؟  144
«نسبت به عیسویان ایران سخت گیري نمود، به کمک پادشاه هپتال ها دوباره به قدرت رسید، حکومت لخمیان را برانداخت. در زمان وي امپراطور روم

اسیر ایرانیان شد.»

شاپور اول – انوشیروان – قباد – شاپور دوم شاپور دوم – قباد – خسرو پرویز – انوشیروان

شاپور دوم – قباد – خسرو پرویز – شاپور اول شاپور اول – مزدك – شاپور دوم – خسرو پرویز

اگر بخواهیم گزاره هاي زیر را به گونه اي مرتب کنیم که تقسیم بندي دوره هاي تاریخی بر اساس زمان باشد، کدام گزینه صحیح است ؟  145
الف ) دوران امپراطوري هاي بزرگ و ارتباطات گسترده ي بین المللی

ب ) دوران شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ
پ ) دوران رشد روز افزون فناوري و تحول علوم پایه

ت )  دوران زندگی در دهکده هاي بدوي
ث ) دوران اکتشافات جغرافیایی و گسترش فن  دریانوردي و رنسانس

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

کدام سرزمین یکی از مهم ترین مسائل مورد منازعه میان ایران و روم، در سراسر دوره ي اشکانیان و ساسانیان بود؟  146

ارمنستان  آسیاي صغیر یونان حّران  
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–الف - ت - ث - ب –الف - ت - ث - ب – پ

کدام سرزمین یکی از مهم ترین مسائل مورد منازعه میان ایران و روم، در سراسر دوره ي اشکانیان و ساسانیان بود؟  

 آسیاي صغیر
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شماري از ایرانیان، که به شعوبیان معروف شدند، در برابر رفتار توهین آمیز و فخرفروشی قومی بنی امیه، به کدام روش متوسل شدند؟  147

 با استناد به آیات قرآن، هرگونه برتري قومی را مردود و ناروا دانستند.

با حضور موالی در دستگاه خالفت و امور لشگري، به شدت مخالفت کردند.

 با نفوذ در دستگاه خالفت، با در اختیار گرفتن امور کشوري و لشگري، به مقابله ي آنان برخاستند.

با مقایسه ي زندگی ایرانیان باستان با اعراب عصر جاهلیت، به تاریخ و فضایل فرهنگی و تمدنی خود تفاخر کردند.

نتیجه ي مهم تقسیم بندي هاي دوره هاي تاریخی در بررسی هایی که به وسیله ي پژوهشگران و مورخان انجام می شود، کدام است؟  148

شناسایی تمدن ها و دولت هاي نخستین که توسط اقوام مختلف به وجود آمده اند. آشنایی با تسلط انسان بر طبیعت و اهلی کردن حیوانات 

شناخت روشن تر و درست تري از گذشته انسان ها و جوامع شناخت امپراتوري هاي بزرگ  و ارتباطات گسترده بین المللی 

لشکریان هوادار مأمون به فرماندهی سرداري از خطۀ خراسان به نام .................. بغداد را تسخیر کردند و امین را به قتل رساندند و در زمان  149
خالفت .................. نخستین حکومت هاي مستقل در .................. شکل گرفت.

طاهر بن حسین - هارون - شمال آفریقا ابومسلم - منصور - شمال شرق ایران

ابومسلم - هارون - شمال آفریقا طاهر بن حسین - منصور - شمال شرق ایران

زیباترین اثر هنري رایج دورة اشکانیان، که به وسیلۀ کاوشگران کشف گردید کدام است؟  150

ظروف نقره با تصاویر حیوانات مختلف نقش برجستۀ پادشاهان اشکانی

نقاشی هاي دیواري که در دورا به دست آمده است. کارهاي زیبایی بر روي عاج یافت شده است.

نقش برجسته ها و آثار معماري صخره اي به دست آمده در نقاط مختلف متعلق به دوره ي کدام سلسله باستانی در ایران می باشد؟  151

قاسطین قاعدین هخامنشی مادي

 

مجسمه ي طالیی بز در تصویر روبه رو، از زیباترین آثار به جا مانده ي کدام سلسله ي باستانی در جهان می باشد؟  152

آشوریان سومریان

ایالمیان هخامنشیان

کدام اقدام به وسیله شی هوانگ تی فرمانرواي قبایل چه این، در کشور چین انجام گرفت؟  153

حمایت از مبلغان آیین بودایی دستور نابودي آثار کنفوسیوس امنیت و آبادانی در راه ابریشم ساخت ظروف چینی

مهم ترین اقدام زردشت با ظهور در جامعه آریایی در فالت ایران زمین کدام است؟  154

دعوت مردم به اعمال نیک مبارزه با خرافه پرستی اتحاد اقوام آریایی احترام گذاشتن به نیاکان

155  .................. پسر  .................. با کمک  .................. تمامی مدعیان خالفت را از میان برداشت و اقتدار و حاکمیت امویان را بر سرتاسر سرزمین 
هاي اسالمی دوباره برقرار کرد.

عبدالعزیز- معاویه- عبدالملک عبدالملک- مروان- حجاج بن یوسف عبدالملک- معاویه- حجاج بن یوسف عبدالعزیز- مروان- عبدالملک

کدام عامل سبب شد فرزندان ابوسفیان در نگاه مردم شام، مسلمانانی راستین شناخته شوند؟  156

سابقه ي مسلمانی و نقش داشتن در توسعه و گسترش اسالم

نا آگاهی نومسلمانان شامی از محتواي واقعی دین و پیشینه ي پیشرفت اسالم

استفاده از افراد حیله گر که با تحریف تاریخ سعی در مسلمان جلوه دادن ابوسفیان داشتند.

تبلیغ و اقناع افکار عمومی
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عبدالعزیز- معاویه- عبدالملک عبدالملک- مروان- حجاج بن یوسف
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( (1 ( (2 ( (3 نمودار زیر به ترتیب شماره، چه دوره اي از تاریخ را نشان می دهد؟  157

کشاورزي و گردآوري غذا – فناوري صنعتی – آغاز شهرنشینی

شکار و گردآوري غذا – کشاورزي و اهلی کردن حیوانات – گسترش فن دریانوردي و رنسانس

شکار و گردآوري غذا – شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ – رشد روزافزون فناوري

زندگی در دهکده هاي اولیه – شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ – اکتشافات جغرافیایی و گسترش فن دریانوردي

رابطه ي ارتفاع و دما به چه صورتی است؟  158

به ازاي هر  متر  درجه دماي هوا کاهش می یابد. افزایش ارتفاع، افزایش دما را به دنبال دارد.

به ازاي هر  متر ارتفاع،  درجه دماي هوا کاهش می یابد.  به ازاي هر  متر  درجه دماي هوا کاهش می یابد. 

60006

6000110006

کدام گزینه در رابطه با پادشاهی فتحعلی شاه صحیح نمی باشد؟  159

وي هیچ تالشی براي حفظ یکپارچگی ایران انجام نداد.

تغییر اوضاع جهانی و تشدید تکاپوهاي استعماري مسبب ناکامی فتحعلی شاه در حفظ قلمرو ایران بود.

تقریبًا همۀ منابع و تحقیقات تاریخی از دوران سلطنت وي به تلخی یاد می کنند.

با وجود نظر مساعد علما، فتحعلی شاه درایت الزم براي مقابله با تهاجم دشمنان خارجی نداشت.

چرا آگاهی ما دربارة تاریخ ایالم در مقایسه با میان دورود بسیار اندك است؟  160

زیرا اقتدار حکومت ایالم دیري نپاییده است.

زیرا هنوز رموز زبان و خط ایالمی کشف نشده است.

زیرا پس از حملۀ مکرر آشوري ها، شهرهاي ایالم یکی پس از دیگري ویران شده است.

زیرا نام ایالم فقط در گل نوشته هاي میان دورود آمده است.

کدام گزینه به ترتیب مربوط به رویکرد روانکاوي و انسان گرایی و شناختی است؟  161

تأکید بر عوامل غریزي و تجربه منحصر به فرد - تأکید بر رفتار مشترك انسان ها - تأکید بر تجارب اولیه دوران کودکی.

انسان به عنوان ماشین قلمداد شده است - هر فرد مسؤول اعمال خویش است. آگاهی و ذهن را مورد غفلت قرار می دهد.

نقش اراده آزاد و عوامل محیطی را ناچیز می داند - مبهم بوده و آزمایش پذیر نمی باشد - انسان به عنوان ماشین قلمداد شده است.

کشف پدیده ناخود آگاه - عدم توجه به ریشه رفتار فرد - مکانیستی بودن.

دوره ي قبل از عملیاتی متضمن کدام توانایی شناختی است؟  162

ویژگی قهرمان سازي تفکر فرضیه سازي استدالل استقرایی استدالل قیاسی

163  .................. از نیازهاي عاطفی و اجتماعی اولیه ي کودکان است که .................. این نیاز را فراهم می کند.

احساس امنیت - دل بستگی بین کودك و مادر احساس امنیت - دل بستگی بین کودك و والدین

احساس اعتماد به نفس - دل بستگی بین کودك و مادر احساس اعتماد به نفس - دل بستگی بین کودك و والدین

کدام عبارت صحیح است؟  164

گیرنده هاي حسی در قرنیه، اطالعات بینایی را دریافت می کنند. اطالعات بینایی به صورت اختصاصی پردازش می شوند.

کدگذاري اطالعات بینایی در مغز به صورت عکس برداري از شکل اشیاء است. بازنمایی اطالعات در مغز داراي همان خصوصیات فیزیک یک محرك است.

غالب تغییرات رشد، محصول مشترك کدام دو فرآیند است؟  165

وراثت و غریزه غریزه و استعداد رسش و یادگیري وراثت و رسش
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احساس اعتماد به نفس - دل بستگی بین کودك و مادر

گیرنده هاي حسی در قرنیه، اطالعات بینایی را دریافت می کنند.

کدگذاري اطالعات بینایی در مغز به صورت عکس برداري از شکل اشیاء است.

وراثت و غریزه
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فردي تنها هنگامی پشت چراغ قرمز می ایستد که بداند پلیس راهنمایی رانندگی در آنجا حضور دارد یا در آنجا دوربین نصب شده است و در  166
غیر اینصورت چراغ را رد می کند. طبق نظریه ي لورنس کلبرگ او در چه مرحله اي از رشد استدالل اخالقی قرار دارد؟

دوره ي قبل از قراردادي دوره ي قراردادي

بین دوره ي قراردادي و مافوق قراردادي دوره ي مافوق قراردادي 

کودکان در دوره ي پیش عملیاتی داراي کدام ویژگی هستند؟  167

وابسته به شرایط محیط خودمرکزبین دگر پیرو نا پیرو

کدام یک از گزاره هاي زیر نمی تواند یک فرضیه محسوب شود؟  168

پرخاشگري در افراد، هم پرخاشگري کالمی و هم پرخاشگري بدنی را در بر می گیرد.

تماشاي خشونت سبب افزایش احتمال بروز خشونت در فرد می شود.

یادگیري در یک محیط احتمال بازیابی اطالعات در آن محیط را افزایش می دهد.

افرادي که صبحانه می خورند توانایی یادگیري شان افزایش می یابد.

کدام مورد از ویژگی هاي آزمون پذیري در روش تحقیق علمی نیست؟  169

شناسایی سایر متغیرهاي تأثیرگذار و حداقل کردن تأثیر آن ها تکرارپذیري یافته ها

پیش بینی پدیده موردنظر ارائۀ تعریف هاي دقیق قابل اندازه گیري

کدام یک از تعاریف زیر، عملیاتی است؟  170

اضطراب یعنی نگرانی، استرس و دلشوره ادراك یعنی تعبیر و تفسیر احساس حسی

افسردگی یعنی نمرة به دست آمده در آزمون افسردگی افسردگی یعنی احساس غم، اندوه و نگرانی
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زیرا در این گزینه ضمیري که به «الّتی» بر می گردد «ها» در می باشد.  1
سخت

در این گزینه «ُه» متصل به «قالَت» بوده که حذف شده است.  2
«ما قاَلْتُه َلٰھا جیًّدا» 

آنچه را که گفت آن را به او خوب
سخت

ضمیر «ها» در (فیها) عائد صله است که محلًّا مجرور به حرف جر است. در سایر گزینه ها، به ترتیب: «هی» مستتر، «هو» مستتر و «واو» بارز، عائد صله و همگی در  3
نقش نایب فاعل اند.

سخت

4  در گزینۀ پاسخ،  نوع معرفۀ متفاوت (اسم اشاره، معرفه بال، موصول، ضمیر) وجود دارد.
تشریح گزینه هاي دیگر:

» :  نوع معرفۀ متفاوت (ضمیر، معرفه بأل، موصول) وجود دارد. گزینۀ «

» :  نوع معرفۀ متفاوت (معرفه بأل، معرفه به اضافه، ضمیر) وجود دارد. گزینۀ «

نوع معرفۀ متفاوت (اسم علم، معرفه بأل، موصول) وجود دارد.  : « گزینۀ «
متوسط

«ساکنی» در این گزینه «ساکنین» بوده به خاطر اضافه، نونش حذف شده است در گزینه هاي دیگر «اطفال» (اسم قبل از ضمیر «ي» متکلم) «معلم» (اسم قبل ضمیر  5
یاء متکلم) «آمال» (اسم قبل ضمیر یاء متکلم) و همگی داراي اعراب تقدیري اند.

متوسط
صلۀ موصول همواره شامل ضمیر غایبی است که در جنس و عدد با موصول مطابقت دارد، این ضمیر، «عائد صله» نامیده می شود و می تواند در جمله وجود داشته  6

باشد (مذکور) و یا از جمله حذف شده باشد (محذوف) در گزینه ي سوم، عائد براي موصول «ما» ذکر نشده است.
تشریح گزینه هاي دیگر:

» : ضمیر «نون» در فعل «شارکن» عائد صله است. گزینۀ «

» : ضمیر «ه» در قلته» عائد صله است. گزینۀ «

» : ضمیر مستتر «هو» در «سبق» عائد صله است. گزینۀ «
سخت

در این گزینه ضمیر «ُه» در «ال یُبِْعُدُه» عائد و در نقش مفعولٌ به می باشد.  7
در گزینه هاي دیگر به ترتیب «واو» در «آمنوا» و ُهَو مستتر در «خاف» و ُهَو مستتر در «یعرُف» عائد صله و همگی در نقش فاعلند.

سخت
«کّل» مضاف به اسم نکره، پس نکره است. در سایر گزینه ها «لسان، نصیحۀ و فاعل» مضاف ها معرفه اند (اسم بعدشان، یعنی مضاف الیه، معرفه است.)  8

نکتۀ مهم درسی
مضاف در صورتی که به یکی از معارف اضافه شود، معرفه است.

متوسط

»، «َمن» فاعل و محال مرفوع است ولی عائد صله ضمیر متصل «ه» است که به فعل «ال أنسی» چسبیده و مفعول به و محال منصوب است، بنابراین عائد در گزینۀ «  9
صله و موصول در این گزینۀ از نظر اعراب با هم متفاوت اند.

متوسط
ضمیر مستتر «هو» در فعل، عائد صله است که ذکر شده است.  10

در سایر گزینه ها عائد صله، «مفعول به» بوده که حذف شده است:

) شاهدتُه ) کسَبتها،      ) أمره،     
متوسط

 11
سخت

 12
متوسط

 13
سخت

وزن این بیت «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن» است که جزء گروه چهارم است و سایر ابیات از گروه پنجم اوزان هستند.  14
سخت

مصراع اول: درمانده ایم با دل غمخواره می کجاست؟  15
وزن: مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن / نام بحر: مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف

متوسط

4

13

23

33

1

2

4

3

234
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باید کلمه ي «سخن» با عالمت ساکن خوانده شود. وزن بیت مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن است.   16
متوسط

بیت ج: فعالتن مفاعلن فعلن    بیت ب: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  17
بیت د: مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل    بیت الف: مفتعلن مفتعلن فاعلن

سخت

» قرار دارند. » بر وزن «فعالتن مفاعلن فعلن» سروده شده که از تک وزن هاست. ابیات سایر گزینه ها در گروه « بیت گزینۀ «  18
سخت

تقطیع بیت اول به شرح زیر است:  19
دا  ِام  زَدمشی   ُخر  ِرنو

خاَهر  ك   تش  آتم  س   نی  
فاعالتنفاعالتن

َغم  ِرفاسیَخِد

  

راَمناَرعَندُك  ري
فاعلنفاعالتن

در هجاي نهم مصراع اول، اختیار بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه وجود دارد. تقطیع بیت دوم به شکل زیر است و در سه هجاي آن حذف همزه به ضرورت رخ داده است. هم چنین در هجاي ماقبل
آخر مصراع دوم، ابدال نیز وجود دارد. هم چنین آوردن فاعالتن به جاي فعالتن. 

ـَردوراَمگر لکف
ـِ َرمَگدزاماَين

                        

سروُچتَدسهیُتدکر
هستريباَلِدبر

متوسط
بیت (الف) در وزن «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن» و بیت (د) در وزن «مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت فع» سروده شده اند و این دو، تک وزن هستند. امّا همه ي  20

ابیات دیگر در گروه وزنی سه قرار می گیرند.
متوسط

به توصیه ي استادش ملک الشعراي صبا  21
متوسط

تشبیه هاي موجود در دیگر گزینه ها:  22

) یوسف گل: تشبیه فشرده اضافه / تشبیه عالم پیر به زلیخاي جوان ) تشبیه مصراع اّول به مصراع دوم؛ گویی ادات تشبیه  ) خار هجران 
سخت

 23
سخت

) حرف ربط وابسته ساز به معناي «وقتی که» است امّا در گزینه هاي دیگر ادات تشبیه و حرف اضافه در معناي «مانند» است. چون در گزینۀ (  24
سخت

، «اي حیوان» و «دست مرگ» استعارة مکنیه اند. حال آن که در دیگر گزینه ها «نرگس» استعاره از چشم، برف استعاره از موي استعارة مصّرحه است. در گزینۀ   25
سپید، پر زاغ استعاره از موي سیاه، ماه سرو باال استعاره از معشوق، استعاره هاي مصّرحه اند. / لؤلؤ استعاره از اشک

سخت
 26
متوسط

 27
سخت

 28
متوسط

 29
متوسط

 30
سخت

 31
سخت

22
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«التفهیم الوایل صناعۀ التنجیم» به خواهش ریحانه دختر حسین خوارزمی و به قلم ابوریحان بیرونی نوشته شده است. همچنین «سیرالملوك» یا سیاست نامه اثر  32
خواجه نظام الملک توسی به دستور ملکشاه سلجوقی نگارش یافته است.

سخت
نثر اخالقی و اجتماعی یا همان نثر تعلیمی، نثري است که هدف آن آموزش مسائل ضروري براي تهذیب دل ها یا هدایت امور اجتماعی و سیاسی به مسیري معین  33

است قابوس نامه و سیاست نامه از نمونه هاي این نثر می باشند.
متوسط

بیت الف) تشبیه تمثیل (اسلوب معادله) (البته این بیت جان بخشی هم دارد).  34
بیت ب) جان بخشی به چنار

بیت پ) خیال پردازي هاي غریب (شاعر با مضمونی دور از ذهن بی تابی خود را باز می گوید).
بیت ت) تقدیر گرایی حاصل حکمت عامیانه و روي گردانی از تفکر فلسفی سالم است.

سخت
مشتاق بود که با بازگشت به شیو ي قدما تا حّد معتدلی عالقه به صنایع بدیعی را از نو برانگیخت. او در شیوه قدما به طرز گویندگان عراق و فارس توجه داشت.  35

متوسط
 36

  ِت      َوس       ِپی       ُت      با   
َوَدرتیَيآ
-U--U

َشدباناِعَهم

َششَبخدرُوفا
-U---

متوسط
در ابیات «ب»، «ث» و «ج» آرایۀ تشبیه به کار نرفته است.  37

آرایۀ تشبیه در سایر ابیات: 
بیت «الف»: آفتاب (مانند) شمعی است. (تشبیه بلیغ اسنادي)

بیت «پ»: چشمۀ حیوان صبح (تشبیه بلیغ اضافی )
بیت «ت»: مهرة خورشید (تشبیه بلیغ اضافی)
بیت «چ»: آیینۀ خورشید (تشبیه بلیغ اضافی)

سخت
عبارت «الف» معّرف «سلسلۀ الذهب»، «ب» معّرف «تحفۀ االحرار» و «پ» معّرف «خردنامۀ اسکندري» است.  38

متوسط
خون مجاز از مرگ و کشتن به عالقۀ الزمیه / «از جان گذشتن» کنایه دارد.  39

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: بیت مجاز و کنایه ندارد. گزینۀ «

»: «به پا تیشه آمدن» کنایه از دچار رنج شدن است. بیت مجاز ندارد. گزینۀ «

»: «دل بردن» کنایه از عاشق نمودن است. بیت مجاز ندارد. گزینۀ «
متوسط

در عصر حافظ، دل مردگی و بی سرانجامی و بالتکلیفی با اندیشۀ ادبی فارسی قرین گشت، ذوق ها پژمرده شد و عواطف شاعران و نویسندگان از خالقیت بازماند.  40
متوسط

 41

 

متوسط
 42

متوسط
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، و قدر نسبت را  در نظر می گیریم: در دنباله ي حسابی جمله ي اول را   43

طبق فرض  به ترتیب جمالت متوالی دنباله ي هندسی اند و می دانیم اگر  جمالت متوالی یک دنباله ي هندسی باشند آن گاه  است پس داریم:

 

سخت
 44

سخت
 45

 

 : دنباله ي حسابی  

 : دنباله ي هندسی  

سخت
 46

 :دنباله ي مثلثی

آسان
 47

ابتدا با تقسیم جمله ي مابعد به جمله ي ماقبل ، نسبت مشترك را پیدا کرده و از روي آن   و  را بدست می آوریم.

متوسط
 48

 : جمله ي اول

 مجموع  جمله ي اول

البته: براي یافتن مجموع جمالت، می توان از رابطه ي  هم استفاده کنید.

سخت

سه جمله ي ابتدایی این دنباله ي هندسی را به صورت  در نظر می گیریم، در نتیجه:  49

 حاصل ضرب سه جمله

 مجموع سه جمله ي ابتدایی
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 مجموع  جمله ي اول

 حاصل ضرب سه جمله

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

سخت
اگر  سه جمله ي متوالی از دنباله ي هندسی باشند آن گاه  است.  50

 

آسان
سعی می کنیم در دو طرف تساوي ،اعدادي با پایه هاي مساوي ایجاد کنیم .  51

متوسط
 52

آسان
 53

ابتدا تک تک رادیکال ها را ساده می کنیم.

  : پس

سخت
چون   است، پس  و   است و چون   است، پس   است.  54

 :پس
متوسط

اگر عبارت داخل قدرمطلق، مثبت باشد عبارت از قدرمطلق بیرون می آید و اگر عبارت داخل قدرمطلق، منفی باشد قرینه ي عبارت از داخل قدرمطلق بیرون می   55
آید.

توجه کنید:

 :پس
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متوسط

 56

توجه کنید که:     و است.

سخت

 57

آسان

تک تک رادیکال ها را ساده می کنیم:  58

 :پس
متوسط

هر یک از عبارت ها را جداگانه حساب می کنیم:  59

  

  

  : پس

سخت

 60

 فقط گزینۀ  داراي  عضو است و متناهی است.
آسان

 61

 مرکز دسته 

طرح سوال درصد فراوانی نسبی دسته اي که مرکز دسته ي آن  می باشد را خواسته است.

   درصدفراوانی نسبی  فراوانی نسبی  درصد فراوانی نسبی
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 مرکز دسته 

 درصدفراوانی نسبی  فراوانی نسبی  درصد فراوانی نسبی
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 درصد فراوانی نسبی  

دقت کنید فراوانی تجمعی آخرین طبقه در جدول برابر تعداد کل داده ها است. و اختالف فراوانی تجمعی دو دسته ي  ام و  ام فراوانی مطلق دسته ي  ام را می دهد.
متوسط

مجموع درصد فراوانی هاي  داده ي آماري برابر  است.  62

   

بنابراین درصد فراوانی نسبی دسته ي   با مرکز دسته ي  برابر  است.
حال با یک تناسب ساده، مسأله را حل می کنیم. 

   

متوسط
از داده ها  واحد کم شده است بنابراین میانگین این داده ها را حساب کرده و سپس  واحد به آن اضافه می کنیم.  63

وقتی از داده ها  واحد کم شود واریانس و انحراف معیار تغییري نمی کنند بنابراین واریانس را با همان میانگین صفر حساب می کنیم.

سخت
مرحله ي برداشت محصول قابل اندازه گیري نمی باشد پس متغیر کیفی است و چون تا رسیدن به مرحله برداشت، ترتیبی وجود دارد پس ترتیبی است.  64

آسان
 65

بنابراین دسته ها به صورت زیر در می آیند.

 

ابتدا زاویه ي مرکزي دسته ي اول را در حالت اولیه بدست می آوریم (در این دسته،  داده وجود دارد)

 

، زاویه ي مربوط به دسته اول   کاهش می یابد و به   می رسد و دقت کنید که تعداد داده ها   می شود و قطعًا به دسته ي اول داده اي طبق فرض با اضافه کردن  داده با ساقه ي 
اضافه نمی شود.

سخت
 66

  فراوانی نسبی

  فراوانی نسبی جدید

متوسط
 67

  مجموع  داده ي آماري

  مجموع  داده ي آماري جدید با میانگین 
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  فراوانی نسبی جدید

  مجموع  داده ي آماري

  مجموع  داده ي آماري جدید با میانگین 
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فراوانی نسبی جدید
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آسان
 68

مجموع انحرافات از میانگین برابر صفر است.

 

 

سخت

واریانس برابر  و در نتیجه انحراف معیار برابر  است. از آن جا که ضریب تغییرات برابر  است، در نتیجه:  69

  

وقتی داده ها را دو برابر و سپس چهار واحد از آن ها کم می کنیم در میانگین هم، همین تغییرات انجام می شود. اما انحراف معیار فقط دو برابر می شود. پس ضریب تغییرات جدید برابر است با:

  

متوسط
 70

 داده ها به صورت  و  و  و  و  و  و  و  و  درمی آیند که میانه برابر  است.
آسان

) زمینه ساز کسب سود در کوتاه مدت است و الزامًا منجر به ) باعث کسب سود در بلند مدت می شود اما مورد ذکر شده در گزینه ي ( ) و ( ) و ( گزینه هاي (  71
کسب سود در بلند مدت نخواهد بود.

آسان
در قیمت  ریال عرضه ي  واحد ولی تقاضا  واحد است یعنی معامله با  واحد صورت می گیرد:   72

سخت
هر قدر تعداد تولیدکنندگان بیش تر و رقابت فشرده تر باشد منافع بیش تري نصیب مصرف کنندگان می شود.  73

آسان
هر قدر تعداد تولیدکنندگان کم تر باشد امکان سازش بین آن ها بیش تر است و به ضرر مصرف کنندگان است.  74

متوسط
میزان تولید کاال و خدمات در هر جامعه نشان دهنده ي قدرت اقتصادي هر جامعه است و سطح رفاه زندگی مردم آن جامعه را نشان می دهد و تولید بیشتر   75

در آمد بیشتر  مصرف بیشتر  رفاه بیشتر به این دلیل دولت ها سعی می کنند با بکارگیري از سیاست هاي گوناگون تولید کاال و خدمات را افزایش دهند.
آسان

در بازار هنگامی کمبود اتفاق می افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین تر باشد. در نتیجه، گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالي مورد نیاز خود  76
نخواهند شد. این گروه، براي خرید کاال حاضرند مبلغ باالتري بپردازند و این امر سبب "افزایش قیمت کاال" می شود.

باال رفتن قیمت باعث می شود که از یک سو، تولید کنندگان رغبت بیشتري به تولید نشان دهند و از سوي دیگر، مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند؛ پس در حالت کمبود، قیمت باال می رود و
فاصله ي بین عرضه و تقاضا کاهش می یابد. این افزایش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصله ي بین عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار برقرار شود؛ این سطح قیمت، همان قیمت

تعادلی است.
متوسط

الف)  77
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ب)

 = افزایش قیمت در سال دوم

 = افزایش قیمت در سال سوم

) مربوط به پدیده ي تورم است. ج)افزایش قیمت ها در سال دوم سوم ( و 
سخت

الف) منابع و امکانات محدود، قادر به رفع نیازهاي نامحدود انسان نیستند؛ بدین ترتیب او با مهمترین مسئله ي زندگی و موضوع علم اقتصاد یعنی مسئله ي انتخاب  78
مواجه می شود. در واقع او نمیتواند همه ي خواسته هایش را با استفاده از امکانات موجود برآورده کند بنابراین ابتدا باید آن گروه از نیازهاي خود را که اولویت بیشتري دارند، برطرف سازد. 

ب) استفاده از عوامل تولید در افزایش سطح بهداشتی و ..... یا دفاع نظامی، اشاره به قابلیت مصارف متعدد دارد. 
پ) هدف جامعه ي مصرفی غیراسالمی، افزایش مصرف و رفاه زیاد و تجمالت و هدف جامعه ي اسالمی، ارتقاي سطح فرهنگی و تعالی فکري انسان است. هر دو جامعه در راه رسیدن به خواسته 

هاي خود سیري ناپذیرند. (فرض نامحدود بودن نیازهاي انسان با الگوي مصرف اسالمی لزومًا ناسازگار نیست)
ت) با قبول دعوت ناهار، زمان انجام کارهاي دیگر را از دست می دهیم: هزینه فرصت از دست رفته

متوسط
الف) وقتی منابع و امکانات در دسترس را که قابلیت مصارف متعدد دارند، به مصرف خاصی می رسانیم، در واقع از مصارف دیگر آن و آثار و نتایجی که  79

می توانست به بار آورد، صرف نظر کرده ایم. به آن چیزي که از آن صرف نظر کرده ایم هزینه فرصت گفته می شود، پس قابلیت مصارف متعدد، علت به وجود آمدن هزینۀ فرصت است.
ب) اقتصاددانان با روشی بسیار مشابه روشی که در علوم تجربی به کار گرفته می شود، به بررسی واقعیت ها می پردازند. آنان نیز به دنبال کشف روابط علت و معلولی بین پدیده هاي اقتصادي عالم
واقع، با جمع آوري مشاهدات و اطالعات، نظریاتی را ارائه می کنند و سپس به ارزیابی و قبول یا رّد آن ها می پردازند. پس آنان نیز با روش علمی مسائل اقتصادي را مطالعه می کنند. پیشرفت در

دانش فنی براي استفاده از منابع، ارتباطی به علمی بودن اقتصاد ندارد. براي مثال استفاده از ماشین آالت در کشاورزي ارتباطی به علمی بودن اقتصاد ندارد.
پ) هدف جامعۀ مصرفی غیراسالمی، افزایش مصرف و رفاه زیاد و تجمالت و هدف جامعه اسالمی، ارتقاي سطح فرهنگی و تعالی فکري انسان است. هر دو جامعه در راه رسیدن به خواسته هاي

خود سیري ناپذیرند و بنابراین این عبارت عامل رفع تقابل در مورد نیازها بین پیش فرض هاي علم اقتصاد و تعالیم اسالمی می باشد.
ت) وقتی منابع و امکانات در دسترس را که قابلیت مصارف متعدد دارند، به مصرف خاصی می رسانیم در واقع از مصارف دیگر آن و آثار و نتایجی که می توانست به بار آورد، صرف نظر کرده ایم؛

هزینۀ فرصت یا هزینۀ فرصت از دست رفته بیانگر آن چیزي است که از آن صرف نظر کرده ایم.
متوسط

 80

با توجه به این که تفاضل درآمد و هزینه عددي منفی شده است پس این بنگاه  ریال ضرر کرده است.
سخت

اسالم دینی است که با دعوت فراگیر خود، تکوین یک فرهنگ جهانی را سرلوحه کار خود قرار داده است. (وظیفه ي جامعه اسالمی، تالش براي آزادي مستضعفان  81
است) غلبه ي قدرت هایی مثل سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغوالن، عثمانی و... در چارچوب عادات تاریخی فرهنگ قومی و قبیله اي رفتار می کردند، مانع شد تا ظرفیت هاي فرهنگ اسالمی و
ارزش هاي اجتماعی آن به طور کامال آشکاراستبداد استعماري چون در سایه ي قدرت و سلطه ي جهان غرب عمل می کند، چاره اي جزء حذف مظاهر فرهنگ اسالمی در جهت گسترش نیازهاي

اقتصادي و فرهنگی جهان غرب ندارد.
سخت

مخالفت با همه ي مراتب عقالنیت  فرهنگ اساطیري / برخورد با جهان پیرامون خود مانند موجود زنده  فرهنگ سالم و فعال / تقسیم جامعه ي جهانی به  82

بخش هاي مرکز و پیرامون  فرهنگ امپراطوري و سلطه / منبع فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند  فرهنگ سکوالر
سخت

مردمی که برتري مطلق فرهنگی و معرفتی جهان غرب را پذیرفته باشند، هویت خود را در حاشیه ي جهان غرب بازخوانی و بازسازي می کنند و مسیري را که  83
جهان غرب براي آن ها 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 دست کم آنان را ناگزیر

)، ناشی از پیشرفت در زمینه ي دریانوردي، فنون نظامی و می ساخت تا براي استمرار و بقاي خود از پوشش مفاهیم و ارزش هاي دینی استفاده کنند. موفقیت هاي استعمار در این دوران (قرن 
اقتصاد صنعتی بود.

متوسط
حق و باطل اغلب از ارزش هاي آرمانی تاریخ بشریت بوده اند و بسیاري از فرهنگ ها رعایت حق و مقابلۀ با باطل را الزم دانسته اند. در فرهنگ اسالمی نیز عمل به  84

حق و پرهیز از باطل مهم ترین ارزش هاي اجتماعی هستند. فرهنگ هاي بشري را براساس رعایت این دو ارزش به دو نوع فرهنگ حق و فرهنگ باطل می توان تقسیم کرد.
آرمانی یا واقعی بودن یک عقیده، ارزش، هنجار و کنش اجتماعی براساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعیین می شود. به همین دلیل فرهنگ هاي آرمانی و واقعی جوامع و نظام هاي مختلف با

یکدیگر متفاوت اند. حتی در یک جامعۀ واحد در گذر زمان، امکان تغییر فرهنگ واقعی و آرمانی آن جامعه، وجود دارد.
متوسط
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390420
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مردمی که برتري مطلق فرهنگی و معرفتی جهان غرب را پذیرفته باشند، هویت خود را در حاشیه ي جهان غرب بازخوانی و بازسازي می کنند و مسیري را که
جهان غرب براي آن ها 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 دست کم آنان را ناگزیر

)، ناشی از پیشرفت در زمینه ي دریانوردي، فنون نظامی و می ساخت تا براي استمرار و بقاي خود از پوشش مفاهیم و ارزش هاي دینی استفاده کنند. موفقیت هاي استعمار در این دوران (قرن 

حق و باطل اغلب از ارزش هاي آرمانی تاریخ بشریت بوده اند و بسیاري از فرهنگ ها رعایت حق و مقابلۀ با باطل را الزم دانسته اند. در فرهنگ اسالمی نیز عمل به
حق و پرهیز از باطل مهم ترین ارزش هاي اجتماعی هستند. فرهنگ هاي بشري را براساس رعایت این دو ارزش به دو نوع فرهنگ حق و فرهنگ باطل می توان تقسیم کرد.

آرمانی یا واقعی بودن یک عقیده، ارزش، هنجار و کنش اجتماعی براساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعیین می شود. به همین دلیل فرهنگ هاي آرمانی و واقعی جوامع و نظام هاي مختلف با
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- روشنگري با رویکرد دنیوي و این جهانی، هنگامی که به شناخت حسی و تجربی محدود شود، نوعی علم تجربی و دانش سکوالر را پدید می آورد.  85
- اگر تغییرات هویتی در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگی جامعه واقع شود و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش هاي اجتماعی در تقابل هستند به دنبال بیاورد، به تعارض فرهنگی منجر

می شود.
متوسط

عبارت اول  مقابله با استعمار  86
بسیاري از نخبگان کشورهاي اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی ایران، براي مقابله با سلطۀ استعمار، از مکاتب و روش هاي غربی نظیر ناسیونالیسم یا مارکسیسم، استفاده می کردند.

عبارت دوم  سازش با دولت هاي غربی
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 مسئله، سبب شد تا استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماري درآید.

عبارت سوم  عمل کردن در سایۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب
استبداد استعماري به دلیل اینکه در سایۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب عمل می کند، در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب، چاره اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی ندارد.

سخت
سکوالریسم، مهم ترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصر غرب و به معناي رویکرد دنیوي و این جهانی به هستی و جهان است.  87

روشنگري، ناظر به روش رویارویی با حقیقت و شناخت است و موانع شناخت حقیقت و راه رسیدن به آن را معرفی می کند.
دئیسم یعنی دین بدون شریعت و بدون مذهب (المذهبی).

متوسط
در ادبیات مدرن به حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره ي دنیوي و این جهانی پرداخته می شود و به سلوك هاي معنوي و مکاشفات الهی انسان پرداخته  88

نمی شود.
سخت

در دورة خالفت عقاید و ارزش هاي جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت هاي سیاسی و با تالش و کوشش عالمان مسلمان، از مرزهاي جغرافیایی و سیاسی جوامع  89
مختلف عبور کرد و بر قدرت هاي سیاسی که در این مناطق حضور داشتند، تأثیر گذاشت. غلبۀ قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغوالن، عثمانی و ... که در چارچوب عادات تاریخی و

فرهنگ قومی و قبیله اي، رفتار می کردند، مانع از آن می شد تا ظرفیت هاي فرهنگ اسالمی و ارزش هاي اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.
متوسط

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  90
قدرت استعمارگران پیوند خورد و این مسئله سبب شد تا استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماري در آید. عقاید و ارزش هاي جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت هاي سیاسی و با تالش
و کوشش عالمان مسلمان، از مرزهاي جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد. غلبۀ قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغوالن، عثمانی و... که در چارچوب عادات تاریخی و

فرهنگ قومی و قبیله اي رفتار می کردند نیز مانع از آن می شد تا ظرفیت هاي فرهنگ اسالمی و ارزش هاي اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.
سخت

عقالنیت ذاتی، سطحی از عقالنیت است که درباره ي ارزش ها، آرمان ها و اهداف زندگی به تأمل می پردازد  صحیح  91

هر تغییري را که در زندگی اجتماعی رخ دهد، می توان از نوع تغییر جهان اجتماعی دانست  غلط

شناخت وحیانی، حس را به عنوان یکی از ابزارهاي شناخت مورد توجه قرار می دهد  صحیح

جامعه شناسی انتقادي در روش خود، به شناخت حسی و تجربی بسنده نمی کند  صحیح
سخت

به عقیده ي ماکس وبر، حس و تجربه شاخص هاي اصلی شناخت علمی می باشند و جامعه شناسی علمی به دلیل خصلت تجربی خود نمی تواند داوري هاي ارزشی  92
انجام دهد. وي موضوع جامعه شناسی را کنش هاي اجتماعی انسان معرفی نموده و ذهن و عقل انسان را در جریان شناخت، داراي تأثیر فعال می داند.

متوسط
اقدام ملت براي انقالب نشان دهنده ي انسان، کنشگري فعال است و موجودي منفعل نیست.  93

نظام سلطنتی فرانسه جهانی که توسط گذشتگان پدید آمده را مطرح می کند.
تغییر نظام سلطنتی نشانه حرکت به سوي جهانی جدید است.

ایده هاي عصر روشنگري بیانگر گسترش معرفت، آگاهی و ارادي نوین است.
سخت

جامعه شناسی انتقادي در روش خود از محدود کردن شناخت علمی به شناخت تجربی فاصله می گیرد. با فراتر رفتن از محدوده ي علم تجربی و ابزاري، سطوح  94
دیگري از علم را که توان داوري ارزشی و هنجاري داشته باشد، جستجو می کند. ولی در این راستا با مشکل مواجه می شود؛ زیرا از نشان دادن معیار و میزانی که فراتر از محصوالت اجتماعی و

تاریخی انسان بوده و براي همگان معتبر باشد، باز می ماند.
جامعه شناسی انتقادي به شناخت حسی و تجربی بسنده نمی کند؛ بلکه سطوح دیگري از معرفت و عقالنیت را که در فرهنگ و عرف اجتماعی بشر حضور دارد، براي شناخت علمی به رسمیت می 
شناسد؛ به همین دلیل داوري هاي ارزشی را نیز با آن که معیاري تجربی ندارند، جزء علوم اجتماعی می داند. جامعه شناسی، این بخش از دانش یعنی داوري هاي ارزشی خود را با روش ها و استدالل 

هاي غیر حسی و غیر تجربی دنبال می کند. 
سخت

افراد جامعه هنگامی متوجه شناخت عمومی می شوند و درباره ي آن می اندیشند که در کاربرد و استفاده از آن دچار مشکل شوند موارد تأثیر شناخت علمی بر  95

- رشد فرهنگ - کشف حقیقت    - حل مشکالت   شناخت عمومی عبارت است از: 
متوسط

علت تردید فیلسوفان علم در محدود بودن علم به شناخت حسی، آگاهی آنان به این حقیقت است که شناخت حسی بدون استفاده از ذهن و عقل بشر نمی تواند  96
سازمان پیدا کند و به صورت شناخت کلی علمی درآید. در جهانی که به دالیل فرهنگی و تاریخی، شناخت علمی به دانش حسی و تجربی محدود می شود، شناخت علمی جامعه نیز به بخش تجربی
آن محدود می شود. اگوست کنت معتقد بود شناختی که از راه حس و تجربه به دست نیامده باشد، شناخت علمی نیست. او شناخت هاي شهودي و وحیانی و همچنین شناخت عقلی را شناخت هاي

غیر علمی می دانست و آن ها را پندارهاي مربوط به دوران کودکی و نوجوانی بشریت می خواند.
متوسط

123

32

ی نظام قدیم 1 آذر
سان

ان
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

شناسد؛ به همین دلیل داوري هاي ارزشی را نیز با آن که معیاري تجربی ندارند، جزء علوم اجتماعی می داند. جامعه شناسی، این بخش از دانش یعنی داوري هاي ارزشی خود را با روش ها و استدالل 

افراد جامعه هنگامی متوجه شناخت عمومی می شوند و درباره ي آن می اندیشند که در کاربرد و استفاده از آن دچار مشکل شوند موارد تأثیر شناخت علمی بر

علت تردید فیلسوفان علم در محدود بودن علم به شناخت حسی، آگاهی آنان به این حقیقت است که شناخت حسی بدون استفاده از ذهن و عقل بشر نمی تواند
سازمان پیدا کند و به صورت شناخت کلی علمی درآید. در جهانی که به دالیل فرهنگی و تاریخی، شناخت علمی به دانش حسی و تجربی محدود می شود، شناخت علمی جامعه نیز به بخش تجربی
آن محدود می شود. اگوست کنت معتقد بود شناختی که از راه حس و تجربه به دست نیامده باشد، شناخت علمی نیست. او شناخت هاي شهودي و وحیانی و همچنین شناخت عقلی را شناخت هاي
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- یکی از فواید علوم انسانی، شناخت فضیلت، عدالت، سعادت و راه صحیح زندگی و داوري درباره ي کنش هاي خوب و بد انسان هاست.  97
- به دلیل توجهی که وبر به ضرورت فهم معانی رفتار کنشگران داشت، جامعه شناسی او را، جامعه شناسی تفهمی می نامند. ماکس وبر با آن که هم چنان به حس و تجربه به عنوان شاخص اصلی

شناخت علمی اهمیت می داد، به دو نکته ي مهم توجه کرد:

 ) ذهن و عقل انسان در جریان شناخت، تأثیر فعال دارد.

 ) شناخت علمی به روش تجربی محدودیت هایی دارد؛ از نظر او، جامعه شناسی علمی به دلیل خصلت تجربی خود، نمی تواند داوري هاي ارزشی کند و درباره ي آرمان ها و ارزش هاي اجتماعی
جوامع مختلف قضاوت نماید یا از جامعه ي آرمانی سخن بگوید.

سخت
» به دالیل استقالل دانش اجتماعی متفکران اسالمی از جامعه شناسی پوزیتیویستی - تفهمی - انتقادي اشاره می کند. ، و   ، به ترتیب گزینه هاي «  98

متوسط
اگر علوم طبیعی در مسیر ارزش ها و فضیلت هایی  قرار گیرند که توسط علوم انسانی شناخته می  شـوند ، وسـیلۀ رسـیدن انسـان بـه عـدالت و سـعادت می  گردند.  99

علوم انسانی به سبب این که راه استفاده از طبیعت و علوم طبیعی را نشان می  دهند نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیش تري برخوردارند.
متوسط

- متفکرانی که در مباحث فلسفی خود، عقل را نیز هم چون حس و تجربه به عنوان یک ابزار مستقل معرفتی به رسمیت می شناسند، براي داوري ارزشی و  100
هنجاري مشکلی ندارند.

- شناخت علمی به روش تجربی از دید وبر، محدودیت هایی دارد و به دلیل خصلت تجربی خود، نمی تواند داوري ارزشی کند. در جامعه شناسی تفهمی هدف، داوري ارزشی و انتقادي نسبت به
ارزش ها در نظام اجتماعی نیست بلکه فهم پدیده هاي اجتماعی براي پیش بینی و کنترل آن ها است. در این نگاه، جامعه شناسی مانند علوم طبیعی، بیش تر جنبۀ ابزاري پیدا می کند.

- جامعۀ غربی، به دلیل ناتوانی از حل چالش بین رویکرد نظري و عملی کلیسا به نفی رابطۀ دین و دنیا پرداخت و از رویکرد نظري معنوي نسبت به این عالم دست شست.
- در یک بحران اقتصادي، قدرت خرید مردم و مصرف کنندگان، کاهش می یابد.

سخت
قوانین علمی (برخالف تجربه و آزمایش) هم موارد تجربه شده و هم موارد تجربه نشده را در بر می گیرند و با سور کلی (هر، همه، همیشه و...) می آیند که  101

کلیت خود را از اصول عقالنی و یقینی دریافت می کنند.
متوسط

کلیت در قوانین علمی  اصل سنخیت/ ضرورت در ارتباط بین علت و معلول  وجوب علّی و معلولی/ ارتباط پدیده ها  اصل علیّت  102
آسان

در باب مالك نیازمندي معلول به علت، ابتدا متکلمان نظریه ي حدوث و سپس فالسفه ي اسالمی، نظریه ي امکان ذاتی (ماهوي) را مطرح کرده اند و سرانجام در  103
حکمت متعالیه، نظریه ي امکان فقري یا فقر وجودي بیان شده است.

آسان
دست یابی به کلیت و ضرورت بر مبناي اصول عقالنی است و دست یابی به قوانین کلی صرفًا بر اساس اصول عقالنی و یقینی امکان پذیر است و نتیجه ي این همه  104

مراتب متناهی قایل شدن براي موجودات است که در این راه نفی تسلسل علل ما را کمک می کند.
سخت

اصل علیت بیانگر نفس ارتباط موجودات جهان است و پراکندگی و عدم ارتباط آن ها را نفی می کند. اصل سنخیت نظام حاکم بر این ارتباط را آشکار می کند.  105
بدیهی است که رابطه ي بدون نظم و قاعده، قابل تصور نیست و چنین رابطه اي در حکم نفی رابطه است و درست به همین دلیل، اصل علیت از اصل سنخیت انفکاك ناپذیر است.

گزینه ي  اصل ادعا را مطرح می کند بنابراین کامل ترین پاسخ نیست.
متوسط

علت وجوددهنده به معلول است؛ اما باید دانست که در همه جا و در همه ي تعابیر علت به معناي ذکر شده به کار نمی رود؛ بلکه معناي عام تري نیز دارد. گاهی  106
معناي علیت را توسعه می دهند و میان دو چیز که یکی در وجود خود به نحوي وابسته به دیگري است نیز رابطه ي علیت قائل می شوند. بنابراین:

علت در معناي خاص    وجوددهنده    علت تامه
علت در معناي عام:

- وجوددهنده حتمی   علت تامه

- وابستگی   علت ناقصه
سخت

در حکمت مشاء فرشتگان و مالئک با الهام از «احادیث اسالمی»، «عقول» نامیده شده اند و آن ها هر دم در کار «تدبیر جهان خلقت اند». ابن سینا «عقل فعال» را  107
واهب الصور می خواند.

آسان
حکما مالك نیازمندي معلول به علت را در «امکان ذاتی» یا «ماهوي» می دانند. متکلمان مالك نیازمندي معلول به علت را در «حدوث» می دانند. و سخن مشهور  108

ابن سینا در اشارات ناظر به رد متکلمان است.
متوسط

براهین مربوط به بطالن تسلسل در مبحث خداشناسی فلسفی کاربرد زیادي دارند. بنابراین خداشناسی دینی غلط است.  109
متوسط

این سؤال در صورتی صحیح است که منظور از قدیم، قدیم زمانی باشد در آن صورت نسبت بین آن عموم و خصوص مطلق است.  110
هر قدیم زمانی ممکن الوجود است.

برخی ممکن الوجود قدیم زمان هستند.
برخی ممکن الوجود قدیم زمانی نیستند.

سخت
ما بعد الطبیعه یا فلسفه اولی، به عنوان مهم ترین و بارز ترین مصداق فلسفه، به شناخت احکام مطلق وجود می پردازد و بحث «شناخت و معرفت» از موضوعات  111

مشترك فلسفه و روان شناسی است.
آسان

1
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براهین مربوط به بطالن تسلسل در مبحث خداشناسی فلسفی کاربرد زیادي دارند. بنابراین خداشناسی دینی غلط است.

این سؤال در صورتی صحیح است که منظور از قدیم، قدیم زمانی باشد در آن صورت نسبت بین آن عموم و خصوص مطلق است.

ما بعد الطبیعه یا فلسفه اولی، به عنوان مهم ترین و بارز ترین مصداق فلسفه، به شناخت احکام مطلق وجود می پردازد و بحث «شناخت و معرفت» از موضوعات
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بحث «شناخت یا معرفت» از موضوعات مشترك روان شناسی و فلسفه است.  112
آسان

برخی مفاهیم، قابل تعریف نیستند (مانند چیز و واحد) گاهی به جاي تعریف یک مفهوم، معنی و مترادف آن را می آورند که «شرح لفظ یا شرح اسم» خوانده می   113
شود که تعریف حقیقی نیست.

سخت
معرَّف اگر به طور کامل همه ي افراد و مصادیق مجهول را در بر گیرد جامع است و اگر افراد دیگر را شامل بشود، مانع نیست.  114

سخت
بررسی گزینه ها:  115

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

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

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

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

فقط در گزینه ي شماره ي  قضیه وجود دارد. بقیه ي جمالت در گزینه ها همگی انشایی هستند.  116
متوسط

در عبارت موجود در سؤال یک قضیه ي شرطی وجود دارد.  117
متوسط

همواره در هر نوع قضیه ي شرطی، دست کم دو حکم وجود دارد که یکی مشروط به دیگري است، چه شرطی منفصله باشد و چه متصله و اگر مشروط بودن  118
حکم وجود نداشته باشد، اصًال قضیه شرطی نیست.

متوسط
پیروان مکتب «اصالت فرد» در جامعه شناسی، در حقیقت «جامعه» را چیزي غیر از مجموع افراد نمی دانند و براي «جامعه» جداي از افراد، حیثیت و وجود مستقلی  119

قائل نیستند. در مقابل پیروان مکتب «اصالت جامعه» براي جامعه، به تنهایی و جداي از افراد آن، وجود مستقلی قائل می باشند.
سخت

اگر موضوع قضیه، یک شخص یا یک شیء یا مجموعه اي خاص باشد به آن قضیۀ شخصیّه می گویند و اگر موضوع قضیه، یک شخص یا چیز یا مجموعه اي معین  120

نباشد و شامل افراد و چیزهاي متعدد شود به آن قضیه محصوره می گویند. در گزینۀ  همه مردم ایران یک مجموعه خاص است.
سخت

خرابه هاي شهر  پمپئی مربوط به جنوب غربی شبه جزیره ي ایتالیا (در دامنه ي کوه آتشفشان وزوو) و خرابه هاي تروا مربوط به غرب آسیاي صغیر است.   121
متوسط

کیخسرو پسر سیاوش پس از گرفتن انتقام خون سیاوش از افراسیاب از فرمانروایی کناره گرفت.  122
سخت

در تاریخ ایران پیش از اسالم از فرمانروایی کیخسرو تا اواخر کیانیان دوران حماسی نامیده می شود.  123
متوسط

متخصصان ادبیات نیز، با اسطوره شناسی سر و کار دارند، زیرا کتابهاي ادبی گاه از ماجراهاي اساطیري تاثیر می پذیرند. باستان شناسان نیز با کشفیات خود  124
کمک هاي فراوانی به اسطوره  شناسی کرده اند.

متوسط
م. کشف شد. خرابه هاي شهر تروا در غرب آسیاي صغیر توسط شلیمان باستان شناس آلمانی در سال   125

توضیح نکته ي درسی:
در تاریخ و فرهنگ یونان باستان داستان جنگ تروا مشهور است.

متوسط
راتزل در تأکید بر نقش عامل محیط بر زندگی اجتماعی انسان تا آن جا پیش رفت که منکر نقش عامل انسان در تغییر و دگرگونی محیط طبیعی شد. دومین  126
مرحله از گذشته ي ملت هاي بزرگ و قدیمی، مرحله ي حماسی است که در آن وقایع تاریخی تا حدود زیادي دگرگون شده اند. دوره ي حماسی تاریخ ایران بیش از اسالم از فرمانروایی کیخسرو تا

اواخر دوره ي کیانیان را در بر می  گیرد.
سخت

نامشخص و غیردقیق بودن محتواي افسانه ها به دلیل این است که در افسانه ها به زمان و مکان پدیده ها توجهی نمی شود.  127
پهلوان افسانه هاي سومري گیل گامش نام دارد.

متوسط
افسانه ها توأم با تخیل هستند و یا به اطالعات اندك، شاخ و برگ می دهند و اشخاص یا وقایع را به سمبل ها تبدیل می کنند و کیومرث سمبل دورة کوه نشینی  128

انسان در تاریخ است.
سخت

تشریح گزینه ها:   129

»: نادرست - نادرست (پس از نوشته شدن، تقریبًا شکل و محتواي ثابتی به خود می گیرند.) گزینۀ «

»: درست - نادرست (تا زمانی که مکتوب نشده اند، همواره در حال تغییر و تحول هستند.) گزینۀ «

»: نادرست - نادرست (پس از نوشته شدن، تقریبًا شکل و محتواي ثابتی به خود می گیرند.) گزینۀ «

»: درست - درست گزینۀ «
سخت

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  130
کلمۀ «اسب» وجود دارد، به وجود خاندانی موسوم بـه «اسـپ » در تاریخ ایران پی برده اند.

سخت
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 از نـام لهراسـب، گشتاسـب و تعـدادي دیگـر کـه در نامشان
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عالوه بر ایران در کشورهاي مختلف، نقشه به عنوان بهترین وسیله براي برنامه  ریزي هاي مورد نیاز فضاهاي جغرافیایی در مقیاس هاي متفاوت مورد استفاده  131
قرار می گیرد.

متوسط
طبقه  بندي نقشه ها بر اساس اهداف و کاربردهاي گوناگونی که دارند، انجام می شود.  132

در نقشه هاي انسانی، پدیده هاي انسانی مانند شهرها، معادن و ... و مکان هاي دیدنی نشان داده می شود.
در نقشه هاي طبیعی، پدیده هاي طبیعی، آب وهوا و... و توپوگرافی نشان داده می شود.

نقشه هاي تلفیقی؛ از ترکیب دو یا چند نقشه حاصل می شود؛ مانند نقشه ي کاربردي اراضی و گردشگري.
متوسط

در رسم کروکی ها باید نسبت عرض مسیرهاي اصلی به عرض مسیرهاي فرعی تا حدودي رعایت شود.  133
سخت

هیچ کس به درستی نمی داند که نخستین نقشه چه زمانی و توسط چه کسی تهیه شده است.  134
بطلمیوس دانشمند یونانی قرن دوم میالدي را، یکی از بنیان گذاران علم تهیۀ نقشه می دانند.

سخت
در نقشه بردراي هوایی هریک از عکس هاي متوالی حدود  درصد پوشش مشترك دارد.  135

بررسی قسمت اول گزینه هاي نادرست: 

: امروزه ماهواره هاي متعددي در ارتفاعات مختلف به طور مداوم از سطح زمین تصویربرداري می کنند و داده هاي خود را به ایستگاه هاي زمینی مخابره می کنند. گزینۀ

: در دستگاه تبدیل به دلیل پوشش مشترك عکس ها، پدیده ها به صورت برجسته دیده می شوند گزینۀ
متوسط

136  

سخت
عملیات برداشت و دستگاه تئودولیت مربوط به نقشه برداري زمینی، و فرایند فتوگرامتري و دستگاه تبدیل مربوط به نقشه برداري هوایی و سنجش از دور  137

(دورکاوي) می باشد.
تشریح عبارات نادرست: 

اطالعات ارسال شده از طریق ماهواره ها به ایستگاه هاي زمینی نیاز به پردازش دارند.
دوربین مستقر در هواپیما در ارتفاع معین از سطح زمین به طور متوالی از منطقۀ موردنظر و همۀ پدیده هاي طبیعی و انسانی عکس هاي افقی تهیه می کند.

سخت

، براي نقشه هاي شهرسازي، شبکه هاي انتقال نیرو، نقشۀ مسیر لو له هاي آب و گاز و نفت کاربرد دارد. در گزینۀ نقشه هاي بزرگ مقیاس از  تا   138

» هر سانتیمتر برابر با  متر است، بنابراین:  »

سخت
در نقشه برداري هوایی، عکس هاي متـوالی کـه حـدودًا  درصـد پوشـش مشترك دارند، در دستگاه تبدیل قرار می   گیرند و در این دستگاه بـه دلیـل پوشش  139

مشترك عکس ها، پدیده ها به صورت برجسته دیده می  شوند.
متوسط

نقشۀ قاره ها، جزء نقشه هاي کوچک مقیاس هستند که از  تا  را دربرمی گیرند.  140

متوسط
پژوهشگران معتقدند مخترع سفال ایرانیان بودند و زنان سازنده اولیه وسایل سفالی محسوب می شوند.  141

آسان
جنگ هاي رومیان و کارتاژي ها به جنگ هاي پونیک معروف است.  142

آسان
از آنجا که حکومت اشکانی در امور مذهبی دخالت زیادي نداشت، زمینه ي مناسب براي افزایش پیروان مسیحیت و آیین بودا فراهم شد.  143

متوسط
یکی از اقدامات شاپور دوم سخت گیري نسبت به عیسویان ایران است. قباد به کمک پادشاه هپتال ها دوباره به قدرت رسید و خسرو پرویز به سبب تردید در  144

وفاداري و اطاعت آنان، حکومت لخمیان را برانداخت. در زمان شاپور اول، رومیان شکست خوردند و امپراتورشان اسیر ایرانیان شد.
سخت

» آمده است. مرتب شده ي عبارات به ترتیب در گزینه ي «  145
سخت

سرزمین ارمنستان یکی از مهم ترین مسائل مربوط به منازعه میان ایران و روم بود چراکه ارمنستان جزیی از قلمرو اشکانی بود و دولت روم در آن جا دخالت  146
می کرد. در دوران ساسانیان دولت روم که خبر سقوط اشکانیان را شنیده بود، فرصت را مغتنم شمرده و در امور ارمنستان دخالت می کرد.

متوسط
ایرانیان در برابر رفتار توهین آمیز و فخرفروشی قومی بنی امیه، واکنش نشان دادند. این واکنش ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشت. گروهی از ایرانیان با  147

مقایسه ي زندگی ایرانیان باستان و زندگی اعراب در عصر جاهلیت، به تاریخ و فضائل فرهنگی و تمدنی خود تفاخر کردند. اینان به شعوبیان معروف شدند.
سخت
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یکی از اقدامات شاپور دوم سخت گیري نسبت به عیسویان ایران است. قباد به کمک پادشاه هپتال ها دوباره به قدرت رسید و خسرو پرویز به سبب تردید در

سرزمین ارمنستان یکی از مهم ترین مسائل مربوط به منازعه میان ایران و روم بود چراکه ارمنستان جزیی از قلمرو اشکانی بود و دولت روم در آن جا دخالت

ایرانیان در برابر رفتار توهین آمیز و فخرفروشی قومی بنی امیه، واکنش نشان دادند. این واکنش ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشت. گروهی از ایرانیان با
 ي زندگی ایرانیان باستان و زندگی اعراب در عصر جاهلیت، به تاریخ و فضائل فرهنگی و تمدنی خود تفاخر کردند. اینان به شعوبیان معروف شدند.
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به دلیل سابقه ي طوالنی زندگی بشر و بر اساس ویژگی هاي هر دوره از زندگی یک ملت یا همه ي ملت ها، مورخان تقسیم بندي هایی را براي تاریخ مطرح کرده   148
اند. این تقسیم بندي ها سبب می شوند که شناخت روشن تر و درست تري از گذشته به دست آوریم.

متوسط
لشکریان هوادار مأمون به فرماندهی سرداري از خطۀ خراسان به نام طاهر بن حسین، بغداد را تسخیر کردند و امین را به قتل رساندند.  149

در زمان خالفت هارون، نخستین حکومت هاي مستقل در شمال آفریقا شکل گرفت.
سخت

از آثار هنري دورة اشکانی سالح ها، ظرف هاي شیشه اي، کوزه ها، نقش برجسته ها، مجسمه هاي کوچک و همچنین کار هاي زیبایی بر روي عاج یافت شده  150
است.
سخت

در آثار معماري صخره اي، بسیاري از نقود برجسته به مادها تعلق دارد .  151
نکته: مادها آرامگاه شاهان و بزرگان خود را در دل کوه ها می کندند که امروزه به آن ها گور دخمه می گویند.

متوسط
مجسمه ي بز طالیی یکی از زیباترین آثار به جا مانده از سومریان است.  152

سخت
در زمان شی هوانگ تی، طرفداران کنفوسیوس زیاد شده بودند- شی هوانگ تی، دستور داد تمامی آثار مربوط به کنفوسیوس را نابود سازند اما پس از مرگش  153

دوباره اندیشه هاي کنفوسیوس علنی شده.
سخت

زرتشت به فکر اتحاد اقوام آریایی افتاد و پرستش ایزدانان متعدد، خرافه پرستی و قربانی کردن حیوانات که به معیشت گله داري اقوام آریایی آسیب می  154
رساند را محو کرد.

سخت
عبدالملک پسر مروان با کمک حجاج بن یوسف تمامی مدعیان خالفت را از میان برداشت و اقتدار وحاکمیت امویان را بر سرتاسر سرزمین هاي اسالمی دوباره  155

برقرار کرد.
سخت

دوري شام از مرکز ظهور اسالم و طبعًا نا آگاهی نومسلمان شامی از محتواي واقعی دین و پیشینه ي پیشرفت اسالم موجب گردید فرزندان ابوسفیان در نگاه  156
مردم شام، مسلمانانی راستین شناخته شوند.

متوسط
دوران شکار و گردآوري غذا (از  میلیون تا  هزار سال پیش از میالد) شکوفایی شهرنشینی و رشد آیین هاي بزرگ (از  تا  سال پیش از  157

میالد) 

دوران رشد روزافزون فناوري و تحول علوم پایه ( تا  میالدي)
سخت

نواحی مرتفع نقش بسیار مهمی در زندگی ساکنان این مرز و بوم دارد. قسمت وسیعی از کشور ما را کوهستان ها احاطه کرده است. این کوهستان ها به طور  158

میانگین  متر از سطح دریا ارتفاع دارند. همانطور که می دانیم ارتفاع با دما رابطه دارد. به طور میانگین به ازاي هر هزار متر ارتفاع،  درجه دماي هوا کاهش می یابد. بنابراین در کوهپایه هاي
البرز و زاگرس دما پایین تر از مناطق پست و هموار مجاور آن است.

آسان
تقریبًا همۀ منابع و تحقیقات تاریخی از دوران سلطنت فتحعلی شاه به تلخی یاد می کنند. البته این سحن به معناي آن نیست که فتحعلی شاه، هیچ تالشی براي  159
حفظ و یکپارچگی ایران انجام نداد و به عمد زمینۀ مداخله و حضور بیگانگان را در کشور فراهم کرد؛ بلکه می توان گفت که با وجود خواست عمومی و نظر مساعد علما، شاه قاجار درایت الزم را

براي بهره گیري از توان ملی در مقابله با تهاجم دشمنان خارجی نداشت.
متوسط

آگاهی ما دربارة تاریخ ایالم در مقایسه با میان دورود بسیار اندك است، زیرا هنوز رموز زبان و خط ایالمی کشف نشده است.  160
آسان

در رویکرد روان کاوي، نقش اراده ي آزاد و نقش عوامل محیطی را بیش از حد ناچیز و ناممکن شمرده است. رویکرد انسان گرا مبهم بوده و آزمایش پذیر  161
نیست. در رویکرد شناختی انسان به عنوان ماشین قلمداد شده است.

سخت
استدالل استقرایی (نتیجه گیري از جزء به کل) مربوط به مرحله ي شناختی قبل از عملیاتی است.  162

متوسط
احساس امنیت از نیازهاي عاطفی و اجتماعی اولیه ي کودکان است که دل بستگی بین کودك و والدین این نیاز را فراهم می کند و پایه احساس اعتماد به نفس در  163

بزرگ سالی است.
متوسط

اطالعات بینایی از زمانی که توسط گیرنده هاي حسی در پایین ترین سطح و باالترین سطح ادراك می شوند به صورت اختصاصی مورد پذیرش قرار می گیرند.  164
سخت

براي دستیابی به معناي کامل رشد، باید دو فرآیند مهم، یعنی رسش و یادگیري را که زیر بناي تغییرات رشدي هستند، بررسی کنیم.  165
آسان

استدالل اخالقی بر مبناي منفعت شخصی در دوره ي قبل از قراردادي صورت می گیرد و از رفتار اخالقی آن که عبارتند از: تشویق (جایزه) و اجتناب از تنبیه  166
(مجازات) می باشد تاثیر می پذیرد.

سخت
کودکان در دوره ي پیش عملیاتی از نمادها استفاده می کنند تا محیط را بشناسند. در این دوره، کودکان خود مرکز بین هستند؛ یعنی تصور می کنند دیگران نیز  167

دنیا را مانند آنان می بینند.
متوسط
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اطالعات بینایی از زمانی که توسط گیرنده هاي حسی در پایین ترین سطح و باالترین سطح ادراك می شوند به صورت اختصاصی مورد پذیرش قرار می گیرند.

 را که زیر بناي تغییرات رشدي هستند، بررسی کنیم.

استدالل اخالقی بر مبناي منفعت شخصی در دوره ي قبل از قراردادي صورت می گیرد و از رفتار اخالقی آن که عبارتند از: تشویق (جایزه) و اجتناب از تنبیه

کودکان در دوره ي پیش عملیاتی از نمادها استفاده می کنند تا محیط را بشناسند. در این دوره، کودکان خود مرکز بین هستند؛ یعنی تصور می کنند دیگران نیز
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» می تواند توصیف علمی پدیده ي پرخاشگري باشد که انواع آن را بیان می کند، اما هیچ فرضیه اي در خصوص پرخاشگري ارائه نمی دهد. چرا عبارت گزینه ي «  168
که فرضیه یک حدس اولیه ي قابل بررسی تجربی در مورد پدیده مورد نظر است که درستی آن ممکن است اثبات یا رد شود.

سخت
پیش بینی پدیدة موردنظر از جمله اهداف فعالیت علمی است. اما سایر گزینه ها به ویژگی هاي روش تحقیق علمی اشاره دارند که عبارت اند از: تکرارپذیري،  169

کنترل و تعریف عملیاتی.
آسان

براساس ویژگی تعریف عملیاتی، دانشمنمدان باید از واژه هاي مورد نظر خود، تعریف دقیقی ارائه دهند؛ به طوري که بتوانند آن ها را اندازه گیري کنند و یا به   170
صورت کّمی نشان دهند؛ مانند افسردگی یعنی نمرة به دست آمده در آزمون افسردگی.

سخت
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