
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام جدید 11 بهمن

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 160

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

اگر  و  حاصل  کدام است؟  12
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42
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42
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32

مقدار عبارت   برابر است با:  22 1 1 1 122 24 264

12256121281212812256

در یک کارخانه، حقوق یک مهندس  برابر یک تکنسین و  حقوق مدیر بخش خود است. قسمت تولید این کارخانه،  مدیربخش،  مهندس  3

و  تکنسین دارد. مدیر عامل کارخانه براي این قسمت، ماهانه  میلیون تومان حقوق پرداخت می کند. حقوق یک تکنسین این کارخانه در ماه تقریبًا
چقدر است؟

 میلیون میلیون میلیون میلیون

3
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46

1080

1٫41٫71٫82

، معادله ي  جواب حقیقی نیست؟ به ازاي کدام مقدار   43 2 02

11155

، به کدام صورت است؟ دامنه ي تابع   52 2 2

1 21 31 20 4

کدام یک از رابطه هاي زیر، بیانگر یک تابع نیست؟ ( متغیر مستقل است.)  6
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خط  نمودار تابع با ضابطۀ  را در دو نقطه به طول هاي  و  قطع می کند. در این صورت فاصلۀ دو نقطه  7

از یکدیگر چقدر است؟

4
2 0

0

2468

به ازاي کدام مقدار  دو تابع  و  مقدار مساوي ندارند؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است)  81
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نمودار تابع  کدام گزینه می باشد؟  9
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x
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اگر  باشد، حاصل عبارت  برابر است با:  10
2 1

5
2

6 11 152

252

6 11 152

25 2

6 11 152

25 2

6 11 152

25 2

، طول نقطۀ تالقی خط  و منحنی  باشد، آن گاه مقدار  کدام اگر یک جواب معادلۀ   11
است؟

2 1 2 3 022 12
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2

2

در تجزیۀ عبارت  کدام عامل وجود ندارد؟  121446 42 2

8424

، حاصل  کدام است؟ اگر  و  باشد با شرط   131132 2

1573

ریشۀ بزرگ تر معادلۀ کسري  کدام است؟  143
6
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از مربعی به ضلع  سه قسمت رنگی زیر بریده شده و مساحت باقی مانده  است.  کدام است؟  15624 2

39

31

اگر  معرف یک تابع باشد، حاصل  کدام است؟  16

صفر
2

1
1

2 1

123

ضابطۀ تابع  به صورت خالصه شده مطابق کدام گزینه است؟    17
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اگر  مجموعه اي  عضوي و  مجموعه اي  عضوي فرض شود، چند تابع مختلف از مجموعۀ  به مجموعۀ  قابل تعریف است؟  1832

3489
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ی نظام جدید 11 بهم
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ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

اگر  مجموعه اي  عضوي و  مجموعه اي  عضوي فرض شود، چند تابع مختلف از مجموعۀ  به مجموعۀ  قابل تعریف است؟ اگر  مجموعه اي  عضوي و  مجموعه اي  عضوي فرض شود، چند تابع مختلف از مجموعۀ  به مجموعۀ  قابل تعریف است؟   
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شرکتی تصمیم دارد از ابتداي سال آینده، حقوق کارمندانش را افزایش دهد. این افزایش حقوق به این صورت است: حقوق هاي کمتر از یک  19

میلیون تومان  درصد افزایش می یابد. حقوق هاي بین  تا  میلیون تومان به ازاي مازاد حقوق از  میلیون،  درصد افزایش می یابد. حقوق هاي بین

 تا  میلیون به ازاي مازاد حقوق از  میلیون،  درصد افزایش می یابد و حقوق هاي بیش از  میلیون تومان به ازاي مازاد حقوق از  میلیون تومان، 

 درصد افزایش خواهند یافت. اگر حقوق کارمندي  هزار تومان افزایش یابد، حقوق قبلی او چه قدر بوده است؟

2012118

2421244

10560

4200000350000025000003200000

کدام یک از معادالت درجۀ دوم زیر داراي دو ریشۀ حقیقی متمایز است؟  20

201 145 731 02459 65 100 02295 70 473 02300 200 500 02

«بانک ها»   چگونه به خلق پول جدید در «اقتصاد جامعه» اقدام می کنند و نام آن «پول» چیست؟  21

وقتی مردم پول هاي خود را نزد بانک ها «پس انداز» می کنند - پول تحریري

با وام دادن بخشی از پول هایی که متعلّق به دیگران ولی نزد آنان است - پول ثبتی

زمانی که «بانک مرکزي» از محّل سپرده هاي قانونی خود به دولت وام می دهد - پول ثبتی

زمانی که بخشی از سپرده هاي مردم در نزد بانک ها در «بانک مرکزي» به ودیعه گذارده می شود - پول تحریري

، سال دوم  و در سال سوم  هزار در یک جامعه ي فرضی، «میزان تولید کل» در طی سال هاي متوالی، به ترتیب: سال اول   22
میلیارد ریال بوده است. با انتخاب سال اول به عنوان «سال پایه»، «میزان تولید کل» این جامعه در سه سال مورد نظر بر حسب قیمت هاي سال اول (سال

،  تغییر یافته است. بر اساس این اطالعات: الف) افزایش مقدار تولید در سال دوم ب) افزایش قیمت ها در سال  ، پایه) به ترتیب به 
دوم، به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟

 -  -  -  - 

300033003750

300032103420

2001001002009021021090

با توجه به جدول «تقاضا، عرضه، قیمت» رو به رو، به دلیل ارزان بودن کاال، تقاضا براي آن زیاد است، در حالی که تولید کنندگان براي تولید آن کاال  23
به آن مقدار، انگیزه ي کافی ندارند. در این صورت، در کدام «سطح قیمت» و کدام «ردیف هاي جدول»، بازار با «کمبود عرضه» رو به رو است؟

مقدار عرضهمقدار تقاضا ( به کیلو)قیمت (به ریال)ردیف

در سطح قیمت پایین تر از  ریال - ردیف هاي  و  و  در سطح قیمت باالتر از  ریال - ردیف هاي  و  و 

در سطح قیمت باالتر از  ریال - ردیف هاي  و  و  در سطح قیمت پایین تر از  ریال - ردیف هاي  و  و 
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قیمت ((
شکل زیر، منحنی تقاضا براي کاالي خاصی را نشان می دهد. اگر  واحد تقاضا براي کاالي مورد نظر وجود داشته باشد قیمت چند ریال است؟  24

صفر
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اگر قیمت کاالیی در حال کاهش باشد به کدام دلیل قیمت کاال به سمت قیمت تعادلی گرایش پیدا می کند؟  25

احتمال سبقت بیش تر تقاضا بر عرضه احتمال رکود بیش تر در بازار فزونی تقاضا بر عرضه فزونی عرضه بر تقاضا
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اگر قیمت کاالیی در حال کاهش باشد به کدام دلیل قیمت کاال به سمت قیمت تعادلی گرایش پیدا می کند؟  

احتمال سبقت بیش تر تقاضا بر عرضه
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در یک بازار رقابتی در چه صورتی مصرف کنندگان متحمل زیان بیش تري می شوند؟  26

تعداد کم تر تولیدکنندگان وجود تعداد زیادي تولیدکنندگان

موارد  و  23همکاري بیش تر تولیدکنندگان با یکدیگر

هر یک از موارد زیر به کدام نوع از کاال یا خدمات اشاره دارد؟  27
الف) آن چه انسان در مقابل پول خریداري می کند و به وسیله آن  نیازها یا خواسته هایش را برطرف می سازد و غیرملموس و غیر فیزیکی است.

ب) شکري که خانوارها خریداري می کنند و به مصرف می رسانند،  .................. است اما وقتی همان شکر توسط کارخانه ها خریداري می 
شود و براي تولید کاالهاي دیگري مانند مربا به کار میرود، ..... نام دارد.

ج) کولر خانوارها
د) تراکتور در فعالیت هاي کشاورزي

هـ) کاالیی که فرد با کوچک ترین تغییر در قیمت، مصرف آن را تغییر می دهد.

الف) کاالهاي اقتصادي، ب) کاالي واسطه اي کاالي سرمایه اي ، ج) کاالي مصرفی، د) کاالي بادوام، هـ) کاالي ضروري

الف) خدمات، ب) کاالي بادوام – کاالي سرمایه اي، ج) کاالي سرمایه اي، د) کاالي سرمایه اي، هـ) کاالي لوکس و تجملی

الف) کاالهاي اقتصادي، ب) کاالي مصرفی – کاالي واسطه اي، ج) کاالي بادوام، د) کاالي بادوام، هـ) کاالي ضروري

الف) خدمات، ب) کاالي مصرفی – کاالي واسطه اي، ج) کاالي بادوام، د) کاالي سرمایه اي، هـ) کاالي لوکس و تجملی

کدام گزینه به ترتیب حروف الفبا جدول زیر را کامل می کند؟  28
  نرخ مرگ و میر نوزادان شاخص ها

(در هر هزار تولد)
  امید به 

زندگی (سال) 
  نرخ باسوادي

بزرگساالن (به درصد) 
  تولید ناخالص داخلی سرانه

( کشورها (به دالر  ثابت سال 

  (الف)حدودنروژ

  (پ)(ب)موزامبیک

  (ج)    (ث)     (ت)ایران

 –  –  –  –  –  –  –  – 

 –  –  –  –  –  –  –  –  

 –  –  –  –  –  –  –  –  

 –  –  –  –  –  –  –  – 

2011

2٫381٫6100

50٫61070

14٫4

متوسط امید بھ زندگی در آغاز تولد

سال 60٫5
(خ)

 نرخ مرگ و میر

نفر 1000 نوزادان در ھر

(ح)

6

 متوسط درصد نرخ باسوادی

(بھ طور متوسط) بزرگساالن

(چ)

100  نزدیک بھ

گروه کشورھا

کشور با توسعھ ی انسانی ضعیف 43

کشور با توسعھ ی انسانی زیاد 49

6244861٫555٫175٫484٫31509057٫189٫480٫5

4244861٫555٫575٫483٫4159051٫789٫485٫5

4244865٫155٫174٫584٫315905٫7184٫980٫5

624481٫6555٫574٫583٫41509057٫184٫985٫5

  واحدپولی   ارزش اسکناسهاي موجود در دست مردم    
واحد پولیارزش سپرده هاي مدت دار   

   موجودي اسکناس   ارزش مسکوکات موجود در دست مردم

 واحد پولیمجموع سپردههاي دیداري و غیردیداري
 واحد پولیارزش حسابهاي جاري

 

با توجه به اطالعات زیر که از یک جامعه ي فرضی، در دست است:  29
الف)میزان نقدینگی، ب)میزان حجم پول در گردش، پ)میزان سپرده هاي پس انداز در این جامعه، چند واحد پولی است؟

، پ) ، ب) الف)

، پ) ، ب) الف)

، پ) ، ب) الف)

، پ) ، ب) الف)

1720

2120

31
9

4340

555

1140585125

1140855165

1195855245

1195925165

4

ن
ی نظام جدید 11 بهم

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

  واحدپولی   ارزش اسکناسهاي موجود در دست مردم   
واحد پولیارزش سپرده هاي مدت دار   

   موجودي اسکناس   ارزش مسکوکات موجود در دست مردم

 واحد پولیمجموع سپردههاي دیداري و غیردیداري
 واحد پولیارزش حسابهاي جاري

  واحدپولی 720  واحدپولی 

120
   موجودي اسکناس   1   موجودي اسکناس   1
9

   موجودي اسکناس   
9

   موجودي اسکناس   

340

55
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با توجه به اطالعات جدول زیر، به ترتیب:  30
 واحد پولیمیزان نقدیندگی

 واحد پولیمجموع اسکناس ها و مسکوکات موجود در دست مردم
 واحد پولیمیزان حجم پول

 میزان سپردة پس اندازمیزان سپردة مدت دار

الف) میزان سپردة پس انداز
ب) میزان سپردة مدت دار

ج) بدهی بانک به مشتریانش
د) میزان سپردة دیداري چند واحد پولی است؟

، د)  ، ج)  ، ب)  الف)  ، د)  ، ج)  الف)  ، ب) 

، د)  ، ج)  ، ب)  الف)  ، د)  ، ج)  ، ب)  الف) 

5500

1000

2500
1
2

1 0005008 0003 0002 0001 0008 0003 000

2 0001 0004 5001 5001 0005004 5001 500

چرا کاالهاي واسطه اي در حسابداري ملی محاسبه نمی شوند؟  31

چون ارزش مادي ندارند چون ارزش آنها در بطن کاالهاي نهایی یک بار مورد محاسبه قرار گرفته است

چون از نظر حسابداري ملی فعالیت تولیدي محسوب نمی شوند چون کاال محسوب نمی شوند

تولید کل کشوري در طی سه سال پیاپی به ترتیب  ، و  میلیارد ریال اعالم شده است. با انتخاب سال اول به عنوان سال پایه و  32

،  و  میلیارد ریال تغییر یافت؛ بر این محاسبۀ تولید کل بر اساس قیمت هاي سال پایه، میزان تولید کل در طی سه سال مورد نظر به 
اساس به ترتیب: 

الف) افزایش مقدار تولید در سال هاي دوم و سوم نسبت به سال پایه چند میلیارد ریال است؟
ب) کدام عدد نشان دهندة میزان تورم در سال دوم می باشد؟

، ب)   - الف  ، ب)   - الف  ، ب)   - الف  ، ب)   - الف 

432052005970

432049905410

6701090670880165021088016506706701090210

درکشوري   ظرفیت تولید برق نیروگاه به مصرف خانوارها می سد. تعداد خانوارها 19 میلیون و هرکدام از آن ها شامل  نفر است و هر خانوار  33

واتی مصرف می کند. بر این اساس، به ترتیب : (از راست به چپ) به طور متوسط  المپ 

واتی مصرف کند، میزان صرفه جویی خانوارها چند مگاوات است؟ الف) در صورتی که هر خانوار تصمیم بگیرد فقط  المپ 
ب) ظرفیت تولید برق نیروگاه چند مگاوات است؟

ج) با این میزان صرفه جویی، ظرفیت تولید برق نیروگاه چند درصد افزایش می یابد؟

الف)   ب)   ج)  الف)   ب)   ج) 

الف)   ب)   ج)  الف)   ب)   ج) 

4
5

4

3200

2200

7 600 14مگاوات 250 53٫33مگاوات 7درصد 600 9مگاوات 120 83٫33مگاوات درصد

3 800 9مگاوات 120 41٫66مگاوات 3درصد 800 14مگاوات 250 26٫66مگاوات درصد

اگر کاالیی در چهار مرحله تولید شود و بدانیم ارزش افزوده مرحله اول تا چهارم به ترتیب  ،  ،  و  تومان است، ارزش  34
محصول در مرحله آخر کدام است؟

 تومان  تومان  تومان  تومان 

200300400500

50090014001200

- در مور «قیمت گذاري» فروشندگان و خریداران در «بازار رقابتی » کدام درست است؟  35

هیچ یک از طرفین به تنهایی «قیمت گذار» نیستند. هیچ یک از طرفین به تنهایی و با هم «قیمت گذار» نیستند.

هر یک از طرفین به تنهایی و با هم «قیمت گذار» هستند. هر یک از طرفین به تنهایی «قیمت گذار» هستند.
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1200 تومان 

هیچ یک از طرفین به تنهایی «قیمت گذار» نیستند.

هر یک از طرفین به تنهایی و با هم «قیمت گذار» هستند.
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کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  36

الف) با توجه به جداول زیر مقادیر قیمت در نقاط  و  به ترتیب چه اعدادي می تواند باشد؟

مقدار عرضه (به کیلو)

قیمت (به ریال)

مقدار تقاضا (به کیلو)

قیمت (به ریال)

ب) اگر بازار کاالي فرضی  با وضعیت مازاد تقاضا مواجه باشد، قیمت چه تغییري خواهد کرد و در نهایت به چه قیمتی خواهد رسید؟

،  ریال باشد در وضعیت مازاد عرضۀ قیمت این کاال کدام می تواند باشد؟ ج) چنانچه قیمت تعادلی کاالي 

، ب) کاهش می یابد، قیمت تعادلی، ج)  ریال الف)  -  ، ب) کاهش می یابد، بیش تر از قیمت تعادلی، ج)  ریال الف)  - 

، ب) افزایش می یابد، قیمت تعادلی، ج)  ریال الف)  -  ، ب) افزایش می یابد، بیش تر از قیمت تعادلی، ج)  ریال الف)  - 
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با توجه به جدول و نمودار زیر:  37
 

مقدار (به کیلو)قیمت (به ریال)ردیف
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الف) «قیمت تعادلی و مقدار تعادلی» به ترتیب کدام است؟

ب) در سطح قیمت  ریال بازار با چه وضعیتی مواجه است؟

ج) در سطح قیمت  ریال باید قیمت چه تغییري کند تا به تعادل در بازار برسیم؟

الف)  ریال -  کیلو، ب) بازار با مازاد عرضه اي معادل  کیلو مواجه است. ج)  ریال کاهش یابد.

الف)  ریال -  کیلو، ب) بازار با کمبود عرضه اي معادل  کیلو مواجه است. ج)  ریال افزایش یابد.

الف)  ریال -  کیلو، ب) بازار با مازاد عرضه اي معادل  کیلو مواجه است. ج)  ریال افزایش یابد.

الف)  ریال -  کیلو، ب) بازار با کمبود عرضه اي معادل  کیلو مواجه است. ج)  ریال کاهش یابد.
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عده اي از کشاورزان در یکی از استان هاي شمالی ایران  کیلو برنج تولید کرده اند که از این مقدار،  کیلو توسط خانوارهایشان به مصرف  38

رسیده است و  کیلو دیگر در بازار توسط خود کشاورزان مستقیمًا به مردم براي مصارف خانگی فروخته شده است و  کیلو دیگر توسط

تولیدکنندگان شیرینی خریداري شده و براي تهیۀ  کیلو شیرینی برنجی مورد استفاده قرار گرفت. اگر قیمت برنج کیلویی  تومان و قیمت

شیرینی برنجی کیلویی  تومان باشد:
الف) با توجه به فعالیت هاي ذکر شده چه میزان به عنوان تولید کل جامعه، در نظر گرفته می شود؟

ب) ارزش کاالي واسطه اي تولیدشده در این جامعه چقدر است؟

الف)  تومان، ب)  تومان الف)  تومان، ب)  تومان

الف)  تومان، ب)  تومان الف)  تومان، ب)  تومان
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الف)  تومان، ب)  تومان

الف)  تومان، ب)  تومان

الف)  تومان، ب)  تومان250الف)  تومان، ب)  تومان

الف)  تومان، ب)  تومان125الف)  تومان، ب)  تومان
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مندرجات جدول زیر مربوط به اطالعات استخراجی از حساب هاي ملی کشوري فرضی است.  با توجه به داده هاي مذکور، سهم تولید خارجیان  39
مقیم کشور کدام است؟ 

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

 هزار میلیارد ریالتولید ناخالص داخلی

1655

245

3650

30354045

اگر کاالي  یک کاالي مصرفی باشد و مقدار تعادلی آن  واحد و قیمت تعادلی آن  تومان فرض شود، به ترتیب عبارات کدام گزینه مبین  40
پاسخ پرسش هاي زیراست؟

الف) علت افزایش قیمت این کاال در ماه هایی از سال، کدام است؟

، مازاد عرضه وجود دارد، قیمت آن در بازار در چه حدودي و چه تغییري خواهد یافت؟ ب) هنگامی که در بازار کاالي 

پ) هنگامی که میزان تولید کاالي  توسط عرضه کنندة آن  واحد، میزان تقاضاي آن  واحد و قیمت  در بازار  تومان باشد، حداکثر درآمد
عرضه کننده چه میزان خواهد بود؟

الف) میزان عرضه بیشتر از تقاضا است. ب)  تومان - کاهش می یابد. پ)  تومان

الف) میزان تقاضا بیشتر از عرضه است. ب)  تومان - کاهش می یابد. پ)  تومان

الف) میزان تقاضا بیشتر از عرضه است. ب)  تومان - افزایش می یابد. پ)  تومان

الف) میزان عرضه و تقاضا برابر است. ب)  تومان - کاهش می یابد. پ)  تومان

40300

6030500

40015 000

50015 000

30030 000

30030 000

از لحاظ طبقه بندي انواع ادبی، کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  41

اال اي همنشین دل که یارانت برفت از یاد / مرا روزي مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

 کمر بسته ام الجرم جنگ جو/ از ایران به کین اندر آورده روي

من مستم و دل خراب جان تشنه و ساغر آب/ برخیز و بده شراب بنشین و بزن رباب

اي چشم نیم خواب تو از من ربوده خواب/ وي زلف تابدار تو بر مه فکنده تاب

کدام گزینه بیانگر ویژگی فکري شعر سبک خراسانی است؟  42

استفاده از آرایه هاي ادبی، طبیعی و در حد اعتدال و قافیه و ردیف شعر، بسیار ساده است.

زبان، ساده و لغات عربی کم است و برخی کلمات در مقایسه با زبان امروز تلفظی متفاوت دارد.

برخی لغات مهجور و کهنه اند ودر توصیف ها بیش تر از تشبیه حسی استفاده می شود.

اشعار پندآموز ساده است و جنبه ي عملی و دستوري دارد و شعر واقع گراست.

چرا در سده هاي پنجم و ششم هر چه زمان می گذشت، آمیختگی زبان فارسی با واژگان عربی بیش تر می شد؟  43

زیرا در آن روزگار سرزمین ایران هم چنان تحت نفوذ حاکمیت اعراب بود.

زیرا در مدارس آن عهد، عمدتًا تحصیل علوم دینی و ادبی، میّسر بود و شاعران و ادیبان با زبان و ادبیات عربی آشنا می شدند.

چون در آن دوره، ایران تحت نفوذ فرهنگ و تمّدن نوین اسالم بود.

چون شاعران و نویسندگان آن روزگار از قرآن و روایات اسالمی تأثیر می پذیرفتند.

هر چیزي که ذهن ما را به پویایی درآورد، .................. است.  44

دانش گفتار مسّجع متن زبان
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در کالبد شکافی حکایت زیر کدام گزینه نادرست است؟   45
«جوهر اگر در خالب افتد هم چنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس؛ استعداد بی تربیت دریغ است و تربیت نامستعد ضایع. خاکستر
نسبی عالی دارد که آتش جوهر علوي است ولیکن چون به نفس خود هنري ندارد با خاك برابر است و قیمت شکر نه از نی است که آن خود خاصیت وي

است.
چو کنعان را طبیعت بی هنر بود/ پیمبر زادگی قدرش نیفزود»

 در این حکایت آرایه هاي لفظی «سجع» و «جناس» و آرایۀ معنوي «تضاد» به کار رفته است.

جمله هاي حکایت، کوتاه است و در مواردي فعل به قرینه حذف شده است.

در عبارت نمونه اي از کاربرد هاي کهن در واژگان یافت نمی شود.

پیام محوري حکایت، تأکید بر «اصالت سرشت و نهاد پدیده ها» و «تغییرناپذیري ذات» است.

در تحلیل و کالبدشکافی متن زیر کدام گزینه نادرست است؟  46
«توانگري بخیل را پسري رنجور بود. نیک خواهان گفتندش مصلحت آن است که ختم قرآنی کنی از بهر وي یا بذل قربانی. لختی به اندیشه فرو رفت و

گفت: مصحف مهجور اولی تر است که گلۀ دور. صاحبدلی بشنید و گفت: ختمش به علّت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان.
 ور الحمدي بخواهی صد بخوانند»  به دیناري چو خر در گل بمانند

ـَـ ش» در جملۀ دوم نقش متممی دارد. حرف «را» در جملۀ اّول، نشانۀ مفعول نیست و ضمیر «ـ

کاربرد واژگان عربی در متن چشم گیر است و در برخی جمله ها، فعل، حذف شده است.

کاربرد آرایه هاي «سجع»، «کنایه»، «جناس» در متن مشهود است.

پیام کلّی و نتیجۀ نهایی حکایت، توصیه به نیکی در حّق دیگران و مصلحت اندیشی و خیرخواهی براي همنوعان است.

» تشکیل شده است؟ کدام مصراع از تکرار چهار بار «  47

یکی داستان است پر آب چشم من از آن روز که در بند توام آزادم

دل در بر و می بر کف و معشوق به کام است هر چند صائب می روم سامان نومیدي کنم    

تعداد هجاهاي کوتاه بیت زیر با کدام بیت برابر است؟  48
 جهان در جهان آشنایی ندارد»  «جهان را بدیدم وفایی ندارد 

 یاِر ُتُرش روي شکرپاره را  باده ده آن یار قدح باره را 

 بجوشد هر دمی از عین جان، آب  زهی سرچشمه اي کز فّر جوشش 

 باشد که بگشایی دري گویی که برخیز اندرآ  بنشسته ام من بر درت تا بو که برجوشد وفا 

 به دشت پر مالل ما پرنده پر نمی زند  در این سراي بی کسی کسی به در نمی زند 

به چه دلیل اقدامات فرهنگی سامانیان جهت احیاء فرهنگ ایران رو به افول نهاد؟  49

عدم خواست مردم مبارزه با شورشیان ترك تبار

شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب اختالفات درباریان و آشوب داخلی

کدام مورد دربارة ویژگی هاي فکري شعر سبک خراسانی درست است؟  50

فکر و کالم شعر پیچیده و دشوار است. معشوق عمدتًا غیرزمینی و معنوي است.

فضاي شعر غم و وصف هجران است. روح حماسه بر ادبیات این دوره حاکم است.

شاعر در کدام بیت از آرایۀ «واج آرایی» بهرة بیشتري برده است؟  51

 که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

 پر کرده ز دّر و درم و دانه، دهان را  آن ابر ُدَرر بار ز دریا که برآید

 جامه اي بود که بر قامت او دوخته بود  رسم عاشق کشی و شیوة شهر آشوبی

 غنیمت است چنین شب که دوستان بینی  شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی
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در کدام گزینه صنعت لفظی «سجع» به کار نرفته است؟  52

این دلق موسی است مرقّع و آن ریش فرعون مرّصع اندك اندك خیلی شود و قطره قطره سیلی.

قیمت شکر نه از نی است، که آن خود خاصیّت وي است. چون به نقس خود هندي ندارد، با خاك برابر است.

«سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان» - «سبک عراقی» به ترتیب با کدام نثر پارسی مطابقت دارد؟  53

نثر فنی - نثر مرسل نثر فنی - نثر مصنوع نثر مرسل - نثر مصنوع نثر ساده - نثر فنّی

با توجه به قافیه و ردیف، کدام گزینه از سبک خراسانی دور تر است؟  54

 نبود دندان ال بل چراغ تابان بود  مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود

 باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست  حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

 وز همه بد بر تن تو جوشن است  دانش اندر دل چراغ روشن است

 از آن به که کشور به دشمن دهیم  اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

موارد کدام گزینه نادرست هستند؟  55
الف) زبان رسمی دوران ساسانی، زبان پهلوي بود.
ب) منظومۀ درخت آسوریک، اصلی پهلوي دارد.

پ) زبان فارسی با پذیرفتن تمام صداهاي زبان عربی، الفباي آن را نیز پذیرفت.
ت) زبان پارسی میانه، اساسًا به ناحیۀ پارس تعلق داشته است.

ب، پ الف، ب پ، ت الف، ت

تقطیع هجایی مقابل کدام مصراع کامًال درست است؟  56

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی: 

زنجیر زلفش هر طرف دیوانه وارم می کشد: 

گرچه من خود ز عدم خّرم و خندان زادم: 

هر چه گویی آخري دارد به غیر از حرف عشق: 

چند عبارت از گزینه هاي زیر به ترتیب نثر فنی و نثر موزون دارد؟  57
الف) استیالي غم، خرد را بپوشاند و ذهن و کیاست و حفظ و حذاقت در تراجع افتد.

ب) خردمند هرچه از دشمن دانا و مخالف داهی تلّطف بیش بیند، در بدگمانی خویش نگاه داشتن زیادت کند.
پ) هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت هر چه غیر از تو بود بینداخت.

ت) غم و حیرت و پشیمانی و ندامت سود ندارد، دل بر تجّرع شربت فراق می باید نهاد و تن اسیر ضربت هجر کرد.
ث) دریغا که قدر عمر خویشتن نشناختیم و از کار دنیا به اطاعت موال نپرداختیم، دریغا که عمر عزیز به سرآمد و روزگار بگذشت.

دو، سه سه، دو دو، دو یک ، دو

هجاهاي بیت زیر در کدام گزینه درست است؟  58
 ما در آثار صنع حیرانیم»  «تو به سیماي شخص می نگري

حروف الحاقی در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ..................  به صورت «مصوت + صامت» است.  59

 راحت هاي عشق را نیست چو عشق غایتی  نیست به جز دوام جان ز اهل دالن روایتی

 روي مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت  شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

 پیش پایی به چراغ تو ببینم چه  شود؟  گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟

 که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم  روز عید است و من امروز در آن تدبیرم
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نوع قاعدة قافیه در چند بیت به درستی مشخص شده است؟  60

)  الف) خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا  دفع مده، دفع مده اي مه عیّار بیا (قاعدة 

)  ب) حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو  و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو (قاعدة 

)  پ) شب قدر است جسم تو کز او یابند دولت ها  َمِه بدر است روح تو کز او بشکافت ظلمت ها (قاعدة 

)  ت) تا نقش خیال دوست با ماست  ما را همه عمر خود تماشاست (قاعدة 

)  ث) اال اي شاه یغمایی، شدم پر شور و شیدایی  مرا یکتایی ایی فرما، دو تا گشتم ز یکتایی (قاعدة 

سه چهار یک دو

1

2

1

1

2

گردشگري براي کشور میزبان می تواند اشتغال زایی و توسعه و رونق  .................. و .................. سازنده ایجاد کند  61

فرهنگی - اقتصاد اجتماعی - صنعت تولید - ارتباطات بومی اقتصادي - ارتباطات جهانی

کدام توضیح با کلمه ي داخل پرانتز مغایرت دارد؟  62

این کوه ها به شکل منظم و موازي در شمال شرقی ایران قرار دارند. (کوه هاي شمال خراسان)

دامنه هاي این کوه ها معموًال به سمت شمال و یا جنوب است و در آن دره هاي وسیع و عمیقی وجود دارد. (زاگرس)

دو توده ي کوهستانی مهم به نام هاي سهند و سبالن بر اثر فوران آتش فشانی در این منطقه وجود دارند. (منطقه ي کوهستانی آذربایجان)

این منطقه ي کوهستانی با جهت شمالی – جنوبی منطقه ي آذربایجان را از کناره هاي دریاي خزر جدا کرده است. (منطقه ي کوهستانی تالش)

کدام گزینه پاسخ صحیح عبارت هاي زیر درباره ي دریاچه ي ارومیه است؟  63
الف)عمیق ترین نقطه ي این دریاچه در کدام قسمت ان است؟

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

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

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

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

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

هر کدام از عبارت هاي زیر به ترتیب به کدام یک از مفاهیم اساسی دانش جغرافیا اشاره می کند؟  64
«شناخت توان هاي ظرفیت هاي محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست - انسان ها براي رفع نیازهاي خود با کمک فناوري هاي جدید، قادر به بهره مندي
از اعماق زمین شده است - در یک روستا خاك، آب، سرمایه و نیروي انسانی بر نوع اشتغال آن اثر می گذارد و این روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري به

صورت جریانی پیوسته ادامه دارد و سبب تغییر شکل آن می شود.»

روابط متقابل انسان با محیط - مکان - مکان مکان - روابط متقابل انسان با محیط - روابط متقابل انسان با محیط

روابط متقابل انسان با محیط - روابط متقابل انسان با محیط - مکان مکان - روابط متقابل انسان با محیط - مکان

کدام یک از گزینه هاي زیر در ارتباط با «راهکارهاي حفاظت از نواحی ساحلی» نادرست است؟  65

حفاظت از سواحل در مقابل باال آمدن آب و کاهش انرژي امواج با نصب و احداث انواع حفاظ هاي عمودي، موج شکن و دیواره هاي دریایی و نظایر آن

پاك سازي سواحل از انوع آلودگی ها، تدوین مقررات و قوانین و نظارت بر فعالیت هاي گردشگري و سایر فعالیت ها

حفاظت از تپه هاي ماسه اي، تثبیت تپه هاي ماسه اي از طریق کشت گیاهان سازگار با محیط روي آنها، انتقال ماسه از ساحل به نواحی دیگر و ایجاد تپه هاي مصنوعی

زهکشی اراضی ساحلی (خارج کردن آب از آنها)

پس از جنگ جهانی دوم هدف از صدور سرمایه و کاال از سوي کشورهاي سرمایه داري به کشورهاي در حال توسعه چه بود؟  66

بهره برداري از منابع سرزمین هاي دیگر - جلوگیري از پیشرفت کشورهاي در حال توسعه

استفاده از نیروي کار ارزان کشورهاي در حال توسعه - جلوگیري از گسترش کمونیسم

بهره برداري از منابع سرزمین هاي دیگر - جلوگیري از گسترش کمونیسم

استفاده از نیروي کار ارزان کشورهاي در حال توسعه - جلوگیري از پیشرفت کشورهاي در حال توسعه
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حفاظت از تپه هاي ماسه اي، تثبیت تپه هاي ماسه اي از طریق کشت گیاهان سازگار با محیط روي آنها، انتقال ماسه از ساحل به نواحی دیگر و ایجاد تپه هاي مصنوعی

پس از جنگ جهانی دوم هدف از صدور سرمایه و کاال از سوي کشورهاي سرمایه داري به کشورهاي در حال توسعه چه بود؟  
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سیاست ها و تصمیمات حکومت در زمینۀ اقتصادي و نوع برنامه ریزي و بودجه اي که به نواحی مختلف کشور اختصاص می دهد، چه اثراتی بر  67
نواحی دارد؟

تصمیم ناعادالنۀ منابع در سطح جامعه می شود. چشم اندازها و فضاهاي اقتصادي متفاوتی ایجاد می شود.

باعث گسترش عادالنۀ منابع در سطح جامعه می شود. بر توزیع امکانات و تجهیزات در نواحی مختلف اثر می گذارد.

کدام مورد از وظایف عمدة مدیریت کشور در بخش ادارة امور سرزمین نمی باشد؟  68

حفظ منابع طبیعی و بهره برداري از آنها حراست از قلمرو - دفاع در برابر هجوم دشمنان

حراست از مرزها و حفظ منابع طبیعی برقراري نظم و امنیت و پیشگیري از جنگ

وقتی با سؤاالت زیر روبه رو می شویم به ترتیب با کدام سؤاالت اساسی جغرافیا روبه رو هستیم؟  69
الف) تداوم خشکسالی درسال هاي اخیر

ب) فصل گرم سال
پ) قطع درختان و از بین رفتن دریاچه ها

چه چیز، کجا، چطور چرا، چه موقع، چه کسی چه چیز، کجا، چه کسی چرا، چه موقع، چطور

کدام گزینه صحیح نیست؟  70

موقعیت ریاضی کشور ما و گستردگی آن باعث بوجود آمدن انوع مختلف صنایع دستی شده است.

پیکره بندي طبیعی ایران و برخورداري از موقعیت دریایی و خشکی، باعث ایجاد ژئوتوریسم شده است.

توع زیستی ایران با وجود زیست بوم هاي بسیار گوناگون گیاهی و جانوري براي گردشگري علمی و طبیعت گردي بسیار مناسب است.

تنوع قومی در کشور که به همراه خود مجموعه اي آیین ها، لباس ها، خوراکی ها و ... ایجاد کرده و زمینه هاي گردشگري اجتماعی - فرهنگی را فراهم آورده است.

روند عوامل طبیعی تغییردهندة زاگرس در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟  71

نوسانات جریان آب رودها  تغییرات اقلیمی  تغییر شکل رودها از منظم به نامنظم  ریزش هاي جوي شدید  طغیان رودها  فرسایش کوه ها  حمل رسوبات
توسط رودها  شکل گیري ناهمواري هاي جدید

نوسانات جریان آب رودها  تغییرات اقلیمی  ریزش هاي جوي شدید  طغیان رودها  تغییر شکل رودها از منظم به طغیانی  فرسایش کوه ها  حمل رسوبات
کوه ها توسط رودها  شکل گیري ناهمواري ها

تغییرات اقلیمی  نوسانات جریان آب رودها  تغییر شکل رودها از منظم به طغیانی شدن  ریزش هاي جوي شدید  فرسایش کوه ها و قرار گرفتن مواد آن ها در
دسترس رودها  طغیان رودها  حمل رسوبات توسط رودها  شکل گیري ناهمواري هاي جدید

ریزش هاي جوي شدید  نوسانات جریان آب رودها  تغییرات اقلیمی  طغیان رودها  تغییر شکل رودها از منظم به نامنظم  حمل رسوبات توسط رودها  شکل 
گیري ناهمواري هاي جدید

 

با توجه  به شکل روبه رو، به ترتیب حروف  و  کدام مراکز را نشان می دهد و مراکز پرفشار چه هوایی را به وجود می آورند؟  72

مرکز پرفشار - مرکز کم فشار - هواي آرام و پایدار

مرکز پرفشار - مرکز کم فشار - هواي ابري و بارانی

مرکز کم فشار - مرکز پرفشار - هواي آرام و پایدار

مرکز کم فشار - مرکز پرفشار - هواي ابري و بارانی
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،  نفر و مرگ ومیر آن  نفر و میزان کل جمعیت  بوده باشد، میزان «رشد اگر میزان موالید ایران در سال   73
طبیعی جمعیت ایران» چند درصد است؟

بیش از یک درصد یک درصد صفر درصد کم تر از یک درصد

139585000039200079926000

به ترتیب چند مورد از عبارت هاي زیر درست و چند مورد نادرست است؟  74
الف) دریاي عمان تنها دریاي آزاد ایران است که از طریق آن می توان به آب هاي همۀ دریاهاي جهان دسترسی داشت.

ب) آن چه امروز دریاي عمان نامیده می شود در گذشته دریاي هرمز نام داشت.

ج) عمق دریاي عمان گاهی تا  متر هم می رسد.
د) دریاي عمان بر زندگی مردم ساحل نشین آن تأثیر بسیاري دارد و مشاغل گوناگون از جمله صیادي و پرورش ماهی خاویار و میگو را به وجود آورده

است.

صفر – چهار دو – دو سه – یک یک – سه

4000

75  تصویر رو به رو مربوط به .................. است که در زمان .................. از اهمیت ارتباطی مهمی در ایران
برخوردار بود و ..................

بقایاي روستاي هیر - سامانیان - در شمال غربی کازرون قرار دارد.

بقایاي شهر بیشاپور - سامانیان - تا قرن هفتم هجري آباد و مسکونی بود.

بقایاي روستاي هیر - ساسانیان - تا قرن هشتم هجري آباد و مسکونی بود.

بقایاي شهر بیشاپور - ساسانیان - جنگ و بیماري سبب از بین رفتن این شهر شد.

علت پدیدآمدن یخچال ها در نواحی کوهستان چیست و میزان حرکت آن ها به چه مواردي بستگی دارد؟  76

بارش بیش از میزان ذوب برف در سال - میزان شیب و بزرگی یخچال بارش طوالنی و تقریبًا دائمی برف در طول سال - میزان شیب و بزرگی یخچال

بارش بیش از میزان ذوب برف در سال - شرایط و دماي هوا بارش طوالنی و تقریبًا دائمی برف در طول سال - شرایط و دماي هوا

صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر، به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟  77
الف) در شهرهاي شطرنجی، یک شبکه مستطیل شکل از راه هاي ارتباطی، زمین هاي شهر را به میدان اصلی متصل می کند.

ب) واحد اداري کشور، وزارت کشور و واحد اداري دهستان، دهیاري می باشد.

ج) در سال  طبق گزارش مرکز آمار ایران، منظور از شهر هر یک از نقاط جغرافیایی است که داراي مصوبه هیئت دولت و شهرداري می باشد.
د) نقش سکونتگاه در طول زمان ممکن است تغییر کند، ولی به هیچ عنوان توسعه و تکامل نمی یابد.

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

1395

کدام گزینه پاسخ درست سؤال هاي زیر می باشد؟  78
الف) کدام عبارت در ارتباط با زیست بوم ها صحیح نمی باشد؟

ب) کدام یک از اجزاي بیان شده، نقش اساسی تري در حیات و بقاي زیست کره دارد و کدام مورد بیشترین وابستگی را به محیط طبیعی زندگی خود
دارد؟

الف) مطالعۀ زیست بوم ها، یکی از موضوعات رشتۀ جغرافیاي زیستی است. ب) گیاه - جانوران

الف) انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران در آن ها زندگی می کنند. ب) انسان - گیاه

الف) بوم سازگان از تعدادي زیست بوم تشکیل شده است. ب) گیاه - جانوران

الف) تقسیم بندي زیست بوم ها کار پیچیده اي است. ب) انسان - جانوران

صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟  79
الف) فرهنگ هر ناحیه، موجب به وجود آمدن چشم اندازهاي خاصی در آن ناحیه می شود.

ب) فرهنگ اسالمی در نیمۀ جنوبی قارة آفریقا رواج دارد.
پ) در بین عناصر فرهنگی، دین نقش مهمی در خلق چشم اندازهاي فرهنگی دارد.

ت) دین مسیحیت در اروپا ظهور کرد اما امروزه شمار پیروان آن در قاره هاي آمریکا، استرالیا و نیوزیلند زیاد است.

ص - غ - ص - غ غ - ص- ص- ص ص - ص- غ - غ غ - غ - ص - غ
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ت) دین مسیحیت در اروپا ظهور کرد اما امروزه شمار پیروان آن در قاره هاي آمریکا، استرالیا و نیوزیلند زیاد است.

ص - غ - ص - غ
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کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ درست پرسش  هاي زیر می باشد؟  80
الف) وایتکر در طبقه بندي معروف خود، در طبقه بندي زیست بوم ها، به کدام عوامل توجه کرد؟

ب) گودي در طبقه بندي زیست بوم ها آن را به چند زیست بوم  محدود کرد و کدام مورد جزء آنها محسوب نمی شود؟

الف) بارش، دما ب) هشت محدوده شامل:  توندرا، تایگا، جنگل هاي پهن برگ منطقۀ معتدل، علفزارهاي منطقۀ معتدل، بیشه زارها و مراتع مدیترانه اي، بیابان، جنگل هاي بارانی
استوایی، ساوان

الف) بارش، پوشش گیاهی ب) هشت محدوده شامل: توندرا، تایگا، جنگل هاي سوزنی برگ منطقۀ معتدل، علفزارهاي منطقۀ معتدل، بیشه زارها و مراتع مدیترانه اي، بیابان،
جنگل هاي بارانی استوایی، ساوان

الف) دما، پوشش گیاهی ب) هفت محدوده شامل: توندرا، تایگا، جنگل هاي پهن برگ منطقۀ معتدل، بیابان، ساوان، جنگل هاي بارانی استوایی، علفزارهاي منطقۀ معتدل

الف) دما، بارش ب) هفت محدوده شامل: توندرا، تایگا، بیابان، ساوان، جنگل هاي سوزنی برگ، علفزارهاي منطقۀ معتدل، جنگل هاي بارانی استوایی

چرا علم و فلسفه در یونان باستان پیشرفت زیادي کرد؟  81

پیشرفت مجسمه سازي و معماري در یونان باستان

وجود فالسفه بزرگ مانند افالطون و ارسطو

رواج و شکوفایی ادبیات و هنرهاي تجسمی مخصوصأ انواع شهر و مجسمه سازي 

عصر شکوفایی دمکراسی در آتن و استفاده از دست آوردهاي مصر- ایران و بین النهرین 

کدام جمله صحیح است .  82

در یونان باستان نفوذ و قدرت کاهنان به مراتب کمتراز مصر و بین النهرین بود .

بازي هاي المپیک هرسه سال یک بار در  دولت  - شهر المپیا برگزار می شد .

حکومت مقدونیان بر یونان تا زمانی که این کشور ضمیمه امپراتوري روم  شرقی شد ، ادامه یافت .

پس از مرگ فیلیپ دوم ، یکی از سرداران او در یونان قدرت را به دست گرفت .

83  بین النهرین به چه معناست؟

محدوده ي سرزمین هاي میان دو رود دجله و فرات تا سرزمین هاي پست غرب فالت ایران

محدوده ي سرزمین هاي میان دو رود دجله و فرات تا سرزمین هاي پست شرق ایران

محدوده ي سرزمین هاي میان دو رود دجله و فرات در کشور کنونی عراق

محدوده ي سرزمین هاي میان دو رود تا کوهستان هاي ترکیه و ارمنستان

به چه دلیل در دو قرن گذشته توجه و عالقه به تاریخ ایران در عهد باستان به طور چشمگیري افزایش یافت؟  84

به دلیل آگاهی هاي تاریخی تازه اي که در نتیجه ي خوانده شدن خط هاي باستانی و کاوش هاي باستان شناسی به دست آمد.

به جهت ورود باستان شناسان اروپایی در دوران معاصر به کشور

توجه حاکمان وقت براي کاوش آثار باستانی در کشور

اعزام دانشجویان و آشنایی آنان با علم باستان شناسی در خارج از کشور

از نتایج و دستاوردهاي کاوش ها و تحقیقات جدید در تاریخ ایران دوره ي باستان نمی باشد.  85

این آگاهی ها کمک کرد تا سلسله هاي پادشاهی ماد تا ساسانیان بهتر و بیش تر شناخته شوند.

کاوش هاي جدید نشان داد ساکنان فالت ایران پیش از آریایی ها یک جا نشین نبودند.

ساکانان فالت ایران پیش از ورود آریایی ها تمدن نسبتًا پیشرفته اي داشته اند.

یکی دیگر از نتایج تحقیقات دو قرن گذشته، تقسیم بندي جدید مورخان از تاریخ ایران باستان بود.
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کدام گزینه در ارتباط با تاریخ هاي سلسله اي صحیح است.  86

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

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

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

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

کدام اتفاق در دوران پیش از تاریخ تأثیر بر زندگی انسان و ارتباط او با محیط گذاشت و ابداع تیر و کمان و ابزارهاي ترکیبی مربوط به کدام دوره  87
است؟

استفاده انسان هاي اولیه از پناهگاه هاي طبیعی مانند غارها - دورة نوسنگی شکار جانوران و گردآوري دانه ها - دورة پارینه سنگی

جمع آوري بقایاي خوردنی گیاهان و میوة درختان توسط انسان ها - دورة نوسنگی افروختن آتش و به کار گرفتن آن - دورة فراپارینه سنگی

بعد از کدام جنگ پیامبر شرط آزادي هریک از اسیران باسواد را آموزش خواندن و نوشتن به ده تن از مسلمانان تعیین کرد و کدام گزینه شامل  88
منابع درآمد حکومت اسالمی نمی باشد؟

بدر - خمس خندق - زکات بدر - غنایم جنگی خندق - جزیه

«داعیان عباسی بدون اسم بردن از فرد خاصی، مردم را به حکومت  .................. فرا می خواندند. پس از مرگ .................. فعالیت شبکۀ تبلیغاتی  89
عباسیان به طرز چشمگیري افزایش یافت.»

آل محمد - هشام بن عبدالملک عباسیان - هشام بن عبدالملک آل محمد - مروان بن محمد عباسیان - مروان بن محمد

در جمالت داده شده، عبارت هاي صحیح و غلط را به ترتیب مشخص کنید؟  90
الف) پس از فتح ایران توسط اعراب مسلمان، دفترهاي دیوانی به زبان عربی نوشته می شد.

ب) سکه هاي ضرب شده در دورة ساسانیان پس از فتح ایران توسط اعراب مسلمان همچنان در گردش بود.
ج) در زمان حکومت بنی امیه، مناطق مختلف ایران تحت فرمان و نظارت والی شام اداره می شد.

د) مهاجرت قبیله هاي عرب به ایران در قرن اول، از دوران فتوحات آغاز شد.

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

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟  91
الف) در کدام دوران امپراتوري مصر باستان، حضرت یوسف (ع) و حضرت موسی (ع) مردم مصر را به پرستش خداي یگانه دعوت کردند؟

ب) به ترتیب پیشرفت شیوه هاي آبیاري و هجوم هیکسوس ها به مصر در کدام دوران پادشاهی مصر اتفاق افتاد؟
پ) براساس کاوش هاي باستان شناسی در اوایل سدة بیستم در حدود چند هزار سال پیش تمدن پیشرفته اي در کنار رود سند وجود داشته است؟

ت) مطالب ادبی، دینی و شرح حال و اقدامات فرعون ها در کدام منابع مصري آمده است؟

الف) امپراتوري جدید ب) پادشاهی میانه و پادشاهی قدیم ج)  سال پیش د) آرامگاه ها با خطوط هیروگلیف

الف) امپراتوري جدید ب) پادشاهی میانه ج)  سال پیش د) کاغذ پاپیروس

الف) امپراتوري میانه ب) پادشاهی قدیم و پادشاهی میانه ج)  سال پیش د) معابد با خطوط دموتیک

الف) امپراتوري میانه ب) پادشاهی قدیم ج)  سال پیش د) اهرام مصر

5000

5000

7000

7000

برخی از محققان، دورة صفوي را .................. پارچه بافی ایران شمرده اند و فرش اردبیل توسط هنرمندان کدام شهر بافته شد و کدام مورد از  92
پارچه هاي بافته شده در دورة صفویه نمی باشد؟

عصر رونق - تبریز - ترمه عصر طالیی - تبریز - ابریشم عصر رونق - کاشانی - مخمل عصر طالیی - کاشانی - پشمی
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برخی از محققان، دورة صفوي را .................. پارچه بافی ایران شمرده اند و فرش اردبیل توسط هنرمندان کدام شهر بافته شد و کدام مورد از  

عصر رونق - تبریز - ترمه
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(ب)(الف)

کدام گزینه به ترتیب با تصاویر (الف) و (ب) مرتبط است؟  93

الف) آریوبرزن سردار شجاع ایرانی در سه نبرد، اسکندر مقدونی را شکست داد و شوش را از تصرف یونانی ها خارج کرد. ب) آرامگاه کورش بزرگ بنیان گذار هخامنشیان در
پاسارگاد واقع شده است.

الف) چند سال بعد از مرگ اسکندر، سلوکوس سوریه و آسیاي صغیر را تصرف کرد و خود را فاتح خواند. ب) اردشیر سوم، آخرین فرمانرواي هخامنشی که بعد از داریوش
سوم، بر تخت شاهی نشست، تدبیر و درایت شاهان هخامنشی را نداشت.

الف) رشادت هاي آریوبرزن هم نتوانست جلوي پیشرفت سپاه مقدونی به تخت جمشید را بگیرد و این شهر توسط اسکندر به آتش کشیده شد. ب) آخرین پادشاه هخامنشی
داریوش سوم بود که در نزدیک دامغان به قتل رسید در حالی که از برابر اسکندر گریخته بود.

الف) کورش به خاطر شخصیت انسانی اش همواره مورد تحسین و تکریم بود و همین امر موجب شهرت فوق العادة وي شد. ب) آرامگاه گوماته مغ در شوش است که وي از
سران خاندان هاي بزرگ پارسی بود و قسمت هایی از غرب و شمال غرب را به قلمرو خود افزود.

چه عاملی باعث گردید که اسپانیا در سده هاي  و  م. به یکی از نیرومندترین کشورهاي اروپایی تبدیل شود و کدام مورد از کشورهایی که  94

در اواسط قرن  وارد عرصۀ رقابت هاي استعماري شدند، نمی باشد؟

طال و نقرة غارت شدهۀ بومیان آمریکا - انگلستان منابع عظیم قارة آمریکا - هلند

طال و نقرة غارت شدة بومیان آمریکا - آلمان منابع عظیم قارة آمریکا - فرانسه

1617

16

 

َربَض در کدام دوره بیش از ادوار پیشین گسترش یافت و علت آن چه بود و تصویر زیر مربوط به کدام اثر تاریخی است؟  95

غزنویان - سیاست توسعه طلبی حاکمان - برج طغرل در نیشابور

سلجوقیان - رشد تجارت و افزایش جمعیت شهرها - برج طغرل در ري

غزنویان - رشد تجارت و افزایش جمعیت شهرها - برج میل در ري

سلجوقیان - سیاست توسعه طلبی حاکمان - برج میل در نیشابور

کدام گزینه پاسخ صحیح سئواالت زیر است؟  96
الف) شاخص ترین شعراي عصر صفوي چه کسانی بودند؟

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

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

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

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

الف) صائب تبریزي ـ وحشی بافقی ب) ابن اثیر ـ اسکندر بیک منشی ج) اذان گویان مساجد

کتاب ..................  و اثر معماري  ..................  هر دو مربوط به دوره ایلخان  ..................  می  باشند.  97

زبدة التواریخ- محراب مسجد جامع اصفهان- الجاتیو غازان  نامه- کاخ و معبدي بودایی در خوي- غازان

 مجمع  االنساب- ارگ علیشاه در تبریز- ابوسعید
شهنشاه  نامه- مسجد بی  بی خانم سمرقند- تیمور
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زبدة التواریخ- محراب مسجد جامع اصفهان- الجاتیو

 مجمع  االنساب- ارگ علیشاه در تبریز- ابوسعید
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به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟  98
الف) کدام امپراتوري موجب تبادل بیشتر فرهنگ و تمدن در بین النهرین شد؟

ب) کدام امپراتور مقام پادشاهی را هدیه اي از جانب خداوند به خود می پنداشت؟
پ) مسئولیت ادارة امور اداري، مالی و قضایی در مصر برعهدة کدام مقام بود؟

ت) در کدام دوره از تاریخ مصر چرخ کوزه گري اختراع شد؟

الف) امپراتوري سارگن ب) حمورابی پ) وزیر ت) دورة آغازین مصر الف) امپراتوري حمورابی ب) سارگن پ) فرعون ت) دورة آغازین مصر

الف) امپراتوري سارگن ب) حمورابی پ) کارگزار کل کشور ت) پادشاهی قدیم الف) امپراتوري حمورابی ب) سارگن پ) فرعون ت) پادشاهی قدیم

در مورد اولین اقدام شاه اسماعیل براي مقابله با دشمنان خارجی نمی توان گفت:  ..................  99

بعد از فراهم آوردن وحدت سیاسی و جغرافیایی ایران به وقوع پیوست.

متوجه ازبکان که مشغول قتل و غارت مردم خراسان بودند، شد.

علت واقعی آن، نگرانی و ترس شاه اسماعیل از حکومت قدرتمند همسایه بود.

به دنبال آن پیروزي، بخش وسیعی از سرزمین هاي شرق تحت حاکمیت صفویان درآمد.

در کدام مورد براي اولین بار به قوم مادي ها اشاره شده است و حکومت ماد در زمان فرمانروایی چه کسی به اوج قدرت خود رسید؟  100

سالنامه هاي شاهان آشوري - هووخشتر سنگ نوشته هاي تخت جمشید - دهیوك

سالنامه هاي شاهان آشوري - دهیوك سنگ نوشته هاي تخت جمشید - هووخشتر

منظور از جهان متجدد .................. است و در این جهان داوري درباره ي فرصت ها و محدودیت هاي جهان اجتماعی به تمایالت افراد و گروه  هاي  101
متفرق سپرده می شود از این روند به عنوان .................. یاد می شود.

غرب بعد از رنساس - زوال معنا و عقالنیت ذاتی غرب پیش از رنسانس - زوال معنا و عقالنیت ابزاري

غرب بعد از رنسانس - زوال معنا و عقالنیت ابزاري غرب پیش از رنسانس - زوال معنا و عقالنیت ذاتی

پیامدهاي غیرارادي کنش انسانی .................. در بسیاري از موارد آدمیان کنش هاي خود را با توجه به .................. و ما در صورتی از گفتار باز  102
می مانیم که .................. و انسان ها با توجه به .................. آن را انجام می دهند.

کنش نیستند که الزم باشد کنش گري آن ها را اراده کند – پیامدهاي ارادي و غیر ارادي آنها را انجام می دهند – آگاهی خود نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم –
معناي کنش خود

قطعی است یعنی حتما انجام می شود – پیامدهاي غیرارادي آ نها انجام می دهند – هدف خود را از بیان یک جمله ندانیم – هدف کنش خود

به اراده ي افراد انسانی بستگی ندارد – پیامدهاي طبیعی آن ها انجام می دهند – هدف خود را از بیان یک جمله ندانیم – هدف کنش خود

احتمالی است یعنی ممکن است انجام بشود یا نشود – پیامدهاي ارادي آن انجام می دهند – آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم – معناي کنش خود

حدود قلمرو واقعی هر جهان اجتماعی .................. و حق و باطل بودن عقاید، ارزش ها، هنجارها و کنش ها براساس ..................  103

دستخوش تغییر می شود - آگاهی یا جهل مردم جهان هاي اجتماعی مختلف نسبت به آن ها تعیین نمی شود.

ثابت است - آگاهی یا جهل مردم جهان هاي اجتماعی مختلف تعیین می شود.

براساس کنترل اجتماعی است - توجه یا بی توجهی مردم جهان هاي اجتماعی مختلف نسبت به آن ها تعیین می شود.

همواره ثابت است - خواست و اراده ي افراد تعیین می شود.

کدام یک از موارد زیر نادرست است؟  104

جهان اجتماعی را انسان خلّاق و آگاه پدید آورده است.

گاهی، نوعی جهان اجتماعی شکل می گیرد که مبتنی بر تبعیض نژادي است.

انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود، صرفًا موجودي پذیرنده است.

تنوع اراده و اختیار انسان ها، سبب پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف می شود.
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به ترتیب تفاوت هایی که به حوزة نمادها و هنجارها باز می گردد از چه نوع تفاوت هایی است و کدام عبارت در ارتباط با علل تفاوت هاي جهان  105
اجتماعی نادرست است؟

تفاوت هاي میان جهان هاي اجتماعی - رفتار موجودات زنده به غیر از انسان ناآگاهانه یا غریزي است.

تفاوت هاي درون یک جهان اجتماعی - انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود موجودي منفعل و پذیرنده است.

تفاوت هاي میان جهان هاي اجتماعی - همسانی آگاهی و معرفت انسان و نیز اراده و اعتبار آن سبب پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف شده است.

تفاوت هاي درون یک جهان اجتماعی - جهان اجتماعی را انسان خالق و آگاه پدید می آورد.

به ترتیب هر یک از موارد زیر در چه صورتی رخ خواهند داد؟  106
«ناتوانی جهان اجتماعی در صحبت کردن در خصوص حق یا باطل بودن عقاید و ارزش ها»، «گسستن از حق، گام برداشتن به سوي باطل» و «نزدیک شدن

قلمرو آرمانی جهان اجتماعی به قلمرو واقعی آن»

محدود کردن علم به دانش تجربی - داوري ارزش هاي اجتماعی با روش هاي تجربی - عمل کردن مردم براساس ارزش ها

معتبر ندانستن عقل و وحی به عنوان روش علمی - داوري ارزش هاي اجتماعی با روش هاي تجربی - ایمان آوردن به ارزش هاي حقیقی

معتبر ندانستن عقل و وحی به عنوان روش علمی - عدم شناخت ارزش هاي حقیقی - عمل کردن مردم براساس ارزش ها

محدود کردن علم به دانش هاي تجربی - عدم شناخت ارزش هاي حقیقی - ایمان آوردن به ارزش هاي حقیقی

صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر دربارة امر به معروف و نهی از منکر در کدام گزینه بیان شده است؟  107
الف) داراي سطوح یکسانی است.

ب) در تمام موارد همگانی و به عهدة همۀ افراد جامعه است.
پ) به روش هاي مختلف صورت می گیرد.

ت) در فرایندهاي جامعه پذیري و کنترل اجتماعی نقش مهمی دارد.

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

هر کدام از عبارت هاي زیر پیامد چیست؟  108
- بازتولید جهان اجتماعی با مشکل مواجه می شود.

- تشویق افراد توسط جهان اجتماعی

روش هاي مناسب براي کنترل اجتماعی نداشته باشد - افرادي که مطابق قواعد و ارزش هاي جهان اجتماعی عمل کنند.

دوام و بقاي جهان اجتماعی تهدید می شود - افرادي که مطابق عقاید و ارزش هاي جهان اجتماعی عمل کنند.

روش هاي مناسب براي جامعه پذیري نداشته باشد - افرادي که به میزان کمتري به عقاید و ارزش هاي جهان اجتماعی عمل کنند.

در معرض آسیب هاي بیشتري قرار می گیرد - افرادي که به میزان کمتري به عقاید و ارزش هاي جهان اجتماعی عمل کنند.

با توجه به هویت ایرانی کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟  109

هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم توحیدي و آمیخته با اساطیر بود.

در شاهنامه فردوسی هویت ایرانی آمیخته با هویت توحیدي و اساطیري است.

پس از اسالم هویت ایرانی عناصر اساطیري خود را کنار گذاشت.

زبان ایرانی به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در گسترش سرزمین هاي جهان اسالم، به عنوان زبان دوم جهان اسالم معرفی شد.

با توجه به عبارت هاي زیر موارد مربوط به کنش رعایت حیا به ترتیب در کدام گزینه به درستی ارائه شده است؟  110
 احساس پاکی روح

تشویق اجتماعی
حفظ حریم زن و مرد در وسیله نقلیه عمومی

 

  پیامدهاي غیرارادي  پیامدهاي اراديکنش
 وابسته به ارادة دیگري   وابسته به ارادة کنشگر  

جبالف رعایت حیا  

ج - الف - ب الف - ج - ب الف - ب - ج ج - ب - الف
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 در کدام گزینه به درستی ارائه شده است؟

  پیامدهاي غیرارادي  
 وابسته به ارادة دیگري  

ج

ج - الف - ب
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به ترتیب در هرکدام از جمله هاي زیر کدام یک از ویژگی هاي کنش انسانی محور اصلی شکل گیري کنش است؟  111
الف) فرزاد پس از متوجه شدن تأثیر مصرف مشروبات الکلی تصمیم به متوقف کردن استفادة آن می گیرد و الکل را ترك می کند.

ب) محمد به قصد رسیدن به موقع به ایستگاه قطار تاکسی دربستی می گیرد.
پ) مرضیه به دلیل آنکه زبان فرانسه را بلد نیست نمی تواند فرانسه صحبت کند.

ت) رضا در مجلس شوراي دانش آموزي به نشانۀ اعتراض می ایستد

ارادي بودن کنش - هدف دار بودن کنش - آگاهانه بودن کنش - معنادار بودن کنش

هدف دار بودن کنش - آگاهانه بودن کنش - ارادي بودن کنش - معنادار بودن کنش

معنادار بودن کنش - ارادي بودن کنش - هدف دار بودن کنش - آگاهانه بودن کنش

معنادار بودن کنش - آگاهانه بودن کنش - هدف دار بودن کنش - ارادي بودن کنش

در کدام گزینه دو بخش اول مربوط به ویژگی هاي جهان دنیوي و بخش آخر به یکی از انواع جهان هاي معنوي اشاره دارد؟  112

فرهنگی که عقاید و ارزش هاي آن مربوط به همین جهان است. – همۀ ظرفیت ها و استعدادهاي انسان را در خدمت کمال و شکوفایی دنیوي و اخروي او به کار می گیرد. –
محصول انحراف بشر از فرهنگ دنیوي است.

به دو نوع سکوالر و اساطیري تقسیم می شود. – همۀ ظرفیت ها و خواسته هاي معنوي انسان را به فراموشی می سپارد. – به خداوندگاران و قدرت هاي طبیعی قائل است.

همۀ ظرفیت ها و استعدادهاي انسان را در خدمت دنیا به کار می گیرد. – تعداد کمی از عقاید و ارزش هاي آن مربوط به همین جهان است. – محصول انحراف بشر از فرهنگ
توحیدي است.

عقاید و ارزش هاي آن مربوط به همین جهان است – ظرفیت ها و خواسته هاي معنوي انسان ها را به فراموشی می سپارد. – مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود.

کدام گزینه در خصوص هویت اجتماعی جوامع مختلف صحیح نیست؟  113

هر جهان اجتماعی بنا به هویت خود با نوع خاصی از هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است.

در جهان معنوي اسالم طبیعت به عنوان موجودي زنده، آیت و نشانۀ خداوند محسوب می شود.

هویت اخالقی و الهی نمی تواند با هویت دنیوي جهان متجدد سازگاري داشته باشد.

ویژگی هایی مانند تبرج، توکل و شکر و رضاي الهی با هویت روانی و اخالقی معنوي سازگار است.

به ترتیب هر یک از تغییرات هویتی نمونه هاي زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟   114
- مهندس احمدي فرزند یک کارگر فصلی است که از پس از مدتی همکاري در یک پروژة ساخت و ساز، به سرپرستی آن پروژه می رسد.

- رضا فرزند یک پزشک است که پس از قبول نشدن در دانشگاه، از سرپرستی تیم شناي باشگاهش هم برکنار می شود.
- محمدعلی فرزند یک فرد الکلی است که پس از مدتی به مدیریت یک سازمان مهم می رسد.

تحرك صعودي میان نسلی - تحرك نزولی درون نسلی - تحرك صعودي درون نسلی

تحرك نزولی درون نسلی - تحرك صعودي درون نسلی - تحرك نزولی درون نسلی

تحرك صعودي میان نسلی - تحرك نزولی میان نسلی - تحرك صعودي میان نسلی

تحرك صعودي درون نسلی - تحرك نزولی میان نسلی - تحرك صعودي میان نسلی

عبارت هاي زیر را به ترتیب از جهت درست و غلط بودن مشخص نمائید:  115
- قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روي یکدیگر گشوده اند و مرز آن ها براساس نگرش مردم تغییر می کند.

- اولین شرط بقاي هر جامعه، اقتصاد آن است.
- شناخت شهودي، از راه مشاهدة حسی و استدالل عقلی به دست نمی آید.

- مارکسیسم، ناظر به اندیشه هاي اقتصادي مارکس است.

د - غ - غ - د غ - غ - غ - د غ - غ - د - غ غ - د - غ - د
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- قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روي یکدیگر گشوده اند و مرز آن ها براساس نگرش مردم تغییر می کند.
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این جمله که «از لقمان حکیم پرسیدند؛ حکمت از که آموختی؟ گفت: از نابینایان که تا جاي نبینند پاي ننهند!» به چه چیزي اشاره دارد؟  116

کنش انسان برخالف فعالیت سایر مخلوقات معنادار است.

کنش به آگاهی انسان وابسته است. یعنی تا اراده و خواست انسان نباشد، انجام نمی گیرد.

کنش انسان همراه با آثار و پیامدهایی است که شناخت این آثار و پیامدها از اهمیت زیادي برخوردار است.

بدون آگاهی هم کنش صورت می گیرد.

به ترتیب نوع پیامد هریک از کنش هاي زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟  117
الف) بینش شخصی با مطالعه کتاب افزایش می یابد.

ب) فردي هر روز اخبار را دنبال می کند و اکنون در تحلیل سیاسی شرکت می کند.
ج) فردي به خاطر صدقه دادن به نیازمندان مورد تحسین سایرین قرار می گیرد.

د) علی به احمد سالم کرد، ولی احمد جواب سالمش را نداد.

الف) ارادي وابسته به ارادة کنشگر ب) ارادي وابسته به ارادة دیگري ج) غیرارادي د) ارادي وابسته به ارادة کنشگر

الف) غیرارادي ب) ارادي وابسته به ارادة دیگري ج) ارادي وابسته به ارادة دیگران د) ارادي وابسته به ارادة دیگري

الف) ارادي وابسته به ارادة کنشگر ب) غیرارادي ج) غیرارادي د) ارادي وابسته به ارادة کنشگر

الف) غیرارادي ب) ارادي وابسته به ارادة کنشگر ج) ارادي وابسته به ارادة دیگران د) ارادي وابسته به ارادة دیگران

کدام گزینه به ترتیب پاسخ سؤاالت زیر را بیان می کند؟  118
- اساس تعامل جهان اجتماعی با طبیعت و بدن آدمی چیست؟

- نمودار مقابل نشانۀ چیست؟ جهان نفسانی  جهان اجتماعی
- حق و باطل بودن الیه هاي جهان اجتماعی چگونه شناخته می شود؟

هویت جهان اجتماعی - ترشح بیش از اندازه غده تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می شود. - با روش هاي حسی و تجربی

سازگاري هر نوع هویت جهان اجتماعی با هر نوع هویت طبیعی - یک انسان باتقوا جهانی را تغییر می دهد. - با روش ها و علوم تجربی

هویت جهان اجتماعی- یک انسان باتقوا جهانی را تغییر می دهد. - با علم متناسب با همان الیه

تمایز جهان اجتماعی از جهان طبیعت و بدن آدمی - جهان اجتماعی مانع شکوفایی برخی از اخالقیات می شود - علوم مبتنی بر عقل و وحی

کدام گزینه در مورد قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی درست و در رابطه با برخورد جهان هاي اجتماعی در مورد هویت نادرست است؟  119

ارزش هایی که ممکن است در عمل نادیده گرفته شوند، قلمرو واقعی و ارزش هایی که مردم به آن ها عمل می کنند، قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را تشکیل می دهند. - انسان در
جهان سکوالر و دینی هر نوع تصرفی را براي بهره برداري بیشتر از طبیعت انجام می دهد.

قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روي هم گشوده اند. هر اندازه مطابق ارزش ها عمل شود، به همان اندازه آرمان ها وارد قلمرو واقعی جهان اجتماعی می شوند. - انسان در
جهان سکوالر و دینی هر نوع تصرفی را براي بهره برداري بیشتر از طبیعت انجام می دهد.

ارزش هایی که ممکن است در عمل نادیده گرفته شوند، قلمرو واقعی و ارزش هایی که مردم به آن ها عمل می کنند، قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را تشکیل می دهند. - در جوامع
سرمایه داري، هویت افراد بیش تر به توان اقتصادي آن ها وابسته است.

قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روي هم گشوده اند، هر اندازه مطابق ارزش ها عمل شود، به همان اندازه آرمان ها وارد قلمرو واقعی جهان اجتماعی می شوند. - در جوامع
سرمایه داري، هویت افراد بیش تر به توان اقتصادي آن ها وابسته است.
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قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روي هم گشوده اند، هر اندازه مطابق ارزش ها عمل شود، به همان اندازه آرمان ها وارد قلمرو واقعی جهان اجتماعی می شوند. - در جوامع
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هریک از عبارات زیر به ترتیب با کدام مورد در ارتباط است؟  120
- محور شکل گیري اقتصاد سرمایه داري

- کمپانی هند شرقی
- درون زایی در عین برون گرایی

سود - ابزار هویت زدایی - مبادلۀ تولید داخلی با کشورهاي دیگر به طور متعادل

رفع نیاز انسان ها - نابودي شیوه هاي اقتصادي غیرسرمایه دارانه - طی مسیر پیشرفت بدون توجه به دشمنی هاي بیرونی و موانع درونی

سود - نابودي شیوه هاي اقتصادي غیرسرمایه دارانه - طی مسیر پیشرفت بدون توجه به دشمنی هاي بیرونی و موانع درونی

رفع نیاز انسان ها - ابزار هویت زدایی - مبادلۀ تولید داخلی با کشورهاي دیگر به طور متعادل

هرگاه بدانیم قضیه ي «بعضی الف ب نیست» کاذب است، می توانیم درباره ي صدق یا کذب قضایاي «بعضی ب الف است»، «هیچ الف ب نیست» و  121
«بعضی الف ب است» به ترتیب بگوییم:

صادق ـ قابل تشخیص نیست ـ صادق قابل تشخیص نیست ـ کاذب ـ قابل تشخیص نیست

صادق ـ کاذب ـ صادق قابل تشخیص نیست ـ کاذب ـ صادق

هر گاه بدانیم که قضیه ي «هر الف غیر ب است» صادق است، در مورد صدق یا کذب قضایاي «بعضی غیر ب الف است»، «هیچ غیر ب الف نیست»  122
و «بعضی الف غیر ب است»، به ترتیب می توان گفت:

صادق است ـ کاذب است ـ قابل تشخیص نیست قابل تشخیص نیست ـ قابل تشخیص نیست ـ صادق است

صادق است ـ کاذب است ـ صادق است قابل تشخیص نیست ـ کاذب است ـ قابل تشخیص نیست

کدام مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  123
«تعریف یک مفهوم مجهول با استفاده از مفاهیم ناشناخته، امکان پذیر .................. »

نیست؛ زیرا در آن صورت معرِّف (تعریف گر) و معرَّف (تعریف شده) مساوي نیستند.

است، به شرط آن که از چند مفهوم معلوم هم استفاده شود.

است، به شرط آن که یک مفهوم درونی هم وجود داشته باشد.

نیست؛ بنابراین بررسی سایر شرایط چنین تعریفی بی معنا است.

دو  قضیه اي که بتوان از صدق یکی کذب دیگري را نتیجه گرفت و بالعکس و بتوان از کذب جزیی، کذب کلی را نتیجه گرفت نه بالعکس و  124
بتوان از کذب یکی صدق دیگري را نتیجه گرفت نه بالعکس به ترتیب چه نسبتی با هم دارند؟

تضاد – تناقض – تداخل تناقض – تداخل تحت تضاد – تداخل تضاد – تداخل – تناقض تناقض – تداخل – تداخل تحت تضاد

تعریف باید جامع باشد؛ یعنی ..................  125

مفاهیم بی ارتباط را در برنگیرد. مصادیق متعددي نداشته باشد.

محتواي مفهوم را به طور کامل در برگیرد. افراد معرَّف (تعریف شده) خارج از آن قرار نگیرند.

کدام تعریف تحلیلی از نوع سلسله اوصاف نیست؟  126

خفاش/ پستاندار / پروازکننده / در شب به شکار رونده آب/ مایع شفاف/ بی رنگ/ بی بو

قضیه/ لفظ مرکب تام خبري مربع/ شکل/ چهار ضلع مساوي/ عمود بودن اضالع مجاور به یکدیگر

کدام گزینه تعاریف ناصحیح «نه جامع و مانع» و «جامع و نه مانع» را نشان می دهد؟  127

20

ن
ی نظام جدید 11 بهم

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
www.alirezaafshar.org



تعاریف شیعه به «مسلمانان قائل به  امام» و پرنده به «حیوانی که پرواز می کند» به ترتیب کدام شرایط از یک تعریف صحیح را ندارند؟  128

مانع نیست – جامع نیست جامع نیست – مانع نیست جامع نیست – جامع نیست مانع نیست – مانع نیست

12

در کدام یک از گزینه هاي زیر، دچار مغالطۀ «تعمیم شتاب زده» نشده ایم و این مغالطه مربوط به کدام یک از انواع استدالل است؟  129

نظرسنجی از یک دبیرستان و تسري نتیجۀ آن به همۀ دبیرستان هاي کشور - استقرا

نظرسنجی از چند شغل و تسري نتیجۀ آن بر تمامی اصناف کشور - تمثیل

به دست آوردن آمار از  آزمایشگاه و تسري آن به  آزمایشگاه - استقرا

بررسی قد  هزار نفر از مردم ایران و تعمیم آن به کل مردم کشور - تمثیل

170200

10

اگر تعریفی «جامع باشد، ولی مانع نباشد یا اینکه نه جامع باشد، نه مانع» نسبت میان مفهوم مورد تعریف و تعریف به ترتیب چگونه خواهد بود؟  130

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

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

کدام یک از عبارات زیر باعث حیرت فلسفی نمی شود؟  131

انسان در چگونه جهانی زندگی می کند؟ من کیستم؟

سرآغاز جهان از کجاست؟ عناصر متشکلۀ جهان طبیعت چیست؟

آغاز تفکر فیلسوفانه در کدام یک از موارد زیر ذکر نشده است؟  132

پرسشگري درك عظمت سوال هایی همچون «راز مرگ چیست؟»

فهمیدن اهمیت سؤال هایی همچون «من کیستم؟» ورود به وادي حیرت 

کدام یک از موارد زیر تفاوت فیلسوف با دیگران را بیان می کند؟  133

در مسائل بنیادین فلسفی می اندیشند و نظر می دهند. دانستن دالیل برخی از باور هایش 

داشتن باورهایی نا منظم و پیوسته تفکر دربارة مسائل فلسفی به نحو جدي

سقراط معتقد بود رسالتش را خداوند به چه صورت بر عهدة وي گذاشته است؟  134

با نداهاي غیبی و در رویا  توسط دوستش کرفون به صورت الهام

با استفاده از شهود و در بیداري توسط سروش معبد دلفی و در رویا

کدام یک از گزینه هاي زیر کامال درست آمده است؟  135

سقراط با کمک اقسام جدل و فن سخنوري به نشر اندیشۀ خود می پرداخت.

سقراط چهرة برجستۀ منطق در طول تاریخ است.

علت هم نشینی سقراط با تهی دستان و توان گران جذب جوانان و متنبه کردن آن ها بود.

افالطون مبارزة سقراط با سوفسطائیان را به تصویر کشیده است.

کدام مورد از جمله اتهاماتی نیست که مخالفان دیرین سقراط به او نسبت می دادند؟  136

سقراط جوانان را گمراه می سازد و آن ها را از آیین پدرانشان بازمی گرداند. سقراط رفتاري خالف دین در پیش گرفته است.

سقراط در پی آن است که به اسرار آسمان و اعماق زمین دست یابد. سقراط باطل را حق جلوه می دهد و این کار را به دیگران می آموزد.

این اتهام که سقراط .................. را نمایندة قشر .................. اظهار می کند.  137

ماه را سنگ می داند - شاعران خدایی که همه به آن اعتقاد دارند انکار می کند - شاعران

در پی گمراهی جوانان است - شاعران رفتاري خالف دین در پیش گرفته است - خطیبان

رابطۀ حقیقت و واقعیت به ترتیب همانند کدام یک از موارد زیر است؟  138

وجود انسان در خارج و ماهیت آن در ذهن وجود و ماهیت انسان در ذهن

ماهیت انسان در ذهن و انسان موجود در خارج وجود انسان در خارج و انسان موجود در خارج
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سقراط در پی آن است که به اسرار آسمان و اعماق زمین دست یابد.

در پی گمراهی جوانان است - شاعران

وجود انسان در خارج و ماهیت آن در ذهن

ماهیت انسان در ذهن و انسان موجود در خارج
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کدام مورد از زمینه هاي همکاري فلسفه با منطق است؟  139

بررسی مسائل زندگی و درونی زدودن مغالطات از باورها

پرسش از هستی ها به ویژه هستی هاي ذهنی پرداختن به جنبه هایی از دین و جهان

در عبارت هاي زیر که مربوط به دفاعیات سقراط در دادگاه است، چند عبارت درست وجود دارد؟  140
الف) سقراط معتقد بود که چون نادانی افراد مختلف را به آنها نشان می  دهد، آن ها گمان می کنند او داناست.

ب) سقراط می گفت که من دانا نیستم.
ج) در نظر سقراط، داناي حقیقی فقط خداست.

د) راز سروش معبد دلفی که روزي به سقراط گفته بود که او داناترین مردم است، این بود که او می دانست نادان است.
هـ) سقراط در دادگاه گفت که ممکن نیست که صفات و امور مربوط به انسان را بپذیرد، ولی منکر وجود انسان باشد. او از این استدالل براي اثبات جهان

پس از مرگ استفاده کرد.

5432

علم روان شناسی همانند سایر علوم تجربی چند هدف عمده را دنبال می کند و نظریه هاي علوم تجربی را براساس چه مواردي می سنجند؟  141

چهار مورد - تجربه پذیري و پژوهش پذیري سه مورد - عینی و تجربی بودن

سه مورد - براساس سطح صوري و تجربی چهار مورد - سودمندي و کاربردپذیري

142  .................. بین احساس، توجه و ادراك آن قدر سریع است که ما آن را نادیده می گیریم.

فاصلۀ زمانی فاصلۀ مکانی وسعت اختالف

علی و امیر چند روز پیش در حال عبور از خیابان بودند، به طور تصادفی چند خودرویی را که براي فروش در نمایشگاه اتومبیل بودند را دیدند،  143
و به صحبت دربارة مدلی خاص از آن ها پرداختند. چند روز بعد امیر قصد بحث دربارة اتومبیلی را داشت که چند روز قبل مشاهده کرده بود ولی قادر به
یاد آوردن نام آن اتومبیل نبود(با اینکه اطالعات آن در ذهن او موجود بود) تا اینکه علی به او کمک کرد تا نام آن را به یاد آورد. کدام گزینه بیانگر نام

این پدیده در روان شناسی است؟

خوگیري محرومیت حسی  پدیدة نوك زبانی     آماده سازي        

هفتۀ گذشته زهرا، سحر و زیبا را به خانه اش دعوت کرده بود. هر سه در حال انجام تکالیف درسی شان بودند که بوي کیک خوشمزه اي که مادر  144
زهرا براي عصرانه پخته بود در فضاي خانه پیچید. هر سه نفر به یکدیگر نگاه کردند و با هم گفتند به به چه بوي خوبی می آید. خواهر زهرا که از اتاقش
بیرون آمد پرسید: این بوي خوش براي چیست؟ سحر که همچنان مشغول انجام تکالیف خود بود سر خود را باال نیاورد ولی زهرا و زیبا سر خود را باال
آوردند و زهرا در پاسخ گفت: بوي کیک خوشمزه اي است که مادر پخته است. در این مثال به ترتیب احساس، توجه و ادراك توسط کدام یک از این سه

نفر صورت گرفته است؟

زهرا و زیبا - سحر و زیبا - زیبا هر سه نفر - زهرا و زیبا - زهرا زهرا و زیبا - سحر و زیبا - زهرا هر سه نفر - زهرا  و سحر - سحر

حسن  ساله براي خرید کفش به برادرش حسین که  سال دارد کفش مرغوب با ظاهري ساده و قیمت بسیار باالتر را نشان داد؛ با وجودي  145
که حسن، مزایاي آن کفش را براي برادرش توضیح داد ولی انتخاب حسین، کفشی بود که صرفًا ظاهر زیبایی داشت؛ به ترتیب:

الف) علت انتخاب متفاوت حسن و حسین مربوط به چیست؟
ب) مفاهیم روان شناختی این دو تصمیم گیري حسین و حسن را به ترتیب چه می نامند؟

الف) نوع پردازش آنها، ب) پردازش ادراکی - پردازش مفهومی الف) نوع شناخت آنها، ب) شناخت عالی - شناخت پایه

الف) رشد اجتماعی آنها، ب) استقالل - وابستگی الف) نوع پردازش آنها، ب) پردازش مفهومی - پردازش ادراکی

1711

هر یک از موارد زیر به ترتیب به کدام نوع حافظه با توجه به نوع اطالعات مربوط است؟  146
الف) در عملیات فتح المبین چه مناطقی از کشور عزیز ما آزاد شد؟

ب) کالس تاریخ دیروز در اثر فوت ناگهانی مدیر مدرسه مریم لغو شد.
پ) تفاوت ادراك عقلی و ادراك شهودي

معنایی- معنایی- رویدادي رویدادي-معنایی- معنایی معنایی- رویدادي- معنایی رویدادي- رویدادي- معنایی
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الف) نوع پردازش آنها، ب) پردازش ادراکی - پردازش مفهومی

الف) رشد اجتماعی آنها، ب) استقالل - وابستگی

معنایی- معنایی- رویدادي
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به دلیل رعایت مسائل اخالقی و نیز پیچیدگی پژوهش هاي مربوط به انسان، .................. در روانشناسی همواره با محدودیت هایی مواجه است.  147

توصیف و تبیین فرآیند جست و جوي با قاعده و نظام دار براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین

گزینه هاي  و  13روش علمی

از منظر پیامبر گرامی اسالم، در کدام دوره باید با فرد به منزلۀ مشاور رفتار کرد؟  148

نوجوانی کودکی دوم کودکی اول طفولیت

گزینۀ نادرست را مشخص کنید.  149

در ظرفیت حافظه هیچ محدودیتی وجود ندارد.

افرادي که در محاکم، به عنوان شاهد، شهادت می دهند از هر نوع خطاي حافظه مصون هستند.

هر کس از حافظه اش بیشتر استفاده کند، دیرتر از دیگران دچار اختالالت حافظه می شود.

نوزادان در اولین روز تولد قادر به تشخیص بوي مادرانشان از سایر افراد هستند.

با توجه به توصیف زیر، صداي حمید، گفتۀ محمد و نگاه سعید و محمد نشان دهندة کدام یک از مفاهیم زیر است؟ محمد، حسن و سعید در حال  150
مطالعه هستند. حمید صدا می زند: بچه ها چه کار می کنید؟ محمد و سعید سرشان را باال آورده و نگاه می کنند. محمد می گوید : چقدر داد می زنی؟

احساس ـ توجه ـ محّرك محّرك ـ ادراك ـ احساس محّرك ـ ادراك ـ توجه احساس ـ ادراك ـ توجه

کدام یک از گزینه هاي زیر به ترتیب در مورد حافظه کوتاه مدت و بلند مدت صحیح می باشد؟  151

رمزگردانی حسی همراه با توجه - ظرفیت گنجایش محدود ظرفیت گنجایش نامحدود - رمزگردانی ندرتًا معنایی

ظرفیت گنجایش محدود - رمزگردانی عمدتًا معنایی رمزگردانی حسی صرف - ظرفیت گنجایش نامحدود

در کدام یک از گزاره هاي زیر، بیانگر خطاي ادراکی «مولر - الیر» می باشد؟  152

هر اندازه حجم یک شی ء بیشتر باشد، انتظار داریم که آن شئ سنگین تر باشد.

از بین دو خط عمودي و افقی هم اندازه، خط عمودي بلندتر به نظر می آید.

دو خط مایل با شیب معکوس در دو طرف دو پاره خط موازي مساوي، پاره خط باالیی را بلندتر نشان می دهد.

از میان دو خط هم اندازه که یکی از آن ها به دو پیکان واگرا و دیگري به دو پیکان همگرا منتهی می شود، خط اولی بلندتر ادراك می شود.

به ترتیب هریک از عبارت هاي زیر اشاره به کدام یک از روش هاي جمع آوري اطالعات در روان شناسی دارد؟  153
الف) از نتایج این روش باید با احتیاط استفاده کرد.

ب) این روش بسیار وقت گیر بوده و نیازمند آموزش هاي ویژه است.
ج) این روش باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوري شخصی باشد.

الف) آزمون، ب) مصاحبۀ نظام دار، ج) مشاهده الف) پرسش نامه، ب) مصاحبۀ بدون نظام، ج) مصاحبه

الف) پرسش نامه، ب) مصاحبۀ بدون ساختار، ج) مشاهده الف) آزمون، ب) مصاحبۀ ساختاریافته، ج) مصاحبه

به ترتیب صحیح و غلط بودن هریک از عبارات زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟  154
- همۀ افراد یک خود آرمانی و یک خود واقعی دارند.

- منتهی شدن اخالق به شناخت، در گرو تبدیل شدن شناخت به عقاید فرد است.
- ایده آل هاي فرد مانند هنرمند یا فیلسوف شدن، خود آرمانی او را شکل می دهند.

- رؤیاپردازي در نوجوانی مسئله اي غیرطبیعی است که منجر به افت عملکرد تحصیلی و سایر عملکردهاي او می شود.

ص - غ - غ - ص غ - ص - ص - غ ص - غ - ص - غ غ - ص - غ - ص
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- رؤیاپردازي در نوجوانی مسئله اي غیرطبیعی است که منجر به افت عملکرد تحصیلی و سایر عملکردهاي او می شود.

ص - غ - غ - ص
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به ترتیب هریک از مثال هاي زیر اشاره به کدام یک از پیامدهاي تغییرات شناختی در نوجوانان دارد و با توجه به توصیه هاي مربوط به این  155
پیامدها، درست یا نادرست بودن عمل والدین هرکدام از این نوجوانان در کدام گزینه مشخص می شود؟

الف) رضا نسبت به نظرات فرزندان خاله اش درمورد او به شدت حساس است و واکنش زیادي نشان می دهد. پدر و مادر رضا در تمامی شرایط حساس
بودن او را به وي متذکر می شوند و از او عیب جویی می کنند.

ب) مرضیه در انجام هریک از کارهاي روزانۀ خود دچار تردید می شود؛ حتی در حل مسائل ساده اي نظیر جابه جایی با اتوبوس یا تاکسی دچار تردید
است. مادر او سعی می کند روش هاي صحیح و کارآمد تصمیم گیري را به او یاد دهد و در مصادیق ورود نکند.

ج) زهرا گمان می کند که استعداد و هوش خیلی زیادي دارد و می تواند نفر اول مسابقات المپیاد شود. حال آن که هیچ یک از منابع المپیاد را مطالعه نکرده
است. پدر و مادر او محاسن و معایب او و جامعه را براي او توضیح می دهند تا به او کمک کنند.

الف) احساس منحصربه فرد بودن اغراق آمیز – درست ب) حساسیت نسبت به انتقاد دیگران – نادرست ج) مشکل در تصمیم گیري روزمره – درست

الف) حساسیت نسبت به انتقاد دیگران – نادرست ب) مشکل در تصمیم گیري روزمره – درست ج) احساس منحصربه فرد بودن اغراق آمیز – درست

الف) حساسیت نسبت به انتقاد دیگران – نادرست ب) مشکل در تصمیم گیري روزمره – درست ج) احساس منحصربه فرد بودن اغراق آمیز – نادرست

الف) احساس منحصربه فرد بودن اغراق آمیز – درست ب) حساسیت نسبت به انتقاد دیگران – درست ج) مشکل در تصمیم گیري روزمره – نادرست

کدام یک از گزینه هاي زیر در ارتباط با شناخت نادرست می باشد؟  156

در شناخت عالی، استدالل به انواع مختلف تفکر، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیري تقسیم می شود.

متخصصان به فرآیندهایی همچون توجه، ادراك و حافظه «شناخت پایه» می گویند.

حل مسئله و تصمیم گیري مبتنی بر پردازش مفهومی، کارآمدتر از تصمیم گیري مبتنی بر پردازش ادراکی است.

هرچه از شناخت پایه به سوي شناخت عالی پیش می رویم، عمل پردازش پیچیده تر می شود.

کدام ویژگی، بیشتر تابع رسش یا پختگی است؟  157

کسب مهارت حل مسئله کنترل هیجانات رشد اجتماعی زبان آموزي

به ترتیب هریک از موارد زیر مربوط به کدام هدف علم روان شناسی می باشد؟  158
الف) در روان شناسی تجربی سعی می شود چرایی و مهم ترین علل بروز پدیده مطالعه شود.
ب) روان شناسان در این هدف سعی می کنند تحت تأثیر پیش داوري شخصی قرار نگیرند.

ج) روان شناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی، در این اهداف با دشواري هاي زیادي روبه روست.

توصیف - تبیین - پیش بینی و کنترل پدیده ها تبیین- توصیف- توصیف و تبیین پدیده ها

تببین - تبیین - توصیف و تبیین پدیده ها تبیین - تبیین - پیش بینی و کنترل پدیده ها

کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟  159
الف) صفات انسان از چه طریق به ارث برده می شوند؟

ب) منظور از رشد در دورة کودکی چه بازه اي از زمان عمر انسان است؟
ج) موضوع مورد مطالعۀ روان شناسان در روان شناسی رشد چیست؟

د) رشد انسان از چه زمانی شروع می شود؟

الف) کروموزوم ها، ب) از زمان تولد تا  سالگی، ج) مطالعۀ خصوصیات دوران کودکی، د) از زمان تشکیل نطفه

الف) کروموزوم ها، ب) از زمان تولد تا  سالگی، ج) مطالعۀ علمی انسان از زمان انعقاد نطفه تا پایان زندگی،  د) از زمان تشکیل نطفه

الف) رسش، ب) از زمان تولد تا  سالگی، ج) مطالعۀ خصوصیات دوران کودکی، د) زمانی که اسپرم پدر، تخمک مادر را بارور می کند.

الف) پختگی، ب) از زمان تولد تا  سالگی، ج) مطالعۀ علمی انسان از زمان انعقاد نطفه تا پایان زندگی، د) زمانی که اسپرم پدر، تخمک مادر را بارور می کند.

7 6

12 11

12 11

7 6

متن زیر به کدام یک از فنون بهسازي حافظه اشاره نکرده است؟  160
«دانش آموزي براي یادگیري بهتر مطالب درسی، قبل از تدریس دبیر، پیش مطالعه می کند. او سعی می کند تا مطالب را دسته بندي کرده و با مثال هاي

مناسب آن ها را به خاطر بسپارد.»

بسط معنایی ساماندهی مطالب تمایزبخشی روش پس خبا
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الف) رسش، ب) از زمان تولد تا  سالگی، ج) مطالعۀ خصوصیات دوران کودکی، د) زمانی که اسپرم پدر، تخمک مادر را بارور می کند.

الف) پختگی، ب) از زمان تولد تا  سالگی، ج) مطالعۀ علمی انسان از زمان انعقاد نطفه تا پایان زندگی، د) زمانی که اسپرم پدر، تخمک مادر را بارور می کند.
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 1

در عبارت  از  فاکتور می گیریم و سپس مخرج مشترك می گیریم

متوسط
 2

)  ضرب می کنیم ( حاصل  می باشد و تغییري در طرفین ایجاد نمی کند.) طرفین تساوي را در عبارت (

متوسط
حقوق تکنسین را  در نظر می گیریم.  3

 حقوق مهندس  (حقوق تکنسین)  = حقوق مهندس

(حقوق مدیربخش)   (حقوق مدیربخش)    حقوق مهندس

حقوق مدیربخش  

 حقوق  تکنسین + حقوق  مهندس + حقوق  مدیربخش

سخت
در معادله ي  اگر  باشد، معادله جواب حقیقی ندارد.  4

از بین اعداد داده شده در گزینه ها، فقط  در نامعادله ي   صدق می کند.
سخت

براي پیدا کردن دامنه ي تعریف توابع رادیکالی با فرجه ي زوج کافی است زیر رادیکال را بزرگتر مساوي صفر قرار دهیم؛ در این تابع دو رادیکال با فرجه ي زوج  5
وجود دارد که عبارت زیر هر کدام را باید بزرگتر مساوي صفر قرار دهیم.

اکنون باید از جواب هاي  و  اشتراك بگیریم:

  1 2 3   

سخت
» به ازاي هر مقدار حقیقی از  » هر خط موازي محور عرض ها نمودار را در یک نقطه قطع می کند، پس تابع است. در ضابطۀ مربوط به گزینۀ « در نمودار گزینۀ «  6
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1 2 3

» به ازاي هر مقدار حقیقی از  » هر خط موازي محور عرض ها نمودار را در یک نقطه قطع می کند، پس تابع است. در ضابطۀ مربوط به گزینۀ « در نمودار گزینۀ «

2 2 0 2 2 1

2 0 22 2 2 2
2

» به ازاي هر مقدار حقیقی از  » هر خط موازي محور عرض ها نمودار را در یک نقطه قطع می کند، پس تابع است. در ضابطۀ مربوط به گزینۀ « » به ازاي هر مقدار حقیقی از 3در نمودار گزینۀ « » هر خط موازي محور عرض ها نمودار را در یک نقطه قطع می کند، پس تابع است. در ضابطۀ مربوط به گزینۀ « در نمودار گزینۀ «
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) تابع نیست، چون زوج مرتب هاي » از هر عضو  فقط یک پیکان خارج شده، پس تابع است ولی جدول ( فقط یک مقدار براي  یا همان   به دست می آید، پس تابع است. در نمودار ِون گزینۀ «

( متمایز  و  فقط عضو اولشان با هم برابر است. (توجه کنید که  و 
متوسط

ابتدا نمودار تابع چند ضابطه اي را رسم می کنیم، به ازاي  نمودار تابع یک سهمی است که رأس آن روي مبدأ قرار دارد و به ازاي  نمودار تابع خطی  7
است که از مبدأ می گذرد و نیمساز ناحیه دوم است.

x

y

4

2

11- 2- 2-3-
1

3
4 y 4=

B A

همان طور که از نمودار مشاهده می کنید خط  نمودار تابع را در نقطۀ  و  قطع می کند که طول این نقاط به ترتیب برابر  و  است. لذا فاصلۀ این دو نقطه از یکدیگر
برابر است با:

سخت
باید بررسی کنیم به ازاي کدام مقدار  تساوي  برقرار نیست. به بررسی تک تک گزینه ها می پردازیم:  8

پس به ازاي  مقدار دو تابع یکسان نخواهد بود.

متوسط
با توجه به تعریف قدر مطلق داریم:  9

y

x

 

سخت
 10

،  را قرار می دهیم: ابتدا  را به دست می آوریم یعنی  به جاي 
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سخت
، جواب هاي معادلۀ  هستند: طول نقاط تالقی خط  و منحنی   11

چون  جواب معادلۀ  می باشد، پس در آن صدق می کند:

سخت
 12

 نکته تستی: ریشه گزینه ها را اگر در عبارت بگذاریم، اگر باقیمانده صفر شد، یعنی عبارت بر آن بخش پذیر است!

 در عبارت صدق کرد پس گزینۀ صحیح  است.
سخت

 13

سخت
 14

از روش  معادله مورد نظر را حل می کنیم.

سخت
 15

 مساحت مثلث

 مساحت مستطیل

 مساحت مربع کوچک

 مساحت مربع بزرگ

مساحت قسمت هاي رنگی  مساحت مربع بزرگ  مساحت قسمت باقی مانده

سخت
با توجه به اینکه  عضو  و  پس باید مقادیر  در هر دو ضابطه یکسان باشد.  16
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 مساحت مثلث

 مساحت مستطیل

 مساحت مربع کوچک

 مساحت مربع بزرگ

مساحت قسمت هاي رنگی  مساحت مربع بزرگ  مساحت قسمت باقی مانده
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حال با قرار دادن در ضابطۀ تابع داریم:

 حال مقادیر  و  را محاسبه می کنیم.

سخت
باتوجه به اینکه ضابطۀ تابع به ازاي  تابع ثابت صفر است و براي  مقدار تابع مضربی از   است در نتیجه به ازاي   رابطۀ تابع را به   17

صورت  در نظر می گیریم پس ضابطۀ تابع به صورت    است.

متوسط
 18

 و   

 به طور کلی اگر  یک مجموعۀ  عضوي و  یک مجموعۀ  عضوي باشد، در این صورت از مجموعۀ  به مجموعۀ  تعداد  تابع مختلف قابل تعریف است. در این مسئله  و 

، پس:

 تابع در مجموع قابل تعریف است.
متوسط

 19
ابتدا نمودار مختصاتی مربوط به افزایش حقوق کارمندان را رسم می کنیم.

20
18

12
10

1 2 4

میزان افزایش برحسب درصد

S
S

S

1
2

3

حقوق بر حسب میلیون تومان

حال مساحت نمودار را در هر قسمت مخص می کنیم.
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اگر میزان افزایش حقوق کمتر از  باشد یعنی حقوق اولیۀ شخص کمتر از یک میلیون تومان است. اگر بین  و  باشد، حقوقش بین یک تا دو میلون تومان و اگر بین  تا 

 باشد حقوق بین  تا  میلیون و در غیر این صورت بیشتر از  میلیون تومان است.

افزایش حقوق  تومان بوده است یعنی بین  و  پس حقوق بین  تا  میلیون تومان بوده است.

اگر حقوق این کارمند را  تومان در نظر بگیریم، پس میزان افزایش حقوق برابر است با:

سخت
معادلۀ درجۀ دوم  وقتی داراي دو ریشۀ حقیقی متمایز است که  باشد.  20

»  و  مختلف العالمت می باشند. در صورتی که  و  مختلف العالمت باشند، آنگاه  می شود و شرط برقرار است که با توجه به گزینه ها تنها در گزینۀ «

در سایر گزینه ها  نمی شود.

تذکر: در معادلۀ درجه دوم در شرایطی ممکن است که  باشد ولی  و  مختلف العالمت نباشند.
متوسط

با وام دادن بخشی از پول هایی که متعلق به دیگران است، پول تحریري منتشر می شود.  21
متوسط

 22

 رشد تولید

 رشد قیمت
 

سخت
وقتی که در بازار، قیمت تعادلی پایین تر بیاید، کمبود عرضه به وجود می آید. در سطح  قیمت پایین تر از  ریال و در ردیف قیمت هاي  ( ریال) و  (  23

 ریال) بازار با کمبود عرضه رو به رو است.
سخت

زمانی که تقاضا  واحد است قیمت کاال بایستی صفر باشد.  24
سخت

در قیمت هاي باالتر از تعادل چون مازاد عرضه داریم قیمت ها کاهش می یابد.  25
متوسط

هر قدر تعداد تولیدکنندگان کم تر باشد امکان سازش بین آن ها بیش تر است و به ضرر مصرف کنندگان است.  26
متوسط

هر یک از موارد سوال به ترتیب الف: خدمات، ب: کاالي مصرفی – کاالي واسطه اي، ج: کاالي بادوام، د: کاالي سرمایه اي، هـ: کاالي لوکس و تجملی می باشد.  27
متوسط

 28
  نرخ مرگ و میر نوزادانشاخص ها 

(در هر هزار تولد)
  امید به 

زندگی (سال) 
    نرخ باسوادي

بزرگساالن (به درصد)   
    تولید ناخالص داخلی سرانه

  ( (به دالر  ثابت سال  کشورها

حدود نروژ
موزامبیک

ایران

سخت
 29

واحد پولی  =  ×   = ارزش مسکوکات

 ارزش مسکوکات در دست مردم +ارزش اسکناس هاي در دست مردم = میزان نقدینگی

ارزش سپرده هاي غیردیداري +ارزش سپرده هاي دیداري+واحد پولی  =  +  +  = میزان نقدینگی

111 21 2

1 2 3244

200000 200000 180000 3800001 1 2

200000 180000 240000 6200001 2 3

5600001 21 2 324

2000000 5600001 2
12

100

380000 2000000 560000
12

100

200000 180000 2000000 1500000
12

100
3500000

020

03

0

0

3210 3000 210

3300 3210 90

سال
(اول (سال پایھ

دوم
سوم

بر حسب قیمت ثابت
3000
3300
3750

بر حسب قیمت جاری
3000
3210
3420

25011003

200

90

2011

2٫381٫610062448

61٫555٫150٫61070

14٫475٫484٫315090

متوسط امید بھ زندگی در آغاز تولد

سال 60٫5
80٫5

 نرخ مرگ و میر

نفر 1000 نوزادان در ھر
89٫4

6

 متوسط درصد نرخ باسوادی

(بھ طور متوسط) بزرگساالن
57٫1

100  نزدیک بھ

گروه کشورھا

کشور با توسعھ انسانی ضعیف 43
کشور با توسعھ انسانی زیاد 49

80720
1
9

114034080720

29
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واحد پولی  =  ×   = ارزش مسکوکات

 ارزش مسکوکات در دست مردم +ارزش اسکناس هاي در دست مردم = میزان نقدینگی

ارزش سپرده هاي غیردیداري +ارزش سپرده هاي دیداري+واحد پولی  =  +  +  = میزان نقدینگی

متوسط امید بھ زندگی در آغاز تولد

سال 60٫5
80٫5

واحد پولی  =  ×   = ارزش مسکوکات720واحد پولی  =  ×   = ارزش مسکوکاتواحد پولی  =  ×   = ارزش مسکوکات80واحد پولی  =  ×   = ارزش مسکوکات
1
9

ارزش سپرده هاي غیردیداري +ارزش سپرده هاي دیداري+واحد پولی  =  +  +  = میزان نقدینگی720ارزش سپرده هاي غیردیداري +ارزش سپرده هاي دیداري+واحد پولی  =  +  +  = میزان نقدینگیارزش سپرده هاي غیردیداري +ارزش سپرده هاي دیداري+واحد پولی  =  +  +  = میزان نقدینگی80ارزش سپرده هاي غیردیداري +ارزش سپرده هاي دیداري+واحد پولی  =  +  +  = میزان نقدینگیارزش سپرده هاي غیردیداري +ارزش سپرده هاي دیداري+واحد پولی  =  +  +  = میزان نقدینگی340ارزش سپرده هاي غیردیداري +ارزش سپرده هاي دیداري+واحد پولی  =  +  +  = میزان نقدینگیارزش سپرده هاي غیردیداري +ارزش سپرده هاي دیداري+واحد پولی  =  +  +  = میزان نقدینگی1140ارزش سپرده هاي غیردیداري +ارزش سپرده هاي دیداري+واحد پولی  =  +  +  = میزان نقدینگی
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ارزش سپرده هاي دیداري(جاري) + ارزش مسکوکات در دست مردم +ارزش اسکناس هاي در دست مردم= حجم پول در گردش

 واحد پولی  =  +  +  =  حجم پول در گردش

 =  + ارزش سپرده هاي غیردیداري?واحد پولی  = ارزش سپرده هاي دیداري+ ارزش سپرده هاي غیردیداري

واحد پولی  =  –  = ارزش سپرده هاي غیردیداري?
ارزش سپرده ي پس انداز + ارزش سپرده ي مدت دار= ارزش سپرده هاي غیردیداري

-  = ارزش سپرده ي پس انداز ?ارزش سپرده ي پس انداز + =  ?  = واحد پولی 
سخت

 30
میزان حجم پول ـ میزان نقدینگی = میزان سپردة غیر دیداري

واحد پولی 

 میزان سپردة پس انداز

  میزان سپردة مدت دار

میزان سپردة مدت دار + میزان سپردة پس انداز = میزان سپردة غیر دیداري

 

واحد پولی   میزان سپردة پس انداز   

واحد پولی  میزان سپردة مدت دار

میزان سپردة دیداري 

واحد پولی  میزان سپردة دیداري  
میزان سپردة غیر دیداري + میزان سپردة دیداري = بدهی بانک به مشتریانش

واحد پولی  بدهی بانک به مشتریانش 
سخت

 31
متوسط

 32

میزان افزایش تولید در سال موردنظر میزان تولید در آن سال به قیمت پایه   میزان تولید در سال پایه 

میزان افزایش قیمت ها (تورم) در سال موردنظر میزان تولید در آن سال به قیمت جاري  میزان تولید درهمان سال به قیمت ثابت 

سخت
 33

  

   

  

  

   

     

   

متوسط
مجموع ارزش هاي افزوده همیشه با قیمت نهایی برابر خواهد بود.  34

8555580720

34055340

28555340

165120285120285

5500 2500 3000

2

3000
2

3000 2000
3
2

3000 2
3

2000

1000
2000

2
2500 1000

2500 1000 1500

1500 3000 4500

میزان افزایش تولید در سال دوم 4990 4320 670 میلیارد لایر

میزان افزایش تولید در سال سوم 5410 4320 1090 میلیارد لایر

میزان افزایش قیمت ھا در سال دوم 5200 4990 210 میلیارد لایر

میزان مصرف ھر خانوار 3 200 600 وات

میزان مصرف کل خانوارھا 600 19 000 000 11 400 000 000 وات 11 400 مگاوات

الف

میزان مصرف ھر خانوار 2 200 400 وات

میزان صرفھ جویی ھر خانوار 600 400 200 وات

میزان صرفھ جویی کل خانوارھا 200 19 000 000 3 800 000 000 وات 3 800 مگاوات

ب
4
5

ظرفیت تولید برق نیروگاه 11 400 ظرفیت تولید برق نیروگاه
11 400 5

4
14 250 مگاوات

ج میزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه 100
3 800

14 250
26٫66 درصد

30
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میزان صرفھ جویی ھر خانوار 600 400

میزان صرفھ جویی کل خانوارھا 200 19 000

ب
4
5

ظرفیت تولید برق نیروگاه 11  11  400  400  

ج میزان افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه
3

14
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متوسط
تعداد فروشندگان و خریداران در بازار رقابتی به قدري زیاد است که در عمل هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکل گیري قیمت تأثیرگذار و «قیمت گذار»  35

نیستند. (انواع بازار)
سخت

الف) عرضه و قیمت رابطۀ مستقیم دارد پس  باید از  کمتر باشد.  36

تقاضا و قیمت رابطۀ معکوس دارد پس  باید از  بیشتر باشد.
ب) در حالت مازاد تقاضا، قیمت افزایش یافته تا به تعادل برسد.

) بیشتر باشد. ج) در قیمت  در وضعیت مازاد عرضه، قیمت باید از تعادل (
سخت

- در قیمت  (عرضه و تقاضا برابر است) یعنی  است.  37

- قیمت  باالتر از قیمت تعادلی است پس بازار با مازاد عرضه روبه رو است.

- قیمت  کم  تر از قیمت تعادلی است، کمبود عرضه است پس قیمت ها افزایش می یابد.

باید  ریال افزایش یابد.
سخت

الف)  کیلو برنجی که به مصرف خانوار رسیده است چون از بازار عبور نکرده است در تولید کل جامعه محاسبه نمی شود.  کیلو برنج دیگر که به فروش  38

رسیده است با قیمت  تومان در تولید کل جامعه حساب می شود:

 کیلو شیرینی برنجی نیز جزء تولید کل جامعه حساب می شود:

 پس در کل، ارزشی که باید در تولید کل جامعه از روش هزینه اي محاسبه شود، برابراست با:

 ب) کاالي واسطه اي که در جامعه تولید شده است،  کیلو برنجی است که تبدیل به شیرینی شده است:

سخت
براي تبدیل  و  از رابطۀ روبرو داریم:  39

سخت
الف) هنگامی که در بازار مازاد تقاضا وجود داشته باشد، قیمت کاال در حال افزایش خواهد بود تا به سطح قیمت تعادلی برسد.  40

ب) هنگامی که قیمت کاال در بازار باالتر از سطح قیمت تعادلی باشد، مازاد عرضه به وجود می آید. زیرا در قیمت هاي باالتر تولیدکنندگان انگیزة بیشتري براي تولید دارند، ولی مازاد عرضه و به
فروش نرفتن کاال سبب کاهش قیمت می شود.

پ) تولیدکنندگان،  واحد کاال عرضه کرده اند، ولی فقط  واحد آن توسط مصرف کنندگان خریداري شده است.
سخت

،  و  جزء ادبیّات غنایی است. بیت گزینه ي  جزء ادبیّات حماسی و بیت هاي گزینه هاي   41
سخت

» از ویژگی هاي سبک خراسانی است. » و جمله ي اول گزینه ي « » از ویژگی هاي ادبی سبک خراسانی است. / گزینه ي « »: و جمله ي دوم گزینه « گزینه ي «  42
متوسط

هرچه زمان می گذشت، آمیختگی زبان فارسی با واژگان عربی بیش تر می شد؛ زیرا در مدارس آن عهد، عمدتًا تحصیل علوم دینی و ادبی، میّسر بود، به همین سبب  43
شاعران و ادیبان، بیش از هر چیز با زبان و ادبیات عربی آشنا می شدند.

سخت
هر چیزي که ذهن ما را به پویایی درآورد، متن است.  44

متوسط
«جوهر» در معناي گوهر و «خالب» در معنی «لجن زار» و «منجالب» از کاربردهاي کهن هستند.  45

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: جناس: نی، وي/ سجع: نفیس و خسیس/ تضاد: نفیس( ارزشمند)، خسیس( پست و فرومایه) گزینۀ «

»: در برخی جمالت حذف فعل دیده می شود. گزینۀ «

»: نویسنده (سعدي) در این حکایت تمثیلی بر این عقیده است که «گوهر» چون ذاتًا ارزشمند است، اگر در لجن زار هم بیفتد، ارزش ذاتی خود را از دست نمی دهد و کنعان، پسر نوح، با گزینۀ «
این که پیامبر زاده بود اما چون از خود هنري نداشت، اصل و نسبش فایده اي نداشت.

متوسط
پیام نهایی حکایت، نکوهش حرص و طمع انسان هاي بخیل و خسیس است.  46

بررسی سایر گزینه ها:

ـَـ ش: متمم) »: حرف «را» (در جملۀ اول) معادل «براي» است. / گفتندش: به او گفتند (ـ گزینۀ «

»: برخی واژگان عربی: بخیل، مصلحت، ختم، قرآن، بذل، قربان، ُمصحف و ... / حذف فعل: ختم قرآنی کنی یا بذل قربانی (کنی) / قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان (است). گزینۀ «

1400 500 400 300 تومان200 قیمت نھایی

40

35

400400

600500

700

500

100

5050

2500

50 2500 125 000 تومان
100

100 4000 400 000 تومان

125 000 400 000 525 000 تومان
100

100 2500 250 ارزش کاالی واسطھ ای000 تومان

خارجی ھای مقیم کشور مردم خارج نشین

650 45 655 40

6030

2123

1323

1

2

4

1

2
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 ارزشمند است، اگر در لجن زار هم بیفتد، ارزش ذاتی خود را از دست نمی دهد و کنعان، پسر نوح، با

صحف و ... / حذف فعل: ختم قرآنی کنی یا بذل قربانی (کنی) / قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان (است).
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»: سجع: قرآنی، قربانی - زبان، جان / کنایه: در گل ماندن  گرفتار شدن / جناس: سر، زر گزینۀ «
متوسط

» تشکیل شده است. » از تکرار چهار بار « مصراع گزینۀ «  47
تشریح گزینه هاي دیگر:

  :« گزینۀ «

  :« گزینۀ «

   :« گزینۀ «
متوسط

»،  هجاي کوتاه وجود دارد. (هر مصراع چهار هجاي کوتاه) در بیت صورت سوال و بیت گزینۀ «  48
َج / ِب / َو / َن / َج / َج / ِش / َن

»: ِت / َد / ِك / َو / ِك / َد / ِك / َد ( هجاي کوتاه) گزینۀ «
هجاهاي کوتاه در سایر گزینه ها:

»: ِد / ِد / ِر/ َق/ ِر/ ِر / ُت / ِي / ِش / ِر ( هجاي کوتاه) گزینۀ «

»: ِز / ِم / ِر / ِب / َد / ِن ( هجاي کوتاه) گزینۀ «

»: َد / َس / ِي / َك / َك / ِب / ِن / َز / ِب / ِت / َم / ِل / َپ / ِد / ِن / َز ( هجاي کوتاه) گزینۀ «
متوسط

شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب موجب رو به افول نهادن اقدامات فرهنگی سامانیان شد.  49
متوسط

این مورد از ویژگی هاي فکري مهم سبک خراسانی است.  50
سخت

»: صامت «د» گزینۀ «  51

» هر دو مصراع واج آرایی دارد، پاسخ درست است. » هم واج آرایی وجود دارد اما واج آرایی نسبی است و با توّجه به اینکه در گزینه « » و « یقینًا در گزینه هاي «
سخت

در این گزینه، «سجع» وجود ندارد.  52
بررسی سایر گزینه ها:

»: خیلی – سیلی گزینۀ «

»: مرقّع – مرّصع گزینۀ «

»: نی – وي گزینۀ «
سخت

در این گزینه انواع نثر با دوره هایش مطابقت دارد.  53
سخت

در این گزینه ردیف طوالنی تر است که از ویژگی هاي ادبی سبک عراقی است؛ در حالی که وجود ردیف و قافیه هاي ساده در بقیۀ گزینه ها ویژگی ادبی سبک  54
خراسانی است.

سخت
تشریح موارد نادرست:  55

ب) منظومۀ درخت آسوریک، اصلی پارتی دارد.
پ) زبان فارسی با کنار گذاشتن برخی از صداهاي زبان عربی، الفباي آن را پذیرفت.

سخت
تقطیع صحیح گزینه هاي دیگر:  56

- ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی: 

- زنجیر زلفش هر طرف دیوانه وارم می کشد: 

- گرچه من خود ز عدم خرم و خندان زادم: 
سخت

نثر به کار رفته در موارد «الف - ب - ت» فنی است.  57
نثر موارد «پ - ث» موزون است.

سخت
 58

ريَگـِنـمیصشخـِیـماسیـِبـتُـ

نیمراِحیـعُصنـِرثاراَدما

سخت
» کلمات «روایتی - غایتی» است، در این گزینه تنها حرف الحاقی «ي» است. قافیۀ بیت گزینۀ «  59

بررسی سایر گزینه ها:

»: قافیه ها: نچشیدیم - ندیدیم  حروف اصلی «ید» - حروف الحاقی «یم»   مصوت + صامت گزینۀ «

3

3

1

2

4

38

38

110

26

416

2

342

1

2

4

1

2

3

1

2
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ـَ م»   مصوت کوتاه + صامت »: قافیه ها: بچینم - ببینم  حروف اصلی «ین» - حروف الحاقی « گزینۀ «

ـَ م)  مصوت کوتاه + صامت »: قافیه ها: تدبیرم - گیرم  حروف اصلی «یر» - حروف الحاقی ( گزینۀ «
سخت

در میان این ابیات قاعدة قافیه هاي موارد «ب» و «ت» درست نوشته شده است.  60
صورت صحیح گزینه هاي «الف» «پ» «ث»: 

الف) کلمات قافیه: بار - عیار (حروف اصلی: ار)  قاعدة  - ردیف: بیا

ـَ ت)  قاعدة  - ردیف: ها پ) کلمات قافیه: دولت - ظلمت ( حروف اصلی: 

ث) کلمات قافیه: شیدا - یکتا (حروف اصلی: ا)  قاعدة  - حروف الحاقی: یی
سخت

 61
سخت

دامنه هاي منطقه ي کوهستانی البرز، معموًال به سمت شمال و یا جنوب است و در آن دره هاي وسیع و عمیقی وجود دارد.  62
سخت

الف)عمیق ترین نقطه ي دریاچه ي ارومیه در شمال غربی آن است.  63
ب) از جمله دالیل  اهمیت دریاچه ي ارومیه، وجود جزایر متعدد در آن است که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است و همچنین در اطراف دریاچه، امالح و رسوباتی است که براي درمان امراض

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

سخت
از آن جا که جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت هاي محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست.  64
فناوري هاي جدید، انسان را قادر به بهره برداري از اعماق زمین کرده و میزان دسترسی انسان را گسترش داده است و در نتیجه محیط طبیعی را به محیط جغرافیایی تبدیل کرده است. در هر
مکان، پدیده هاي مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبۀ خود از هم تأثیر می پذیرند؛ در یک روستا خاك، آب، سرمایه و نیروي انسانی آن بر نوع اشتغال آن اثر می گذارد و

بالعکس، این روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.
توضیح نکات درسی: 

مکان و روابط متقابل انسان با محیط از مهم ترین مفاهیم اساسی دانش جغرافیا هستند.
متوسط

یکی از راهکارهاي حفاظت از نواحی ساحلی: حفاظت از تپه هاي ماسه اي، تثبیت تپه هاي ماسه اي از طریق کشت گیاهان سازگار با محیط روي آنها، انتقال ماسه از  65
نواحی دیگر به ساحل و ایجاد تپه هاي ماسه اي مصنوعی.

سخت
پس از جنگ جهانی دوم، کشورهاي سرمایه داري و در رأس آن ها آمریکا براي بهره برداري از منابع سرزمین هاي دیگر و همچنین جلوگیري از گسترش  66

کمونیسم، وارد مرحلۀ جدید و تازه اي شدند و آن مرحله صدور سرمایه - عالوه بر صدور کاال بود.
سخت

سیاست ها و تصمیماتی که حکومت یک کشور در زمینۀ اقتصاد، اشتغال و توزیع درآمد اتخاذ می کند و همچنین نوع برنامه ریزي و بودجه اي که به نواحی مختلف  67
کشور اختصاص می دهد، بر توزیع امکانات و تجهیزات در نواحی مختلف اثر می گذارد. در نتیجه، ممکن است توزیع امکانات مناسب و عادالنه یا به دور از عدالت باشد و چشم اندازها و فضاهاي

جغرافیایی متفاوتی ایجاد شود.
سخت

- برقراي نظم و امنیت از وظایف ادارة سازه یا ساختار انسانی است و پیشگیري از جنگ از وظایف بخش روابط خارجی است. بررسی گزینۀ نادرست:   68
متوسط

سؤال چرا، به علت وقوع پدیده می پردازد مانند تداوم خشکسالی در سال هاي اخیر.  69
سؤال چه موقع، بر روند زمانی موضوعات می پردازد مانند فصل گرم سال.

سؤال چطور، به بررسی سیر تکوین و تحول می پردازد مانند تأثیر قطع درختان و از بین رفتن دریاچه ها در پیدایش ریزگردها و گرد و غبار.
متوسط

موقعیت ریاضی ایران و گستردگی آن در عرض جغرافیایی باعث تنوع اقلیمی و چشم اندازهاي طبیعی شده است.  70
متوسط

رودهاي بسیاري از زاگرس سرچشمه می گیرند. جریان آب در این رودها به علت تغییرات اقلیمی، دچار نوساناتی شده و از حالت منظم به حالت نامنظم و طغیانی  71
تغییر شکل داده است. ریزش هاي جوي شدید، کوه ها را فرسایش می دهد و مواد آن در دسترس این رودها قرار می گیرد. به نظر می رسد طی سه دهۀ اخیر، طغیان در رودهاي حوضۀ زاگرس

بیش از گذشته شده و در پی آن، حمل رسوب توسط رودها به تشکیل شکل هاي جدیدي از ناهمواري ها منجر شده است.
سخت

عبور مراکز کم فشار معموًال هواي ابري و بارانی را به همراه می آورد و مراکز پرفشار، هواي آرام و پایدار را به وجود می آورند. در نقشه هاي هواشناسی مراکز  72

پرفشار با  و مراکز کم فشار با  نمایش داده می شود.
متوسط

 73

 رشد طبیعی جمعیت

سخت

3

4

2

2

1

3

100
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کل جمعیت ھمان سال
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تشریح گزینه هاي نادرست:  74
ب) آن چه امروز دریاي عمان نامیده می شود، در گذشته دریاي مکران نام داشت.

ج) عمق دریاي عمان گاهی تا  متر هم می رسد.
د) این دریا مشاغل گوناگونی از جمله صیادي و پرورش ماهی و میگو را به وجود آورده است.

متوسط
تصویر داده شده مربوط به شهر باستانی بیشاپور است که در شمال غربی کازرون قرار دارد و در زمان ساسانیان از اهمیت ارتباطی مهمی در ایران برخوردار بود.  75

این شهر تا قرن هفتم هجري آباد و مسکونی بود. جنگ و بیماري سبب از بین رفتن این شهر شد.
سخت

در برخی کوهستان ها برف و یخ دائمی وجود دارد. وقتی بارش برف بیش از میزان ذوب آن در سال باشد، برف هاي اضافی طی سالیان دراز انباشته و متراکم می   76

شوند و ضخامت آن ها افزایش می یابد و یخچال ها را پدید می آورند. حرکت یخچال بسته به شرایط و دماي هوا از  سانتی متر تا  متر در روز است.
متوسط

تشریح گزینه هاي نادرست:  77
الف) در این شهرها، یک شبکۀ مستطیل شکل از راه هاي ارتباطی، زمین هاي شهر را به بلوك ها و قطعات همسان تقسیم می کند.

ب) واحد اداري دهستان، دهداري می باشد.
د) ممکن است نقش سکونتگاه در طول زمان تغییر کند یا تکامل و توسعه یابد.

سخت
الف) زیست بوم ها از تعدادي بوم سازگان (اکوسیستم) تشکیل شده اند.  78

ب) گیاه نقش اساسی تري در حیات و بقاي زیست کره دارد زیرا با عمل فتوسنتز غذا تولید می کنند و بیشترین وابستگی را به محیط طبیعی جانوران داشته اند؛ زیرا از نظر مواد غذایی وابسته به
گیاهان هستند.

سخت
تشریح عبارت هاي نادرست:  79

ب) فرهنگ اسالمی در شمال قارة آفریقا رواج دارد.
ت): دین مسیحیت در آسیا ظهور کرد اما امروزه شمال پیروان آن در قاره هاي اروپا، آمریکا، استرالیا و نیوزیلند و کشورهاي مرکزي و جنوبی آفریقا بیش تر است.

سخت
الف) وایتکر، بوم شناس، سال ها پیش در طبقه بندي معروف خود به دو عامل بارش و دما توجه کرد.  80

ب) گودي یک جغرافی دان زیستی است. وي زیست بوم ها را به هشت زیست بوم محدود کرده است. شامل : 1- توندرا 2- تایگاه 3- جنگل هاي پهن برگ منطقۀ معتدل 4- علفزارهاي منطقۀ
معتدل 5 - بیشه زارها و مراتع مدیترانه اي 6- بیابان 7- جنگل هاي بارانی استوایی 8- ساوان

سخت
 81

سخت
 82

سخت
به سرزمین هاي میان دو رود دجله و فرات (واقع در کشور عراق کنونی) بین النهرین گفته می شود.  83

سخت
 84
متوسط

 85
سخت

86  توضیح گزینه هاي نادرست:

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

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

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

یکی از اتفاقات مهم دوران پیش از تاریخ، افروختن آتش و به کار گرفتن آن بود. این اتفاق، تأثیر بسزایی بر ارتباط انسان و ارتباط او با محیط گذاشت.  87
ابداع تیر و کمان ، ابزارهاي ترکیبی، گسترش صید آبزیان و پرندگان مربوط به دورة فراپارینه سنگی (میان سنگی) است.

سخت
زندگی اقتصادي مسلمانان در زمان رسول خدا، ساده بود و پیامبر با اموال محدودي که در اختیار داشت به ادارة امور می پرداخت. از جملۀ این اموال غنایم جنگی،  88

زکات (صدقات) و جزیه بودند.
حضرت محمد (ص) پس از جنگ بدر، شرط آزادي هریک از اسیران باسواد را آموزش خواندن و نوشتن به ده تن از مسلمانان تعیین کرد.

متوسط
داعیان عباسی بدون اسم بردن از فرد خاصی، مردم را به حکومت آل محمد فرا می خواندند. پس از مرگ هشام بن عبدالملک فعالیت شبکۀ تبلیغاتی عباسیان به   89

طرز چشمگیري افزایش یافت.
سخت

بررسی عبارات نادرست:   90
الف) پس از فتح ایران توسط اعراب مسلمان، دفترهاي دیوانی به زبان و خط پهلوي نوشته می شد.

ج) در زمان حکومت بنی امیه، مناطق مختلف ایران تحت فرمان و نظارت والی عراق اداره می شد.
متوسط
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الف) حضرت یوسف (ع) و حضرت موسی (ع) نیز به احتمال بسیار در دوران امپراتوري جدید مردم مصر را به پرستش خداي یگانه دعوت کردند.  91
ب) وقایع پادشاهی میانه: پیشرفت شیوه هاي آبیاري - هجوم هیکسوس ها به مصر.

پ) کاوش هاي باستان شناسی در اوایل سدة بیستم نشان داد که در حدود  سال پیش تمدن پیشرفته اي در کنار رود سند وجود داشته است.

- شرح حال و اقدامات فرعون هاست. - دینی  - ادبی  ت) مصریان با استفاده از نی کاغذي به نام پاپیروس ابداع کردند. شماري از این پاپیروس ها حاوي مطالب: 
سخت

برخی از محققان دورة صفوي را عصر طالیی پارچه بافی ایران شمرده اند. فرش اردبیل که به سفارش شاه تهماسب اول براي پیشکش به مقبرة شیخ صفی الدین  92
اردبیلی، توسط هنرمندان کاشانی بافته شده است، یکی از شاهکارهاي هنري جهان به شمار می رود.

در دورة صفویه پارچه هاي متنوع و گوناگونی مثل ابریشم، مخمل، بافت فلزي (زري بافت) ترمه و قلمکار در کارگاه هاي کاشان، اصفهان، هرات، مشهد، یزد، کرمان و ... بافته می شد.
سخت

تصویر (الف): تندیس آریوبرزن است که با وجود دالوري و رشادت، سپاهیان مقدونی و یونانی به تخت جمشید رسیدند و مشهور است که به دستور اسکندر این  93
شهر به آتش کشیده شد.

تصویر (ب): آرامگاه داریوش سوم در تخت جمشید است که وي از برابر اسکندر گریخته بود و در سال  ق . م . نزدیک دامغان کنونی به قتل رسید.
متوسط

براساس منشوري که پادشاه اسپانیا به کریستف کلمب و سایر کاشفان سرزمین هاي جدید داد، کاشفان ملزم بودند سهم عمده اي از غنایمی را که به دست می   94

آوردند به خزانۀ این پادشاه بپردازند. بدین گونه طال و نقرة غارت شدة بومیان آمریکا، اسپانیا را به یکی از ثروتمندترین کشورهاي اروپایی در سده هاي  و  م. تبدیل کرد.
متوسط

ربض (شهر بیرونی) در دورة سلجوقی بیش از ادوار پیشین گسترش یافت. این اتفاق به دلیل رشد تجارت و افزایش جمعیت شهرها رخ داد و تصویر صورت  95
سؤال مربوط به برج طغرل در ري می باشد.

متوسط
شاعران شاخص عصر صفوي: وحشی بافقی ـ محتشم کاشانی ـ صائب تبریزي   96

ب) مشهورترین آثار تاریخ نگاري دوره صفویان تاریخ: عالم آراي عباسی: اسکندر بیک منشی / احسن التواریخ: حسن بیگ روملو / حبیب السیر: غیاث الدین خواندمیر
ج) مدرسان دستیارانی داشتند که به آنها خلیفه (مبصر) یا ُمعید گفته می شد.

سخت
کتاب مجمع  االنساب و ارگ علیشاه در تبریز و گنبد غفاري در مراغه مربوط به زمان ایلخانان و ابوسعید می  باشد.     97

سخت
الف) سارگن مردمان و اقوامی را که داراي اندیشه، آداب و رسوم، صنعت و هنر گوناگونی بودند، یکپارچه و متحد ساخت و موجب تبادل بیشتر فرهنگ و تمدن  98

در بین النهرین شد.
ب) شیوة حکومتی حمورابی، مبتنی بر قدرت و اختیارات فراوان شاه و اطاعت کامل حاکمان والیت از او بود. وي مقام پادشاهی را هدیه اي از جانب خداوند می پنداشت.
پ) فرعون ها براي ادارة امور کشور، از وزیر یا شخصی با عنوان «کارگزار کل کشور» استفاده می کردند که مسئولیت ادارة امور اداري، مالی و قضایی را برعهده داشت.

ت) در دورة پادشاهی قدیم ساخت اهرام سه گانه شروع و چرخ کوزه گري اختراع شد.
سخت

شاه اسماعیل طی لشکرکشی و جنگ هاي مختلف موجبات وحدت سیاسی و جغرافیایی ایران را فراهم آورد و سپس به مقابله با دشمنان خارجی شتافت. ابتدا  99
ازبکان را که به خراسان یورش آورده و مشغول قتل و غارت مردم آن جا بودند، شکست داد. به دنبال این پیروزي، بخش وسیعی از سرزمین هاي شرق ایران تا رود جیحون تحت حاکمیت صفویان

درآمد.
سخت

براي اولین بار در قرن  ق.م. در سالنامه هاي شاهان آشوري به مادي ها اشاره شده است.  100
حکومت ماد در زمان فرمانروایی هووخشتر (سومین پادشاه مادي) به اوج قدرت خود رسید.

متوسط
منظور از جهان متجدد غرب بعد از رنسانس است. زیرا در چهارصد سال اخیر جهان غرب در این جهان داوري درباره ي فرصت ها و محدودیت هاي جهان  101

اجتماعی را به تمایالت افراد و گروه هاي متفرق سپرد. از این روند به زوال معنا و عقالنیت ذاتی یاد می شود.
متوسط

پیامدهاي غیرارادي کنش انسانی به اراده ي افراد انسانی بستگی ندارد. این دسته از پیامدها کنش نیستند که الزم باشد کنش گري آن ها را اراده کند، بلکه  102
نتیجه ي طبیعی کنش اند، پیامدهاي غیرارادي کنش انسان، قطعی است؛ یعنی حتما انجام می شود ولی پیامدهایی که به اراده ي انسان ها وابسته است. احتمالی است یعنی ممکن است انجام شود و یا
نشود. در بسیاري از موارد آدمیان کنش هاي خود را با توجه به پیامدهاي ارادي و غیر ارادي انجام می دهند. در صورتی از گفتار باز می مانیم که آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آن ها از

دست بدهیم و انسان ها با توجه به معناي کنش خود، آن را انجام می دهند.
متوسط

حدود قلمرو واقعی و آرمانی هر جهان اجتماعی دستخوش تغییر می شود و حق و باطل بودن عقاید، ارزش ها، هنجارها و کنش ها براساس آگاهی یا جهل مردم  103
جهان هاي اجتماعی مختلف به آن ها تعیین نمی شود.

متوسط
انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود، صرفًا موجودي منفعل و پذیرنده نیست، بلکه کنشگري فعال و تاثیرگذار است.  104

متوسط
تفاوت هایی که به حوزة نمادها و هنجارها باز می گردد، از نوع تفاوت میان جهان هاي اجتماعی مختلف نیست؛ بلکه از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان  105
اجتماعی پذیرفته می شود. انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود، صرفًا موجودي منفعل و پذیرنده نیست، بلکه کنشگري فعال و تأثیرگذار است. تنوع آگاهی و معرفت

انسان ها و همچنین تنوع اراده و اختیار آنها، سبب پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف می شود.
سخت

ناتوانی جهان اجتماعی در صحبت کردن در خصوص حق یا باطل بون عقاید و ارزش ها  محدود کردن علم به دانش هاي تجربی و معتبر ندانستن عقل به   106

عنوان روش علمی / گسستن از حق و گام برداشتن به سوي باطل  عدم شناخت ارزش هاي حقیقی / نزدیک شدن قلمرو آرمانی جهان اجتماعی به قلمرو واقعی آن  عمل کردن مردم بر
اساس ارزش ها.
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 موجودي منفعل و پذیرنده نیست، بلکه کنشگري فعال و تاثیرگذار است.

تفاوت هایی که به حوزة نمادها و هنجارها باز می گردد، از نوع تفاوت میان جهان هاي اجتماعی مختلف نیست؛ بلکه از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان
 موجودي منفعل و پذیرنده نیست، بلکه کنشگري فعال و تأثیرگذار است. تنوع آگاهی و معرفت

ناتوانی جهان اجتماعی در صحبت کردن در خصوص حق یا باطل بون عقاید و ارزش ها  محدود کردن علم به دانش هاي تجربی و معتبر ندانستن عقل به 

عنوان روش علمی / گسستن از حق و گام برداشتن به سوي باطل  عدم شناخت ارزش هاي حقیقی / نزدیک شدن قلمرو آرمانی جهان اجتماعی به قلمرو واقعی آن  عمل کردن مردم بر
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سخت
امر به معروف و نهی از منکر داراي سطوح متفاوت می باشد و در برخی مواقع همگانی و به عهدة همۀ افراد جامعه است و در برخی موارد، وظیفۀ سازمان هاي  107

رسمی و حکومتی است.
سخت

- بازتولید جهان اجتماعی با مشکل مواجه می شود.  روش هاي مناسب براي کنترل اجتماعی نداشته باشد.  108

- تشویق افراد توسط جهان اجتماعی  افرادي که مطابق عقاید و ارزش هاي جهان اجتماعی عمل کنند.
متوسط

زبان فارسی به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکري جهان اسالم، از محدودة زبان سیاسی مشترك اقوام ایرانی فراتر رفت و به عنوان زبان دوم جهان  109
اسالم گسترش یافت.

سخت
احساس پاکی روح: پیامد غیرارادي (ج)  110

تشویق اجتماعی: پیامد ارادي وابسته به ارادة دیگري (ب)
حفظ حریم: پیامد ارادي وابسته به اراده کننده (الف)

سخت
الف) ارادي بودن کنش: ممکن است فردي به کاري آگاهی داشته باشد، ولی تصمیم به انجام آن نگیرد.  111

ب) هدف دار بودن کنش: فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود.
پ) آگاهانه بودن کنش: تا آگاهی نباشد کنشی صورت نمی گیرد.

ت) معنادار بودن کنش: انسان ها با توجه به معناي کنش خود، آن را انجام می دهند.
سخت

» قسمت اول و دوم مربوط به جهان دنیوي و ویژگی هاي آن است. قسمت سوم هم به فرهنگ اساطیري که نوعی از جهان معنوي می باشد تعلق در گزینۀ «  112
دارد.

سخت
تبرج از ویژگی هاي جهان معنوي نمی باشد.  113

متوسط
- تحرك صعودي میان نسالی          - تحرك نزولی میان نسالی          - تحرك صعودي میان نسالی  114

سخت
- قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روي یکدیگر گشوده اند و مرز آن ها براساس عمل مردم تغییر می کند. هر اندازه مردم مطابق ارزش ها عمل کنند، به  115
همان اندازه آرمان ها وارد قلمرو واقعی جهان اجتماعی می شوند. اما اگر مردم به ارزش هایی که در قلمرو آرمانی جامعه رعایت آن ها را الزم می دانند، عمل نکنند، قلمرو واقعی از آرمان ها فاصله

می گیرد.
- اولین شرط بقاي هر جامعه، جمعیت آن است.

- انسان عالوه بر شناخت حسی و شناخت عقلی، از شناخت شهودي نیز بهره می برد. شناخت شهودي از راه مشاهدة حسی و استدالل عقلی به دست نمی آید.
- به دیدگاه هاي پایبند به اندیشه هاي سیاسی مارکس، مارکسیسم می گویند.

متوسط
این جمله اشاره به این دارد که هر کنشی آثار و پیامدهایی دارد. همان طور که انسان نابینا تا پیامد نشستن در هر جایی را نداند، آنجا نمی نشیند، انسان هاي  116

عادي نیز تا پیامد کاري را نفهمند، نباید آن را انجام دهند. در نتیجه، شناخت آثار و پیامدهاي کنش اهمیت زیادي دارد.
سخت

الف) افزایش بینش پیامد غیرارادي کنش مطالعه است.  117
ب) شرکت در تحلیل مسائل سیاسی پیامد ارادي وابسته و به ارادة کنشگر است.

ج) مورد تحسین دیگران قرار گرفتن پیامد ارادي ولی وابسته به ارادة دیگران می باشد.
د) جواب سالم علی را دادن پیامدي ارادي است که وابسته به ارادة احمد می باشد.

سخت
سؤال اول  هر جهان اجتماعی براساس هویت خود، با طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند.  118

سؤال دوم  یک انسان باتقوا جهانی را تغییر می دهد.

سؤال سوم  حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی، با علم متناسب با همان الیه شناخته می شود.
سخت

قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روي یکدیگر گشوده اند و مرز آن ها براساس عمل مردم تغییر می کند. هر اندازه مردم مطابق ارزش ها عمل کنند، به  119
همان اندازه آرمان ها وارد قلمرو واقعی جهان اجتماعی می شوند. اما اگر مردم به ارزش هایی که در قلمرو آرمانی جامعه رعایت آن ها را الزم می دانند عمل نکنند، قلمرو واقعی از آرمان ها فاصله

می گیرد.
هر جهان اجتماعی براساس هویت خود با طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند. نگاه دنیوي جهان متجدد و ارزش هاي آن به گونه  اي است که هر دخل و تصرفی را در طبیعت مجاز می داند. در نتیجه

انسان در این جهان هر نوع تصرفی را براي بهره برداري بیش تر از طبیعت انجام می دهد.
سخت

اقتصاد سرمایه داري نه براساس رفع نیاز انسان ها، بلکه بر محور سود شکل می گیرد. از این رو بیش ترین تخریب ها را در طبیعت و منابع طبیعی در پی داشته و  120
در موارد بسیاري با فطرت انسان ها ناسازگار بوده است.

کمپانی هند شرقی انگلیس که با ماهیت اقتصادي و تجاري فعالیت می کرد، عمًال ابزاري براي هویت زدایی و غارت و چپاول دارایی هاي عظیم مردم هند بود و مقاومت مردم هند به رهبري گاندي،
نمونه اي از واکنش به چنین اقداماتی بود.

درون زایی در عین برون گرایی اشاره به اقتصادي دارد که مانند چشمه اي از درون بجوشد و بر تولید داخلی قوي خود متکی باشد، ولی صرفًا براي خود تولید نکند؛ بلکه آن را به صورتی متعادل با
سایر کشورها مبادله کند.

سخت
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هر جهان اجتماعی براساس هویت خود با طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند. نگاه دنیوي جهان متجدد و ارزش هاي آن به گونه  اي است که هر دخل و تصرفی را در طبیعت مجاز می داند. در نتیجه

اقتصاد سرمایه داري نه براساس رفع نیاز انسان ها، بلکه بر محور سود شکل می گیرد. از این رو بیش ترین تخریب ها را در طبیعت و منابع طبیعی در پی داشته و

 ابزاري براي هویت زدایی و غارت و چپاول دارایی هاي عظیم مردم هند بود و مقاومت مردم هند به رهبري گاندي،

 براي خود تولید نکند؛ بلکه آن را به صورتی متعادل با
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سخت

هر الف غیر ب است  بعضی غیر ب الف است، پس صادق است.  122
هیچ غیر ب الف نیست کاذب است، زیرا با بعضی غیر ب الف است متناقض است.

هر الف غیر ب است  بعضی الف غیر ب است، پس صادق است.
سخت

از  جمله قواعد تعریف این است که از مفاهیم و کلماتی استفاده کنیم که براي مخاطب روشن باشد. اگر از کلماتی استفاده کنیم که مبهم تر باشد، آن تعریف،  123
شرایط تعریف درست را نخواهد داشت و بررسی سایر شرایط امکان ندارد.

سخت
در تناقض اگر قضیه اي درست باشد، نقیض آن نادرست است و برعکس. در تداخل اگر قضیه ي جزیی غلط باشد، کلی آن هم نادرست است؛ و نه برعکس. در  124

تداخل تحت تضاد اگر قضیه ي جزیی غلط باشد، تداخل تحت تضاد آن حتما درست است و نه برعکس.
سخت

تعریف باید جامع باشد یعنی باید به گونه اي باشد که به طور کامل همه ي افراد و مصادیق مجهول ما را در بر گیرد.  125
متوسط

در گزینۀ  ابتدا مفهوم عام لفظ مرکب تام آمده است سپس خبري که خاص تر از لفظ مرکب تام است آمده شده است، بدین ترتیب، این تعریف از نوع سلسله  126
اوصاف نیست.

سخت
در تعاریف ناصحیح «نه جامع و مانع» و «جامع و نه مانع» رابطۀ ُمَعرُّف (تعریف گر) و ُمَعرَّف (تعریف شده) هردو عموم و خصوص مطلق است البته با یک تفاوت  127

مهم.
سخت

شیعه: مسلمانان قائل به  امام؛ تعریف «جامعی نیست»، زیرا شامل بقیۀ انواع شیعیان (زیدیه، حنفیه، و...) نمی شود.  128
پرنده: به حیوانی که پرواز می کند، «جامع نیست»؛ زیرا شامل شترمرغ نمی شود.

متوسط
- تعداد نمونه ها نسبت به کل - نمونه ها باید متفاوت و تصادفی باشند و بیانگر همۀ طیف هاي مختلفی باشند که بررسی خواهند شد.  براي استقراي قوي:   129

جامعۀ آماري نسبت مناسبی داشته باشند؛ مانند «به دست آوردن آمار از  آزمایشگاه و تسري آن به  آزمایشگاه». هنگامی که شرایط استفاده از «استقرا» را به درستی رعایت نمی کنیم،
دچار «مغالطۀ تعمیم شتاب زده» می شویم.

متوسط
- اگر تعریفی جامع باشد ولی مانع نباشد، رابطه اش با مفهوم مورد نظر عموم و خصوص مطلق است؛ مانند تعریف مربع به «شکل چهارضلعی».  130

- اگر تعریفی نه جامع باشد و نه مانع، رابطه اش با مفهوم مورد نظر عموم و خصوص من وجه یا تباین است؛ مانند تعریف انسان به حیوان سخنگو.
سخت

عناصر متشکلۀ جهان طبیعت چیست؟ سؤالی فلسفی نیست پس باعث حیرت انسان نیز نمی گردد.  131
متوسط

آغاز تفکر فیلسوفانه درك عظمت و اهمیت این قبیل سؤال ها و ورود به وادي حیرت است. پرسش گري ورود به دنیاي فلسفه و فلسفه ورزي است.  132
سخت

اّوًال فیلسوف دربارة مسائل فلسفی به نحو جّدي فکر می کند؛ ثانیًا با روش درست وارد این قبیل مسائل می شود و پاسخ می دهد.  133
متوسط

«من هیچگاه از بیدار ساختن و سرزنش شما و پند دادن به شما باز نمی ایستم. شما همه جا مرا در کنار خود می یابید... من کسی نیستم که براي پول سخن بگویم  134
یا به خاطر آن سکوت کنم. من هم با تهیدستان و هم با توانگران همنشینم تا از من بپرسند و به سخنان من گوش فرا دهند... این رسالتی است که خداوند با «نداهاي غیبی و در رؤیاها» بر عهدة من

نهاده است.»
سخت

135  افالطون، شاگرد برجستۀ وي این زندگی (زندگی سقراط) را حکایت کرده و مبارزة سقراط را با مغالطه گران، سوفسطائیان به تصویر کشیده است.
بررسی سایر گزینه ها:

. «سوفسطائیان» با کمک اقسام جدل و فن سخنوري به نشر اندیشۀ خود می پرداختند.

. سقراط چهرة برجستۀ «فلسفه» در طول تاریخ است.

. من هم با تهیدستان و هم با توانگران همنشینم تا« از من بپرسند و به سخنان من گوش فرا دهند».
سخت

این گزینه بیانگر اتهامی است که ملتوس به سقراط نسبت داده است، درحالی که سایر گزینه ها بیانگر اتهاماتی است که از دیرباز به سقراط نسبت می دادند.  136
سخت

- گمراهی جوانان - انکار خدایان  ملتوس که نمایندة شاعران بود، به سقراط دو اتهام وارد می کند:   137
سخت

از آنجایی که  واقعیت عبارت است از امور خارج از ذهن و حقیقت به معناي ادراك مطابق با واقع است، پس حقیقت در رابطۀ یک امر ذهنی با یک امر خارجی  138
معنا پیدا می کند. در نتیجه وجود انسان در عالم خارج یک امر واقعی و ماهیت آن در ذهن یک امر حقیقی است.

 تشریح دیگر گزینه ها:

»: تنها ماهیت انسان در ذهن جاي می گیرد، نه وجود او. گزینۀ «

بعضی ب الف است

بعضی الف ب است

عکس مستوی

تحت تضاد

بعضی الف ب است

ھیچ الف ب نیست/ بعضی الف ب نیست

تحت تضاد

تداخل

بعضی الف ب نیست

بعضی الف ب نیست

عکس مستوی

تداخل
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این گزینه بیانگر اتهامی است که ملتوس به سقراط نسبت داده است، درحالی که سایر گزینه ها بیانگر اتهاماتی است که از دیرباز به سقراط نسبت می دادند.

از آنجایی که  واقعیت عبارت است از امور خارج از ذهن و حقیقت به معناي ادراك مطابق با واقع است، پس حقیقت در رابطۀ یک امر ذهنی با یک امر خارجی
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»: وجود انسان در خارج یک امر واقعی و ماهیت آن در ذهن یک امر حقیقی است. لیکن ترتیب آن نسبت به صورت سؤال متفاوت است.  گزینۀ «

»: وجود انسان در خارج و انسان موجود در خارج هر دو به یک معنا و همان امر واقعی است. گزینۀ «

سخت
منطق به دنبال تشخیص مغالطات و خارج کردن آن ها از باورهاست. از سویی، فلسفه از این کارکرد منطق استفاده می کند تا باورهاي فلسفی درست را از  139

مغالطات جدا سازد.
متوسط

تشریح عبارت هاي نادرست:  140
(د): سروش معبد دلفی به کرفون (دوست سقراط) پیام داده بود، نه خود سقراط. هم چنین راز سروش معبد دلفی این بود که به ما بنمایاند تا چه پایه نادانیم.

(هـ): سقراط این استدالل را براي اثبات جهان پس از مرگ نیاورده است؛ بلکه براي اثبات خدا ذکر کرده است و اینکه او به خدا معتقد است.
سخت

هدف علم روان شناسی همانند سایر علوم تجربی، توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل موضوع پژوهش است و نظریه هاي علوم تجربی را براساس سودمندي و  141
کاربردپذیري آن می سنجند.

متوسط
فاصلۀ زمانی بین احساس، توجه و ادراك آن قدر سریع است که ما آن را نادیده می گیریم.  142

سخت
به همۀ چیزهایی که در دامنۀ توجه ما قرار می گیرد آگاهی کامل نداریم، در مثال صورت سؤال موضوع در توجه امیر بوده اما در آن زمان، به آن آگاهی ندارد.  143

این پدیده که نوك زبانی نام دارد را افراد زیادي تجربه کرده اند.
متوسط

احساس توسط هر سه نفر انجام گرفته چون هر سه نفر بوي کیک را استشمام کرده بودند. زهرا و زیبا که سر خود را باال آوردند، توجه کردند و زهرا که پاسخ  144
سؤال خواهرش را داد، ادراك را انجام داده است.

متوسط
کودکان براساس پردازش ادراکی، یعنی ویژگی هاي حسی و فیزیکی، عمل می کنند: مثًال مفید بودن یک کاال را به اندازه و رنگ آن نسبت می دهند، در حالی که  145

پردازش غالب نوجوانان، مفهومی است. نوجوانان فایده مندي یک کاال را براساس ماندگاري، کیفیت و ... می سنجند.
سخت

الف)حافظه معنایی      ب) حافظه رویدادي       پ) حافظه معنایی  146
سخت

) در واقع تعریف روش علمی است. گزینۀ (  147
سخت

نوجوانی  تا  سالگی است. در سخن پیامبر هم فرد در  سال سوم زندگی مانند وزیر و مشاور است که این دوره با دوره ي نوجوانی انطباق بیشتري دارد.  148
سخت

شاهدان هم ممکن است دچار خطاي حافظه باشند.  149
سخت

محّرك  هر چیزي که گیرنده هاي حسی را تحریک می کند.  150

ادراك  معنی و مفهوم و برداشت از محرك توجه شده

توجه انتخاب محرك خاص ار بین محرك هاي پیرامون
سخت

 151
ظرفیت یا گنجایشنوع رمزگردانیمراحل حافظه

اندوزش
زمان بازیابی

انواع حافظه
حدود نیم ثانیهنامحدودحسیحسی

چند دقیقه مادهحسی (همراه با توجه)کوتاه مدت

از چند دقیقه تا آخر عمرنامحدودعمدتًا معناییبلند مدت
سخت

گزینۀ   بدون نام مشخص  152

گزینۀ   بدون نام مشخص

گزینه   خطاي ادراکی پونزو

گزینه   خطاي ادراکی مولر - الیر 
سخت

از نتایج پرسش نامه ها باید با احتیاط استفاده کرد. استفاده از مصاحبه هاي بدون ساختار یا بدون نظام، بسیار وقت گیر بوده و نیازمند آموزش هاي ویژه است.  153
مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوري هاي شخصی باشد.

سخت
براي تبدیل شناخت به اخالق، شناخت باید به عقاید و باورها و ارزش هاي فرد تبدیل شود.  154

متوسط
الف) رضا دچار حساسیت نسبت به انتقاد دیگران است. در این صورت بهتر است در حضور دیگران از نوجوان عیب جویی نشود.  155

ب) مرضیه در تصمیم گیري روزمره مشکل دارد. در این صورت نباید به جاي او تصمیم گرفت، اما در همین حال باید تصمیم گیري کارآمد را به او یاد داد تا الگوي او باشد.
ج) زهرا به طور اغراق آمیزي احساس منحصربه فرد بودن دارد. در این حالت بهتر است ویژگی هاي منحصربه فرد او پذیرفته شود تا در دورة مناسب دیدگاه متعادل تري براي او ایجاد شود.

سخت
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از نتایج پرسش نامه ها باید با احتیاط استفاده کرد. استفاده از مصاحبه هاي بدون ساختار یا بدون نظام، بسیار وقت گیر بوده و نیازمند آموزش هاي ویژه است.

الف) رضا دچار حساسیت نسبت به انتقاد دیگران است. در این صورت بهتر است در حضور دیگران از نوجوان عیب جویی نشود.
ب) مرضیه در تصمیم گیري روزمره مشکل دارد. در این صورت نباید به جاي او تصمیم گرفت، اما در همین حال باید تصمیم گیري کارآمد را به او یاد داد تا الگوي او باشد.

ج) زهرا به طور اغراق آمیزي احساس منحصربه فرد بودن دارد. در این حالت بهتر است ویژگی هاي منحصربه فرد او پذیرفته شود تا در دورة مناسب دیدگاه متعادل تري براي او ایجاد شود.
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به انواع تفکر شناخت عالی می گویند. این تفکر شامل فرآیندهایی مثل استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیري می باشد.  156
سخت

زبان آموزي، کنترل هیجانات و رشد اجتماعی مهارت هایی هستند که در اثر یادگیري و با توجه به عوامل محیطی حاصل می شوند، اما کسب مهارت حل مسئله  157
تحت تأثیر تغییرات زیست شناختی مغز بوده و بیشتر تابع سن یا پختگی است.  

سخت
الف) در تبیین، مهم ترین علل بروز پدیده مطالعه می شود.  158

ب) در توصیف روان شناسان باید سعی کنند تا تحت تأثیر پیش داوري شخصی قرار نگیرند.
ج) روان شناسی در توصیف و تبیین پدیده ها در مقایسه با سایر علوم تجربی، با دشواري هاي زیادي روبه رو است.

متوسط
الف) صفات از طریق کروموزوم ها به ارث برده می شوند.  159

ب) منظور از رشد در دورة کودکی، رشد از زمان تولد تا  سالگی است.
ج) مطالعۀ علمی انسان از زمان انعقاد نطفه تا پایان زندگی، موضوع مورد مطالعۀ روان شناسان در روان شناسی رشد است.

د) رشد انسان از زمان تشکیل نطفه شروع می شود. وقتی اسپرم پدر تخمک مادر را بارور می کند، نطفه تشکیل می شود.
متوسط

- اولین فن در روش پس خبا، پیش خوانی کردن مطالب است.  160
- منظور از ساماندهی مطالب، نظم بخشی، دسته بندي و قفسه بندي اطالعات است.

- بسط معنایی به این معنا است که هر چه مثال هاي بیشتري مطرح شود، مفهوم مورد نظر بهتر از سایر مفاهیم در حافظه می ماند.
متوسط
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