
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام جدید 25 بهمن

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 180

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1  فی َأيِّ ِعباَرٍة ال یوَجد َجمٌع مکسٌر؟

یئۀ لم یساعدهم علی ذلک.  یاحیه ولکن الطقس السَّ ّیاح لزیارة مدننا السِّ جاَء السُّ بَعُض الُکُتب ُتْغنینا َعن کّل وسائل اإلعالم من حیث ِإعطاء المعلومات. 

ت َعَلینا َسنواٌت عدیدٌة و لَم تتغّیر الّظروف َمَع األسِف.  َمرَّ حفیون ِمن أجل مؤتمٍر ُمهمٍّ فی العاَصمِۀ  البریطانیِّۀ.  اِجتَمَع الصُّ

حیَح فی ترجمۀ الُمفرداِت:   2  َعّین الصَّ
لب» «َالَجوز، الَفّظ ، الّشیخ، َالصُّ

گردو، تند اخالق، پیرمرد، درون گردو، تند خو، پیرمرد، سخت گردو، سنگدل، پیشوا، سخت گردو، تند خو، پیشوا، ماّده

ننا لَم نَفِقد ... .» 3 «... َعَلینا أیاٌم َصعَبۀ ولکَّ

ت - األَمَل  َأعَتَقْت- الحیاَة  جاَء  النَت- أحداً  َمرَّ ت - الرَّ  اِنَفضَّ

4  َعّین الخطأ فی المضادات.

من َتفعلی األسعاُر فی األسواق. / َترُخُص  جاَءنا بَِبعِض المال َفَرفضنا أن نَْأُخَذها لَِسَبٍب من األسباب. / َأتی   بِمروِر الزَّ

 َأْعَطْیُتَبعَض المعلوماِت َعن طریقۀ ُصنع الکعکۀ التی کان ُیحبُّها . / َأخذُت  ال َأَمَل فی َحیاة َمن َفَقد معنویاتۀ لِِالستمراِر بِالعیش / یأس 

5  فی أّیی ِعبارة الیوَجُد أي مترادِفِ َأومتضاد؟

 َهل َأبوَك َفٌظ ؟ ال ُهَو َحَسُن األخالق.  َفعرَفها رسوْل اّهللا (ص) و أکَرَمها و بََسَط لَها رداءَ ه ثم أجلَسها َعَلیه. 

مال.   اِختار األستاُذ ُعنوانًا لِرسالتی و لِکنَّنی ما َأحببته فانتَخَب ُعنوانًا آَخَر.  اِتََّجهنا إلَی الَیمین بینما الجمیع کانوا َیتَّجهون إلَی الشِّ

6  عیِّن الخطأ فی الُمفرد أو الجمع للکلماِت:

 هناَك فی الَبحِر آالف األطنان من األسماِك! - المفرد: «الّطّن»  یتمُّ حفر األنفاق فی الَمناطق الجبلیَّۀ بدّقۀ کثیَرة! - المفرد: «النَّفقۀ» 

ل َیوم الُجمعِۀ بِال شّک! - الجمع: «الَمصانِع»  ا! - الجمع: «األحبال»  الَمصَنع ُمعطٌّ  الَقفُز بـالَحبل ریاَضًۀ اَُحبُّها ِجدًّ

َدة: «َیأمُل هذا الَعجوُز أن ُتثِمَر أشجار َحدیَقته بعَد َسنٍۀ واِحدٍة!» حیح فی الُمتضاّد للکلماِت الُمحدَّ 7 عّین الصَّ

یخ  َییأُس - الیاِفع  یخ  َیرجو - الشَّ  َیرجو - الیاِفع  َییأُس - الشَّ

8  عیِّن الخطأ لتکمیل الفراغاِت:

ا!: ُیفیدوَن  باح، وَجدُت أبی فی .................. َعمیٍق!: ُسباٍت  األشخاُص الَّذین .................. البشریَّۀ َقلیلوَن جدًّ  عنَد الصِّ

راعۀ!: ُسهوٍل   أحد علماء الکیمیاء .................. ُمختبراً کبیراً ُهنا!: قاَم  ُیحاوُل اإلنسان َتحویل التِّالل إلی .................. صالِحٍۀ للزِّ

9  عیِّن ما ُهَو أقلُّ قرابًۀ ِمن مفهوِم الَحدیِث: «َعداوُة العاِقل َخیٌر ِمن َصداَقِۀ الجاِهل!»

 بازخواست جاهالن با دشمنی است  بازخواست عاقالن با دوستی است

 دشمن دانا به از نادان دوست دوستی با مردم دانا نکوست

 به از دوست مردي که نادان بود چو دانا تو را دشمن جان بود

 که با نادان شوي یار و برادر اگر دانا بود خصم تو بهتر

1

فیدونا!: یفیدونا!: یفیدون لیلون جد

ُراعۀ!: ُسهوٍلراعۀ!: سهوٍلراعۀ!: ُسهوٍل ِّالل إلی .................. صالِحٍۀ للزِّالل إلی .................. صالِحٍۀ للزِّ
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10  عّین غیرالمناسب فی الَمفاهیم الّتالیۀ:

 إّن اهللا ال ُیضیُع أجَر الُمحسنیَن!: تو نیکی می کن و در دجله  انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز

 ال َشیء أَحقُّ بالّسجن ِمن اللِّسان!: گفتۀ خوش که بر زبان آید / مرغ و حلواي پخته زان آید 

ْمَتنا!: خداوند خداوندان و صورت ساز بی صورت / چه صورت می کشی بر من تو دانی من نمی دانم  ال علَم لنا إّال ما َعلَّ

 الَکنَز أْغنی ِمن القناعِۀ!: رودة تنگ به یک نان تهی پر گردد / نعمت روي زمین پر نکند دیدة تنگ 

11  للّتعریب: 
«استقامت را از قطرات آب بیاموز و بنگر که چگونه در صخره ي سخت سوراخی ایجاد می کنند!» :

اِعلم االستقامۀ من قطرات الماء و شاهد کیف أحدثت فی صخرة صعبۀ ثقبًا! من قطرة الماء تعّلمی االستقامۀ التی کیف أحدثت فی صخرة صعبۀ الثقب!

تعّلمت من قطرات الماء االستقامۀ التی تشاهد کیف تحدث الثقب فی الصخرة الصعبۀ! تعّلمی االستقامۀ من قطرات الماء و اُنظري أنّها کیف تحدث ثقبًا فی الصخرة  الصعبۀ!

عیِّن الخطأ:  12

«االقتصاد فی اْستهالك الماء و الکهرباء أمٌر ضرورّي لکّل ُمواطن.»: میانه روي در مصرف آب و برق مسئله اي الزم براي هر شهروندي است.

«تعلُّم المهارات الجدیدة ُتساعُدنا علی العمل األفضل.»: آموختن مهارت هاي جدید به ما بر کار بهتر کمک می کند.

«حسُن التغذیِۀ و اِالهتماِم به موعظٌۀ یؤکِّد علیها األطبُّاء.»: تغذیۀ سالم و توجه به آن توصیه اي است که پزشکان همیشه دارند.

«هؤالء اآلباء کانوا یحّبون رؤیَۀ أوالدهم فی درجاٍت عالیٍۀ من العلِم.»: این پدران دیدن فرزندانشان را در رتبه هاي باالیی از دانش دوست می داشتند.

رین سورَة الحجرات التی جاءت فیها هاتان اآلیتان بسورِة األخالق!» ی بعُض المفسَّ حیح فی معنی الکلمتین تحتهما خطُّ بالّترتیب: «َسمَّ 13  عیِّن الصَّ

که – این دو  چیزهایی که – که که – این چیزي که – این ها

14  عیِّن الخطأ:

مت عنه!»: همانا خردمند، نادان را با چیزي جز سکوت در برابر او مجازات نمی کند!  «إّن العاقَل ال یعاقُب األحمَق بَِغیِر الصِّ

 «أقرُب المؤمنیَن إلی الّنّی (ص) أحسُنهم فی الُخلِق!»: نزدیک ترین مؤمنان به پیامبر (ص) نیکوترین آنان در اخالق است!

 «ال ُتکّلْف نفَسَک عمًال أثقَل من طاقِتک!»: به خودت کاري را که از توانت سنگین تر است تکلیف نده!

 «خیُر ما یوُم به المرُء اإلحساُن إلی المحتاجیَن!»: بهترین چیزي که انسان به آن می پردازد، نیکی کردن به نیازمندان است!

حیح حوَل األفعال: 15  عیِّن الصَّ

فاع»: َتدفعیَن  األمر من مصدر «اإلنزال»: ِإنِزلوا   األمر ِمن مصدر «التکاُمل»: تکاَملی  الماضی ِمن مصدر «اِإلنتفاع»: ِإنَتِفعَن  المضارع ِمن مصدر «الدِّ

« جاجۀ کأنّها کوکٌب دّريُّ 16  کم اسمًا نکرًة جاء فی اآلیۀ الشریفۀ: «اُهللا نوُر الّسماوات و األرِض مثُل نوِره کمشکاٍة فیها ِمصباٌح المصباح فی زجاجٍۀ الزُّ

 خمسۀ  ِسّتۀ  سبعۀ  ثمانیۀ 

17  عیَّن الخطأ فی المفهوم:

ْرِض َمَرًحا»  َتمَنُعنا اآلیُۀ َعِن الُعجب َك لِلنَّاِس َوَال َتْمِش ِفی اْألَ ْر َخدَّ «َال ُتَصعِّ

عنا اآلیُۀ علی التَّواُضع. َ َال ُیِحبُّ ُکلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر»  ُتشجَّ «ِإنَّ اهللاَّ

ُر ساَعٍۀ خیٌر ِمن ِعبادة َسبعین َسَنًۀ.  عبادت به جز خدمت خلق نیست! َتفکُّ

شرُّ النِّاس ذوالوجهیِن.  واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند / چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.

18  عیِّن الخطأ فی صیغ األفعال:

 المؤمناُت الَیسَخرَن ِمن اآلخریَن فی المجتمع.  اإلخواُن َسِمعا صوتًا من بعیٍد. 

 یا صدیقتی، اِرَحمی علی المساکیِن ألّن اهللا َیرَحمک فی الّشدائد!  إّن الحسد یأُکُل الحسناِت کالّنار. 

19  عّین الّصحیح مّما بین القوسیِن:

ن ُخلقی. (فعالن مزیدان من باب تفعیل) نت خلقی َفَحسِّ َم َمکاِرم األخالِق. (فعالن مجهوالن) الّلهمَّ َکما َحسَّ  إنّما بُِعَثُت ِلاَُتمِّ

َب نفسُه. («ُخلق و نَفس» کلمتان فی المّحل اإلعرابی للفاعل)  لیس شیٌء أثقَل فی المیزان من الُخلِق الَحَسِن. (اسم التفضیل و اسم المکان) َمن ساَء ُخلقُه عذَّ
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لقی. (فعالن مزیدان من باب تفعیل)

ّفس» کلمتان فی المّحل اإلعرابی للفاعل)فس» کلمتان فی المحل اإلعرابی للفاعل)فس» کلمتان فی المّحل اإلعرابی للفاعل)
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فی أّي عبارة یدّل وزن «فّعال» أو «فّعالۀ» علی کثرة صفٍۀ؟  20

 فی شارعنا خبٌّاز َیعَمل من الّصباح حّتی المساء کّل یوِم.  أخذُت الفتَّاحَۀ من أختی فی الَمطَعم. 

کُب َجماَعٌۀ من المسافرین ُیسافرون علی الدواَب.  لَقَّب هذا الشّاعر اإلیرانّی بخَالق الَمعانی.   الرَّ
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y نمودار مقابل مربوط به کدام دنباله است؟  21

2 1

2

1 2 1

1 2

چندمین جمله از دنبالۀ  برابر  است؟  22

اول و هفتم هفتم         هشتم           اول 
72

1
8

، رابطۀ  بین جمالت برقرار است، اگر  باشد، مجموع  جملۀ اول این دنباله کدام است؟ در دنبالۀ   231
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2
11110
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2( (1( ( مرحلهمرحلهمرحله 3( (

با توجه به شکل زیر، در چه مرحله  اي  شکل، توپ هاي توپر می باشد؟  24

نوزدهم        

دهم            

یازدهم        

بیستم

10
63

مجموع  جملۀ اول دنبالۀ  کدام است؟  251003 1
1

150120100200

در یک دنباله با رابطۀ بازگشتی  با فرض آن که جملۀ هفتم برابر با  باشد، جملۀ اول کدام است؟  262132

1
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1
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1
2

1
3
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در الگوي زیر تعداد دایره هاي توخالی در شکل چهاردهم کدام است؟  27

155135

115105

در یک رابطۀ بازگشتی اگر  باشد، جملۀ پنجم دنباله کدام است؟  282 1 51 1

47878595

در یک دنبالۀ بازگشتی  و  است. اختالف جملۀ دهم و جملۀ چهلم کدام است؟  29112 11

1110121014001500
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 است. اختالف جملۀ دهم و جملۀ چهلم کدام است؟
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در دنبالۀ اعداد  ، جملۀ دهم، کدام است؟  301 2 4 7 11 16

37424546

در نمودار جعبه اي مضرب هاي عدد  که بین  تا  هستند، دامنه و دامنه ي میان چارکی به ترتیب از راست به چپ چه عددهایی هستند؟  313140

21 3920 3921 3620 36

در جدول مقابل میانگین داده ها کدام است؟      32

مرکز دستھفراوانی          

54

41
2

2

43

32٫42٫62

اگر انحراف معیار داده هاي  برابر   باشد، واریانس    33

کدام است؟

1 23 21

3
7 2

3
7

3
7

22 7672

میانگین اعداد  کدام است؟  342 1 4 7 10 88

51504243

اگر میانگین داده هاي  و  و ... و  برابر  و میانگین داده هاي  و  و ... و  برابر  باشد مقدار دادة  کدام است؟  351271012687

22334455

می خواهیم کارمندان یک اداره را برحسب مدت زمان سابقۀ کاري، رتبه بندي کنیم. در این فعالیت آماري متغیر موردنظر .................. و مقیاس  36
اندازه گیري آن .................. است.

کمی - نسبتی کمی - فاصله اي کیفی - اسمی کیفی - ترتیبی

تفاضل میانگین  دادة آماري از خود داده ها به ترتیب  است. اگر میانۀ داده ها  باشد، در این صورت میانگین  37
داده ها کدام است؟

صفر

613 7 3 1 9 1513

111517

در یک منحنی نرمال (خم بهنجار) با میانگین  و انحراف معیار  تقریبًا چند درصد داده ها در محدودة  قرار دارند؟  3861٫53 9

92966899٫9

150

x

˚

در نمودار دایره اي مقابل، فراوانی دستۀ  برابر  است. تعداد کل داده ها کدام است؟  39200

600500

700900

جدول زیر، وزن دانش آموزان یک کالس را برحسب کیلوگرم نشان می دهد. اگر زاویۀ مرکزي نمودار دایره اي مربوط به دستۀ   40

برابر با  درجه باشد، چند درصد از دانش آموزان وزنی بزرگ تر یا مساوي  کیلوگرم دارند؟

50 تا55

8055

کیلوگرم وزن افراد
فراوانی

45 تا50
8

50 تا55
2

55 تا60
15

60 تا65
12

60657075
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150˚

جدول زیر، وزن دانش آموزان یک کالس را برحسب کیلوگرم نشان می دهد. اگر زاویۀ مرکزي نمودار دایره اي مربوط به دستۀ   50 50تا55 50تا55 55

کیلوگرم وزن افراد
فراوانی

45 45تا50 45تا50 50
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75
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به سیاست هایی که دولت از طریق «بانک مرکزي» براي کنترل وسیله ي تسهیل مبادله و حفظ ارزش آن اعمال می کند، چه می گویند و اَشکال آن  41
کدام است؟

سیاست هاي پولی ـ کاهش حجم پول در گردش، افزایش حجم پول در گردش

سیاست هاي مالی ـ افزایش حجم پول در گردش، کاهش حجم پول در گردش

سیاست هاي پولی ـ کاهش مخارج یا افزایش مالیات ها، افزایش مخارج یا کاهش مالیات ها

سیاست هاي مالی ـ افزایش مخارج یا کاهش مالیات ها، کاهش مخارج یا افزایش مالیات ها

 وضعیت توزیع درآمد در کشور  در سال  میالدي 
سهم دهک اول

سهم دهک دوم

سهم دهک سوم

سهم دهک چهارم

سهم دهک پنجم

سهم دهک ششم

سهم دهک هفتم

سهم دهک هشتم

سهم دهک نهم

سهم دهک دهم

 درصد درآمد ملی درصد جمعیت کشور
 

جدول زیر بیانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور فرضی  در سال  میالدي بر اساس شاخص دهک ها است. چنان چه تفاوت سهم دهک  42

پنجم و سوم  درصد و تفاوت سهم دهک ششم و سوم  درصد باشد:الف) مجموع سهم
دهک نهم و دهم چند درصد است؟

ب) اگر مجموع جمعیت افراد دهک هاي چهارم تا هفتم  میلیون نفر باشد، جمعیت کل
کشور چند میلیون نفر است؟

ج) اگر درآمد ملی معادل  میلیارد دالر باشد، به ترتیب سهم دهک هاي سوم و
ششم چند میلیارد دالر است؟

الف)        ب)       ج) 

الف)        ب)       ج) 

الف)        ب)       ج) 

الف)        ب)       ج) 

1998

471998

3

4

؟

6

9

؟

13

15

؟

17

100100

20

50 000

33504 000 2 000

31454 000 2 000

33506 000 2 500

31456 000 2 500

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  43
الف) چگونه تفاوت میان درآمد و ثروت یک گروه محدود و اکثریت چشمگیر مردم کاهش می یابد؟

ب) اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر، مستلزم چه کاري است؟

الف) توزیع مجدد درآمد به گونه اي قانونی با به کارگیري نظام صحیح مالیاتی   ب) توانمند سازي افراد و به ویژه مولد کردن آن ها

الف) افزایش مشارکت عموم افراد جامعه در فرآیند توسعه ي سالم اقتصادي   ب) تقویت روحیه ي امید و اطمینان نسبت به آینده، در مردم 

الف) افزایش نرخ مالیات و افزایش درآمد ملی در جامعه   ب) کاهش نابهنجاري هاي اجتماعی

الف) توزیع مجدد درآمد به گونه اي قانونی با به کارگیري نظام صحیح مالیاتی   ب) تقویت روحیه ي امید و اطمینان نسبت به آینده، در مردم

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم می شود:  44
الف) بانک مرکزي براي پیشگیري از افزایش قیمت ها یا کاهش سرعت آن، چه سیاستی را به کار می  گیرد، و چه روشی را اتخاذ می کند؟

ب) در این شرایط، دولت از چه روش هایی موجب ثبات اقتصادي می شود؟

الف) سیاست پولی انقباضی - فروش اوراق مشارکت   ب) کاهش مخارج دولت - افزایش مالیات

الف) سیاست پولی انبساطی - خرید اوراق مشارکت   ب) افزایش مخارج دولت - کاهش مالیات

الف) سیاست پولی انقباضی - فروش اوراق مشارکت   ب) افزایش مخارج دولت - کاهش مالیات

الف) سیاست پولی انبساطی - خرید اوراق مشارکت   ب) کاهش مخارج دولت - افزایش مالیات
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به ترتیب دولت ایران در راستاي سیاست هاي اجراي چه اصلی از قانون اساسی، چه میزان از اقتصاد کشور را به بخش تعاونی واگذار کرده است و  45
کدام مورد در ارتباط با نظر اقتصاددانان درست است؟

،   - اقتصاددانان در تقسیم بهینه ي نقش ها بین دولت و مردم نقش اساسی دارند.

،  - تقریبا همه ي اقتصاددانان، در مورد اصل حضور دولت در اقتصاد، اتفاق نظر دارند.

،  - در زمان رکود و تورم بخش خصوصی نقش مهمی را ایفا می کند.

،  - برخی اقتصاددانان اعتقاد به عدم حضور دولت در اقتصاد دارند.

411
4

441
4

4425

4125

براي اندازه گیري وسعت و اندازة فقر در هر کشور را از چه شاخص هایی استفاده می شود؟   46

نرخ فقر و درآمد ملی درآمد سرانه و میان نابرابري در توزیع درآمد

درآمد ملی و درآمد سرانه درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی

اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر در گرو چه عملی است؟   47

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

ایجاد زمینه هاي رشد و توسعۀ سالم اقتصادي ایجاد انگیزة قدرتمند همکاري و مشارکت عمومی

یکی از مهمترین ابزارهاي رویایی با نابرابري توزیع درآمد؛  .................. و .................. است.   48

افزایش تولیدات داخلی - درآمد سرانه درآمد سرانه - سیستم کارآمد مالیاتی

سیاستگذاري هاي مناسب اقتصادي - سیستم کارآمد مالیاتی افزایش تولیدات داخلی - سیتم کارآمد مالیاتی

جدول زیر بیانگر وضعیت توزیع درآمدها در کشور فرضی  در سال  میالدي بر اساس شاخص دهک ها است. اگر تفاوت سهم دهک هاي  49

پنجم و ششم  درصد و تفاوت سهم دهک هاي دوم و هفتم  درصد باشد، در این صورت:

وضعیت توزیع درآمد در کشور  در سال  میالدي

وضعیت توزیع درآمد در کشور  درسال  میالدي
 درصدسهم دهک اول
 درصدسهم دهک دوم
 درصدسهم دهک سوم

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

درصد درآمد ملی درصد جمعیت کشور
الف) سهم دهک هاي پنجم، هفتم و دهم چند درصد است؟

ب) اگر مجموع جمعیت افراد دهک هاي سوم تا ششم  میلیون نفر باشد، جمعیت کل کشور چند میلیون نفر است؟

ج) اگر درآمد ملی معادل  میلیارد دالر باشد، به ترتیب سهم دهک هاي اول و هشتم چند میلیارد دالر است؟

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

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

1900

29

1900

1900

2

3

7

7

11

14

17

100100

28

42000

20 13 811244058820 13 870840588

18 12 9112440588018 12 9708405880
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درصد درآمد ملی

ب) اگر مجموع جمعیت افراد دهک هاي سوم تا ششم  میلیون نفر باشد، جمعیت کل کشور چند میلیون نفر است؟

ج) اگر درآمد ملی معادل  میلیارد دالر باشد، به ترتیب سهم دهک هاي اول و هشتم چند میلیارد دالر است؟

 ، ، ج)       ، ب) 

 ، ، ج)   ، ب) 

100

 ، ، ج)  ، 70     ، ب)  ، ج)  ،      ، ب)  ، ج)  ، 840     ، ب)  ، ج)  588     ، ب) 

 ، ، ج)  ، 70 ، ب)  ، ج)  ،  ، ب)  ، ج)  ، 840 ، ب)  ، ج)  5880 ، ب) 
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کشورهاي جنوب شرق آسیا تا سال  نیمی از کل سرمایه گذاري هاي خارجی کشورهاي در حال توسعه را جذب خود کرده بودند و نرخ  50

رشد اقتصادي باالیی را تجربه کردند. این تحول به قدري چشمگیر بود که از آن به عنوان «معجزة شرق آسیا» نام برده شد. ولی در سال  خروج

بیش از  میلیارد دالر سرمایه را تجربه کردند که منجر به سقوط رشد اقتصادي، جهش بیکاري و ورشکستگی اقتصادي شد. بحران اقتصادي شرق آسیا
به عنوان یک نمونۀ درس آموز، بیانگر چه مطلبی است و به کدام مؤلفۀ اقتصاد مقاومتی اشاره دارد؟

اقتصاد کشور باید در وضعیتی قرار گیرد که در صورت وارد شدن آسیب، توان برطرف کردن آن را در کوتاه ترین زمان ممکن داشته باشد و تهدیدات اقتصادي را به فرصت
تبدیل کند. - کاهش اتکاي بودجه و تراز تجاري به درآمدهاي نفتی

به هر میزان تولید کشور بر پایۀ دانش بنا شود، مقاومت اقتصادي بیشتر محقق می شود. - اقتصاد دانش بنیان

سرمایه گذاري هاي خارجی در صورتی می تواند به پیشرفت کمک کند که عوامل داخلی را تقویت کند. - درون زایی

رشد اقتصادي کشور وقتی تضمین می شود که آن چه در درون کشور تولید می شود، در سطح گسترده توسط کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد. - درون زایی

1996

1997

12

اختیار وزنی «ابدال» در کدام گزینه به کار نرفته است؟  51

 داد زمانه بده ایزد داد تو داد  روزي بس خّرم است می گیر از بامداد

 فّرخ و امیدوار، چون پسر کیقباد  بنشین خورشیدوار، می خور جمشیدوار

 بلبل شب خیز گشت، کبک گلو برگشاد  مرغ دل انگیز گشت باد سمن بیز گشت

 دشت پر از دجله شد، کوه پر از مشک ساد  باغ پر از حجله شد، راغ پر از کلّه شد

اّولین رکن کدام بیت، مشمول اختیار وزنی شده است؟  52

 شاید ار بر ره طغیان شدنم نگذارند  روضۀ پاك رضا دیدن اگر طغیان است 

 عندلیبم به گلستان شدنم نگذارند  چه سبب به سوي خراسان شدنم نگذارند

 جاه و جانی که تن آسان شدنم نگذارند  همه بر جاه همی ترسم و بر جان که مباد 

 خوش فروخندم و خندان شدنم نگذارند  منم آن صبح نخستین که چو بگشایم لب 

اگر ابیات زیر را بر حسب داشتن اختیارات «بلند تلفظ کردن هجاي پایان مصراع»، «بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه»، «حذف همزه» و «آوردن  53
فاعالتن به جاي فعالتن» مرتب کنیم، کدام گزینه صحیح خواهد بود؟

 الف) در حسرت تو میرم و دانم تو بی وفا
ب) هر که از یار تحمل نکند یار مگویش

ج) بار مذلت بتوانم کشید
 د) دلم از غمت زمانی نتواند ار ننالد

 روزي وفا کنی که نیاید به کار من 
 وان که در عشق مالمت نکشد مرد مخوانش

 عهد محبت نتوانم شکست
 مژه یک دم آب حسرت نشکیبد ار نریزد

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

کدام دورة شعر فارسی معاصر را دورة درخشش نیما می دانند؟  54

از کودتاي  تا قیام  خرداد  از آغاز حکومت محمدرضا تا کودتاي  مرداد 

از سال  تا  سلطنت رضا خان

2813321332151342

13421357

در همۀ گزینه ها به جز .................. اختیار شاعري آوردن فاعالتن به جاي فعالتن در رکن اول وجود دارد.  55

هم به درگاه تو آیم که لیطفی و خبیري گر برانی به گناهان قبیح از در خویشم 

که کریمّی و حکیمّی و علیمّی و قدیري دست در دامن عفوت زنم و باك ندارم 

تو خداوند جهانی که نه ُمردي و نه میري همه را ُملِک َمجاز است و بزرگی و امیري 

خالق صبح و برآرندة خورشید منیري خالق خلق و نگارندة ایوان رفیعی

همۀ گزینه ها دربارة اختیارات شاعري بیت زیر درست است؛ به جز ..................   56
 چه خَبر گویم با بی َخبران»  «با که گویم به جهان محرم کو

ابدال در رکن دوم مصراع دوم ابدال در رکن سوم مصراع اول

تبدیل مصوت کوتاه به بلند در هجاي اول مصراع دوم فاعالتن به جاي فعالتن در رکن اول
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در بیت زیر هر دو اختیار شاعري ذکر شده در کدام گزینه صورت گرفته است؟  57
 کدام مرد بدیدست زین عجوز وفا»  «وفا ندیدم زین روزگار عهد ُگَسل

تبدیل مصوت کوتاه به بلند - ابدال حذف همزه – قلب تبدیل مصوت کوتاه به بلند – قلب حذف همزه – ابدال

در همۀ بیت ها اختیار شاعري وزنی و زبانی هر دو صورت گرفته است؛ به جز گزینۀ ..................  58

 که مرا پیش غمگساري بود  یاد دارم که روزگاري بود

 یا رب آن خود چه روزگاري بود  همه اسباب ِعلم آماده

 هر زمانیم کار و باري بود  با لب یار و در بَر ِدلدار

 دل بیچاره را شکاري بود  ز آهوي شیرگیر روبه باز

اختیارات شاعري همۀ گزینه ها جز .................. در بیت زیر وجود دارد.  59
 ز آن پیش که عذرت نپذیرند بیا»  «هر جور که کرده اي معذوري

حذف همزه فاعالتن به جاي فعالتن در رکن اول قلب ابدال

در بیت زیر همۀ اختیارات شاعري به جز .................. صورت گرفته است.  60
 باشد که در آیینه توان دید و درآب»  «مانند تو آدمی در آباد و خراب

تبدیل مصوت بلند به کوتاه حذف همزه بلند بودن هجاي کشیدة پایانی قلب

خوشه هاي هجایی این بیت، کدام است؟         61
جاي غم باد هر آن دل که نخواهد شادت»   «شادي مجلسیان در قدم و مقدم توست  

  

 

تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر در کدام گزینه درست نشان داده شده است؟        62
 که از جهان ره و رسم سفر براندازم  به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار

کدامیک از مصراع هاي زیر هم وزن هستند؟           63

) با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام    

) سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

3) شبی دود خلق آتشی برفروخت         

) وبال است دادن به رنجور قند

 و  و  و  و 

1

2

4

31342314

در کدام بیت بیش از دیگر ابیات از «مجاز به عالقۀ شباهت» استفاده شده است؟  64

نشاید چو بلبل تماشاي باغ مرا برف باریده بر پّر زاغ

 بنفرید با نرگس و گل ُپر آب  به آواز بر جان افراسیاب

 تنها به قفس ماند َهزاران همه رفتند  یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران

 فشاند از نرگسان لؤلوي الال  چو تنها ماند ماِه سروباال
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کدام بیت مجاز ندارد؟  65

 که در طریقت ما کافري است رنجیدن  وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

 همچو در سیمین زنخ زّرین چهی  نرگس تازه میان مرغزار

 چو الله با قدح افتاده بر لب جویم   ز شوق نرگس مست بلندباالیی

 به آتشگِه مغز من برفروز  بیا ساقی آن آتش توبه سوز

در همۀ گزینه ها، به جز گزینۀ ..................  اضافۀ تشبیهی به کار رفته است.  66

غّواص خرد، بازیچۀ کوچک ترین موجش می گردد. در اعماق دریاها و اوج آسمان ها تو را می جویند.    

هستی خود را در اقیانوس بیکران وجود محو خواهند کرد. گهوارة لرزان زمین با کوه هاي گران سنگ استوار گردید.

«توّجه به دنیاي بیرون»، «واقع گرایی»، «ستایش عشق»، «پرهیز از زهد ریایی» به ترتیب از خصیصه هاي سبک  ..................  است.  67

خراسانی - خراسانی - عراقی - عراقی عراقی - عراقی - خراسانی - خراسانی

خراسانی - خراسانی - عراقی - خراسانی عراقی - خراسانی - خراسانی - عراقی

خوشه هاي هجایی وارکان مصراعی از بیت زیر کدام است؟  68
 نگاه دار دلی را که برده اي به نگاهی»  «کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی      

در عبارت «دیدم که نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند» کلمۀ «نفس» داراي کدام یک از عالقه هاي مجاز است؟  69

جزئیّه سببیّه کلّیّه محلّیّه

در ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. واژة «نرگس» در معناي نانهاده به کار رفته است.  70
الف) آه از آن نرگس جادو که چه بازي انگیخت 

 ب) من آن فریب که در نرگس تو می بینم  
 پ) طبیب عاشقان را باز پرسید 

 ت) به بوي او دل بیمار عاشقان چو صبا 
 ث) نرگس ساقی بخواند آیت افسونگري 

 ج) گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس 
 چ) نیم شب چون نرگس مستش به بیداري گراید

 ح) نرگسش عربده جوي و لبش افسوس کنان  

 آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد 
 بس آب روي که با خاك ره برآمیزد

 که تا آن نرگس بیمار چون است
 فداي عارض نسرین و چشم نرگس شد

 حلقۀ اوراد ما مجلس افسانه شد
 شیوة تو نشدش حاصل و بیمار بماند

 در شکن میناي مستی خون خود اندر سبو کن
 نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

چ و ح  ت و ج ب و ث     الف و پ

در کدام بیت شاعر از سه اختیار شاعري آوردِن «فاعالتن به جاي فعالتن» ، «حذف همزه» ، «تغییر کمیت مصّوت ها» استفاده کرده است؟  71

 سینه گنجینه ي محبّت اوست  فقر ظاهر مبین که حافظ را

 فکر هر کس به قدر هّمت اوست  تو و طوبی و ما و قامت یار

 هر کسی پنج روز نوبت اوست  دور مجنون گذشت و نوبت ماست

 پرده دار حریم حرمت اوست  من که باشم در آن حرم که صبا

در کدام بیت از اختیارات شاعري زبانی قلب، استفاده شده است؟  72

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

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

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

کان دانش را تمام دانی  می کوش به هر ورق که خوانی 
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73  در بیت: «گناه آید از بنده ي خاکسار  / به امیّد عفو خداوندگار»  از کدام یک از اختیارات شاعري استفاده شده است؟

حذف «ن»  بعد از مصّوت بلند. کوتاه تلّفظ کردن مصّوِت بلند حذف همزه قلب

در رکن آغازین کدام بیت از اختیار وزنی ابدال استفاده شده است؟  74

وقت آن است که بدرود کنی زندان را ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد 

که نهانش نظري با مِن دل سوخته بود گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم 

 گرو عشق و جنون شد گهر بحر صفا شد خنک آن کس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد

هم از این خوب طلب کن فرج و امن و امان را غم را لطف لقب کن و ز غم و درد طرب کن 

در کدام ابیات «ابدال» به کار رفته است؟  75
الف) طمع خام بین که قصۀ فاش

ب) زعفران بر رخ خود مال اگر مه رویی
ج) ز بهر غیرت آموخت آدم اسما را   
د) دایم اقبالت جوان شد ز آن چه داد 

 از رقیبان نهفتنم هوس است 
روي خوب ار بنمایی بخوري زخم قفا

ببافت جامع کل پرده هاي اجزا را
این کف دست جوانمردم تو را

الف – د ب – ج الف – ب د – ج

مهم ترین حادثه ادبی دورة دوم شعر معاصر کدام است؟  76

تشکیل اولین کنگرة نویسندگان و شاعران ایرانی جدال بر سر شعر کهنه و نو

نقد اجتماعی مضمون شعر قرار گرفت. تقویت شعر نو تغّزلی

در کدام دورة شعر معاصر شعر نو تغّزلی تقویت شد؟  77

دورة چهارم دورة سوم دورة دوم دورة اول

کدام گزینه در رابطه با سید محمد علی جمال زاده نادرست است؟  78

به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه توجه دارد. کالم را به طبع خوانندگان نزدیک می کند.

راه آب نامه از داستان هاي اوست. در داستان بیشتر به محتوا توجه دارد.

در کدام بیت اختیار وزنی قلب وجود دارد؟  79

 ره سوي گریه کزو نیست گذر بگشایید  گریه گر سوي مژه راه نیابد مژه را

 بیشه ستان رزم را آتشی و غضنفري  گوهر ذوالفقار او گرنه علی است چون کند

 که قّوت ناطقه مدد از ایشان برد  هنوز گویندگان هستند اندر عراق

 تا گشایم زبان آتش دل  منم و راه و رسم تازة گل

هر سه اختیار شاعري «آوردن فاعالتن به جاي فعالتن» ، «ابدال» و «تغییر کمیت مصوت» در همۀ ابیات به جز گزینۀ  .................. آمده است.  80

 همه گویند که این ماهی و آن پروینست  روي اگر باز کند حلقۀ سیمین در گوش

 اي که در هر بن موییت دل مسکینیست  سر مویی نظر آخر به کرم با ما کن

 تا چه ویسی است که در هر طرفش رامینیست  گر منش دوست ندارم همه کس دارد دوست

 گویی از مهر تو با هر که جهانم کینیست  جز به دیدار توام دیده نمی باشد باز

کدام یک از گزینه هاي زیر جزو عوامل موثر در حل مسئله می باشد؟  81

نوع نگاه مسئله تجربۀ گذشته

همۀ موارد نادیده گرفتن حل مسئله براي مدتی خاص

تفکر عملی کامًال آگاهانه است؛ چون شخصی که در حال تفکر است ..................  82

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

( ) و ( گزینۀ ( 12کًال آگاهی داشتن ویژگی انسان است و تفکر از این ویژگی مستثنی نمی باشد.
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مسئله یعنی: «عدم .................. فوري به یک .................. به دلیل .................. با توجه به امکانات و توانمندي هاي .................. .»  83

دستیابی - هدف معین - نبود جواب - فراوان دستیابی - هدف مشخص - موانع مشخص - محدود

وارسی - هدف مشخص - موانع مشخص - زیاد وارسی - کارکرد مشخص - مشکالت مشخص - زیاد

علی در گوشۀ اتاقی نشسته است و به طور ناخودآگاه به خیال پردازي دربارة آیندة خویش می پردازد، آیا این کار او تفکر تلقی می شود؟ و بخش  84
دوم کدام گزینه تفکر محسوب نمی شود؟

خیر – تفسیر کردن بلی – در کنار هم قرار دادن اطالعات حافظه

خیر – تحریک گیرنده   ها بلی – قضاوت کردن

کدام یک از گزینه هاي زیر تعریف درستی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان ارائه می دهد؟  85

یافتن سریع ترین راه حل براي رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود  دستیابی فوري به یک هدف مشخص با شناسایی موانع 

نادیده گرفتن حل مسئله براي مدتی مشخص ارزیابی راه هاي مختلف و انتخاب بهترین راه 

کدام یک از گزینه هاي زیر به ترتیب به یکی از سبک هاي تصمیم گیري، مالك هاي تصمیم گیري و انواع تصمیم گیري اشاره دارد؟  86

گروهی - مزیت ها - پیچیده  معمولی - هزینه ها - گروهی  وابسته - خطر - مهم  فردي - هزینه ها - ساده 

به ترتیب محصول ناتوانی در حل مسئله و محصول ناتوانی در تصمیم گیري چه نامیده می شود؟  87

شکست - تعارض ناکامی - تعارض  ناکامی - شکست  تعارض - ناکامی 

موارد زیر به ترتیب به کدام یک از سبک هاي تصمیم گیري اشاره دارند؟  88
الف) این سبک به صورت ناگهانی، با عجله و بدون محاسبه است.

ب) این سبک تصمیم گیري بالفاصله با پشیمانی همراه است.
ج) به دلیل زودگذر بودن، نمی تواند زیربناي تصمیم گیري باشد.

د) افرادي که داراي این سبک تصمیم گیري هستند، گمان می برند که همه چیز خودبه خود درست می شود.

احساسی - تکانشی - احساسی - اجتنابی تکانشی - تکانشی - احساسی - اجتنابی

تکانشی - احساسی - تکانشی - وابسته احساسی - احساسی - تکانشی - وابسته

وقتی دانش آموز زرنگی فکر می کند که در همه جا با اندك مطالعه اي بهترین نتیجه را می گیرد، با کدام مانع تصمیم گیري سروکار دارد؟  89

کوچک شمردن خود عدم کنترل هیجانات اعتماد افراطی سوگیري تأیید

آقاي جعفري در مصاحبۀ استخدامی در شغل مورد عالقۀ خود پذیرفته نشده است او با چه مسئله اي روبه رو شده است؟  90

فرسودگی اضطراب ناکامی تعارض

پیامد کدام یک از وقایع زیر موجب زوال سلسلۀ قاجار بود؟  91

کودتاي بهمن  کودتاي  خرداد  کودتاي سوم اسفند  30133212992813031292کودتاي  تیر 

به وجود آوردن ارتش منظم در ایران از برنامه هاي .................. بود.  92

فرانسه انگلیس آمریکا روسیه

چه کسی قانون نظام وظیفه عمومی را در سال  به تصویب رساند؟  93

محمد علی شاه رضاشاه احمد شاه محمد رضا شاه

1304

قانون نظام وظیفه در کدام حکومت به تصویب رسید؟  94

پهلوي جمهوري اسالمی زندیه قاجار

نیرو هاي سه گانه ارتش در زمان پهلوي با هدایت چه کسی به وجود آمد؟  95

آتاتورك آیرون ساید انگلیسی ها رضا خان
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اهداف رضاخان از ایجاد ارتش منظم در کدام گزینه آمده است؟  96

تمرکز قدرت سیاسی - سرکوب قیام هاي مردمی - دفاع از مرزهاي کشور

سرکوب قیام هاي مردمی - تأمین کنندة اهداف نظامی انگلستان - تمرکز قدرت سیاسی

دفاع از مرزهاي کشور - سرکوب قیام هاي مردمی - تأمین کنندة اهداف نظامی انگلستان

تأمین کنندة اهداف نظامی انگلستان - دفاع از مرزهاي کشور - تمرکز قدرت سیاسی

به ترتیب کدام گزینه هدف و پیامد اسکان اجباري عشایر توسط رضاشاه است؟  97

کاهش رونق دامداري کشور - نیازمند شدن کشور از نظر دامی به بیگانه مهار کردن نیروي رزمی عشایر - نیازمند شدن کشور از نظر دامی به بیگانه

کاهش رونق دامداري کشور- مهار کردن نیروي رزمی عشایر مهار کردن نیروي رزمی عشایر - مهار کردن نیروي رزمی عشایر

رضاشاه به نام مبارزه با کهنه پرستی دست به چه اقدامی زد و مهم ترین راه پیشرفت و توسعۀ کشور را چه می دانست؟  98

ممنوع کردن دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی - مبارزه با همۀ سنت هاي اسالمی

یک شکل کردن لباس ها و برداشتن حجاب بانوان - تقلید از غرب و اشاعۀ فرهنگ غربی

ممنوع کردن دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی - تقلید از غرب و اشاعۀ فرهنگ غربی

یک شکل کردن لباس ها و برداشتن حجاب بانوان - مبارزه با همۀ سنت هاي اسالمی

آیت اللّه مدرس روحانی مبارز و خستگی ناپذیر، چه هدفی داشت و در کدام شهر به شهادت رسید؟  99

اجراي قوانین اسالمی - کاشمر اجراي قوانین اسالمی - خواف

رهایی ایران از استبداد و استعمار - کاشمر رهایی ایران از استبداد و استعمار - خواف

کدام حادثه در  آذر  در ارتباط با سیدحسن مدرس روي داد؟  100

وي در خواف مسموم شد و به شهادت رسید. وي در کاشمر مسموم شد و به شهادت رسید.

مأموران شهربانی او را دستگیر و به کاشمر تبعید کردند. مأموران شهربانی او را دستگیر و زندانی کردند.

101316

کدام گزینه علت توجه جوامع به مدیریت حمل و نقل را بیان می کند؟  101

تمایل جمعیت هاي انسانی به داشتن خودروهاي شخصی گسترش تجارت بین المللی بین کشورهاي صادراتی

رشد چشمگیر در تقاضاي حمل و نقل بار و مسافر در جهان افزایش جمعیت و تولید کاالهاي اساسی

کدام گزینه در رابطه با دسترسی در برنامه ریزي حمل و نقل صحیح است؟  102

دلیل انحراف و پیچ و خم راه ها فقط موانع طبیعی است. در مسیرهاي طوالنی هزینۀ احداث مسیرها و شبکه ها کمتر است.

مسیرها همیشه به صورت مستقیم است. کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه، یک خط مستقیم است.

شاخص انحراف چه معیاري است؟  103

میانگین تعداد نقاط در هر شبکه میزان انحراف از مسیر مستقیم

جمع مسیرهاي دسترسی هر مکان به مکان هاي دیگر مجموع طول مسیرهاي یک شبکه

عبارت زیر تعریف کدام مفهوم است؟  104
«عبارت است از تعدادي مکان هاي جغرافیایی که به صورت یک سامانه به وسیلۀ مسیرهایی به یکدیگر پیوند داده شده اند.»

ماتریس موقعیت شبکه گره

دسترسی یک مکان به سایر مکان ها در صورتی مطلوب است که  ..................  105

مجموع طول مسیرهاي طی شده بیشتر باشد. شاخص انحراف مسیرهاي طی شده  باشد.

مجموع طول مسیرهاي پیموده شده کمتر باشد. میانگین مسیرهاي پیموده شده کمتر از طول مسیر طی شده باشد.

80

کدام گزینه از راهکارهاي افزایش ایمنی در حمل و نقل نیست؟  106

استفاده از تجهیزات ویژه در وسایل حمل و نقل کنترل چمدان ها و مسافران با اشعۀ  در فرودگاه ها

افزایش حق بیمه هاي رانندگی تقویت فرهنگ ایمنی
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مجموع طول مسیرهاي طی شده بیشتر باشد.

مجموع طول مسیرهاي پیموده شده کمتر باشد.

استفاده از تجهیزات ویژه در وسایل حمل و نقل
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شکل روبه رو نشان دهندة چیست؟  107

شاخص انحراف

شاخص مطلوب

شبکه

شاخص

استفاده از دوربین هاي کنترل سرعت مربوط به کدام بخش از مدیریت حمل و نقل در تأمین ایمنی است؟  108

استفاده از تجهیزات ویژه تقویت فرهنگی ایمنی روش ها و تجهیزات نظارت وضع قوانین

در مثال «شیوة حمل و نقل برخی کاالها که نیاز به مراقبت خاص یا کانتینر یخچال دار دارند» به چه شیوه اي از حمل و نقل باید توجه کرد؟  109

هزینه ها تقاضا نوع و حجم محموله سرعت و زمان

«کاهش تنوع زیستی، تخریب پوشش گیاهی» به چه موضوعی در توسعۀ حمل و نقل اشاره دارد؟  110

تأثیر حمل و نقل بر روي محیط زندگی تأثیر حمل و نقل بر مصرف انرژي

ویژگی هاي طبیعی سرعت و زمان

کدام گزینه از مهم ترین مفاهیم دانش جغرافیا می باشد و کدام پدیده به صورت جریانی پیوسته سبب تغییر شکل مکان ها می شود؟  111

زمان و مکان وقوع پدیده ها – روند افزایش دانش از محیط پیرامون مکان ها

زمان و مکان وقوع پدیده ها – روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري پدیده هاي مختلف در یک مکان

مکان و روابط متقابل انسان با محیط – روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري پدیده هاي مختلف در یک مکان

مکان و روابط متقابل انسان با محیط – روند مطالعه همه جانبه و جامع پدیده هاي مختلف با هدف توسعه در یک مکان

دریاي
خزر

خلیج
فارس

1

2

در نقشه ي داده شده ي ایران شماره هاي  و  به ترتیب کدام جلگه ها را نشان می دهد؟  112

گیالن – میناب

میاندوآب – باهوکالت

میاندوآب – میناب 

گیالن – باهوکالت

12

کدام توده ي هوا و در چه دوره اي موجب ریزش باران هاي سیالبی در جنوب شرق ایران می شود و کدام مورد از ویژگی هاي اصلی آب و هواي  113
گرم و خشک در کشورمان است؟

مرطوب موسمی - سرما - رطوبت نسبی زیاد سودانی - سرما - بارش کم و خشکی هوا

مرطوب موسمی - گرما - اختالف شدید دما سودانی - گرما - میانگین دماي باالي سالیانه

اگر میزان موالید در کشوري  میلیون نفر و مرگ و میر  هزار نفر در سال باشد و جمعیت کشور  میلیون نفر باشد، جمعیت این کشور  114
طی چه مدت دو برابر می شود؟ (با توجه به این که در این کشور مهاجرتی صورت نگیرد)

 سال     سال  سال  سال

250060

30252823

متخصصان براي دست یابی به میزان افزایش و کاهش جمعیت رشد .................. جمعیت را اندازه گیري می کنند که در ایران از بعد از سال   115

،  درصد بوده باشد، چند سال بعد جمعیت ایران  به .................. حد رشد خود رسیده است و در صورتی که نرخ رشد ایران در سال 
دو برابر خواهد شد؟

طبیعی/ کم ترین/  مطلق/ کم ترین/  مطلق/ بیشترین/  طبیعی/ بیشترین/ 

139013921٫37

51494951
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اگر میزان موالید در کشوري  میلیون نفر و مرگ و میر  هزار نفر در سال باشد و جمعیت کشور  میلیون نفر باشد، جمعیت این کشور  

 سال

اگر میزان موالید در کشوري  میلیون نفر و مرگ و میر  هزار نفر در سال باشد و جمعیت کشور  میلیون نفر باشد، جمعیت این کشور اگر میزان موالید در کشوري  میلیون نفر و مرگ و میر  هزار نفر در سال باشد و جمعیت کشور  میلیون نفر باشد، جمعیت این کشور60   

23

متخصصان براي دست یابی به میزان افزایش و کاهش جمعیت رشد .................. جمعیت را اندازه گیري می کنند که در ایران از بعد از سال   

،  درصد بوده باشد، چند سال بعد جمعیت ایران  به .................. حد رشد خود رسیده است و در صورتی که نرخ رشد ایران در سال 

51طبیعی/ کم ترین/ 
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در عرض هاي پایین جغرافیایی زاویه تابش خورشید هنگام ظهر چگونه است و کدام نواحی در این عرض هاي جغرافیایی قرار گرفته اند و چه  116
عواملی باعث اختالف زیاد دما در نواحی داخلی کشور شده است؟

مایل تر بودن زاویۀ تابش خورشید - هرمزگان و مسجد سلیمان - دور بودن از دریاها و خشکی هوا

نزدیک به عمود - هرمزگان و جنوب سیستان وبلوچستان - دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت

نزدیک به عمود - آذربایجان شرقی و غربی - قرار گرفتن در کمربند پرفشار جنب حاره

مایل تر بودن زاویۀ تابش خورشید - بوشهر و مسجد سلیمان - دور بودن از خط استوا

کدام عوامل پس از دورة کواترنر موجب افزایش سرعت تغییرات و در نتیجه گیري تغییر شکل ناهمواري هاي ایران است؟  117

بهره برداري هاي گوناگون انسان از محیط - کوه زایی - تغییرات دما اختالف دما - فرسایش - فعالیت هاي آتشفشانی

اختالف دما - باد - فعالیت هاي زمین ساختی آب هاي روان - باد - عملکرد انسان در محیط

کشوري  میلیون نفر جمعیت دارد. اگر میزان موالید و مرگ و میر در این کشور به ترتیب  میلیون نفر و  میلیون نفر باشد و میزان  118

مهاجران وارد شده به این کشور  میلیون نفر و میزان افرادي که از کشور مهاجرت کرده اند  میلیون نفر باشد، به ترتیب میزان رشد طبیعی و رشد
مطلق جمعیت این کشور چه قدر است؟ اگر کشور دیگري با نصف جمعیت این کشور شاخص هاي مشابه این کشور را داشته باشد، رشد مطلق جمعیت چه 

قدر می شود؟

7051٫5

21

11٫65 4٫62 512٫85 4٫62 612٫85 6٫42 511٫65 6٫42 6

پاسخ درست پرسش هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟  119
الف) چه عواملی سبب ایجاد تنوع فراوان در تولیدات باغی در کشور ما شده است؟

ب) کدام استان جزو استان هاي اصلی تولیدکنندة هر دو محصول انار و پسته در کشور ماست؟
پ) جمعیت عشایر کشور ما چند درصد واحد دامی را به خود اختصاص داده اند؟

ت) بیشتر صنایع کشور ما در کدام نیمۀ کشورمان پراکنده شده اند؟

تنوع آب وهوایی در ایران - خراسان رضوي -  - شرقی

اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف کشور - یزد -  - غربی

تنوع آب وهوایی در ایران - کرمان -  - شرقی

اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف کشور - فارس -  - غربی

25

25

20

20

به ترتیب نیریز، فامور، مهارلو و هامون از لحاظ زمانی، چه نوع دریاچه اي محسوب می شوند؟  120

فصلی - دائمی - دائمی - فصلی دائمی - فصلی - دائمی - فصلی فصلی - دائمی - فصلی - دائمی دائمی - فصلی - فصلی - دائمی

در زمان کدام سلسله ي پادشاهی چین، در فرهنگ و علم و صنعت تغییر و تحوالت چشمگیري رخ داد و کدام رویدادها مربوط به این سلسله ي  121
پادشاهی است؟

چو – رسمیت یافتن آیین کنفوسیوس و گشایش جاده ي ابریشم هان – رسمیت یافتن آیین برهمنی و ساخت دیوار چین

چو – رسمیت یافتن آیین برهمنی و ساخت دیوار چین هان – رسمیت یافتن آیین کنفوسیوس و گشایش جاده ي ابریشم

کدام شهر یونان در آسیاي صغیر در زمان داریوش یکم سر به شورش گذاشتند و نام نبرد دریایی خشایارشا با یونانیان چه بود؟  122

میلتوس – ساالمیس تبز – ماراتن اسپارت – ساالمیس آتن – ماراتن
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کدام شهر یونان در آسیاي صغیر در زمان داریوش یکم سر به شورش گذاشتند و نام نبرد دریایی خشایارشا با یونانیان چه بود؟

–میلتوس –میلتوس – ساالمیس
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کدام گزینه پاسخ سؤال هاي زیر است؟  123
الف) نتایج و دستاوردهاي کاوش ها و تحقیقات جدید چه پیامدهایی براي باستان شناسان داشته است؟

ب) کدام گزینه به ترتیب از جمله منابع نوشتاري و غیرنوشتاري محسوب می شود؟
پ) مطالبی درباره دوران پادشاهی کورش بزرگ در کدام منابع ذکر شده است؟

ت) کدام آثار در زمره تاریخ عمومی سرزمین و مردم ایران از آغاز آفرینش تا اواخر حکومت ساسانی است؟

ظهور مورخان بزرگ و ثبت و ضبط وقایع براساس شواهد و قرائن موجود – پل ها و کاروانسراها – منابع نوشتاري ایرانی – خداي نامه ها

شناخت سلسله هاي پادشاهی مادي تا ساسانیان – گل نوشته ها و آب بندها – منابع نوشتاري غیر ایرانی – خداي نامه ها

 باال رفتن شعور و آگاهی مورخان – کتاب هاي دینی – سکه ها و کاخ ها – منابع غیرنوشتاري ایرانی – سالنامه ها

کشف کوچرویی و دامدار بودن آریایی ها – کاروانسراها و سالنامه ها – منابع دست دوم تحقیقی – سالنامه ها

هر یک از گزاره هاي زیر به ترتیب مربوط به کدام گاه شماري است؟  124
الف) گاه شماري هجري شمسی در ایران براساس آن تنظیم شده است.

ب) پنج روز اضافی به نام «اندرگاه» به آخر ماه دوازدهم می افزودند.
پ) در دوره اشکانی متداول بود.

یزدگردي – اوستایی – بابلی جاللی – اوستایی – اوستایی جاللی – خورشید – سلوکی یزدگردي – خورشیدي – بابلی

کدام مردمان در تنظیم و تدوین گاه شماري پیشگام بودند و گاه شماري هجري قمري رایج در کشورهاي اسالمی داراي چه ویژگی هایی است؟  125

بین النهرین و مصریان باستان - برپایۀ گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است و مبدأ آن، اول محرم سالی است که پیامبر (ص) از مکه به مدینه هجرت کرد.

مصریان و رومیان باستان - ماه ها و روزهاي هر ماه آن با اسامی ایزدان و فرشتگان نام گذاري شده است و مبدأ آن به تخت نشستن هر پادشاه بود.

بین النهرین و رومیان باستان - ماه ها و روزهاي هر ماه آن با اسامی ایزدان و فرشتگان نام گذاري شده است و مبدأ آن به تخت نشستن هر پادشاه بود.

بابلی ها و یونانیان باستان - برپایۀ گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است و مبدأ آن، اول محرم سالی است که پیامبر (ص) از مکه به مدینه هجرت کرد.

کدام گزینه در ارتباط با سیر پیدایش تمدن نادرست است؟  126

نخستین انسان واره ها حدود  میلیون سال پیش در علفزارهاي آفریقا می زیستند.

باستان شناسان مراحل زندگی انسان هاي پیش از تاریخ را براساس نوع اقتصاد معیشتی و ابزارهاي متناسب با آن تقسیم بندي می کردند.

انسان هاي نخستین، شیوه اي از زندگی را پدید آوردند که بر دوره گردي، شکار جانوران و گرداوري دانه، استوار بود.

شکار در دسته هاي کوچک از فعالیت زنان از و جمع آوري بقایاي خوردنی گیاهان و میوة درختان از فعالیت مردان در دورة گردآوري خوراك بود.

4

کدام عبارت هاي زیر درست است؟  127
الف) کهن ترین نشانه و آثار حضور انسان در ایران، مربوط به بستر کشف رود در خراسان شمالی است.

ب) با روي آوردن گروه هایی از مردم به کشاورزي و دامپروري به تدریج سکونتگاه ها و روستاهایی نخست در غرب ایران پدید آمد.
ج) دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ ایالم آغاز می شود.

د) ایالمی ها در بخش غربی قلمرو خود پایتخت دیگري به نام انشان داشتند.
هـ) معبد چغازنبیل ستایشگاه اینشوشیناك محسوب می شد.

الف، د و هـ ج، د و هـ ب، ج و هـ الف، ب و ج

کدام گزینه نادرست است؟  128

باستان شناشی علمی است که آثار باستانی و تاریخی را به منظور شناخت فرهنگ و شیوة زندگی انسان ها و جوامع گذشته، مطالعه و بررسی می کند.

آثار باستانی و تاریخی، به برخی اشیاء، ابزارها، بناها و مکان هایی می گویند که ساختۀ دست بشر و محصول اندیشۀ او هستند.

برخی از آثار تاریخی بر سینۀ کوه ها و صخره ها، کنده شده اند و در گوشه و کنار ایران به ویژه در فارس، همدان و کرمانشاه وجود دارند.

هنگامی که در دوره هاي زمانی مختلف به تناوب مردمانی در یک مکان سکونت نمایند، به تدریج چند الیۀ باستانی روي هم قرار می گیرند.
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الف، د و هـ

باستان شناشی علمی است که آثار باستانی و تاریخی را به منظور شناخت فرهنگ و شیوة زندگی انسان ها و جوامع گذشته، مطالعه و بررسی می کند.

برخی از آثار تاریخی بر سینۀ کوه ها و صخره ها، کنده شده اند و در گوشه و کنار ایران به ویژه در فارس، همدان و کرمانشاه وجود دارند.

هنگامی که در دوره هاي زمانی مختلف به تناوب مردمانی در یک مکان سکونت نمایند، به تدریج چند الیۀ باستانی روي هم قرار می گیرند.
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هریک از گزاره هاي زیر به ترتیب دربارة کدام یک از تمدن هاي نخستین است؟ الف) خدایان متعددي را می   129
پرستیدند و اعتقاد داشتند که هر شهر ازآن خدایی است.

ب) فرماندة این قوم امپراتوري بزرگی تشکیل داد که از سواحل شرقی دریاي مدیترانه تا کوه هاي زاگرس امتداد
داشت.

پ) شهرت فرمانرواي این سلسله به خاطر قانون نامه اي است که از او برجاي مانده و به عنوان نخستین سند قانون 
گذاري جهان به شمار می رود.

ت) به زندگی بعد از مرگ باور داشتند و معتقد بودند که روح پس از مرگ مدتی سرگردان می ماند و سپس به جسم انسان بازمی گردد.
ث) (تصویر مقابل) لوح گلی مربوط به این تمدن است.

سومر - آموري - اّکدي - بابل جدید - سومر بابل - آموري - سومر - بابل قدیم - آشور

سومر - اّکدي - بابل قدیم - مصر - سومر بابل - اّکدي - سومر - بابل جدید - آشور

صحیح یا غلط بودن گزاره هاي زیردر کدام گزینه به ترتیب به درستی آمده است؟  130
الف)هخامنشیان، ایران را به نخستین حکومت بزرگ جهانی تبدیل کردند.

ب) خاندان هخامنشی از زمان پادشاهی اردشیر سوم دچار تفرقۀ درونی شد.
پ) خشایارشا پس از فرونشاندن شورش هاي مصر و بابل به یونان لشکر کشید و آتن را تصرف کرد و در نبرد دریایی ساالمیس پیروز شد.

ت) آتنی ها یکی از شهر هاي یونانی نشین آسیاي صغیر به نام میلتوس را تشویق به شورش علیه هخامنشیان کردند.
ث) متن منشور کورش به ابتکار سازمان ملل به پنج زبان رسمی این نهاد ترجمه شد.

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

سؤاالت و جمالت زیر، به ترتیب مربوط به کدام گزینه می باشد؟  131
الف- این نوع جامعه شناسی می تواند به داوري ارزش ها و هنجارها بپردازد.

ب- هدف جامعه شناسی انتقادي و تفهمی چیست؟
ج-  جهت حرکت جامعه شناسی انتقادي به کدام سمت است؟

د- این نوع جامعه شناسی دانش علمی را محدود به علم تجربی می داند.

تفهمی - انتقادي: ایجاد یک وضعیت مطلوب تر، تفهمی: داوري ارزش ها و آرمان هاي بشري - نقد وضع موجود زندگی - تفهمی

انتقادي - انتقادي: ایجاد یک وضعیت مطلوب تر، تفهمی: داوري ارزش ها و آرمان هاي بشري - نقد وضع موجود زندگی - پوزیتیویستی

انتقادي - انتقادي: نقد وضع موجود زندگی، تفهمی: پی بردن به معناي کنش انسان - ایجاد یک وضعیت مطلوب تر - تفهمی

تفهمی - انتقادي: نقد وضع موجود زندگی، تفهمی: پی بردن به معناي کنش انسان - ایجاد یک وضعیت مطلوب تر - پوزیتیویستی

لیبرالیسم، جمهوري، دموکراسی و لیبرال دموکراسی به ترتیب داراي کدام ویژگی ها می باشند؟  132

مباح دانستن همۀ امور ــ حاکمیت مردم ــ حضور اکثریت مردم ــ مباح دانستن حضور مردم

آزادي اقتصادي ــ حاکمیت مردم ــ حضور اکثریت مردم ــ خواست و ارادة مردم براساس فضیلت

آزادي سیاسی ــ به رسمیت شناختن حضور مردم ــ حاکمیت مردم ــ مباح دانستن حضور مردم

مباح دانستن همه امور ــ به رسمیت شناختن حضور مردم ــ حاکمیت مردم ــ خواسته و ارادة اکثریت مردم

از میان جمله هاي زیر کدام موارد درست می باشند؟  133
الف ـ در مورد طبیعت ما با یک نظام جهان شمول مواجه هستیم و قوانین طبیعت، در همۀ مکان ها و زمان ها یکسان اند.

ب ـ وقتی از الگوي طبیعی و روش هاي آن براي مطالعۀ ساختار اجتماعی استفاده می شود، نتایج مطالعۀ ما در هر مکانی و زمانی قابل تعمیم خواهد بود.
ج ـ در مطالعۀ سایر جوامع و فرهنگ ها، معناي فرهنگ هاي دیگر و ارزش هاي آن را در می یابیم زیرا آن ها را از منظر غربی مطالعه می کنیم.

د ـ ما در مطالعۀ خود از جوامع غربی، نتایجی به دست می آوریم و آن را به جوامع متفاوت دیگري تعمیم می دهیم که این نوع از تحقیق منجر به نتایج غلط
می شود.

هـ ـ وقتی جوامع و فرهنگ هاي دیگر را از منظر خودشان مطالعه می کنیم، درواقع آن ها را با رویکرد تفهمی مورد بررسی قرار می دهیم.

الف ـ د ـ هـ الف ـ ج ـ د ب ـ ج ـ هـ الف ـ ب ـ ج
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الف ـ در مورد طبیعت ما با یک نظام جهان شمول مواجه هستیم و قوانین طبیعت، در همۀ مکان ها و زمان ها یکسان اند.
ب ـ وقتی از الگوي طبیعی و روش هاي آن براي مطالعۀ ساختار اجتماعی استفاده می شود، نتایج مطالعۀ ما در هر مکانی و زمانی قابل تعمیم خواهد بود.

ج ـ در مطالعۀ سایر جوامع و فرهنگ ها، معناي فرهنگ هاي دیگر و ارزش هاي آن را در می یابیم زیرا آن ها را از منظر غربی مطالعه می کنیم.
د ـ ما در مطالعۀ خود از جوامع غربی، نتایجی به دست می آوریم و آن را به جوامع متفاوت دیگري تعمیم می دهیم که این نوع از تحقیق منجر به نتایج غلط

هـ ـ وقتی جوامع و فرهنگ هاي دیگر را از منظر خودشان مطالعه می کنیم، درواقع آن ها را با رویکرد تفهمی مورد بررسی قرار می دهیم.

الف ـ د ـ هـ
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در جمالت زیر چند اشتباه علمی مشاهد می شود؟  134
« در دیدگاه کمونیستی، جامعه شناسان چنین می پندارند که نابرابري هاي اجتماعی نتیجۀ نابرابري هاي طبیعی است، بنابراین ناعادالنه است اما آن ها این
واقعیت را نادیده می گیرند که نابرابري هاي اجتماعی همیشه نتیجۀ نابرابري هاي طبیعی نیستند. به عالوه شاید بتواند نقطه آغاز شکل گیري نابرابري هاي

اجتماعی را توجیه نماید، اما مزایاي اجتماعی به مرور زمان، نهادینه شده و رابطه آن با تالش افراد قطع می شود.»

1 2 3 4

در پاراگراف زیر کدام کلمات به اشتباه به کار رفته است؟  135
«طرفداران عدالت اجتماعی معتقدند که هیچ کدام از رویکرد ها عادالنه نیست. رویکرد کمونیستی عادالنه نیست چون این واقعیت را نادیده می گیرد که
افرادي که در طبقه اجتماعی پایین متولد می شوند حتی با داشتن شایستگی و تالش برابر با افرادي که در طبقه باال متولد می شوند، به سادگی امکان رقابت

با این افراد را ندارند رویکرد لیبرال نیز عادالنه نیست زیرا در آن حقوق افراد توانمند و کوشا، به اندازه استحقاق آن ها، پرداخت نمی شود.»

شایستگی - لیبرال واقعیت - شایستگی کمونیستی - لیبرال کمونیستی - واقعیت

دربارة رویکرد عادالنه، کدام گزینه نادرست است؟  136

دولت به نمایندگی از جامعه موظف است نیازهاي ضروري همه افراد مانند خوراك، پوشاك و مسکن را تامین نماید.

دولت تالش می کند تا براي کاهش نابرابري هاي اجتماعی تدابیري بی اندیشد مثال از ثروتمندان مالیات می گیرد و از آن براي رفع فقر در جامعه استفاده می کند.

همۀ کودکان از امکانات اولیه براي پیشرفت باید بهره مند شوند تا بتوانند بر اساس توانایی و شایستگی خود با دیگران رقابت نمایند.

در رویکرد عادالنه، مالکیت خصوصی لغو می شود، اما جامعه، وظیفه دارد که امکان رقابت را براي همگان فراهم کند.

کدام گزینه نادرست است؟  137

تصور پوزیتیویستی از علم به این معناست که علوم اجتماعی را همانند علوم طبیعی بدانیم و جامعه را هم چون موجود زنده مورد بررسی قرار دهیم.

تا زمانی که یک جهان اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهاي آن نیز باقی است.

با افول تصور پوزیتیویستی از علم، در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، ظرفیت انتقادي مورد توجه قرار گرفت و به شکل گیري جامعه  شناسی انتقادي انجامید.

با تغییر جهان اجتماعی موجود و به دنبال آن، برداشته شدن الزام هایش، جهان اجتماعی جدیدي شکل می گیرد و پیامدهاي دیگري به دنبال می آورد.

در مورد سیر تاریخی جامعه شناسی، کدام مورد درست است؟  138

جامعه شناسی پوزیتیویستی در قرن نوزدهم به وجود آمد و به شدت تحت تأثیر موفقیت هاي علوم ابزاري بود و خصلت محافظه کارانه در این شاخه دیده نمی شود.

جامعه شناسی تفهمی-تفسیري، به تفاوت موضوع علوم اجتماعی و علوم طبیعی پی برد و بر معناي پدیده هاي اجتماعی تأکید کرد.

جامعه شناسی در طی قرن نوزدهم با توجه به تفاوت موضوع خود از علوم طبیعی فاصله گرفت و در طی قرن بیستم با توجه به تفاوت هدف خود به روش هاي غیرتجربی، اهمیت
داد.

مهم ترین هدف جامعه شناسی از ابتدا تا کنون، نقد وضعیت موجود براي رسیدن به وضعیت بهتر است و به شرایط موجود تن نمی دهد.

کدام موارد، به ترتیب در جاي الف، ب و ج قرار می گیرند.   139
جامعه شناسی تفهمی-تفسیريجامعه شناسی انتقاديجامعه شناسی پوزیتیویستینوع

روش
جالفبچگونه مطالعه می کنند؟

روش آماري و تفهمی و سطوح دیگري از شناخت و آگاهی - روش حسی و آمار و تفهمی - روش حسی و آماري

روش حسی و آماري - عالوه بر روش آماري و تفهمی سطوح دیگري از شناخت و آگاهی را به رسمیت می شناسد - روش تفهمی و روش حسی

عالوه بر روش آماري و تفهمی سطوح دیگري از شناخت و آگاهی را به رسمیت می شناسد- روش حسی و آماري - روش تفهمی و روش حسی

روش تفهمی و روش حسی - روش حسی و آماري - عالوه بر روش آماري و تفهمی سطوح دیگري از شناخت و آگاهی را به رسمیت می شناسد.
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ج

روش حسی و آماري - عالوه بر روش آماري و تفهمی سطوح دیگري از شناخت و آگاهی را به رسمیت می شناسد - روش تفهمی و روش حسی

عالوه بر روش آماري و تفهمی سطوح دیگري از شناخت و آگاهی را به رسمیت می شناسد- روش حسی و آماري - روش تفهمی و روش حسی

روش تفهمی و روش حسی - روش حسی و آماري - عالوه بر روش آماري و تفهمی سطوح دیگري از شناخت و آگاهی را به رسمیت می شناسد.
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هریک از عبارات زیر به ترتیب در کدام قسمت جدول قرار می گیرد؟  140

رویکرد مخالفان قشربندي اجتماعیرویکرد عدالت اجتماعیرویکرد لیبرال
بالفج

- آزادي هاي افراد و امکان رقابت میان آن ها را از بین نمی برند.
- تمام کرسی هاي مجلس سناي آمریکا در اختیار مردان میانسالی است که هرچه سالخورده تر باشند، قدرتمندترند.

- مالکیت خصوصی موجب برقراري روابط ظالمانه میان افراد و درنتیجه نابرابري اجتماعی شده است.

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

عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.  141
- در استعمار فرانو استعمارگران پنهان اند و مجریان، حضور آشکار دارند.

- استعمار نو، از ابزارها و ظرفیت هاي فرهنگی و علمی به ویژه از رسانه ها و فناوري اطالعات بهره می برد.
- در استعمار نو استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند.

- در استعمار نو، کشورهاي استعمارگر با استفاده از ظرفیت هایی که در دوره نفوذ یا دوره استعمار نظامی ایجاد کرده اند، از نیروهاي داخلی کشورهاي
مستعمره، استفاده می کنند.

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

هر عبارت با کدام قسمت از جدول ارتباط دارد؟  142
 - کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر 

- ظرفیت هاي فرهنگی و علمی
 -  مورد هجوم قرار دادن ارزش ها و آرمان هاي دیگر جوامع

- دولت هاي دست نشانده و ساختارهاي اقتصادي

 

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

استعمار نو
د

ج

استعمار فرانو
ب

الف

معیار
ابزار

ھدف

در ارتباط با مراحل گسترش فرهنگ اسالمی، کدام روند درست است؟  143

بازگشت به سوي هویت الهی ? به مدینه آمدن گروه هاي مختلف براي پذیرش اسالم ? قدرت سیاسی جوامع اسالمی ناشی از مناسبات قومی قبیله اي ? هضم و جذب گروه هاي
مهاجم بیگانه در فرهنگ اسالمی

به مدینه آمدن گروه هاي مختلف براي پذیرش اسالم ? هضم و جذب گروه هاي مهاجم بیگانه در فرهنگ اسالمی ? قدرت سیاسی جوامع اسالمی ناشی از مناسبات قومی قبیله اي
? بازگشت به سوي هویت الهی

هضم و جذب گروه هاي مهاجم بیگانه در فرهنگ اسالمی ? به مدینه آمدن گروه هاي مختلف براي پذیرش اسالم ? بازگشت به سوي هویت الهی ? قدرت سیاسی جوامع اسالمی
ناشی از مناسبات قومی قبیله اي

به مدینه آمدن گروه هاي مختلف براي پذیرش اسالم ? هضم و جذب گروه هاي مهاجم بیگانه در فرهنگ اسالمی ? مقاومت آشکار در برابر اسالم ? استبداد استعماري

درمورد ارتباطات جهان هاي انسانی کدام گزینه درست است؟  144

جهان انسانی
بخش فردي

جهان
انسانی جهان

ذهنی
جهان
فرهنگی

جهان
فرهنگی

جهان
انسانی جهان

ذهنی
جهان
فرهنگی
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جهان انسانی
بخش فردي

جهان

انسانی
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جهان هستی

دب

ج

فوق طبیعی
الف

جهان ذهنی

تصویر زیر را مطابق نظر متفکران اسالمی تکمیل کنید؟  145

تکوینی - عینی - اجتماعی - فرهنگی

طبیعی - تکوینی - اجتماعی - انسانی

طبیعی - اجتماعی - فرهنگی - انسانی

تکوینی - عینی - انسانی - فرهنگی

از دیدگاه قرآن هر دو جهان  .................. و .................. مهم هستند و رابطه شان داراي نسبت  ..................  است.  146

فرهنگی و تکوینی - غیرتعاملی فرهنگی و جهان عینی - تعاملی فرهنگی و اجتماعی - غیرتعاملی فرهنگی و اجتماعی - تعاملی

در رابطه با تفاوت راهبردي استبداد «تاریخی - قومی» با استبداد «استعماري» کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  147

استبداد قومی از رویارویی مستقیم با فرهنگ اسالمی دوري می گزیند.

استبداد قومی با رعایت ظواهر اسالمی ظاهر دینی خود را حفظ می کند.

استبداد استعماري در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب، چاره اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت.

استبداد قومی از طریق سازش با اقوام با قدرت استعمارگران پیوند خورد.

کدام گزینه در رابطه با فرهنگ جهانی صحیح نمی باشد؟  148

فرهنگی که از مرزهاي جغرافیایی و قومی عبور می کند.

فرهنگ جهانی باید نسبت به سایر اقوام و مناطق نگاه سلطه جویانه داشته باشد.

عقاید و ارزش هاي آن ناظر به قوم و منطقۀ خاصی است.

نوع خاصی از فرهنگ جهانی با عبور از مرزهاي جغرافیایی خود، جهان را به مناطقی دوگانه تقسیم می کند.

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام ویژگی فرهنگ مطلوب جهانی در ارتباط است؟  149
- فرهنگ باید معیار و میزانی براي سنجش عقاید و ارزش هاي مختلف داشته باشد.

- فرهنگ باید بتواند از تفرقه بین جوامع و تباه ساختن منابع و امکانات بشر پیشگیري کند.
- فرهنگ هایی هستند که انسان ها را به موجوداتی منفعل تبدیل می کنند و زمینۀ نفوذ سلطه گران را فراهم می آورند.

- برخی قید و  بند هاي فرهنگ هایی که مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند و زمینۀ ظلم بر او را فراهم می کنند.

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

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

کدام گزینه عبارات زیر را به ترتیب صحیح یا غلط بودن مشخص می کند؟  150
- مغوالن فتوحاتی فراتر از مرزهاي جغرافیایی خود داشتند و جهان گشایی آنان به جهانی شدن فرهنگشان منجر شد.
- فارابی جامعه اي که عقاید و ارزش هاي آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهاي آن حق نباشد، «مدینۀ فاسقه» می نامند.

- موفقیت هاي استعمار نو ناشی از پیشرفت در زمینۀ دریانوردي، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی بود.
- استعمار نوعی از جهان گشایی و امپراتوري است که از قرن هجدهم به بعد توسط اروپاییان آغاز شد و در قرن بیستم به اوج رسید.

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

از نظر ابن سینا چه کسانی نمی توانند تبیین قانع کننده اي از علیت ارائه کنند؟  151

برتراند راسل راجر بیکن اگوست  کنت امپرسیت ها

کدام عبارت مصداق عقل در فلسفه را به درستی توصیف نمی کند؟  152

موجوداتی که در افعال خود به ابزار مادي نیاز ندارند. موجوداتی مجرد از ماده و جسم هستند.

علم آنها از طریق شهود حقایق اشیاء است. علم به آنها از طریق برهان عقلی نیست.
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 گشایی و امپراتوري است که از قرن هجدهم به بعد توسط اروپاییان آغاز شد و در قرن بیستم به اوج رسید.

غ - ص - ص - غ 

برتراند راسل

موجوداتی که در افعال خود به ابزار مادي نیاز ندارند.

علم آنها از طریق شهود حقایق اشیاء است.
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مهم ترین تفاوت عقل به معناي یکی از قواي نفسانی و عقل به معنی موجودات غیرمادي در چیست؟  153

در محسوس و معقول بودن در شهود حقایق و درك استداللی آنها در مادي و غیرمادي بودن در شدت و ضعف

شرط به فعلیت رسیدن قوه عقل در انسان (توانمندي بر استدالل) چیست؟  154

رسیدن نفس به تجرد کامل تربیت و تمرین شکل گیري مفاهیم کلی شهود حقایق

«کلمه» از نظر هراکلیتوس چیست؟  155

حقیقت مخلوقات جهان یکی از نمودهاي عقل حقیقت عقل جهان و اشیاء آن

لوگوس از دیدگاه هراکلیتوس  ..................  156

جهان و اشیاء آن است. خداوند است. سخن است. عقل است.

کدام عبارت اندیشه حکیمان باستان ایران دربارة عقل را درست توصیف نمی کند؟  157

عقل مخلوق خداوند است. عقل و خداوند متحدند.

عقل انسان پرتو و مظهر خرد است. عقل انسان پرتو و مظهر خرد الهی است.

تفاوت تعریف دکارت از عقل با فالسفه یونان باستان و مسلمان چه بود؟  158

عقل نزد او توان استدالل آوري عقلی محض است. عقل در تعریف دکارت حاوي بدیهیات عقلی است.

عقل در دیدگاه او حقیقت برتر در جهان و در انسان نبود. عقل از نظر دکارت قدرت اثبات خدا و نفس مجرد انسان را دارد.

نظر کدام دو فیلسوف در باب عقل کامًال متضاد است؟  159

دکارت - کانت هراکلیتوس - پارمنیدس بیکن - اگوست کنت پارمنیدس - اگوست کنت

کدام فیلسوف با تئوري خود در باب عقل، در واقع فلسفه را از حیطه علم واقعی خارج کرد؟  160

دکارت کنت هیوم کانت

کدام گزینه در مورد امور محسوس نادرست است؟  161

محسوسات همۀ پدیده هاي جهان هستی را در برمی گیرد. براي درك این امور، از حواس پنجگانه کمک می گیریم.

اموري که با ابزار و دستگاه قابل درك باشد، محسوس است. پدیده هایی مانند ستارگان، درختان و رنگ ها جزء امور محسوس هستند.

کدام گزینه بیانگر معناي صحیحی از محدودیت شناخت انسان می باشد؟  162

در کنار دانسته ها و آموخته ها، حقایق فراوان دیگري هم در عالم هست که آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم.

ما از آغاز تولد همه چیز را نمی دانیم، بلکه گام به گام با پدیده هاي جهان آشنا می شویم.

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

حواس انسان قادر به درك پدیده هاي ماوراءالطبیعی نمی باشد.

کدام گزینه در مورد معرفت شناسی صحیح است؟  163

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

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

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

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

کدام گزینه بیانگر نوع رابطۀ بین موضوعات قابل شناخت به وسیلۀ ابزار حس و ابزار عقل می باشد؟   164

عموم و خصوص من وجه تباین عموم و خصوص مطلق تساوي

کدام گزینه در خصوص شناخت تجربی نادرست است؟  165

این نوع شناخت با همکاري عقل و حس به دست می آید. عقل با کمک حواس می تواند به تمامی اسرار و رموز طبیعت پی ببرد.

شناخت تجربی بر چند قاعدة عقلی مهم متکی است. شناختی است که از طریق تحلیل عقالنی یافته هاي حسی صورت می گیرد.
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امروز به علت طرح پرسش هاي جدي در مورد معرفت و ظهور دیدگاه هاي گوناگون، معرفت شناسی به صورت شاخۀ مستقلی در آمده است.

عموم و خصوص من وجه

این نوع شناخت با همکاري عقل و حس به دست می آید.

شناخت تجربی بر چند قاعدة عقلی مهم متکی است.
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گزینۀ نادرست در مورد شناخت تجربی را مشخص کنید.  166

این شناخت حاصل استفاده از ابزار عقل و حس می باشد.

با کمک تحلیل عقالنی یافته هاي حسی می توان به بسیاري از اسرار جهان هستی پی برد.

با کمک این نوع شناخت نمی توان تمامی رموز جهان طبیعت را شناخت.

شناخت تجربی بر قواعد عقلی متکی است.

کدام گزینه در مورد شخصیت زیر صحیح نیست؟  167
«وي در طبیعیات خود مبانی طبیعت شناسی را بیان کرده است.»

یکی از اولین دانشمندانی بود که مبانی علوم تجربی را پایه گذاري کردند.

دربارة علیت و اقسام علت سخن گفته است.

ابن سینا در گسترش اندیشه هاي او دربارة قانون علیت تأمالت عمیقی کرده و توضیحاتی بیان نمود.

از نظر او قانون علیت از تجربه و آزمایش به دست نمی آید؛ بلکه برعکس، خودش اساس هر تجربه اي است.

کدام گزینه در مورد ارسطو صحیح نیست؟  168

ارسطو کتاب هاي متعددي هم در فلسفه و هم علوم طبیعی دارد که همواره مورد توجه فیلسوفان و دانشمندان علوم طبیعی بوده است.

ارسطو در طبیعیات خود مبانی طبیعت شناسی را بیان کرده و دربارة علیت و اقسام ملت سخن گفته است.

ارسطو شاگرد افالطون بوده و عالوه بر تبحر در فلسفه، یک دانشمند علوم طبیعی نیز شمرده می شود.

ارسطو یکی از اولین دانشمندانی است که مبانی علوم تجربی را پایه گذاري کرد.

کدام گزینه بیانگر علت نام گذاري شناخت قلبی به شناخت شهودي است؟  169

زیرا قلب انسان حقیقت را چنان در می یابد که گویا با چشم می بیند. زیرا براي دریافت چنین معرفتی سیر و سلوك و تهذیب نفس ضروري است.

زیرا بدون استفاده از تجربه و آزمایش و بدون استدالل عقلی حاصل می شود. زیرا  قلب می تواند بی واسطه به حقایقی برسد و معرفت کسب کند.

در ارتباط با ابزار عقل کدام گزینه نادرست است؟  170

حقایقی که عقل می تواند آن را درك کند، می تواند مربوط به امور غیرطبیعی و غیرمحسوس هم شود.

اینکه طبیعت همواره یکسان عمل می کند، یکی از قاعده هاي عقلی می باشد که شناخت تجربی بر آن متکی است.

نیروي عقل انسان می تواند در یافته هاي درونی خود تأمل کند و از طریق آن به شناخت هایی برسد که به آن درون نگري می گوییم.

عقل بدون استفاده از یافته هاي تجربی و صرفاً با تأمل نمی تواند به حقایقی برسد و دانش هایی را پایه گذاري کند.

دو قضیّه اي که در صدق و کذب  با هم جمع نمی شوند، موصوف به چه وصفی اند و عبارت «اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند» در کدام مبحث منطقی  171
مصداق پیدا می کند؟

متناقضان - عکس موجبه ي کلیّه که موجبه ي کلیّه است متضاّدین - عکس سالبه ي کلیّه که سالبه ي کلیّه است

متضاّدین - عکس سالبه ي جزئیّه که سالبه ي جزئیّه است متناقضان - عکس موجبه ي کلیّه که موجبه ي جزئیّه است

از صدق قضیه ي «هیچ الف ب نیست» صدق کدام مورد را نمی توان نتیجه گرفت؟  172

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

هرگاه در یکی از محصورات، عکس مستوي گاهی درست باشد و گاهی نادرست ..................  173

به این معنی است که آن محصوره عکس الزم الصدق ندارد.  باید از موارد نادرست آن صرف نظر کرد.

درستی عکس براساس محتوا در نظر گرفته می شود. عکس نقیض آن هم همین طور خواهد بود.

در مبحث عکس، چه چیزي بررسی می شود و کدام موارد باید جابجا شوند تا عکس ساخته شود؟  174

مقایسه ي دو قضیه با هم – موضوع و محمول رابطه ي یک قضیه با عکس خودش – محمول و نسبت

مقایسه ي دو قضیه با هم – موضوع – نسبت رابطه ي یک قضیه با عکس خودش – موضوع و محمول
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درستی عکس براساس محتوا در نظر گرفته می شود.

 موضوع و محمول

– نسبت
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کدام عبارت، نشان دهنده ي یک قضیه ي محصوره است؟  175

مجموعه ي اعداد فرد، غیر قابل شمارش است. کلمات بیانگر تصورات ذهن هستند.

مجموعه، از پنج حرف تشکیل می شود و در اصل عربی است. جامعه ي بشري، دربرگیرنده ي سایر جوامع انسانی است.

کدام قضیه محصوره نیست؟  176

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

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

کدام مورد یک قضیه نیست؟  177

در عالم عقل مدخل عشق خوش است. گاهی گداي گدایی و بخت با تو یار نیست.

هرچه تبر زدي مرا، زخم نشد، جوانه شد. اي آنکه نیافت ماه شبگرد تو را

به ترتیب قضیۀ حملی به قضیه اي گفته می شود که در آن به  ..................  حکم می شود و کیفیت آن به  ..................  بستگی دارد؛ مانند:  178
..................

اتصال یا انفصال میان دو نسبت - نسبت - اگر الف ب نیست. اتصال یا انفصال میان دو نسبت - فعل ربطی - الف ب است.

 ثبوت یا نفی چیزي براي چیزي - رابطه - الف ب نیست. ثبوت یا نفی چیزي براي چیزي - موضوع و محمول - الف ب است.

به ترتیب، نقیض قضیۀ «هر کتابی خواندنی نیست» و عکس مستوي الزم الّصدق قضیۀ «بعضی انسان ها نمی فهمند» کدام است؟  179

بعضی کتاب ها خواندنی هستند. بعضی نفهم ها انسان اند. هر کتابی خواندنی است. - بعضی نفهم ها انسان نیستند.

هر کتابی خواندنی است. - بعضی نفهم ها انسان اند. بعضی کتاب ها خواندنی هستند. بعضی نفهم ها انسان نیستند.

اگر نتیجۀ قیاسی منتج، «هر الف ج است»، باشد عکس مستوي کبراي آن کدام است؟ (حد وسط ب است.)  180

بعضی ج ب است. بعضی ج ب نیست. هر ج ب است. هر ب ج است.
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ترجمۀ گزینۀ درست: روزنامه نگاران به خاطر کنفرانس مهمی در پایتخت انگلستان جمع شدند.  1
ترجمۀ و بررسی گزینه هاي دیگر:

: برخی کتاب ها ما را از نظر اطالعات از همه رسانه هاي خبري بی نیاز می کنند. / جمع مکسر: الُکتب  الکتاب گزینۀ 

: گردشگران براي دیدن شهرهاي گردشی مان آمدند ولی آب و هواي بد همراهیشان نکرد. / جمع مکسر: ُسیّاح  ساِئح گزینۀ 

: سال ها بر ما گذشت ولی متأسفانه شرایط تغییر نکرد. / جمع مکسر: الّظروف  الّظرف گزینۀ 
سخت

گزینۀ  ترجمۀ مناسبی از  کلمۀ ارائه داده است.  2
سخت

ترجمه عبارت: روز هاي سختی بر ما گذشت ولی امید را از دست ندادیم.  3
ترجمه سایر گزینه ها:

) پراکنده شد، امید گزینۀ 

) نرم شد، کسی را گزینۀ 

) آزاد کرد، زندگی گزینۀ 
متوسط

ترجمه و بررسی گزینه درست: مقداري پول برایمان آورد ولی به دلیلی آن را نپذیرفتم. جاَء و أتی مترادف هستند.  4

ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

) به مرور زمان قیمت ها در بازار باال می رود. (گران می شود) گزینۀ 

تغلی: گران می شود  َترُخُص: ارزان می شود.

) مقداري اطالعات در مورد روش ساخت کیکی که دوستش دارد را دادم. گزینۀ 

َاعطیُت  َأَخْذُت : گرفتم

) هیچ امیدي در زندگی کسی که روحیه اش را براي ادامه زندگی از دست داده وجود ندارد.  أمل: امید  یأس: نا امیدي گزینۀ 
متوسط

ترجمه گزینۀ درست: پس پیامبر خدا (ص) او را شناخت، او را بزرگ داشت و باال پوشش را برایش پهن کرد، سپس وي را بر روي آن نشاند. درجمله هیچ  5
مترادف یا متضادي نیست.

ترجمه و بررسی سایر گزینه ها:

) آیا پدرت تند اخالق است؟ نه، او خوش اخالق است. (فّظ  َحسُن األخالق) گزینۀ 

) استاد عنوانی براي پایان نامه ام انتخاب کرد، ولی من آن را نپسندیدم پس عنوان دیگري را انتخاب کرد. ( ِاختاَر= ِانَتَخَب) گزینۀ 

) ما به سمت راست رفتیم در حالی که همه به سمت چپ می رفتند. الَیمین  الَشماّل گزینۀ 
سخت

«األنفاق» (به معنی «تونل ها») - مفرد: النَّفقۀ  6
متوسط

«یأمل: امید دارد» با «َییأُس: ناامید می شود» متّضاد است، هم چنین «الَعجوز: پیرمرد» با «الیاِفع: جوان کم سن و سال» متضاد است.  7
متوسط

با توجه به ترجمۀ عبارت (یکی از دانشمندان شیمی، آزمایشگاه بزرگی را این جا ....!)، «أقاَم: بر پا کرد» مناسب است.  8
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «هنگام صبح پدرم را در خواب (ُچرت) عمیقی یافتم!» درست است. گزینۀ «

»: «افرادي که به بشریّت سود می رسانند، واقعًا کم هستند!» درست است. گزینۀ «

»: «انسان براي تبدیِل تپّه ها به دشت هاي قابل کشت تالش می کند!» درست است. گزینۀ «
سخت

» بازخواست عاقالن و جاهالن با » با یکدیگر قرابت معنایی دارند؛ اما در گزینۀ « ترجمۀ عبارت: «دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است»؛ گزینه هاي « و   9
دوستی و دشمنی بیان شده است.

متوسط
» آمده است که «هیچ چیزي جهت زندانی شدن سزاوارتر از زبان نیست!» درحالی که مفهوم بیت داده در مقابل آن توصیه به گفتن سخن نیکو و در گزینۀ «  10

پسندیده است و این دو با هم ارتباط معنایی ندارند. 
تشریح سایر گزینه ها:

»: «خداوند اجر نیکوکاران را تباه نمی کند!» که با بیت داده شده تناسب دارد. گزینۀ «

»: «هیچ علمی نداریم، جز آنچه که به ما یاد دادي!»: که با بیت داده شده قرابت معنایی دارد. گزینۀ «
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» بازخواست عاقالن و جاهالن با » با یکدیگر قرابت معنایی دارند؛ اما در گزینۀ « ترجمۀ عبارت: «دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است»؛ گزینه هاي « و 

» آمده است که «هیچ چیزي جهت زندانی شدن سزاوارتر از زبان نیست!» درحالی که مفهوم بیت داده در مقابل آن توصیه به گفتن سخن نیکو و در گزینۀ «

» بازخواست عاقالن و جاهالن با » با یکدیگر قرابت معنایی دارند؛ اما در گزینۀ « » بازخواست عاقالن و جاهالن با1ترجمۀ عبارت: «دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است»؛ گزینه هاي « و  » با یکدیگر قرابت معنایی دارند؛ اما در گزینۀ « ترجمۀ عبارت: «دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است»؛ گزینه هاي « و 
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»: «هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت نیست!» که با شعر داده شده تناسب دارد. (اگر انسان قانع نباشد، همۀ نعمت هاي روي زمین نیز وي را قانع نمی سازد.) گزینۀ «
سخت

«قطرة» و ترجمه نشدن «بنگر»  و«أحدثت» به صورت ماضی و «صخرٍة»  به صورت نکره و در گزینه ي  «إْعَلم» و «أحدثت» به صورت ماضی تعلّمی ... در گزینه ي   11

» «تعلّمت» به صورت ماضی و«الثقب» به صورت معرفه از موارد نادرست است. «صخرٍة» به صورت نکره و در گزینه ي «
متوسط

ترجمۀ درست عبارت: «تغذیۀ خوب و توّجه کردن به آن پندي است که پزشکان به آن تأکید می کنند.»  12

توجه: اشاره مثنی یا جمع  اسم ال دار  اشاره مفرد ترجمه می شود.
کان + مضارع = معادل ماضی استمراري

متوسط
کلمۀ «الّتی» در وسط جمله غالبًا به معناي «که» است و کلمۀ «هاتان» هم اگر اسم مورد اشارة (مشارالیه) آن الف و الم داشته باشد به صورت مفرد (این) ترجمه  13

می شود.
متوسط

در گزینۀ  اثقل اسم تفضیل صفت براي عمًال است و ترجمۀ درست آن (کاري سنگین تر) است.  14
سخت

«تکاَملی»، فعل أمر از مصدر «تکاُمل» است.  15
تشریح گزینه هاي دیگر

»: «ِانَتَفعَن» صحیح است. گزینۀ «

»: «تُدافعیَن» صحیح است. گزینۀ «

»: «اَنِزلوا» صحیح است. گزینۀ «
سخت

اسم هاي نکره عبارتند از «مشکاة – مصباح – زجاجۀ – کوکب – ُدّري»  16
متوسط

یک ساعت اندیشیدن بهتر از هفتاد سال عبادت است  تفّکر بهتر از عبادت است.  17
ترجمۀ سایر گزینه ها:

) گونه ات را با تکبّر از مردم بر نگردان و در زمین مغرورانه و با خو پسندي راه نرو  آیه ما را از خود پسندي باز می دارد. گزینۀ 

) به راستی خداوند هر خود پسند فخر فروشی را دوست ندارد.  آیه ما را به فروتنی تشویق می کند. گزینۀ 

) بدترین مردم دورو است. گزینۀ 
متوسط

در گزینۀ جواب «اإلخوان» جمع مکّسر «أخ» و مذکر است و فعل جمع مذّکر براي آن مناسب است (َسِمعوا )، اگر «أَخوان» بود، در آن صورت فعل مثناي «َسِمعا»  18
درست بود.

سخت
ن» فعل امر از باب «تفعیل» است. نَت» فعل ماضی از باب «تفعیل» و «َحسِّ 19  «َحسَّ

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «بُِعثُت» ماضی مجهول است و «أَتمِّم» مضارع معلوم است. گزینۀ «

»: «أَثَقل» اسم تفضیل است؛ ولی «المیزان» (ترازو) اسم مکان نیست. گزینۀ «

»: «ُخلُق» اسم فاعل است، ولی «نفَس» مفعول است. گزینۀ «
سخت

«خلّاق» به معنی «بسیار آفریننده» بر بسیاري صفتی اشاره دارد و بر وزن «فّعال» اسم مبالغه است.  20
تشریح گزینه هاي دیگر:

) «خبّاز» (نانوا) بر شغل داللت دارد. گزینۀ 

) «الفتّاحۀ» (در باز کن) بر ابزار داللت دارد. گزینۀ 

) «الدواّب» جمع «دابَّۀ» به معنی «چارپایان» است. گزینۀ 

سخت
ابتدا جدول  و  را ایجاد می کنیم.  21

 

هر جمله نسبت به جملۀ قبل در  ضرب شده است و عالمت آن نیز تغییر کرده چون عالمت هر جمله نسبت به قبلی خود تغییر می کند بنابراین گزینه هاي  و  حذف می شوند.

بین گزینه هاي  و  جمالت اول را می یابیم، هرکدام حاصلش  بود پاسخ تست است.

 : گزینۀ 

 :گزینۀ 
سخت

جملۀ عمومی را برابر  قرار می دهیم تا  (شماره جمله) را بیابیم:  22
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هر جمله نسبت به جملۀ قبل در  ضرب شده است و عالمت آن نیز تغییر کرده چون عالمت هر جمله نسبت به قبلی خود تغییر می کند بنابراین گزینه هاي  و  حذف می شوند.

 : گزینۀ 

 :گزینۀ 

1
1

2
2

3
4

4
8

هر جمله نسبت به جملۀ قبل در  ضرب شده است و عالمت آن نیز تغییر کرده چون عالمت هر جمله نسبت به قبلی خود تغییر می کند بنابراین گزینه هاي  و  حذف می شوند.2هر جمله نسبت به جملۀ قبل در  ضرب شده است و عالمت آن نیز تغییر کرده چون عالمت هر جمله نسبت به قبلی خود تغییر می کند بنابراین گزینه هاي  و  حذف می شوند.هر جمله نسبت به جملۀ قبل در  ضرب شده است و عالمت آن نیز تغییر کرده چون عالمت هر جمله نسبت به قبلی خود تغییر می کند بنابراین گزینه هاي  و  حذف می شوند.1هر جمله نسبت به جملۀ قبل در  ضرب شده است و عالمت آن نیز تغییر کرده چون عالمت هر جمله نسبت به قبلی خود تغییر می کند بنابراین گزینه هاي  و  حذف می شوند.
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عبارت درجۀ دوم را با کمک اتحاد جمله مشترك تجزیه می کنیم.

 

متوسط

، جمالت دنباله را به دست می آوریم: با قرار دادن اعداد طبیعی به جاي   23

 

با توجه به جمالت دنباله مشخص می شود، این دنباله تمام جمالتش  می باشد، بنابراین مجموع  جملۀ اول آن برابر است.

 مجموع  جملۀ اول دنباله
متوسط

با توجه به شکل در هر مرحله یک توپ توپر اضافه می شود و همچنین تعداد کل توپ ها  واحد افزایش می یابد.  24

 

ام به صورت  می باشد. بنابراین نسبت توپ هاي رنگ شده به کل توپ ها در مرحلۀ 

) را می یابیم: حال با مساوي قرار دادن  با  مرحلۀ موردنظر (مقدار 

مرحلۀ دهم می باشد    

سخت
ابتدا چند جملۀ اول دنباله را به دست می آوریم:  25

 

 

جمالت این دنباله همگی  می باشند، بنابراین مجموع  جملۀ اول برابر :

 
سخت

طبق رابطۀ داده شده، در دنبالۀ موردنظر، هرجمله تقسیم بر جملۀ قبل از خود  است، کافی است از جملۀ هفتم به عقب برگردیم تا به جملۀ اول برسیم:  26

سخت
باتوجه به شکل ها مشاهده می کنیم، تعداد کل دایره ها در هر مرحله مجذور شمارة مرحله است و ازطرفی داریم:  27

 دایره هاي توپر  در شکل هاي با مرحلۀ فرد

 دایره هاي توخالی  در شکل هاي با مرحلۀ زوج

 :بنابراین

سخت
جمالت دنباله را می نویسیم:  28
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متوسط

ابتدا چند جملۀ اول دنباله را می نویسیم:  29

 

 

  

متوسط

 30

1 2 4 7 11 16 22 29 37 46, , , , , , , , ,

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

جمله دهم  
متوسط

این عددها به صورت زیر هستند:  31

چون تعداد آن ها فرد و برابر  است، هفتمین داده میانه ي دو عدد است. بنابراین میانه عدد  است. چارك اول برابر با میانه ي داده هاي قبل از  است و برابر میانگین دو عدد  و  است.

پس چارك اول  خواهد بود. چارك سوم میانه ي داده هاي بعد از  و برابر با میانگین دو عدد  و  است؛ یعنی برابر   خواهد بود.

 کمترین داده – بیشترین داده = دامنه

  چارك اول – چارك سوم = دامنه ي میان چارکی
سخت

طبق فرمول میانگین جدول داریم:  32

متوسط

اگر واریانس داده هاي  برابر  باشد، واریانس  برابر  خواهد بود. (یعنی اگر داده ها را با مقدار  33
ثابتی جمع کنیم، واریانس تغییري نمی کند اما اگر داده ها را در عددي ضرب کنیم، مجذور آن عدد در واریانس اولیه ضرب می شود)

پس در این مسأله  تأثیري روي واریانس ندارد و تنها  در آن ضرب می شود: 

 

سخت

نکته: در رابطه با اعدادي که فاصله شان یکسان است (مثل این تست که اعداد  تا  تا فاصله دارند) فرمولهاي زیر برقرار است:  34

 بنابراین در این تست: 

سخت
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نکته: در رابطه با اعدادي که فاصله شان یکسان است (مثل این تست که اعداد  تا  تا فاصله دارند) فرمولهاي زیر برقرار است:

تعداد1
عدد آخر عدد اول
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تعداد
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متوسط

دقت کنید متغیر موردمطالعه مدت زمان سابقۀ کاري کارمندان است که متغیري کمی و مقیاس اندازه گیري آن نسبتی است، دقت کنید که رتبه بندي آن ها متغیر  36
کیفی و مقیاس اندازه گیري آن ترتیبی است.

متوسط
فرض می کنیم میانگین داده ها  باشد، در این صورت با اضافه کردن  به همۀ داده ها داریم:  37

 تعداد داده ها زوج است، پس میانه برابر میانگین دو دادة وسطی است، لذا داریم:

 میانه

سخت
میانگین را در وسط قرار داده سپس به اندازة  واحد به چپ و راست حرکت می کنیم (از هر طرف  بار) با توجه به منحنی نرمال داده ها داریم:  38
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سخت
ابتدا زاویۀ مجهول را به دست می آوریم:  39

 

 پس زاویۀ دستۀ  برابر  است. حال با یک تناسب ساده تعداد کل داده ها را محاسبه می کنیم:

  

متوسط
 40

 

  

   

    

متوسط
به سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزي براي کنترل پول و حفظ ارزش آن ِاعمال می کند. سیاست هاي پولی می گویند. سیاست هاي پولی معموًال به دو  41

- افزایش حجم پول در گردش - کاهش حجم پول در گردش   شکل انجام می پذیرد: 
سخت

 42

 سهم دهک سوم  سهم دهک سوم   سهم دهک سوم  سهم دهک پنجم

 سهم دهک ششم  سهم دهک ششم  سهم دهک سوم  سهم دهک ششم

سهم دهک نهم  (مجموع سهم تمامی دهک ها به جز سهم دهک نهم)  سهم دهک نهم

 سهم دهک نهم 

 سهم دهک دهم  سهم دهک نهم
ب) مردم کشور در این طبقه بندي به ده گروه جمعیتی تقسیم مساوي می شوند در نتیجه خواهیم داشت: 

 جمعیت افراد در هر طبقه

1 2 7 10
10 1 2 7

7
701 2 7

1 2 7 8
8 1 2 6

6
48 11 2 6

701 2 3 5 6 7 48 70
1

7 70 48 227

13 7 3 1 9 15

13 2 4 26 2 30 15
3 1

2

میانھ13 2 4
2

1٫53

150 90 360 120
120

زاویھ
120
360

تعداد فراوانی
200

200360
120

600

8 2 15 تعداد کل12 2 35

دستۀ دوم 360 80
2

2 35
360

80
360

2
2 35

2
9

2
2 35

4 70 18 14 70 5

وزن
فراوانی

45 50
8

50 55
10

55 60
15

60 65
12

کیلوگرم55 درصد وزن بیشتر یا مساوی 100 100
15 12

45
100

27
45

60

12

544 9

125 77

100

100 84 16100 3 4 5 6 9 12 13 15 17

16 17 33
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ًبه سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزي براي کنترل پول و حفظ ارزش آن ِاعمال می کند. سیاست هاي پولی می گویند. سیاست هاي پولی معموًالبه سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزي براي کنترل پول و حفظ ارزش آن ِاعمال می کند. سیاست هاي پولی می گویند. سیاست هاي پولی معموًال به دو

 سهم دهک سوم  سهم دهک پنجم

 سهم دهک ششم  سهم دهک سوم  سهم دهک ششم

سهم دهک نهم  (مجموع سهم تمامی دهک ها به جز سهم دهک نهم)  سهم دهک نهم

 سهم دهک دهم  سهم دهک نهم

4 9

 سهم دهک ششم  سهم دهک سوم  سهم دهک ششم7 سهم دهک ششم  سهم دهک سوم  سهم دهک ششم

سهم دهک نهم  (مجموع سهم تمامی دهک ها به جز سهم دهک نهم)  سهم دهک نهم100سهم دهک نهم  (مجموع سهم تمامی دهک ها به جز سهم دهک نهم)  سهم دهک نهم

100 3 4 5 6 9

16 17
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نفر  جمعیت افراد دهک هاي چهارم تا هفتم

نفر  جمعیت کل کشور

ج) دهک سوم از  درصد درآمد ملی برخوردار است یعنی:

4 20 5 000 000

10 10 5 50 000 000

5

میلیارد دالر 

دهک ششم از  درصد درآمد ملی برخوردار است یعنی: 

میلیارد دالر 

سخت
الف) اگر با به کارگیري نظام صحیح مالیاتی، توزیع مجدد درآمد به گونه  اي قانونی صورت پذیرد، تفاوت میان درآمد و ثروت یک گروه محدود و اکثریت  43

چشمگیر مردم کاهش می یابد.
ب) اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر، مستلزم توانمند سازي افراد و به ویژه مولد کردن آن هاست.

متوسط
زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم می شود براي پیشگیري از افزایش قیمت ها یا کاهش سرعت آن، بانک مرکزي سیاست کاهش حجم پول در گردش را به کار  44
می گیرد. یکی از روش هایی که بانک مرکزي براي کنترل و تنظیم حجم پول به کار می گیرد، سیاست بازار باز فروش اوراق مشارکت است؛ در این روش، بانک مرکزي می تواند با فروش اوراق

مشارکت به طور مستقیم از مقدار پول در دست مردم بکاهد. (سیاست پولی انقباضی)
ب) در شرایط تورم، دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انقباضی (کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات) در مواقع تورم (با کاهش تقاضاي کل در اقتصاد) موجب ثبات اقتصادي شود.

متوسط

دولت ملزم شده است که با واگذاري بخش مهم از فعالیت هاي خود در عرصه ي اقتصاد به بخش هاي غیردولتی که در چارچوب سیاست هاي اجراي اصل   45

قانون اساسی مطرح شده است و همینطور سپرده   از اقتصاد کشور به بخش تعاونی حضور مستقیم خود را در مدیریت و مالکمیت اقتصاد کاهش بدهد.

تقریبًا همه ي اقتصاددانان در مورد اصل حضور دولت در اقتصاد اتفاق نظر دارند؛ ولی در مورد اینکه دولت  در چه مواردي، چقدر تا چه زمانی و چگونه نقش داشته باشد، اختال ف نظر است.
سخت

 46
متوسط

 47
متوسط

 48
متوسط

 49

   سهم دهک پنجم  سهم دهک ششم

   - سهم دهک پنجم  سهم دهک پنجم - 

   سهم دهک دوم – سهم دهک هفتم

   سهم دهک هفتم   سهم دهک هفتم

(مجموع سهم تمامی دهک ها به جز سهم دهک دهم)  سهم دهک دهم  

  سهم دهک دهم

   سهم دهک دهم
ب) در این طبقه بندي، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوي تقسیم کرده اند. در نتیجه خواهیم داشت:

   جمعیت افراد در هر طبقه

میلیون نفر  جمعیت افراد دهک هاي سوم تا ششم

میلیون نفر  جمعیت کل کشور

ج) دهک اول  درصد از درآمد ملی برخوردار است. یعنی:

میلیارد دالر  

دهک هشتم  درصد از درآمد ملی برخوردار است، یعنی:

  میلیارد دالر 

سخت
درون زایی: سرمایه گذاري هاي خارجی در صورتی می تواند به پیشرفت کشور کمک کند که عوامل داخلی تولید را تقویت کند؛ در غیر این صورت سرمایه گذاران  50

خارجی در زمان بحران ممکن است تصمیم به خارج کردن سرمایه بگیرند و اگر رشد اقتصادي منبع درونی نداشته باشد، با خروج منابع خارجی متوقف خواهد شد.
سخت

ابیات گزینه ها، هم قافیه اند و از یک شعر انتخاب شده اند، بنابراین وزنی مشترك (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) دارند. در این وزن، تنها در رکن اول (هجاي دوم  51

» ابدال صورت نگرفته است. و سوم) و هم چنین رکن سوم (هجاي نهم و دهم) امکان وجود ابدال هست که در بیت گزینه ي «
تشریح گزینه ي دیگر:

»: در رکن اول مصراع اول و رکن سوم هر دو مصراع، ابدال وجود دارد. گزینه ي «

»: رکن اول و سوم مصراع اول ابدال دارند. گزینه ي «

»: رکن اول مصراع دوم ابدال دارد. گزینه ي «
سخت

50 000 2 500
5

100
12

50 000 6 000
12

100

44

25
1
4

2

9211

9

123 9

100

100 2 3 7 7 9 11 12 14 17

100 82 18

4 28 7

10 10 7 70

2

42000 840
2

100
14

42000 5880
14

100

4

1

2

3
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درون زایی: سرمایه گذاري هاي خارجی در صورتی می تواند به پیشرفت کشور کمک کند که عوامل داخلی تولید را تقویت کند؛ در غیر این صورت سرمایه گذاران
خارجی در زمان بحران ممکن است تصمیم به خارج کردن سرمایه بگیرند و اگر رشد اقتصادي منبع درونی نداشته باشد، با خروج منابع خارجی متوقف خواهد شد.

ابیات گزینه ها، هم قافیه اند و از یک شعر انتخاب شده اند، بنابراین وزنی مشترك (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) دارند. در این وزن، تنها در رکن اول (هجاي دوم

www.alirezaafshar.org



دیـضاِرِكپاِيِضُرو
-U--UU--

فعالتنفاعالتن

َنستیاُطغـگرَنَد
UU----

فعلُنفعالتن

 52

وزن اصلی این بیت «فعالتن ، فعالتن ، فعالتن ، فعلن»
است . این وزن در تمامی مصراع هاي اّول ابیات به جز

» رعایت شده است. در این بیت هجاي اوّل رکن اول بلند است و «فعالتن» تبدیل به «فاعالتن» شده و بنابراین مشمول اختیار وزنی گردیده است. مقایسۀ هجاهاي اّول چهار گزینه می تواند گزینۀ «

) َم ) َه          )چ          )    رُو           در نگاه اّول شما را متوجه این تفاوت بکند 
متوسط

» را بلند تلفظ کرده است. بیت «الف»: در این بیت شاعر در هجاي چهارم مصراع اول مصوت کوتاه «  53
  َر     می     ُت     ِت     َر     َحس     َدر   

U

ِكنیُكفاَوزيرو

  فا     َو     بی     ُت     َنم     دا     ُم   

َمنِرکاِبَیدیاَن
بیت «ب»: در این بیت شاعر در رکن اول هر دو مصراع به جاي «فعالتن»، «فاعالتن» آورده است.

  ُمل     َحم     َت     ر     یا     َ- ز     ِك     َهر   

َمتالَم قِعشَدرِك وان

  َیش     گو     َم      ر     یا     َند     ُك      َن   

َنشخاَمدَمرَشدِكَن
بیت «ج»: شاعر هجاي آخر هر دو مصراع را بلند تلفظ کرده است، در حالی که هر دو، هجایی کشیده هستند.

  لَت     ِذل     َم     ِر     با  

َبتَحبُم ِدَعه

  شید     ِك     َنم     وا      َت     ِب   

َکستِشَنموا َتَن
بیت «د»: شاعر در هجاهاي سوم و سیزدهم مصراع اول و در هجاهاي پنجم و سیزدهم مصراع دوم همزه را تلفظ نکرده است.

  نی     ما      َز     َمت     َغ     َمز     َل     ِد   

َرتَحسِبماَد یکِژُم 

  لَد     نا     َن     َدر     َن     وا    َت   َن   

َزدريَنَدرَبکیَشَن
متوسط

دورة سلطنت رضا خان را دورة درخشش نیما می دانند.  54
سخت

در گزینۀ سه رکن اول در هر دو مصراع فعالتن است.  55
متوسط

56  – ابدال در مصراع اول  رم کو  = َخ َب ران 

 – ابدال در رکن دوم مصراع دوم  یم با بی  = ِب ج هان َمح 

1

1234

1

2
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کیَشَن رَبکیش َدرب درب دريَنرب درين َزدرين زدرين درين
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 – فاعالتن به جاي فعالتن  با ك گو یم (فاِع ال تن) = چ َخ بر گو (َفعالتن)

 – تبدیل مصوت کوتاه به بلند وجود ندارد.
سخت

حذف همزه: مصراع اول + دوم: ز این  زین  57

( ابدال: رکن دوم مصراع اول (دم زین رو 

وزن بیت  «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن» است. هجاهاي هر دو مصراع به شکل زیر است

متوسط
در گزینۀ  فقط اختیارت وزنی فاعالتن به جاي فعالتن و بلند بودن هجاهاي کشیدة پایانی دیده می شود.  58

اختیارات سایر گزینه ها:

گزینۀ  – فاعالتن به جاي فعالتن در رکن اول، حذف همزه، بلند بودن هجاي کوتاه پایان مصراع اول و بلند بودن هجاي کشیدة پایان مصراع دوم.

گزینۀ  – فاعالتن به جاي فعالتن در رکن اول، تبدیل مصوت کوتاه به بلند در هجاي سوم و هجاي  مصراع اول، بلند بودن هجاي کشیده پایان مصراع.

گزینۀ  – تبدیل مصوت بلند به کوتاه در هجاي دوم مصراع اول، تبدیل مصوت کوتاه به بلند در هجاي سوم مصراع اول، فاعالتن به جاي فعالتن در رکن اول، بلند بودن هجاي کشیدة پابان
مصراع ها.

سخت
( )  /  - (دب یا  59  - ابدال: در رکن پایانی مصراع اول: مصراع  - (ذو ري 

 – قلب: درپایۀ آوایی دوم مصراع اول:  

 – وزن بیت «مستفعُل مستفعل مستفعُل فع» است.

 – حذف همزه: ز آن  ز  ان
سخت

وزن: مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع   60

 – قلب: رکن دوم مصراع اول 

 – هجاي کشیدة پایانی  آب

 – حذف همزه: در آباد  َدراباد؛ در آیی ِن  َدراییـ ِن  َدراییـ ِن

 – تبدیل مصوت بلند به کوتاه ندارد.
توضیح یک نکته: چنین تستی را نباید تقطیع کرد. حذف همزه و هجاي پایانی به راحتی با نگاه و خواندن قابل تشخیص هستند.

تبدیل مصوت بلند به کوتاه نیز با چشم قابل تشخیص است؛ یعنی باید واژه اي چند هجایی که به «ي یا و» ختم شده به یک مصوت اضافه شود؛ در این بیت چنین شکل وجود ندارد؛ پس گزینۀ  به
راحتی قابل دیدن است.

متوسط
 61

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

متوسط
 62

سخت
63  هر دو برابرند با  :  (فعولن، فعولن، فعولن، فعل )

ولی سایرین به ترتیب بر وزن : فاعالتن، فعالتن، فعالتن. فعلن هستند، ولی در پاسخ ها  و  وجود ندارد.
متوسط

منظور از «مجاز به عالقه ي شباهت» همان استعاره ي مصّرحه است.  64

روح انسان تنها ماندهقه ي شباهت: مرغمجازهاي با

حقیقتمجاز

قه ي مشابهت

گلشن

مجاز

دنیا

حقیقت

قه ي مشابهت

قفس

مجاز

تن

حقیقت

قه ي مشابهت

هزاران

مجاز

دوستان

حقیقت

قه ي مشابهت

مورد)) 4

بررسی سایر گزینه ها:

3

4

1

2

38

4

112

2
ُل َع تف مس ُت ال ع فا

3

4

1
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دوستان

حقیقت

قه ي مشابهت

مورد)) 4
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برف

مجاز

موي سپید

حقیقت

قه ي مشابهت

پر زاغ

مجاز

موي سیاه

حقیقت

قه ي مشابهت

مورد)) 2

نرگس

مجاز

چشم

حقیقت

قه ي مشابهت

گل

مجاز

چهره

حقیقت

قه ي مشابهت

مورد)) 2

ماه

مجاز

معشوق

حقیقت

قه ي مشابهت

نرگس

مجاز

چشم

حقیقت

قه ي مشابهت

مورد)) 3 لؤلؤ

مجاز

اشک

حقیقت

قه ي مشابهت

1(

(

4(

2

دقت کنیم! در ترکیب «سرو باال» «باال»ي یار به سرو تشبیه شده و سرو استعاره از یار نیست!
سخت

» فاقد آرایۀ مجاز است.  بیت گزینۀ «  65

) «آتش» مجاز از شراب. ) «نرگس» مجاز از چشم معشوق. / ( ) «چه» مجاز از گودِي چانه. / ( در سایر ابیات: (
متوسط

1

234

» وجود به اقیانوس » زمین به گهوارة لرزان و در گزینۀ « » خرد به غواص  و در گزینۀ « در این گزینه هیچ  گونه تشبیهی به کار نرفته است ولی در گزینۀ «  66
بی کران مانند شده است.

متوسط
 67

سخت

 68

سخت
«نفس» در این عبارت مجاز از «سخن» است به عالقۀ سببیّه زیرا نفس سبب سخن گفتن است.  69

متوسط
«نرگس» نام گل است. هرگاه «نرگس» در معناي «چشم معشوق» به کار رود، مجاز به عالقه شباهت است.  70

در گزینه هاي الف، ب، پ، ث، چ، ح واژة «نرگس» در معناي مجازي یا نانهاده خود (مجازًا چشم) به کار رفته است امّا در ابیات «ت» و «ج»، «نرگس» در معنی حقیقی یا نهاده خود آمده است.
سخت

چنان که دیده می شود، در رکِن اول به جاي فعالتن، فاعالتن آمده است . در هجاي ششم مصرع اول حذِف همزه صورت گرفته است (در آن  دَران) و در  71
هجاي چهارم مصرع دوم، هجاي کوتاه به هجاي بلند تبدیل شده است (زیرا کسره ي اضافی کشِش بیشتري یافته)

متوسط
 72

سخت
73   گناه آید گناهاید

متوسط
» بر وزن «فعالتن فعالتن اگر به سوال دقت شود پاسخ تست ساده است (ابدال در رکن آغازین). فقط کافی است رکن اول دو مصراع مقایسه شود. بیت گزینه ي  «  74

فعالتن فعالتن» است که در رکن آغازین مصراع اول سه هجاي بلند آمده است و ابدال دارد.
متوسط

بیت «الف» فاقد ابدال است و وزن بیت «د» فاعالتن فاعالتن فاعلن است که نمی تواند ابدال داشته باشد.   75
تقطیع بیت ب:

  تقطیع بیت ج :

متوسط
مهم ترین حادثۀ ادبی دورة دوم تشکیل اولین کنگرة نویسندگان و شاعران ایرانی بود.  76

سخت
در دورة سوم شعر نو تغزلی که از قبل رواج یافته بود تقویت شد.  77

سخت
بیشتر به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه توجه دارد.  78

متوسط
» بر وزن مفتعلن فاعلن  مفتعلن فاعلن است که در رکن اول هر دو مصراع و رکن سوم مصراع دوم قلب به کار رفته است. بیت گزینۀ «  79

---

سخت
در بیت سوم، تغییر کمیت مصوت وجود ندارد. تقطیع بیت بدین صورت است:  80

بررسی سایر گزینه ها:

:« گزینۀ «

:«  گزینۀ «

:«  گزینۀ «
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سخت
عوامل موثر در حل مسئله عبارتند از: تجربۀ گذشته - نوع نگاه به مسئله - نادیده گرفتن حل مسئله براي مدتی خاص  81

متوسط
تفکر عملی کامًال آگاهانه است؛ چون شخصی که در حال تفکر است از دانش گذشته بهره می برد و به آنچه می اندیشد آگاهی کامل دارد.  82

سخت
مسئله یعنی: «عدم دستیابی فوري به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندي هاي محدود.»  83

سخت
از آنجایی که تفکر کامال آگاهانه است، پس عمل علی تفکر محسوب نمی شود. به فعالیت هاي در کنار هم گذاشتن اطالعات حافظه، قضاوت، حل مسئله و تفسیر،  84

تفکر می گویند.
متوسط

عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان، تصمیم گیري است که عبارت است از ارزیابی راه هاي مختلف و انتخاب بهترین راه.  85
سخت

وابسته   سبک تصمیم گیري   86

خطر    مالك تصمیم گیري 

مهم    نوع تصمیم گیري
سخت

ناکامی محصول ناتوانی در حل مسئله است.  87
تعارض محصول ناتوانی در تصمیم گیري است.

متوسط
در سبک تصمیم گیري تکانشی، فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و زیاد دیده می شود که تصمیم فرد بالفاصله با پشیمانی همراه  88
است. در سبک تصمیم گیري احساسی، مالك عواطف و هیجانات زودگذر است. احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیربناي تصمیم گیري باشد. افرادي که داراي سبک تصمیم گیري اجتنابی

هستند، براین باورند که همه چیز خودبه خود درست می شود.
سخت

اعتماد افراطی روش غلط دیگري است که مانع تصمیم گیري می شود. براي مثال، دانش آموز زرنگی فکر می کند که در همه جا با اندك مطالعه اي بهترین نتیجه را  89
به دست می آورد.

متوسط
ناتوانی در حل مسئله وضعیت عاطفی ناخوشایندي را ایجاد می کند که ناکامی نام دارد.  90

متوسط

کودتاي سوم اسفند  در تهران پیامد هایی داشت که درنهایت منجر به انقراض سلسلۀ قاجار و برآمدن حکومت پهلوي شد.  91
سخت

به وجود آوردن ارتش منظم در ایران از جمله برنامه هاي اساسی انگلیسی ها بود.  92
متوسط

رضا خان به نو کردن ارتش پرداخت و در سال  ش. قانون نظام وظیفه? عمومی را به تصویب رساند.  93
متوسط

رضاخان پهلوي قانون نظام وظیفه عمومی را به تصویب رساند.  94
متوسط

رضا شاه نیرو هاي سه گانه ارتش را با هدایت انگلیسی ها به وجود آورد.  95
متوسط

به وجود آوردن ارتش منظم در ایران از جمله برنامه هاي اساسی انگلیسی ها بود. این ارتش ضمن اینکه تمرکز قدرت سیاسی را در کشور ممکن می ساخت، قیام   96
هاي مردمی را سرکوب می کرد و در مواقع ضروري به عنوان تأمین کنندة اهداف نظامی انگلستان مورد استفاده قرار می گرفت.

سخت
یکی از اقدامات رضاشاه اسکان اجباري عشایر بود. هدف آن مهار کردن نیروي رزمی عشایر بود. این اقدام از رونق دامداري کشور کاست و باعث شد تا کشور  97

ایران از نظر دامی به بیگانه نیازمند شود.
متوسط

رضاشاه به نام تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرستی، به یک شکل کردن لباس ها و برداشتن حجاب بانوان اقدام کرد. وي تصور می کرد که مهمترین راه پیشرفت  98
و توسعۀ کشور تقلید از غرب و اشاعۀ فرهنگ غربی است.

سخت
مدرس، روحانی مبارز و خستگی ناپذیر آرزویش نجات ایران از چنگال استبداد و استعمار بود. وي سرانجام در کاشمر مسموم و به شهادت رسید.  99

متوسط

مدرس سال ها در خواف زندانی بود، سرانجام پس از فراهم شدن زمینه، او را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در  آذر  در همان جا  100
مسموم کردند و به شهادت رساندند.

متوسط
در پنجاه سال اخیر، رشد چشمگیري در تقاضاي حمل و نقل مسافر و بار در جهان رخ داده است. این تقاضا هم به صورت کمی و هم از نظر کیفی بوده است.  101

متوسط
معموًال کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه یک خط مستقیم است.  102

سخت
میزان انحراف از مسیر مستقیم را می توان محاسبه کرد و درصد آن را به دست آورد به این میزان شاخص انحراف گفته می شود.  103

سخت

1299

1304
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 ناپذیر آرزویش نجات ایران از چنگال استبداد و استعمار بود. وي سرانجام در کاشمر مسموم و به شهادت رسید.

مدرس سال ها در خواف زندانی بود، سرانجام پس از فراهم شدن زمینه، او را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در  آذر  در همان جا

در پنجاه سال اخیر، رشد چشمگیري در تقاضاي حمل و نقل مسافر و بار در جهان رخ داده است. این تقاضا هم به صورت کمی و هم از نظر کیفی بوده است.

میزان انحراف از مسیر مستقیم را می توان محاسبه کرد و درصد آن را به دست آورد به این میزان شاخص انحراف گفته می شود.

مدرس سال ها در خواف زندانی بود، سرانجام پس از فراهم شدن زمینه، او را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در  آذر  در همان جا1316مدرس سال ها در خواف زندانی بود، سرانجام پس از فراهم شدن زمینه، او را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در  آذر  در همان جامدرس سال ها در خواف زندانی بود، سرانجام پس از فراهم شدن زمینه، او را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در  آذر  در همان جا10مدرس سال ها در خواف زندانی بود، سرانجام پس از فراهم شدن زمینه، او را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در  آذر  در همان جا
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شبکه عبارت است از تعدادي مکان هاي جغرافیایی که به صورت یک سامانه (سیستم) به وسیلۀ مسیرهایی به یکدیگر پیوند داده شده اند.  104
متوسط

هرچه براي رفتن از یک مکان به مکان هاي دیگر مجموع طول مسیرهاي پیموده شده، کمتر باشد، دسترسی آن مکان به سایر مکان ها بهتر است.  105
سخت

افزایش حّق بیمه هاي رانندگی از راهکارهاي افزایش ایمنی در حمل و نقل محسوب نمی شود.  106
متوسط

 107
متوسط

استفاده از دوربین هاي کنترل سرعت مربوط به بخش روش ها و تجهیزات نظارت است.  108
متوسط

 109
متوسط

«کاهش تنوع زیستی، تخریب پوشش گیاهی» بر تأثیر حمل و نقل بر روي محیط در توسعۀ حمل و نقل اشاره دارد.  110
متوسط

اطالع از مفاهیم پایه اي هر علم براي درك آن الزم و ضروري است: مهم ترین مفاهیم جغرافیا عبارت است از مکان و روابط متقابل انسان با محیط.  111
در هر مکان، پدیده هاي مختلفی هستند که بر یک دیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأثیر می پذیرند. این روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و

سبب تغییر شکل مکان ها می شود.
متوسط

) جلگه ي باهوکالت را نشان می دهد. ) جلگه ي میاندوآب و شماره ي ( شماره ي (  112
(نقشه ي پراکندگی جلگه هاي ساحلی در ایران)

سخت
توده ي هواي مرطوب موسمی، در برخی سال ها در دوره ي گرما از اقیانوس هند به ایران نفوذ و موجب باران هاي سیالبی در جنوب شرق ایران می شود.  113

ویژگی هاي اصلی آب و هواي گرم و خشک عبارتند از:

- تبخیر و تعرق زیاد - فقر پوشش گیاهی  - اختالف شدید دما  - بارش کم و خشکی هوا 
متوسط

 114

سخت
متخصصان براي کاهش و افزایش جمعیت، رشد طبیعی جمعیت را اندازه گیري می کنند که در ایران بعد از سال  به کم ترین حد خود رسیده و با توجه به  115

رشد  درصدي  سال آینده جمعیت برابر می شود.
توضیح نکات درسی:

به کمک قانون  زمان دو برابر شدن جمعیت را می توان متوجه شد.

سال دیگر مدت زمان دو برابر شدن جمعیت

متوسط
در مناطق جنوبی کشور، که در عرض هاي پایین جغرافیایی قرار دارند، زاویه تابش خورشید هنگام ظهر، نزدیک به عمود است و به همین دلیل در این نواحی،  116
مقدار تابش خورشید بیشتر و هوا گرم تر است؛ مانند استان هاي هرمزگان و جنوب سیستان وبلوچستان. در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت، اختالف دما زیاد است

ولی در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور اختالف دما کمتر است.
متوسط

طی دورة کواترنر ناهمواري هاي کشور ما شکل نهایی یافته و از آن پس تحت تأثیر عوامل فرسایش (آب هاي روان، باد، اختالف دما) به همراه عملکرد انسان  117
(بهره برداري از محیط)، سرعت تغییرات در ناهمواري ها افزایش یافته و موجب تغییر شکل ناهمواري هاي ایران شده است.

متوسط
 118

رشد طبیعی جمعیت 

رشد مطلق جمعیت

12

1234

رشد طبیعی جمعیت میزان مرگ و میر- میزان موالید

کل جمعیت ھمان سال
100

رشد طبیعی جمعیت 100 2٫52000000 500000
60000000

70

نرخ رشد جمعیت
مدت زمان دو برابر شدن جمعیت

2870
2٫5

مدت زمان دو برابر شدن جمعیت

1390

1٫3751

70

51
70

نرخ رشد جمعیت

70
1٫37

100
میزان مرگ و میر - میزان موالید

کل جمعیت

100 100 0٫05 100 5
5 1٫5

70
3٫5
70

100
میزان مرگ و میر - میزان موالید) (میزان مھاجرت

کل جمعیت

100 6٫42
5 1٫5 1

70

33

ن
ی نظام جدید 25 بهم

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

رشد طبیعی جمعیت 

رشد مطلق جمعیت

میزان مرگ و میر - میزان موالید

کل جمعیت

100 100 0٫05
5 1٫5

70
3٫5
70

میزان مرگ و میر - میزان موالید)

کل جمعیت

100 6٫42
5 1٫5 1

70
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میزان افراد خارج شده  میزان مهاجران وارد شده  میزان مهاجرت

 میلیون نفر 

 رشد مطلق جمعیت در کشور دوم

سخت
الف) اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف ایران، سبب ایجاد تنوع فراوان در تولیدات باغی شده است.  119

ب) استان هاي یزد، فارس و خراسان رضوي جزو استان هاي اصلی تولیدکنندة انار و پسته در کشورمان هستند.

پ) جمعیت عشایري  واحد دامی و  از تولید پروتئین مربوط به دام کشور را به خود اختصاص داده اند.
ت) با توجه به نقشۀ پراکندگی صنایع ایران، بیشتر صنایع کشورمان در نیمۀ غربی پراکنده اند.

سخت
نیریز و هامون از جمله دریاچه هاي فصلی و فامور و مهارلونیز از جمله دریاچه هاي دائمی هستند.  120

سخت
در دوران فرمانروایی سلسله هان تغییر و تحوالت چشمگیري در چین رخ داد. کشاورزي، صنعت، علم و فرهنگ، پیشرفت نمایانی کرد و چینیان دست به  121

ابداعات و اختراعات مهمی زدند. رسمیت یافتن آیین کنفوسیوس و گشایش جاده ابریشم مربوط به این سلسله (هان) است.
متوسط

در زمان داریوش، آتنی ها یکی از شهر هاي یونانی نشین آسیاي صغیر به نام میلتوس را تشویق به شورش علیه هخامنشیان کردند.  122
نبرد دریایی خشایارشا با یونانیان به نام تنگۀ ساالمیس بوده است.

متوسط
الف) شناخت بهتر سلسله هاي پادشاهی مادي تا ساسانیان  123

ب) منابع نوشتاري: سنگ نوشته ها، گل نوشته ها، سالنامه ها، کتاب هاي تاریخی، ادبی، دینی و جغرافیایی / منابع غیرنوشتاري: ابزارها، ظروف، اشیا، پل ها و کاروانسراها
پ) در منابع نوشتاري غیر ایرانی مطالبی درباره هخامنشیان و به خصوص کورش بزرگ وجود دارد.

ت) خداي نامه ها از مهم ترین نوشته هاي تاریخی دوره ساسانی به شمار می روند و در واقع تاریخ عمومی سرزمین و مردم ایران از آغاز آفرینش تا اواخر حکومت ساسانی بودند.
سخت

الف) جاللی   ب)اوستایی   پ)بابلی، سلوکی، اوستایی.  124
متوسط

مردمان بین النهرین (میان رودان) و مصریان باستان، در تنظیم و تدوین گاه شماري پیشگام بوده اند. گاه شماري هجري قمري که تقویم رایج بیشتر کشورهاي  125
اسالمی به شمار می رود، برپایۀ گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است و مبدأ آن، اول محرم سالی است که پیامبر اسالم از مکه به مدینه هجرت کرد.

توضیح نکات درسی: 
گاه شماري، نظامی است که انسان براي اندازه گیري دقیق زمان (ماه و سال) ابداع کرده است.

متوسط
در دورة خوراك، سالیان درازي مردان در دسته هاي کوچک به شکار می رفتند و زنان به جمع آوري بقایاي خوردنی گیاهان و میوة درختان می پرداختند.  126

متوسط
تشریح عبارت هاي نادرست:  127

(الف) کهن ترین نشانه و آثار حضور انسان در ایران مربوط به بستر کشف رود در نزدیکی مشهد در خراسان رضوي است. (د) ایالمیان در بخش شرقی قلمرو خود، پایتخت دیگري به نام انشان
داشتند.

سخت
آثار باستانی و تاریخی، به تمامی اشیاء، ابزارها، بناها و مکان هایی می گویند که ساختۀ دست بشر و محصول اندیشۀ او هستند.  128

سخت
الف) مردم بین النهرین از جمله سومریان خدایان متعددي می پرستیدند و اعتقاد داشتند که هر شهر از آن خدایی است.  129

ب) سارگن فرماندة قوم اّکدي، امپراتوري بزرگی تشکیل داد که از سواحل شرقی دریاي مدیترانه تا کوه هاي زاگرس امتداد داشت.
پ) بخش عمده اي از شهرت حمورابی فرمانرواي سلسلۀ بابل قدیم (اموري) به خاطر قانون نامه اي است که از او برجاي مانده و به عنوان نخستین سند قانون گذاري جهان به شمار می رود.

ت) مصریان به زندگی بعد از مرگ باور داشتند و معتقد بودند که روح پس از مرگ مدتی سرگردان می ماند و سپس به جسم انسان بازمی گردد.
ث) تصویر صورت سؤال، لوح گلی یکی از فرمانروایان سومري را نشان می دهد.

سخت
تشریح عبارت هاي نادرست:  130

ب) خاندان هخامنشی از زمان پادشاهی اردشیر دوم دچار تفرقۀ درونی شد.
پ) خشایارشا در نبرد دریایی ساالمیس توفیق چندانی نداشت.

ث) متن منشور کورش به ابتکار سازمان ملل متحد به شش زبان رسمی این نهاد جهانی ترجمه شد.
سخت

الف- انتقادي: در جامعه شناسی انتقادي، می توان به داوري ارزش ها و هنجارها پرداخت.  131
ب- انتقادي: نقد وضع موجود زندگی، تفهمی: پی بردن به معناي کنش انسان

ج- ایجاد یک وضعیت مطلوب تر: جهت حرکت جامعه شناسی انتقادي ایجاد یک وضعیت مطلوب تر است.
د- تفهمی: رویکرد تفهمی دانش علمی را محدود به علم تجربی می داند.

سخت
لیبرالیسم: به معناي مباح دانستن همۀ امور می باشد.  132

جمهوري: به رسمیت شناختن حضور موثر مردم در نظام سیاسی است.
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دموکراسی: به معناي حاکمیت مردم می باشد.
لیبرال دموکراسی: خواست و ارادة اکثریت مردم است.

سخت
الف: درست است.  133

ب: ساختار اجتماعی  نظم اجتماعی               خواهد بود  نخواهد بود.

ج: در می یابیم  در نمی یابیم.
د: درست است.

هـ: درست است.
سخت

کمونیستی  لیبرالی  134

ناعادالنه  عادالنه

مزایاي اجتماعی  قشربندي
سخت

کمونیستی لیبرال (اول)  135

لیبرال  کمونیستی (دوم)
سخت

: می شود  نمی شود. گزینه   136
متوسط

نوزدهم بیستم  137
متوسط

بررسی سایر گزینه ها:  138

: جامعه شناسی پوزیتیویستی در قرن نوزدهم به وجود آمد و به شدت تحت تأثیر موفقیت هاي علوم ابزاري بود و خصلت محافظه کارانه در این شاخه دیده می شود. گزینۀ 

: جامعه شناسی در طی قرن نوزدهم با توجه به تفاوت موضوع خود از علوم طبیعی فاصله گرفت و در طی قرن بیستم با توجه به تفاوت روش خود به روش هاي غیرتجربی، اهمیت داد. گزینۀ 

: مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادي از ابتدا تا کنون، نقد وضعیت موجود براي رسیدن به وضعیت بهتر است و به شرایط موجود تن نمی دهد. گزینۀ 
متوسط

الف - عالوه بر روش آماري و تفهمی سطوح دیگري از شناخت و آگاهی را به رسمیت می شناسد.  139
ب- روش حسی و آماري

ج- روش تفهمی و روش حسی
متوسط

الف- رویکرد عدالت اجتماعی آزادي هاي افراد و امکان رقابت میان آن ها را از بین نمی برند.  140
ج- تمام کرسی هاي مجلس سناي آمریکا در اختیار مردان میانسالی است که هرچه سالخورده تر باشند، قدرتمندترند. این موضوع در جامعۀ لیبرال اتفاق می افتد.

ب- در رویکرد مخالفان قشربندي اجتماعی، آنان مالکیت خصوصی را موجب برقراري روابط ظالمانه میان افراد و درنتیجه باعث نابرابري اجتماعی می دانند.
متوسط

در استعمار نو کشورهاي استعمارگر با تکیه بر قدرت اقتصادي خود و استفاده از نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سیاسی بین المللی و روش ها و سازوکارهاي  141
غیرمستقیم کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر را در اختیار می گیرد.

در استعمار نو، کشورهاي استعمارگر با استفاده از ظرفیت هایی که در دوره نفوذ یا استعمار نظامی و سیاسی خود ایجاد کردند از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره استفاده می کنند.
ویژگی استعمار فرانو، براي حفظ سلطه جهان غرب قبل از استفاده از ابزارهاي نظامی و سیاسی یا اقتصادي از ابزارها و ظرفیت هاي فرهنگی و علمی به ویژه از رسانه ها و فناوري اطالعات بهره

می برد.
در استعمار قدیم، استعمارگران حضور مستقیم و آشکار دارند. در استعمار نو استعمارگران پنهان و مجریان آن  ها آشکارند در استعمار فرانو استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند.

متوسط
در استعمار نو کشورهاي استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادي خود و با استفاده از نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سیاسی بین المللی و با روش ها و سازوکارهاي  142

غیرمستقیم از طریق دولت هاي دست نشانده، کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر را در اختیار دارند.
ویژگی استعمار فرانو در این است که براي حفظ سلطه ي جهان غرب، بیش از آن که از ابزارهاي نظامی و سیاسی یا اقتصادي استفاده کند، از ابزارها و ظرفیت هاي فرهنگی و علمی، به ویژه از
رسانه ها و فنّاوري اطالعات بهره می برد. جهان غرب در استعمار فرانو، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد؛ یعنی عقاید، ارزش ها و آرمان هاي فرهنگ هاي دیگر را مورد هجوم

قرار می دهد و به جاي آن، عقاید و ارزش هاي فرهنگ غرب را تبلیغ و ترویج می کند.
سخت

در عصر نبوي (سال نهم هجرت) گروه هاي زیادي براي پذیرش اسالم به مدینه آمدند – تا سال هشتم هجري ارزش ها و هنجارها و رفتارهاي جاهلی این زمان  143
دربرابر اسالم مقاومت آشکاري داشتند.

در عصر خالفت = به دلیل قدرت وعمق معرفتی فرهنگ اسالمی گروه هاي مهاجم بیگانه را درون خود جذب و  هضم کرد و تا قبل از استعمار قدرت سیاسی جوامع اسالمی بیشتر ریشه در مناسبات
قومی قبیله اي داشت.

در عصر بیداري اسالمی = امت اسالمی مرحله ي نوینی را با الهام از انقالب اسالمی و   بازگشت به سوي هویت الهی در گسترش فرهنگ جهانی اسالمی رقم زدند.
سخت

جهان انسانی به  قسمت مختلف تقسیم می شود : جهان ذهنی و جهان فرهنگی که این دو کامال از هم جدا هستند ولی می توانند بر روي یکدیگر تاثیر بگذارند.  144
متوسط

جهان تکوینی
فوق طبیعی

طبیعی
جهان انسانی

فردي یا ذهنی

اجتماعی یا فرهنگی
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 تا سال هشتم هجري ارزش ها و هنجارها و رفتارهاي جاهلی این زمان

در عصر خالفت = به دلیل قدرت وعمق معرفتی فرهنگ اسالمی گروه هاي مهاجم بیگانه را درون خود جذب و  هضم کرد و تا قبل از استعمار قدرت سیاسی جوامع اسالمی بیشتر ریشه در مناسبات

در عصر بیداري اسالمی = امت اسالمی مرحله ي نوینی را با الهام از انقالب اسالمی و   بازگشت به سوي هویت الهی در گسترش فرهنگ جهانی اسالمی رقم زدند.

جهان انسانی به  قسمت مختلف تقسیم می شود : جهان ذهنی و جهان فرهنگی که این دو کامال از هم جدا هستند ولی می توانند بر روي یکدیگر تاثیر بگذارند.
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متوسط

جهان فرهنگی و تکوینی مهم هستند و در تعامل با یکدیگر هستند.  146
سخت

قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیشتر ریشه در مناسبات قومی و قبیله اي داشت، در دوران استعمار، از طریق سازش با دولت هاي غربی، با  147
قدرت استعمارگران پیوند خورد و این مسئله سبب شد تا استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماري درآید.

توضیح نکات درسی: 
تفاوت راهبردي استبداد تاریخی - قومی با استبداد استعماري در این است که استبداد قومی به رغم هویت غیراسالمی خود (به دلیل این که پشتوانه و عقبه اي در خارج از جغرافیاي جهان اسالم
نداشت) از رویارویی مستقیم با فرهنگ توانمند اسالمی دوري می گزید و تالش می کرد تا با رعایت ظواهر اسالمی، ظاهر دینی خود را حفظ نماید، اما استبداد استعماري به دلیل اینکه در سایۀ قدرت

و سلطۀ جهان غرب عمل می کرد، در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب، چاره اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت.
سخت

فرهنگی که عقاید و ارزش هاي آن ناظر به قوم و منطقۀ خاصی است، جهانی نمی شود.  148
متوسط

- حقیقت  149
- عدالت و قسط

- تعهد و مسئولیت
- حریت و آزادي

سخت
بررسی موارد نادرست:  150

- فرهنگ مغوالن، قومی و قبیله اي بود و شایستگی هاي الزم را براي جهانی شدن نداشت.
- موفقیت هاي استعمار (استعمار قدیم) ناشی از پیشرفت در زمینۀ دریانوردي، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی بود.

- استعمار نوعی از جهان گشایی و امپراطوري است که از قرن  به بعد توسط اروپائیان آغاز شد و در قرن  به اوج رسید.
متوسط

امپرسیت ها یعنی تجربه گرایان و شامل  گزینۀ دیگر هم می شود که هر سه تجربه گرا بودند.   151
سخت

شناخت و اثبات موجودات مجرد (عقول) از طریق برهان عقلی ممکن است اما وسیلۀ ادراکی خود آنها عقل نیست، بلکه آنها با حقایق امور را مشهود می کنند.  152
متوسط

فیلسوفان قوة استدالل را مرتبۀ نازل و پایین عقل مجرد می شمارند. پس وجود عقالنی داراي درجات و شدت و ضعف است.  153
سخت

درست است که تربیت و تمرین و ممارست براي رسیدن به قوة استدالل الزم است، اما تا زمانی که مفاهیم کلی در ذهن شکل نگیرد، استدالل و قیاس آوري نیز  154
ممکن نخواهد بود.

سخت
سخن نزد هراکلیتوس ظهور و پرتو عقل محسوب می شود.  155

متوسط
هراکلیتوس از حقیقتی به نام لوگوس سخن می گوید که هم به معناي «عقل» است و هم «نطق». اما «سخن» و «کلمه» در نزد او ظهور و پرتو عقل محسوب   156

می شوند.
متوسط

خرد و عقل که آفریدة خداوند است، وجودي عقالنی است و عقل انسان پرتو و مظهر آن محسوب می شود.  157
سخت

دکارت عقل را صرفًا یک دستگاه منطقی استدالل می دانست، نه یک حقیقت برتر.  158
متوسط

علم در اثر اتصال با عقل به عنوان وجودي برتر و مجرد به دست می آید = پارمنیدس.  159
عقل فقط با تجربۀ واقعیت به دست می آید = اگوست کنت.

سخت
وقتی از نظر کانت عقل فقط ابزار شناخت مفاهیم ذهنی شد، دیگر مفاهیم فلسفی ارتباط خود را با دنیاي خارج از دست داد.  160

متوسط
محسوسات شامل تمامی پدیده هاي جهان مادي می شود، نه جهان هستی. جهان هستی عام تر از جهان مادي است و شامل طبیعت و ماوراءالطبیعه نیز می شود.  161

متوسط
ما آگاه هستیم که در کنار دانسته ها و آموخته ها، حقایق فراوان دیگري هم در عالم وجود دارد که آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم.  162

متوسط
بررسی سایر گزینه ها:  163

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

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

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

با کمک ابزار حسی تنها می توان امور مادي را شناخت؛ در حالی که عقل هم توان شناخت موضوعات مادي و هم توان شناخت موضوعات غیرمادي را دارد.  164
سخت

عقل با کمک حواس و تحلیل عقالنی یافته هاي حسی می تواند به بسیاري از اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و قوانین طبیعی را بشناسد.  165
سخت
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ما آگاه هستیم که در کنار دانسته ها و آموخته ها، حقایق فراوان دیگري هم در عالم وجود دارد که آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم.

 که عقل هم توان شناخت موضوعات مادي و هم توان شناخت موضوعات غیرمادي را دارد.

 از اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و قوانین طبیعی را بشناسد.
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شناخت تجربی براي کشف اسرار جهان مادي و طبیعی به کار می رود، نه جهان هستی.  166
سخت

) مربوط به ابن سینا می باشد. شخصیت مد نظر صورت سوال ارسطو است در حالی که توضیحات مندرج در گزینۀ (  167
سخت

توضیحات ارائه شده در این گزینه مربوط به ابن سینا است؛ نه ارسطو.  168
متوسط

علت نام گذاري این شناخت به شهود این است که قلب انسان حقیقت را چنان در می یابد که گویا با چشم می بیند.  169
متوسط

عقل قادر است بدون استفاده از یافته هاي تجربی و صرفًا با تأمل به حقایقی برسد و دانش هایی را پایه گذاري کند.  170
متوسط

دو قضیه ي متناقض ذاتًا در صدق و کذب در مقابل هم هستند وقتی گفته می شود اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند یعنی اگر در عکس موجبه ي کلیه گفته شد  171
بعضی ب الف است معنایش آن نیست که بعضی ب الف نیست.

سخت
بررسی گزینه ها:  172

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

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

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

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

سخت
در عکس آن جا که گاهی عکس مستوي درست و گاهی غلط است، باید بگوییم که عکس الزم الصدق نیست. مانند سالبه جزئیه.  173

متوسط
در مبحث عکس رابطه ي یک قضیه با عکس خودش بررسی می شود. اگر جاي موضوع و محمول یک قضیه با هم عوض شود قضیه ي جدیدي ساخته می شود که  174

عکس نامیده می شود.
متوسط

موضوع قضایاي شخصیه یک شخص یا مجموعه ي مشخص و معین است. در جمله ي مذکور در گزینه ي  کلمات حالت مطلق داشته و اشاره به شخص معین  175

نمی کند. اما در سایر گزینه ها مجموعه ي اعداد فرد، جامعه ي بشري و مشخصًا خود مجموعه، موضوع مشخصی دارند و در واقع گزاره ي  می تواند به شکل زیر نوشته شود:
هر کلمه اي بیانگر تصور ذهنی است.

سخت
در این قضیه «بلند ترین کوه جهان» اشاره به هیمالیا دارد که در آسیا واقع شده  است. پس هرچند خود مفهوم «بلند ترین کوه جهان» کلی است، اما موضوع  176

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

» اصوًال جمله نیست، بلکه منادا می باشد. تصدیق حتمًا باید به صورت جملۀ خبري معنادار با قابلیت صدق و کذب باشد؛ درحالی که گزینۀ «  177
متوسط

قضیۀ حملی:  به قضیه اي که در آن به ثبوت یا نفی چیزي براي چیزي حکم شود می گویند. کیفیتش به نسبت فعل ربطی یا رابطۀ آن بستگی دارد؛ مانند الف ب  178
نیست.
متوسط

باید ابتدا دو قضیه را به فرم استاندارد تبدیل کنیم. می دانیم که قضیه اي با سور «هر» و نسبت سالبۀ «نیست» تعریف نشده است، پس قضیۀ اول را با توجه به  179
معناي آن باید به صورت «بعضی کتاب ها خواندنی نیستند» درآوریم که نقیض آن موجبۀ کلیه است، یعنی «هرکتابی خواندنی است».

« » و « رد گزینه هاي «
در مورد قضیۀ دوم با توجه به اینکه قضیه باید عکس مستوي الزم الّصدق داشته باشد، فرم استاندارد آن به صورت «بعضی انسان ها نفهم هستند» خواهد بود. عکس مستوي این قضیه، قضیۀ «بعضی

( نفهم ها انسان اند» می باشد، زیرا در عکس مستوي، جاي محمول و موضوع عوض می شود، اما کیف قضیه ثابت می ماند. (رد گزینۀ 
سخت

قضیۀ موجبۀ کلی تنها از نتایج شکل اول است و از شرایط انتاج شکل اول کلی بودن کبرا می باشد. پس کبراي آن «هر ب ج است» می باشد که عکس مستوي این  180
کبرا «بعضی ج ب است» است.

متوسط
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