
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی یازدهم جامع نیمسال اول

زمان برگزاري: 160 دقیقه

تعداد سوال: 190

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

در مصراع  «کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق» ، کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟  1

کنایه تشبیه تشخیص مراعات نظیر

2  در بیت زیر، کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟
 نی براي فصل کردن آمدي تو براي وصل کردن آمدي

مجاز طباق تکرار جناس

در کدام بیت تشبیه وجود ندارد؟      (سنجش انسانی 90)  3

 وگر نبینمت آن روز هم به شب ماند به چند حیله شبی در فراق روز کنم

 کس چنین روي نبیند که نه حیران ماند. طعنه بر حیرت سعدي نه به انصاف زدي

خاصه از دست حریفی که به رضوان ماند می حالل است کسی را که بود خانه بهشت 

  یا کسی در بلد کفر مسلمان ماند نادر افتاد که کی دل به وصالت ندهد

تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر در کدام گزینه درست نشان داده شده است؟        4
 که از جهان ره و رسم سفر براندازم به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار

خوشه هاي هجایی کدام گزینه به شکل مقابل است؟« »  5

تقدیر که بر کشتنت آزرم نداشت راز را از همه ناکسان نهان باید داشت تا هشیارم طرب ز من پنهان است  امروز تو را دسترس فردا نیست

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي « تناقض، مجاز، ایهام و استعاره » کدام است؟  6
  چون نگین در کف هر دیو و ددم الف) به سلیمان برسانید که من

 هر چند سخت بندد صیّاد بال ما را ب) ما را ز زیر پر هست راهی به آن گلستان 
نهال خامۀ من باغ دلگشاي من است ج) منم که معنی بیگانه آشناي من است

 زین بِه ندیده ایم که در بوستان توست د) بسیار دیده ایم درختان میوه دار 

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

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟  7
 به تیغ مرگ شود دست من رها اي دوست»«اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو

ایهام، تضاد، متناقض نما، حسن تعلیل، اغراق تشبیه، تضاد، مجاز، جناس، کنایه

متناقض نما، ایهام، کنایه، تشبیه، جناس جناس، تضاد، حسن تعلیل، تشبیه، اغراق

1

ج، د، الف، ب

ایهام، تضاد، متناقض نما، حسن تعلیل، اغراق

متناقض نما، ایهام، کنایه، تشبیه، جناس
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کدام گزینه ترتیب ابیات را به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام تناسب - استعاره - تشبیه - متناقض نما» نشان می دهد؟  8
 الف) بگشا کمند زلف که دل درد مند توست

 ب) کشیدم پاي در دامن، مگر مجموع دانم شد
 ج) تو به عارض زهره و من مشتري از جان تو را

 د) هزار جهد بکردم که سّر عشق بپوشم 

آهوي نیم کشتۀ ما در کمند توست 
کنون خود را همی بینم که مجموعی پریشانم

لیک کو آن زهره کایم زهره ات را مشتري
نبود بر سر آتش میّسرم که نجوشم

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

عالقۀ مجاز، در بیت کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  9

 دست آن هست که داد دل عّشاق دهی  مده از دست کنون فرصت امکان چون هست

 تاب شمشیر نداري سفر عشق مرو  جگر شیر نداري سفر عشق مرو

 حافظ قرابه کش شد و ُمفتی پیاله نوش  در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

 پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش  از آن پس برآمد ز ایران خروش

کدام اثر، نمونۀ ارزشمندي از حماسه اي عرفانی است که قهرمانش، انسان پاك  نهاد و خداجویی است که به نبرد با هواي نفس می پردازد؟  10

دیوان شمس گلستان سعدي مثنوي معنوي بوستان سعدي

پس از مرگ تیمور، شاهرخ از کدام هنرمندان حمایت و پشتیبانی نمود و موجب ترویج آن هنرها شد؟  11

موّرخ، شاعر، خوش نویس خوش نویس، نّقاش، شاعر شاعر، نّقاد، نّقاش نّقاش، شاعر، تذهیب کار

کدام گزینه دربارة عهد تیموري نادرست است؟  12

با ظهور جامی و دولت شاه سمرقندي ادبیّات رونقی تازه یافت. ادبیّات در این دوره، به طور کل، با نوآوري و ابداع مضامین تازه همراه شد.

هنرهاي مینیاتور، معماري و تذهیب به همان اسلوب ساده رواج یافت. کتب تحقیقی در این دوره عمدتًا سطحی بود.

کدام گزینه کامل کنندة بیت زیر است؟  13
 دارد سخن .................. طرز غزل .................. »  «استاد غزل، سعدي است نزد همه کس اّما

حافظ - جامی خواجو - جامی حافظ - خواجو خواجو - حافظ

مرز پایه هاي آوایی کدام مصراع درست مشخص شده است؟  14

گوهر پاك بباید که شود قابل فیض   
 ِب  ِل  فیض  ِك  ش  ود  قا   ك  ِب  با  ید گو  َه  ِر  پا  

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد   
 بان  دا  رد ُسن  بُل  ساي ِگر  ِد  گل  ِزُب  تی  دا  رم  ِك

ز هم صحبت بد جدایی جدایی   
 یی  ُج  دا  یی ِت  بد  ُج  دا ِز  هم  ُصح  َب

عشق بازي را تحّمل باید اي دل پاي دار   
 پاي  دارَي  ِدي  دل َت  َحم  ُمل  باعشق  با  زي  را

صورت صحیح خوانش و هجا نویسی بیت زیر در گزینۀ  .................. آمده است؟  15
   همچو صبح از دست غم هر شب گریبان چاك دارم «روزگاري شد که سر تا پا دلی غمناك دارم  

ناك  دا   رمپا  ِد  لی  غمُشد  ِك  َسر  تاُرو  ِز  گا  ري
چاك  دا   رمشب  َگ  ري  باندس  ِت  غم  هرَهم  ُچ  صبح  از

ناك  دا   رمپا  د  لی  غمُشد  که  سر  تاُرو  ِز  گا  ري
چاك  دا   رمشب  َگ  ري  باندس  ِت  غم  هرهم  چو  صبح  از

نا  ك  دا  َرمپا  ِد  لی  َغمُشد  ِك  سر  تاُرو  ِز  گا   ري
چا  ك  دا  رمَشب  َگ  ري  بانَدس  ِت  َغم  َهرَهم  ُچ   ُصب  َحز

نا  ك  دا  رمپا  ِد  لی  غمُشد  ِك  سر  تاُرو  ِز  گاري
چا  ك  دا  رمَشب  گ  ري  بان َدس  ِت  َغم  َهرَهم  ُچو  ُصب  َحز

تعداد و نوع هجاها و پایه هاي آوایی بیت زیر با گزینۀ  .................. برابر است.  16
حالوت سنج معنی در بیان ها» «به ناِم چاشنی بخِش زبان ها 

عروسی بین و ماتم را رها کن اگر تو عاشقی غم را رها کن

از جدایی ها حکایت می کند بشنو این نی چون شکایت می کند

با دست اشارتم کرد که عزم سوي ما کن در خواب دوش، پیري در کوي عشق دیدم

همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  «تشبیه» به کار رفته است.  17

زورق حیات در مردابی تاریک و بی خروش، غرق شده بود. امشب در این پهنه، مردانی بزرگ و دلیر شهید شده اند.

ماه چون مشعل آسمانی، هر شب از فراز اقیانوس ها می گذرد. ستارگان مانند چراغ نیمه  مردة شبانان، فجایع بشریّت را می نگریستند

در کدام تشبیه مرّکب، براي یک مشبّه، دو مشبّهٌ به بیان شده است؟  18

 چو صبر در دل عاشق، چو آب در غربال  قرار در کف آزادگان نگیرد مال

 نقطۀ دوده که در حلقۀ جیم افتاده است  در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟

 آفتابی است که در پیش، سحابی دارد  ماه خورشید نمایش ز پس پردة زلف

 تبسّمی کن و جان بین که چون همی سپرم  تو هم چو صبحی و من شمع خلوت سحرم

محاکمه ْ الغتین به قلم  .................. در شهر  .................. به زبان .................. به نگارش در آمد.  19

ظهیر الّدین بابر – سمر قند – ترکی علی شیر نوایی – هرات – ترکی ظهیر الّدین بابر – سمر قند – فارسی علی شیر نوایی – هرات – فارسی

خوشه هاي هجایی مصراع «جنبشی کرد صنوبر که قیامت برخاست» در کدام گزینه صحیح است؟  20

خوشه هاي هجایی و ارکان یک مصراع از بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟  21
 و اندر نهان سرشک همی باري»  «اي آن که غمگنی و سزاواري

در کدام گزینه عالقۀ مجاز «آلیّه» است؟  22

 چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است  محتاج قّصه نیست گرت قصد خون ماست

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی  سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

  تو مرد زبان نیستی، گوش باش  برآشفت عابد که خاموش باش

 چندان امان نداد که شب را سحر کند  دیدي که خون ناحق پروانه شمع را

در همۀ ابیات، به جز بیت گزینۀ  .................. هر دو نوع تشبیه (گسترده و فشرده) به کار رفته است.  23

 سینه سپر کرد پیش تیر مالمت  هر که تماشاي روي چون قمرت کرد

 تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع  کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت

 می افتم و می گردم چون گوي به پهلوي   سرگشته چو چوگانم و در پاي سمندت

 از گریبان فلک مانند عیسی سر برآر  رشتۀ طول امل را باز کن از پاي دل

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. به درستی به خوشه هاي هجایی مصراع ها اشاره شده است.  24

زاهدان را رخنه در ایمان کنند 

بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود 

جهان را نباشد چنین روزگاري 

صبا را گو که برگیرد زمانی برقع از رویت 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. «مجاز» به کار رفته است.  25

 که با ما نرگس او سرگران کرد چرا چون الله خونین دل نباشم 

 عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد  صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند 

 جز آویختن نیست پاداش این  نباید که باشی تو اندر زمین 

 لبان پر ز خنده به رخ هم چو َورد  ز آتش برون آمد آزادمرد
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کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات صحیح است؟  26

حافظ از شاعران سرآمد قرن هشتم است که در غزلیاتش لحنی گزنده و طنزآمیز دارد.

سلمان ساوجی از حافظ، مولوي و نظامی تأثیر پذیرفته است.

ـ . ق. بررسی کرده است. حمداهللا مستوفی در کتاب تاریخی خود، تاریخ ایران را تا سال  ه

موش و گربه، اخالق االشراف و جمشید و خورشید از آثار عبید زاکانی اند.

750

ویژگی هاي زبانی و ادبی چند مورد از ابیات زیر، مطابق با سبک عراقی نیست؟  27
 مر مرا از عبیر و مشک بدل  الف) آب انگور و آب نیلوفل 

 مانده من از تو به شگفت اندرا  ب) اي پرغونه و باشگونه جهان 
 با قدم خوف روم یا رجا  ج) از در صلح آمده اي یا خالف 

 ما همه پیچیده در کمند تو عمدا  د) صید بیابان سر از کمند بپیچد 
 دو جهان خیمه برون زد ز دل تنگ مرا  هـ) چون تو در خاطر «خواجو» بزدي کوس نزول 

یک چهار  سه دو

تمامی شخصیت هاي کدام گزینه، از شخصیت هاي قرن هفتم هستند؟  28

فخرالّدین عراقی، مولوي، سلمان ساوجی سعدي، عطاملک جوینی، ابن یمین

شمس قیس رازي، عطاملک جوینی، فخرالدین عراقی خواجه رشیدالّدین فضل اهللا، سعدي، عبید زاکانی

کلمۀ مشخص شده در کدام بیت در معناي مجازي به کار نرفته است؟  29

خصوص آغاز صبح زندگانی خوشا فصل گل و عهد جوانی

پیرانه سر مکن هنري ننگ و نام را اي دل شباب رفت و نچیدي گلی ز عیش

منظر چشم را آبروي جانان طاق بود پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند

تعداد هجاهاي پایه هاي آوایی هر دو مصراع کدام گزینه برابر است؟  30
الف) چرا عاقل نیندیشد هم از آغاز پایان را

ب) چو درد از تو دارم دوا از که جویم
پ) تا ترا دردي نباشد قدر درمان را چه دانی

ت) خوشا طرف بستان و دستان مستان
ث) ور نشوي قلب شکن بر سر میدان چه ُکنی

الف، پ ت، پ ب، ث الف، ت

اگر  گزاره اي درست،  گزاره اي نادرست و  گزاره اي دلخواه باشد در این صورت ارزش کدام گزاره نامشخص است؟  31

دانش آموزي ادعا می کند که تنها جواب معادله ي   برابر  است، و استدالل او به صورت زیر است ؟ چرا استدالل او نادرست  32
است؟

نمی توان طرفین یک تساوي را به عددي تقسیم کرد. از نمی توان فاکتور گرفت.

استدالل دانش آموز صحیح است. اجازه ي تقسیم دو طرف عبارت بر   را نداریم.

2 022

2 02
2 0

2 02 0 2

نقیض کدام گزاره، ارزش نادرست دارد؟  33

تهران پایتخت عراق است. واریانس، جذر انحراف معیار است. 3 عبارتی گویا نیست. عددي مثبت است.
1
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کدام گزاره ي عطفی درست است؟  34

عدد اول  و عدد  مربع کامل است. هر هفته  روز و هر ماه  روز است.

 و  عدد اول است. و  است.

73014232 42

02 22966 2923

چند مورد از عبارت هاي زیر، گزاره محسوب نمی شوند؟  35
الف) در هر مثلث متساوي االضالع، تمام زاویه ها با هم برابرند.

ب) مربع نوعی لوزي است.

ج)  عدد بسیار بزرگی است.

د) براي موفقیت در کنکور، روزي  تست حل کنید.

ه) 

و) قرآن  سوره دارد.

3000000

100

420 510

114

1234

جدول ارزش گزارة زیر مربوط به کدام گزاره می تواند باشد؟  36
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کدام گزینه نادرست است؟  37

اگر  و  دو گزارة دلخواه باشند، کدام گزینه نادرست است؟  38

ارزش گزارة  نادرست است. گزارة  را عکِس نقیِض گزارة 

. نادرست  .

ارزش گزارة  کدام است؟  39

هم ارزش با  هم ارزش با  نادرست درست

اگر  ,  ,  سه گزارة دلخواه باشند و ارزش  نادرست باشد، کدام گزینه در مورد ارزش  و  درست است؟  40

 نادرست و  درست. و  هر دو درست. درست و  نادرست. و  هر دو نادرست.

اگر  و  در این صورت حاصل  با توجه به تابع زیر کدام است؟  41

صفر

31

1 2 3 1 0 0 2 3

121

اگر مجموعه زوج مرتب هاي زیر مربوط به تابع ثابت باشد، حاصل  چقدر است؟  42

8 3 1 3 3 2 1 4 5
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اگر جدول زیر مربوط به یک تابع ثابت باشد، در این صورت حاصل   کدام است؟  43

      

 

2321

2 12

1313

، برد   و  تابعی چند ضابطه اي به شکل  باشد، اگر  تابعی همانی با دامنۀ  و  تابعی ثابت با دامنۀ   44

حاصل عبارت  کدام است؟

31 02

1 0
2 6 1000

43

891011

اگر دو زوج مرتب  و  روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم قرار داشته باشند، در این صورت مقدار  کدام است؟  453 421
2

2

1
2

31
3
2

اگر جدول زیر مربوط به یک تابع ثابت باشد، در این صورت میانگین  ،  ،  و  کدام است؟  46

                                  

                                      

3221

1232232

1
2

1
2

6
5

4
5

اگر  و  دو گزارة دلخواه باشند، در این صورت ارزش گزارة مرکب  زمانی درست است که   ..................  47

 و  یکی از آن ها درست و دیگري نادرست باشد.  و  فقط هر دو نادرست باشند. 

 و  فقط هر دو درست باشند.  و  هر دو درست یا هر دو نادرست باشند. 

،  و   قرار دهیم، به ترتیب از راست به چپ، ارزش گزارة  در جدول زیر با توجه به ارزش هایی که باید در مکان هاي   48

و گزارة  کدام است؟

با توجه به جدول زیر در جاهاي خالی، چه ارزش هایی باید قرار بگیرند؟  49

: دامنۀ میان چارکی، تفاضل ُمد و میانه است.      گزارة                  گزارة 

    

ارزش چه تعداد از گزاره هاي زیر درست می باشند؟  50

الف) 

ب) اگر خط  یک خط افقی باشد، آنگاه  عددي گنگ است.

پ) عدد  زوج یا مربع کامل است.

ت)  (عدد  اول است)

5 3 8 30 2
1
5

1
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عکس نقیض گزارة  کدام است؟  51

اگر نقطۀ  روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم قرار داشته باشد و مختصات این نقطه در معادلۀ خط  نیز  52

صدق کند، در این صورت مقدار  کدام است؟

2 32 3

2
7

2
7

3
7

3
7

اگر تابع  تابعی ثابت باشد و هم چنین رابطۀ  بر قرار باشد، مقدار  کدام  53

است؟

2 8 4 3 10 64
10

2

11
42

42
11

7
11

11
7

در کدام گزینه، قطعًا خطاي محاسباتی رخ نداده است؟  54

بھ توان4
4 4

02 3
2

336 0 62

گزارة «در تجزیۀ عبارت  عامل  وجود ندارد و  عدد اول نیست». با کدام گزارة زیر هم ارز است؟  55

(عدد  زوج و اول است.)  عددي گنگ است یا 

اگر یک مثلث متساوي االضالع باشد، آنگاه متساوي الساقین نیز هست. یک چهارضلعی مستطیل است، اگر و تنها اگر ضلع هاي مقابل آن، مساوي باشند.

814327

35 332

اگر  و  دو گزارة دلخواه باشند، در این صورت ارزش کدام گزاره همواره درست است؟  56

اگر ارزش گزارة  نادرست باشد، ارزش چند  تا از گزاره هاي زیر همواره درست است؟ ( گزاره اي دلخواه است.)  57

 الف)                                       ب) 

ت)                                      پ) 

1 3 42

هم ارز گزارة  کدام است؟  58

  

با توجه به جدول ارزش گزاره ها، ستون مربوط به گزارة مرکب  کدام است؟  59
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y
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اگر نمودار تابع  به صورت زیر باشد، مقدار  کدام است؟  605 4 2
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کدام گزینه از نتایج تعریف ناحیه نمی باشد؟  61

ویژگی اصلی در ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است.

هر ناحیه جغرافیایی به درجه اي از همگونی رسیده است.

همگونی در یک ناحیه باعث متمایز شدن آن با بخش هاي پیرامونی می شود.

هر ناحیه با ناحیه مجاور خود هیچ گونه همگونی و وحدت ندارد.

کدام گزینه نشان می دهد «نواحی به فعالیت هاي انسان ها شکل می دهند»؟  62

موافقت نامه ي فرهنگی بین ایران و چین واردات نفت ژاپن از ایران

احداث جزیره هاي مصنوعی در خلیج فارس توسط امارات  احداث تونل و پل براي عبور قطار در ناحیه اي کوهستانی 

بیابان هاي سرد مخصوص چه نواحی هستند و کدام گزینه جزء عوامل و علل ایجاد بیابان نیست؟  63

عرض جغرافیایی باال - استقرار مرکز پرفشار جنب استوایی عرض جغرافیایی باال یا ارتفاعات زیاد - استقرار مرکز کم فشار جنب استوایی

ارتفاعات باال - شکل وجهت ناهمواري ها طول جغرافیایی باال یا ارتفاعات زیاد - دوري از منابع رطوبت

کدام گزینه از مراحل فرسایش نیست؟  64

خرد شدن مواد انتقال رسوب گذاري یا انباشته شدن مواد کنده شدن مواد از جاي خود

دره هاي .................. شکل معموًال بر اثر جریان آب رودها و .................. شکل می گیرند.  65

پهن و عمیق -  - فرسایش آبی پهن و عمیق -  - فرسایش آبی

عمیق تر و وسیع تر  -  - فرسایش بادي عمیق تر و وسیع تر  -  - فرسایش بادي

به شرایط و وضعیت هواي یک ناحیه در مدت زمانی نسبتًا طوالنی  .................. گفته می شود و بیشترین تغییرات آب وهوایی در الیۀ  ..................  66
یعنی تروپوسفر به وجود می آید.

آب وهوا – زیرین آب وهوا - باالیی هوا - زیرین هوا - باالیی

صفحۀ اوراسیا

ۀ افریقا
صفح

جنوبی
ریکاي 

ۀ ام
صفح

صفحۀ جنوبگان

زکا
ۀ نا

فح
ص

رام
س آ

انو
 اقی

حۀ
صف

صفحۀ امریکاي شمالی آیسلند

عربستان

صفحۀ جنوبگان

صفحۀ هندو استرالیا

صفحۀ

اقیانوس آرام

کدام عبارت با توجه به نقشۀ داده شده درست است و اختالف دما موجب چه نوع هوازدگی می شود؟  67

صفحۀ اقیانوس آرام به صفحۀ آمریکالی شمالی نزدیک و از صفحۀ نازکا دور می شود - فیزیکی

صفحۀ اقیانوس آرام از صفحۀ آمریکاي شمالی و صفحۀ نازکا دور می شود - شیمیایی

صفحۀ اقیانوس آرام از صفحۀ آمریکالی شمالی دور به صفحۀ نازکا نزدیک می شود - فیزیکی 

صفحۀ اقیانوس آرام به صفحۀ آمریکاي شمالی و صفحۀ نازکا نزدیک می شود - شیمیایی

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤال  هاي زیر است؟ (به ترتیب)  68
الف) کمربند هاي فشار در دو نیم کرة شمالی و جنوبی چگونه هستند؟

ب) میزان بارندگی ساالنه به ترتیب در نواحی بیابانی و نیمه خشک چه مقدار است؟
پ) در نواحی پرفشار چه عاملی مانع صعود هوا و در نتیجه بارش می  شـود و در کـدام منطقـه تـوده  هاي هـوا در حـوالی مـدارهاي رأس السرطان و رأس

الجدي فرو می نشیند؟

برعکس ـ کمتر از 50 میلی متر، 250 - 100 میلی متر ـ توده هاي هواي سرد، جنب قطبی

قرینه ـ 250 - 100 میلی متر، کمتر از 50 میلی متر ـ فرونشینی هوا، جنب قطبی

برعکس ـ 450 - 250 میلی متر، 250 میلی متر ـ توده هاي هواي سرد، جنب استوایی

قرینه ـ کم تر از 50 میلی متر، 450 - 250 میلی متر، فرونشینی هوا، جنب استوایی
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پ) در نواحی پرفشار چه عاملی مانع صعود هوا و در نتیجه بارش می  شـود و در کـدام منطقـه تـوده  هاي هـوا در حـوالی مـدارهاي رأس السرطان و رأس

www.alirezaafshar.org



ویژگی اصلی هر ناحیه چیست و انتخاب معیارها و مالك ها براي تعیین حدود یک ناحیه به چه عاملی بستگی دارد و یکی از کارهاي جغرافی دانان  69
کدام است؟

متمایز بودن - طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوة کار او - مطالعۀ شباهت ها و تفاوت هاي مکان ها

وحدت یابی - طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوة کار او - مطالعۀ نوع پیوستگی ها و هماهنگی ها

متمایز بودن - هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان - مطالعۀ نوع پیوستگی ها و هماهنگی ها

وحدت یابی - هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان - مطالعۀ شباهت ها و تفاوت هاي مکان ها

کدام گزینه صحیح و غلط بودن عبارت هاي زیر را به درستی بیان می کند؟  70

الف) گاز نیتروژن با  درصد بیشترین حجم هواکره را تشکیل می دهد.

ب) میانگین دماي ساالنه، از جمع میانگین دماي ماهانۀ  ماه سال در یک مکان و تقسیم بر تعداد آن ها به دست می آید.
پ) تابش خورشید، دما، فشار و عرض هاي جغرافیایی از جمله عناصر به وجود آمدن نواحی مختلف آب و هوایی هستند.

ت) تابش خورشید، روي عناصر آب و هوایی چون دما، فشار، رطوبت و ناهمواري ها تأثیر می گذارد.

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

21

12

کدام توضیح با مفهوم روبه روي آن هماهنگ نیست؟  71

نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آن ها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند.  زیست بوم

مجموعه  اي از موجودات  زنده که با یکدیگر و با محیطی که درآن زندگی می کنند، در ارتباط و تعامل اند.   بوم سازگان

از تعدادي اکوسیستم تشکیل شده است.  بوم سازگان

نمونه هاي آن یک جنگل، یک چمنزار و یک دریاچه آب شیرین است.  اکوسیستم 

کدام عبارت بیان کنندة ویژگی بارش هاي مناطق خشک است و علت ایجاد کدام بیابان ها یکسان نیست؟  72

رگباري بودن – گبی و تکله ماکان رگباري بودن – آتاکاما و گبی

منظم و کم بودن – آتاکاما و نامیب منظم و کم بودن – تکله ماکان و آتاکاما

با توجه به طبقه بندي کوپن موارد الف، ب، ج و د به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  73
الف) دما در آب و هواي معتدل
ب) بارش در آب و هواي سرد

ج) پوشش هاي گیاهی در آب و هواي بسیار سرد و معتدل
د) عالمت آب و هواي خشک

الف) میانگین سردترین ماه بین  درجه تا  است. ب) بارش تابستان بیشتر از زمستان ج) نامناسب براي رویش گیاه، مناسب براي جنگل هاي خزان دار د)  

الف) میانگین سردترین ماه کمتر از  است. ب) بارش در دورة سرد سال بیشتر از دورة گرم ج) مناسب براي جنگل هاي خزان دار، مناسب براي جنگل هاي مخروطی
سردسیري د) 

الف) میانگین سردترین ماه بین  درجه تا  است. ب) کمبود بارش ج) نامناسب براي رویش گیاه، مناسب براي جنگل هاي بارانی استوایی د) 

الف) میانگین سردترین ماه کمتر از  است. ب) بارش تابستان بیشتر از زمستان ج) مناسب براي جنگل هاي مخروطی سردسیري، مناسب براي جنگل هاي خزان دار د) 

183

3

183

3

کدام گزینه با «فرایند فرسایش یخچالی» مغایر است؟  74

در نواحی کوهستانی با کاهش ارتفاع، ضخامت یخرفت کاهش می یابد. سرعت حرکت یخچال با تغییر دماي هوا کاهش و یا افزایش می یابد.

با ذوب تدریجی تودة یخ، به دلیل گذشت زمان ضخامت یخچال کاهش می یابد. شکل عوارض طبیعی در نواحی کوهستانی با فرسایش یخچالی تغییر می یابد.
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الف) میانگین سردترین ماه بین  درجه تا  است. ب) کمبود بارش ج) نامناسب براي رویش گیاه، مناسب براي جنگل هاي بارانی استوایی د) 

الف) میانگین سردترین ماه کمتر از  است. ب) بارش تابستان بیشتر از زمستان ج) مناسب براي جنگل هاي مخروطی سردسیري، مناسب براي جنگل هاي خزان دار د) 

در نواحی کوهستانی با کاهش ارتفاع، ضخامت یخرفت کاهش می یابد.

با ذوب تدریجی تودة یخ، به دلیل گذشت زمان ضخامت یخچال کاهش می یابد.
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زیست بوم ها جزء نواحی  ..................  هستند که هریک به سبب پوشش گیاهی و زندگی جانوري  ..................  که دارند، از بقیه متمایز می شوند و  75
خاك  ..................  خاك یخ بستۀ نواحی توندرا است و پس از اقوام پشتون، قوم  ..................  در افغانستان بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده اند

که در  ..................  ساکن هستند.

طبیعی - خاصی - کرایوزول - تاجیک - شمال شرق جغرافیایی - متنوعی - چرنوزیوم - ازبک - جنوب شرق

طبیعی - متنوعی - کرایوزول - ازبک - شمال شرق جغرافیایی - خاصی - چرنوزیوم - تاجیک - جنوب شرق

زادگاه پدیده هایی مانند اشکال کارستی کجاست و الزمۀ تشکیل آن ها چیست؟  76

نواحی کوهستانی - وجود خاك هاي نرم به همراه وزش باد شدید نواحی بیابانی - وجود خاك هاي نرم به همراه وزش باد شدید

نواحی کوهستانی - سنگ هایی با قابلیت حل شدن در آب نواحی بیابانی - سنگ هایی با قابلیت حل شدن در آب

به ترتیب به موازات فاصله گرفتن از استوا به سمت عرض هاي جغرافیایی باالتر، دماي هوا چه تغییري می یابد و سرچشمۀ جریان هاي دریایی آب  77
گرم کدام نواحی اند و تعریف هوا کدام است؟

کاهش می یابد - استوا - شرایط و وضعیت هواي یک ناحیه در مدت زمان نسبتًا طوالنی

افزایش می یابد - مدار   درجه - شرایط و وضعیت هواي یک ناحیه در مدت زمان نسبتًا طوالنی

کاهش می یابد - استوا - وضعیت گذرا و موقتی هواکره در یک محل در مدت زمانی کوتاه

افزایش می یابد - مدار  درجه - وضعیت گذرا و موقتی هواکره در یک محل در مدت زمانی کوتاه

60

60

در جایی که توده هاي هوا با یکدیگر برخورد می کنند، چه نوع بارندگی ایجاد می گردد و نواحی مرتفع و کوهستان ها با توجه به شکل و جهتی که  78
دارند، مانع از کدام حرکت تودة هواي مرطوب می شوند و چه نوع بارشی مناسب براي جنگل هاي خزان دار است و در تقسیم بندي آب و هوایی کوپن،

کدام معیار مورد توجه نمی باشد؟

سیکلونی - افقی - بارش در دورة سرد سال بیشتر از دورة گرم سال (معتدل) - تبخیر

سیکلونی - عمودي - بارش تابستان بیشتر از زمستان (معتدل) - پوشش گیاهی

همرفتی - افقی - بارش در دورة سرد سال بیشتر از دورة گرم سال (استوایی) - پوشش گیاهی

همرفتی - عمودي - بارش تابستان بیشتر از زمستان (استوالیی) - تبخیر

نوع هر زیست بوم و ویژگی هاي آن به چه عواملی بستگی دارد و کدام گزینه دربارة تقسیم بندي و پراکندگی زیست بوم هاي جهان صحیح است؟  79

موقعیت جغرافیایی، شرایط آب وهوایی، شکل ناهمواري ها، ارتفاع از سطح زمین و جنس خاك ها - تقسیم بندي زیست بوم ها سابقه اي طوالنی دارد و کار پیچیده اي است.

موقعیت جغرافیایی، بارش، دما و رطوبت، پراکندگی پوشش گیاهی و جانوري، میزان انتشار انرژي خورشید - برخی از متخصصان جغرافیاي زیستی زیست بوم ها را به  بیوم
دریایی و  بیوم خشکی تقسیم کرده اند.

موقعیت جغرافیایی، شرایط  آب وهوایی، شکل ناهمواري ها، ارتفاع از سطح زمین و جنس خاك ها - بین متخصصان جغرافیاي زیستی دربارة تقسیم بندي زیست بوم هاي دریایی
توافق کاملی وجود دارد.

شیب دامنه ها، ضخامت خاك، میزان تولید مادة آلی، سرعت رشد گیاهان و تنوع جانوران - زیست بوم ها از تعدادي اکوسیستم تشکیل شده است و برخی از متخصصان
جغرافیاي زیستی آن را به  بیوم خشکی و  بیوم دریایی تقسیم کرده اند.

16
5
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در شکل روبه رو:   80
الف) کدام کانون فشار مشخص شده است؟

ب) به خط هم فشار  چه می گویند؟

آنتی سیکلون - هکتوپاسکال سیکلون - ایزوبار

آنتی سیکلون - ایزوبار سیکلون - هکتوپاسکال
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کدام گزینه شامل ویژگی هاي کتاب هاي تاریخی منظوم است؟  81

از دوره ي تیموریان آغاز گشت و شامل عشاق شهر ها و آبادي ها بود.

تاریخ نگاري منظوم به شرح حال پادشاهان و فرمانروایان بزرگ می پرداخت.

کتاب ظفرنامه اثر قاسمی حسینی گنابادي یکی از برجسته ترین آثار تاریخ منظوم است.

این کتاب ها از دوره ي مغوالن رواج یافت، سرایندگان، رویدادهاي تاریخی را به نظم می کشیدند

کتاب هاي نام برده شده به ترتیب شامل کدام کتاب هاي تاریخی می باشند؟  82
«شاهنامه ي فردوسی، تاریخ بیهقی، ظفرنامه ي، تاریخ طبري، تاریخ بلعمی»

منظوم، سلسله اي، منظوم، عمومی، تک نگاري منظوم، سلسله اي، منظوم، عمومی، عمومی

سلسله اي، محلی، عمومی، منظوم، تک نگاري سلسله اي، منظوم، عمومی، تک نگاري، محلی

نخستین فرد بیرون از خانوادة رسول خدا که اسالم آورد چه کسی بود و در ظاهر، علت اصلی مخالفت و دشمنی سران مشرك با اسالم چه بود؟  83

ابوبکر - احساسات دینی و اعتقاد راسخ سران مشرك به بت ها زیدبن حارثه - متزلزل شدن موقعیت تجاري و سیاسی شهر مکه

ابوبکر - متزلزل شدن موقعیت تجاري و سیاسی شهر مکه زیدبن حارثه - احساسات دینی و اعتقاد راسخ سران مشرك به بت ها

هدف پیامبر اسالم از برقراري پیمان برادري در مدینه چه بود؟  84

ایجاد همدلی و وحدت دینی ایجاد همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز

ایجاد همدلی و وحدت ملی ایجاد همبستگی و تأمین نظم و امنیت

سرآمد گروه هاي مخالف در شهر مدینه چه گروه هایی بودند؟ با نزول کدام آیات رسول خدا تصمیم به تشکیل نیروي نظامی گرفت؟  85

منافقان و یهودیان - جزیه مشرکان و یهودیان - جزیه منافقان و یهودیان - جهاد مشرکان و منافقان - جهاد

مهم ترین تحولی که با خالفت خاندان اموي پدید آمد، چه بود و کدام مورد از صاحب منصبان سیاسی و نظامی حکومت اموي می باشد.  86

توسعۀ نیروي دریایی و گسترش فتوحات دریایی - ُمجربن عدي تصرف سرزمین هایی در خاك اروپا - عمروبن َحِمق

تبدیل خالفت دینی به سلطنت - حجاج بن یوسف ثقفی تصرف اسپانیا (اندلس) - عبداهللا بن زبیر

کدام عبارت صحیح نیست؟  87

برخی از خلفاي اموي، همزمان براي  پسر خود به عنوان ولیعهد بیعت می گرفتند.

معاویه به جزء امام حسین (ع) و عبداهللا بن زبیر، دیگران را وادار به بیعت با یزید کرد.

حکومت بنی امیه همواره در برابر معترضان خود سیاست سرکوب را دنبال می کرد.

معاویه نخستین خلیفه اي بود که با زور و قبیلۀ نظامی، زمام امور را به دست گرفت.

3

کدام ناحیه جزء سرزمین هایی که در برابر امویان اعتراض و مخالفت می کردند نمی باشد و به پیروان علی (ع) چه می گفتند و مهم ترین گروه  88
مخالفان حکومت اموي چه گروهی بودند.

شام - علویان - موالی ایران - شیعیان - نومسلمان ها عراق - شیعیان - نومسلمان ها حجاز - علویان - موالی

پس از امویان، یکی دیگر از خاندان هاي .................. به نام بنی عباس خالفت را به دست گرفت. حکومت عباسیان، تا هنگام یورش .................. به  89
.................. و کشته شدن آخرین خلیفۀ عباسی دوام آورد.

عرب - مغوالن - مرو قریش - آل بویه - بغداد عرب - سلجوقیان - مرو قریش - مغوالن - بغداد

یکی از تحوالت دورة عباسیان شکل گیري خالفت .................. در .................. و رقابت سیاسی و مذهبی با خالفت عباسیان بود.  90

فاطمیان - آفریقا بنی امیه - اندلس (اسپانیا) فاطمیان - شمال آفریقا آل بویه - شمال آفریقا

جواب سؤاالت داده شده در کدام گزینه می باشد.  91

- بیت الحکمه در دوران کدام خلیفه تاسیس شد

- منارة مسجد جامع سامرا در زمان کدام خلیفه ساخته شد

- جریان وکالت در زمان کدام امام معصوم آغاز شد

مامون - مامون - امام جواد (ع) مامون - متوکل - امام سجاد (ع) هارون - متوکل - امام صادق (ع) هارون - مامون - امام باقر (ع)

1

2

3

11

سال اول
ی یازدهم جامع نیم

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

یکی از تحوالت دورة عباسیان شکل گیري خالفت .................. در .................. و رقابت سیاسی و مذهبی با خالفت عباسیان بود.  

فاطمیان - آفریقا

مامون - مامون - امام جواد (ع)
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کدام سرزمین ها به هنگام ظهور اسالم، بخشی از قلمرو امپراتوري روم شرقی بودند و کدام رویداد حاکی از تمایل اعراب مسلمان به فتح صلح آمیز  92
سرزمین ها و آبادي هاي مختلف در جریان فتوحات اعراب مسلمان است و کدام گزینه از دستاوردهاي «سیاسی» فتوحات اعراب در زمان خلفاي نخستین

است؟

شام و ایران - شرط حضور خلیفه توسط محاصره شدگان شهر ایلیا براي صلح و تسلیم و پذیرفتن این شرط توسط خلیفه و حضور وي در بیت المقدس - شکست نیروهاي رومی
و متحدان محلی آنان

مصر و شام - عدم مقاومت مردم شام در برابر سپاه اعراب مسلمان به امید آزادي مذهبی در زیر سایۀ حکومت اسالمی - شکست سامانیان و امپراتوري روم غربی در فاصلۀ
کمتر از  سال

مصر و شام - شرط حضور خلیفه توسط محاصره شدگان شهر ایلیا براي صلح و تسلیم و پذیرفتن این شرط توسط خلیفه و حضور وي در بیت المقدس - شکست دو قدرت بزرگ
جهانی یعنی ساسانیان و امپراتوري روم شرقی در فاصلۀ کمتر از  سال

مصر و ایران - عدم مقاومت مردم شام در برابر سپاه اعراب مسلمان به امید آزادي مذهبی در زیر سایۀ حکومت اسالمی - شکست دو قدرت بزرگ جهانی یعنی ساسانیان و
امپراتوري روم شرقی در فاصلۀ کمتر از  سال

20

20

20

هر یک از تصاویر زیر، با کدام گزینه ارتباط دارند؟ (به ترتیب)  93

(ت)(پ)(ب)(الف)

الف) نمونه اي از معماري و هنر دورة فاطمیان که نشان از عالقۀ خلفاي فاطمی به هنرهاي تزئینی بود. ب) بیانگر روند تدریجی اسالم آوردن مردم ایران پ) از شاهکارهاي
معماري جهان اسالم ت) تأثیر توجه و گرایش اجداد و گذشتگان به اسالم

 الف) یکی از دو شاهکار معماري جهان اسالم - ب) از معماري هاي دورة خالفت متوکل عباسی پ) مشهورترین نمونه هاي معماري اسالمی در قاهره ت) تأثیر حضور امامان و
امامزادگان بر توجه و گرایش اجداد و گذشتگان به اسالم

الف) از معماري هاي دورة خالفت مستنصر ب) از شاهکارهاي معماري فاطمیان در مصر پ) از مشهورترین معماري هاي جهان اسالم ت) زمینه ساز تدریجی گرایش ایرانیان به
اسالم

الف) یکی از دو شاهکار معماري در جهان ب) نشان دهندة اوج معماري و شکوفایی فرهنگی مصر پ) ساالنه میلیون ها گردشگر را از اقصی نقاط جهان به خود جلب می کنند ت)
بارگاه امامان شیعه در قبرستان بقیع پیش از تخریب

کدام گزینه با توجه به سؤال هاي زیر صحیح است؟  94
الف) «دوران فرمانروایی برمکیان» مربوط به زمان کدام خلیفۀ عباسی می باشد؟

ب) به ترتیب کدام خلفاي عباسی مراتب قدرت و تأثیرگذاري باالتري در تاریخ این سلسله داشتند؟
ج) شهر بغداد توسط کدام خلیفۀ عباسی ایجاد شد، این شهر در نزدیک کدام شهر واقع شده است؟

الف) منصور ب) هارون الرشید، امین و مأمون ج) هارون الرشید، جندي شاپور الف) هارون الرشید ب) منصور، هارون الرشید و مأمون ج) منصور، تیسفون

الف) مأمون ب) منصور، هارون الرشید و امین ج) هارون الرشید، جندي شاپور الف) مأمون ب) صفاحف هارون الرشید و منصور ج) منصور، تیسفون
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الف) منصور ب) هارون الرشید، امین و مأمون ج) هارون الرشید، جندي شاپور

الف) مأمون ب) منصور، هارون الرشید و امین ج) هارون الرشید، جندي شاپور
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با توجه به سؤاالت زیر کدام گزینه به ترتیب درست است؟  95
الف) کتاب فتوحات شاهی با کدام کتاب از نظر موضوع یکی می باشد؟

ب) کدام کتاب تألیف «ابن حوقل» است؟
پ) کتاب تاریخ بیهقی با کدام کتاب از نظر شیوة نگاري نگاري یکسان است؟

ت) تاریخ بلعمی در چه دوره اي نگارش شده است؟

عجائب المقدور فی نوائب تیمور - معجم البلدان - تاریخ عالم آراي عباسی - ایلخانان

شاه اسماعیل نامه - معجم البلدان - التاجی فی اخبار الدولۀ الدیلمیه - ایلخانان

شاه اسماعیل نامه - صورة االرض - التاجی فی اخبار الدولۀ الدیلمیه - سامانیان

عجائب المقدور فی نوائب تیمور - صورة االرض - تاریخ عالم آراي عباسی - سامانیان

هر یک از توضیحات زیر، اشاره به کدام یک از انواع روش هاي تاریخ نگاري می کند؟  96
الف) تاریخ نگاران بدون هیچ گونه دخل و تصرفی در روایت ها، عینًا آن ها را ذکر می کردند.

ب) از برجسته ترین چهرة این نوع تاریخ نگاري می توان به محمد بن جریر طبري اشاره کرد.
ج) این نوع تاریخ نگاري از اواخر قرن سوم هجري متداول شد.

د) نویسندگان در این نوع تاریخ نگاري هیچ نظري دربارة درستی و نادرستی خبر ارائه نمی دهند.

ترکیبی - روایی - رواي - ترکیبی روایی - ترکیبی - ترکیبی - روایی روایی - روایی - ترکیبی - ترکیبی روایی - روایی - ترکیبی - روایی

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟  97
الف) در دورة صفوي سنت تاریخ نویسی عمومی ادامه پیدا کرد.

ب) مؤلفان تاریخ هاي عمومی، تاریخ اساطیري ایران را از کیومرث آغاز و به پایان دورة ساسانیان ختم می کردند و در ادامه، رویدادهاي تاریخ اسالم را تا
زمان حیات پیامبر ثبت و ضبط می کردند.

پ) کتاب جامع التواریخ از دیگر تاریخ هاي عمومی مشهور است که نگارش آن در عهد ایلخانان به پایان رسیده است.
ت) تاریخ نگاري عمومی یکی از شاخه هاي تاریخ نگاري در ایران است که از قرن سوم هجري قمري آغاز شد و تا اوایل عصر قاجار ادامه یافت.

ث) سکۀ مقابل متعلق به دوران شاه اسماعیل است.

سه دو

یک چهار

کدام کتاب به شیوة تاریخ هاي سلسله اي نگارش یافته است و شیوة تک نگاري در تاریخ نویسی از کدام دوره به بعد مرسوم شد و مشهورترین  98
تک نگاري ها کدام است؟

التاجی فی اخبار الدولۀ الدیلمیه - تیموریان - عجائب المقدور فی نوائب تیمور، فتوحات شاهی

عجائب المقدور فی نوائب تیمور - تیموریان - فتوحات شاهی، تاریخ بیهقی

فتوحات شاهی - صفاریان - تاریخ عالم آراي عباسی، تاریخ رویان

تاریخ بیهقی - صفویان - تاریخ عالم آراي عباسی، فتوحات شاهی

صحیح یا غلط بودن گزاره هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب مشخص شده است؟  99
الف) در تاریخ نگاري تحلیلی، مورخ ناچار به گزینش و انتخاب است و امکان دارد برخی از جنبه هاي خبر از چشم او باز بماند.

ب) محمدبن جریر طبري در تألیف کتاب خود، تعیین درستی یا نادرستی مطالب را به خواننده واگذار می کرد.

پ) در  تاریخ نگاري ترکیبی، یک موضوع خاص محور تاریخ نگاري قرار می گیرد؛ مانند تاریخ شعرا یا جنگ ها.

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

در متن «یعقوبی و ابن اسفندیار، در سنجش اعتبار گزارش هاي تاریخی بیشتر بر فاصلۀ زمانی و مکانی آن تأکید داشتند و مورخان، مطابقت یک  100
خبر و منبع تاریخی را با سایر منابع و شواهد، روشی سودمند براي تعیین اعتبار اخبار و اسناد می دانستند. این روش امروزه بهره برداري از دستاوردهاي

مطالعات بین رشته اي در جهان را افزایش داده است.» چند غلط وجود دارد؟

یک دو چهار سه
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علت پیدایش هریک از موارد ذیل، به ترتیب کدام است؟  101
« شقاوت و ذلت انسان »، «راه یافتن عقاید و ارزش هاي اسالمی به عرصه ي فرهنگ بشري » و « رقم خوردن مرحله اي نوین در گسترش فرهنگ جهانی

اسالم »

هزینه کردن اغلب ظرفیت هاي الهی خود براي زندگی این جهان – برخورداري از خصلت جهانی – مقاومت در برابر نفوذ و سلطه ي فرهنگ غرب

نسیان و فراموشی حقیقت الهی خود – برخورداري از خصلت جهانی – الهام از   انقالب اسالمی

هزینه کردن اغلب ظرفیت هاي الهی خود براي زندگی این جهان – پذیرش و رویکرد انسان ها   مقاومت در برابر نفوذ و سلطه ي فرهنگ غرب

نسیان و فراموشی حقیقت الهی خود – پذیرش و رویکرد انسان ها – الهام از انقالب اسالمی

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام قسمت جدول ارتباط دارد؟ جهان فردي  102
اشخاص نادیده گرفته نمی شود و فرد در قبال فرهنگ و جامعه مسئول است.

 جهان طبیعی را ماده ي خامی می دانند که در معرض تصّرفات مختلف اجتماعی است.

 بین علوم طیبعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند.

الف - ب - د ب - د - الف د - ب - الف ب - الف - د

نظر گروه سوم
ب

نظر گروه دوم
د

نظر گروه اول
الف

چه کسانی جهان تکوینی را مهم تر از جهان ذهنی و فرهنگی می دانند؟  103

کسانی که جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند. افرادي که براي جهان تکوینی دو بخش طبیعت و مافوق طبیعت قائل هستند.

کسانی که جهان ذهنی را تحت تأثیر جهان فرهنگی می دانند. افرادي که جهان فرهنگی را تحت تأثیر جهان ذهنی می دانند.

از دیدگاه فارابی مدینۀفاسقه جامعه ایی است که  ..................  104

ارزش  ها و عقاید آن حق است و هنجار و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق است.

ارزش ها و عقاید آن حق است و هنجارها و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نیست.

ارزش ها و عقاید آن ناحق است و هنجار ها و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نیست.

ارزش ها و عقاید آن ناحق است و هنجار ها و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق است.

به ترتیب هر عبارت مربوط به کدام گزینه است؟  105
الف) غربی کردن جهان را در پوشش نام جهانی شدن پیگیري می کند.

ب) استفاده از نهادها و سازمان هاي اقتصادي و سیاسی بین المللی
ج) کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر

استعمار نو - استعمار فرانو - استعمار نو استعمار فرانو - استعمار نو - استعمار قدیم

استعمار قدیم - استعمار نو - استعمار نو استعمار فرانو - استعمار نو - استعمار نو

همۀ گزینه هاي زیر دربارة سکوالریسم صحیح است به جز گزینۀ ..................  106

جهان بینی فرهنگ غرب یا تصور آن از جهان هستی است.

ابعاد معنوي انسان و جهان به فراموشی سپرده می شود یا به صورت گزینشی در خدمت اهداف و نیازهاي دنیوي قرار می گیرد.

همۀ ظرفیت هاي انسان، متوجه اهداف و آرمان دنیوي و این جهانی است.

توجیه ارزش ها و هنجارهاي دنیوي با تفاسیر دینی است.

عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح و غلط بودن مشخص کنید؟  107
الف) توجه به دنیا و زندگی دنیوي از دیرباز در فرهنگ مختلف بشر وجود داشته است اّما فرهنگ غرب، به این رویکرد در ابعاد مختلف علمی غلبه یافته

است.
ب) در فرهنگ معنوي و دینی، آبادي دنیا هدف مستقلی نیست بلکه خود وسیله اي است.

ج) سکوالریسم پنهان، توجیه رفتارها و هنجارهاي دنیوي با تفسیر معنوي است.
د) سکوالریسم ابعاد معنوي انسان و جهان را به فراموشی سپرده یا به صورت گزینشی در خدمت اهداف و نیازهاي دینی قرار می دهد.

غ - غ - ص - ص غ - ص - ص - غ ص - غ - ص - غ ص - ص - غ - غ
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د) سکوالریسم ابعاد معنوي انسان و جهان را به فراموشی سپرده یا به صورت گزینشی در خدمت اهداف و نیازهاي دینی قرار می دهد.
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فرهنگ در دوره هاي اول و دوم تاریخی فرهنگ غرب به ترتیب به چه صورت بود؟  108

دینی مسیحیت - دینی مسیحیت اساطیري - دینی مسیحیت دینی مسیحیت - اساطیري اساطیري - اساطیري

بخشی از حرکت هاي اعتراض آمیز مذهبی در دوران رنسانس ..................  109

تنها با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیا گرا تقابل نداشتند.

رویکرد معنوي داشتند و در تقابل با جریان دنیا گرا قرار نمی گرفتند.

بخشی رویکرد معنوي داشتند و توانستند بخشی از اروپاي مسیحی را از تسلط کلیسا خارج کنند.

بخشی از آنها با جریان دنیا گرا تقابل نداشتند مورد هجوم کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند.

هر یک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام مرحله از فرایند تکوین نظام نوین جهانی است؟  110
«صنعت عنصر دیگري بود که بر فرآیند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران افزود»، «دولت هاي سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزة

دینی نداشتند»، «با انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفتند که به طور رسمی جدایی خود را از دین اعالم کردند.»

دوم - سوم - اول اول - سوم - دوم دوم - اول - سوم اول - دوم - سوم

کشورهاي استعمارگر ابتدا .................. کشورهاي استعمارزده را دگرگون کردند و کشورهاي غیر غربی .................. و .................. مورد نیاز  111
کشورهاي غربی را تأمین می کردند.

اقتصاد - دامداري و کشاورزي فرهنگ - دامداري و کشاورزي فرهنگ - مواد خام و نیروي کار اقتصاد - مواد خام و نیروي کار

علّت وابستگی اقتصادي کشورهاي استعمارزده به کشورهاي استعمارگر و نتیجۀ حاصل از آن به ترتیب کدام است؟  112

تک محصولی شدن و کاهش قدرت چانه زنی اقتصادي کشورهاي استعمارزده - تبدیل شدن به تولیدکنندة نیروي کار و مواد مورد نیاز کشورهاي غربی

تک محصولی شدن و کاهش قدرت چانه زنی اقتصادي کشورهاي استعمارزده - عدم استقالل و تعدیل ثروت در سطح جهانی

اغلب این کشورها نیروي کار و مواد خام مورد نیاز کشورهاي غربی را تأمین می کنند - عدم استقالل و تعدیل ثروت در سطح جهانی

اغلب این کشورها نیروي کار و مواد خام مورد نیاز کشورهاي غربی را تأمین می کنند - تک محصولی شدن و کاهش قدرت چانه زنی

به ترتیب درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.  113
الف) تک محصولی شدن کشورهاي استعمارزده باعث شد قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را از آنان بگیرد.

ب) وابستگی اقتصادي کشورهاي استعمارزده نتیجۀ مبادالت تجاري نامتعادل در سطح جهانی است.
ج) انتقال ثروت از کشورهاي استعمارزده به طور مستمر به سوي کشورهاي غربی علّت اصلی اقتصادي تک محصولی در کشورهاي استعمارزده است.

نادرست - نادرست - درست درست - نادرست - نادرست نادرست - درست - نادرست درست - درست - نادرست

هر یک از عبارت هاي زیر به ترتیب با موارد کدام گزینه متناسب است؟  114
الف) هدف از تربیت نخبگان کشورهاي غیر غربی

ب) ابزار نوینی که به جهان غرب در مدیریت انتقال فرهنگ غرب یاري می رساند.
پ) فرایندي که هیچ اعتنایی به مرزهاي ملی ندارد.

ت) این نوع اقتصاد، در حرکت هاي آغازین خود نیازمند حمایت سیاست هاي قومی و منطقه اي بود.

تمرکز قدرت رسانۀ غرب بر جهان - امپراتوري رسانه - استعمار - اقتصاد سرمایه محور

تثبیت مرجعیت علمی غرب - امپراتوري رسانه - جهانی شدن - اقتصاد تک محصولی

تمرکز قدرت رسانۀ غرب بر جهان - صنعت ارتباطات - استعمار - اقتصاد تک محصولی

تثبیت مرجعیت علمی غرب - صنعت ارتباطات - جهانی شدن - اقتصاد سرمایه محور

به ترتیب رنسانس به معناي .................. است و دورة تاریخی .................. را شامل می شود. دلیل نام گذاري این دوره به رنسانس این است که  115
.................. و فرهنگ قرون وسطی که .................. است و با .................. شکل می گیرد.

دنیاگرایی - قرن پانزدهم تا هفدهم میالدي - غرب در این زمان به فرهنگ هاي اساطیري روي آورد - فرهنگ دینی مسیحیت - دعوت به ایمان و وحی

تجدید حیات - قرن پانزدهم تا هفدهم میالدي - غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت - فرهنگ یونان و روم باستان - سکوالریسم عملی

روشنگري - قرن چهاردهم تا شانزدهم میالدي - غرب در این زمان به فرهنگ هاي اساطیري روي آورد - فرهنگ یونان و روم باستان - پرستیدن خداوندگان متکثر

تولد دوباره - قرن چهاردهم تا شانزدهم میالدي - غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت - فرهنگ دینی مسیحیت - دعوت به توحید
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عبارات زیر به ترتیب از حیث صحیح و غلط بودن در کدام گزینه به درستی آمده است؟  116
الف) فرهنگ هاي مختلف گسترة جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند.

ب) در زمان واحد در سرزمین هاي متعدد فرهنگ هاي گوناگونی شکل  می گیرند
ج) معنویت مانع قطبی شدن جهان می شود و فرهنگ هاي سلطه جو جهانی می شوند.

نادرست - درست - درست درست - درست - نادرست نادرست - نادرست - درست درست - نادرست - نادرست

به ترتیب پاسخ هریک از پرسش هاي زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  117
الف) کدام مورد از دالیل کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی در فرایند جهانی شدن می باشد؟

ب) در برابر امپراتوري فرهنگی تازه تأسیس شده، استقالل فرهنگی کدام کشورها آسیب پذیرتر هستند؟
ج) در ارتباط با مشخصه هاي علوم انسانی غربی، کدام مورد نادرست است؟

د) اقتصاد سرمایه محور در حرکت هاي آغازین خود، نیازمند چه نوع حمایتی بود؟

انباشت ثروت - کشورهاي توسعه یافته - بخشی از علوم انسانی که براي خدمت رسانی به کاالهاي غربی مورد نیاز است، به کشورهاي غیرغربی آموزش داده شد. - حمایت
شبکه هاي عظیم اطالع رسانی.

گسترش شرکت هاي چندملیتی - کشورهاي توسعه یافته - بنیان هاي هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی به گونه اي سکوالر و دنیوي تعریف شد. - حمایت
سازمان هاي بین المللی

گسترش صنعت ارتباطات - کشورهاي کمتر توسعه یافته - از آموزش دانش هاي غیرراهبردي خودداري می شود. - حمایت سیاست هاي قومی و منطقه اي

گسترش تجارت و تولید بین المللی - کشورهاي کمتر توسعه یافته - در این علوم هویت فرهنگ هاي دینی از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی می شود. - حمایت کانون هاي فرهنگی
و سیاسی کشورهاي سرمایه دار

همۀ گزینه ها دیدگاه کسانی است که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند به جز گزینۀ ..................  118

جهان ذهنی و فردي افراد، تابع فرهنگ آن ها است.

جهان ذهنی و تکوینی اهمیتی ندارند.

جهان تکوینی استقالل و اهمیت خود را در برابر جهان فرهنگی حفظ می کند.

جهان تکوینی، مادة خامی است که فرهنگ ها و جوامع مختلف در آن دخل و تصرف می کنند.

دربارة انواع استعمار کدام عبارت درست است؟  119

در استعمار فرانو، کشور استعمارگر از طریق دولت دست نشانده کنترل بازار کشورهاي دیگر را در اختیار می گیرد.

جهان غرب در استعمار نو هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد یعنی به عقاید، آرمان ها و ارزش هاي فرهنگ دیگر هجوم می برد و به جاي آن باورها و ارزش 
هاي فرهنگ غرب را تبلیغ می کند.

در استعمار فرانو بیش از آن که از ابزارها و ظرفیت هاي فرهنگی و علمی به ویژه رسانه ها استفاده شود، از ابزارهاي نظامی، سیاسی و اقتصادي استفاده می شود.

در استعمار نو، کشورهاي استعمارگر با استفاده از شرایط مساعدي که در دورة استعمار ایجاد کرده اند، از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره براي نیل به اهداف
استعماري خود استفاده می کنند.

کدام گزینه به ترتیب به عبارات زیر مربوط است؟  120
الف) سه هویتی که مغول ها تحت تأثیر فرهنگ هاي جوامع مغلوب کسب کردند.

ب) هجوم اروپاییان براي تأمین سلطۀ خود و نسل کشی ساکنان بومی مناطق آمریکا در این دوره اتفاق افتاد.
ج) در این دوران، بزرگ ترین برده داري تاریخ بشریت برپا شد.

ایرانی، عربی و هندي - استعمار قدیم - قرن  چینی، ایرانی و هندي - استعمار نو - دو قرن  و 

هندي، ایرانی و عربی - امپریالیسم اقتصادي - قرن  هندي، چینی و ایرانی - استعمار قدیم - دو قرن  و 
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ایرانی، عربی و هندي - استعمار قدیم - قرن 

هندي، ایرانی و عربی - امپریالیسم اقتصادي - قرن 
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«پیشرفت در زمینۀ اقتصاد صنعتی»، «استفاده از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره»، «استفاده از نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سیاسی  121
بین المللی» و «استفاده از کودتاي نظامی»، به ترتیب، بیان گر چیست؟

نحوة شکل گیري استعمار - ویژگی استعمار فرانو - روش استعمار فرانو - شباهت استعمار و استعمار نو

نتیجۀ استعمار نو -  روش استعمار - سیاست استعمار فرانو - تفاوت استعمار و استعمار نو

موفقیت استعمار نو - شیوه استعمار نو - شیوه استعمار نو - شباهت استعمار و استعمار نو

موفقیت استعمار - سیاست استعمار - سیاست استعمار نو - عملکرد استعمار نو - تفاوت استعمار نو و فرانو

به ترتیب کدام گزینه دربردارندة پاسخ صحیح هریک از سؤاالت زیر است؟  122
الف) در صورت عدم وجود ویژگی یا ویژگی هاي مطلوب در فرهنگ یا فرهنگ هاي غالب و اثرگذار، جامعۀ جهانی با کدام نوع از چالش ها مواجه خواهد

شد؟
ب) فرهنگ سلطه، جامعۀ جهانی را به کدام بخش ها تقسیم می کند؟

ج) جامعۀ جهانی براساس کدام ویژگی ها، حالت هاي متفاوتی به خود می گیرد؟

الف) چالش هاي درون فرهنگی ب) درونی و بیرونی ج) ویژگی هاي سیاسی و میزان تأثیرپذیري جوامع مختلف

الف) چالش هاي بین فرهنگی ب) مرکز و پیرامون ج) ویژگی هاي سیاسی و میزان تأثیرپذیري جوامع مختلف

الف) چالش هاي درون فرهنگی ب) مرکز و پیرامون ج) ویژگی هاي فرهنگی و قدرت تأثیرگذاري جوامع مختلف

چالش هاي بین فرهنگی ب) درونی و بیرونی ج) ویژگی هاي فرهنگی و قدرت تأثیرگذاري جوامع مختلف

عبارت کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟  123
الف) علل فرو ریختن اقتدار کلیسا در دوران رنسانس چه بود؟

ب) دلیل نام گذاري دورة رنسانس چه بود؟
ج) کدام مورد پس از فرو ریختن اقتدار کلیسا ظهور پیدا کرد؟

الف) رشد تجارت، کشف آمریکا و باال گرفتن تب طال، ب) در این دوره خداوندگاران متکثر پرستیده می شوند. ج) پادشاهانی که حرکت دنیوي را آغاز کرده و به دنبال توجیه
رفتار هاي سکوالر و دنیوي خود با دین بودند.

الف) جنگ هاي صلیبی، مواجهۀ اروپاییان با مسلمانان و در نهایت فتح قسطنطنیه ب) غرب به فرهنگ یونان و روم بازگشت. ج) پادشاهان و قدرت هاي محلی به جاي انتقاد به
عملکرد آباء کلیسا، به تدریج دخالت دین در امور دنیوي را انکار کردند.

الف) جنگ هاي صلیبی، مواجهۀ اروپاییان با مسلمانان و در نهایت فتح قسطنطنیه ب) در این دوره خداوندگاران متکثر پرستیده می شدند. ج) پادشاهانی که حرکت دنیوي را
آغاز کرده و به دنبال توجیه رفتار هاي سکوالر و دنیوي خود با دین بودند.

الف) رشد تجارت، کشف آمریکا و باال گرفتن تب طال، ب) غرب به فرهنگ یونان و روم بازگشت. ج) پادشاهان و قدرت هاي محلی به جاي انتقاد به عملکرد آباء کلیسا، به 
تدریج دخالت دین را در امور دنیوي انکار کردند.

کدام گزینه در ارتباط با «امپریالیسم و استعمار» نادرست است؟  124

هر نوع سلطه اي، امپریالیسم نامیده می شود و از واژة امپراتوري گرفته شده است.

در امپریالیسم فرهنگی، مقاومت اقتصادي منطقه اي که تحت تصرف فرهنگی قرار گرفته، از بین می رود.

در امپریالیسم اقتصادي، قدرت اقتصادي یک کشور، بازارها  مواد خام کشور دیگر را تصرف می کند.

استعمار به معناي اشغال یک سرزمین خارجی با توسل به قدرت نظامی و سیاسی است.

صحیح یا غلط بودن گزاره هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب مشخص شده است؟  125
الف) اصول اعتقادي و ارزش هاي اسالم، اصول و ارزش هاي متغیري است که همۀ انبیا در طول تاریخ براي تبلیغ و ترویج آن مبعوث شده اند.

ب) عقاید و ارزش ها با پذیرش انسان ها به عرصۀ فرهنگ بشري راه می یابند؛ اما جلوه و نمود تاریخی پیدا نمی کنند.
پ) قبل از ظهور اسالم شمال غربی شبه جزیره عربستان تحت نفوذ و سلطۀ امپراتوري روم بود.

ت) فرهنگ جاهلی در عصر نبوي تا فتح مکه، از همان آغاز به ناچار ظاهر اسالمی به خود گرفت.

غ - غ - ص - غ ص - ص - غ - غ غ - ص - ص - ص ص - غ - ص - غ
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الف) اصول اعتقادي و ارزش هاي اسالم، اصول و ارزش هاي متغیري است که همۀ انبیا در طول تاریخ براي تبلیغ و ترویج آن مبعوث شده اند.
ب) عقاید و ارزش ها با پذیرش انسان ها به عرصۀ فرهنگ بشري راه می یابند؛ اما جلوه و نمود تاریخی پیدا نمی کنند.
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کدام گزینه بیانگر تأثیر فرهنگ جدید غرب در عرصۀ سیاست است؟  126

انقالب فرانسه که ریشه در تفکرات و اندیشه هاي اومانیستی و فلسفۀ روشنگري دوران قرون وسطا دارد، نخستین انقالب عملی در جهان است. این انقالب لیبرالیستی،
الهام بخش انقالب هاي دیگري شد که پس از چهار دهه، سراسر اروپا را فرا گرفت.

متناسب با باورها و ارزش هاي بنیادین غرب (سکوالریسم، مارکسیسم و روشنگري) یک نظام سیاسی کامًال دنیوي شکل گرفت.

نظام سیاسی کامًال دنیوي، نه می توانست به دنبال حاکمیت ارزش هاي الهی باشد و نه می خواست عملکرد یا خطاهاي دنیوي خود را توجیه دینی نماید.

لیبرالیسم در این نظام سیاسی اندیشه اي جدید است که براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوي شکل می گیرد. انسان لیبرالیستی به جز ارزش هاي متعالی در همۀ امور با
خواست و ارادة خود و به صورت مستقل عمل می کند و تمایالت او مبدأ قانون گذاري است.

کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟  127
الف) در شش قرن اخیر اروپا کانون شکل گیري فرهنگ جدیدي بوده است که آن را با نام فرهنگ  غرب می شناسیم.

ب) در جهان غرب، سکوالریسم به صورت جهان بینی غالب در آمده است و دین داران ناگزیر هنجارها و رفتارهاي دینی خود را توجیه دنیوي و این جهانی
می کنند.

پ) سکوالریسم از نتایج منطقی اومانیسم است.
ت)  انسان مدرن خواسته هاي دنیوي و این جهانی خود را بدون آنکه نیاز به توجیه الهی و آسمانی داشته باشد به رسمیت می شناسد.

پ و ت ب و پ الف و پ الف و ب

شیوة زندگی آمیش ها از قرن شانزدهم تا امروز، نتیجۀ کدام نوع حرکت اعتراض آمیز پروتستانیسم بود و قبول تثلیث و دور ماندن از ابعاد  128
عقالنی توحید، به کدام پیامد تحریف در مسیحیت قرون وسطی باز می گردد؟

حرکت هاي نوع اول (مخالف با جریان دنیاگرایی) - سطح زندگی و عمل  حرکت هاي نوع اول (مخالفت با پاپ و جریان دنیاگرایی) - سطح اندیشه و نظر 

حرکت هاي نوع دوم (مخالف جریان هاي دنیاگرایی) - سطح اندیشه و نظر حرکت هاي نوع دوم (مخالفت با قدرت پاپ) - سطح زندگی و عمل

هر یک از گزاره هاي زیر با مفاهیم کدام گزینه مرتبط است؟  129
الف) عمیق ترین تأثیر را در توزیع فرهنگ غرب در جهان دارد.

ب) تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون هاي صهیونیستی.
پ) جهان غرب از طریق آن، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت می کند.

ترویج علوم انسانی غیرغربی - متزلزل کردن هویت فرهنگ جوامع غربی - اهداف اقتصادي و سیاسی خود.

ترویج علوم انسانی غیرغربی در کشورهاي غربی - موافق با ارزش هاي دموکراتیک جهان غرب - رسانه

ترویج علوم انسانی غربی در کشورهاي غیرغربی - برخالف ارزش  هاي دموکراتیک جهان غرب - اهداف اقتصادي و سیاسی خود

ترویج علوم انسانی غربی در کشورهاي غیرغربی - متزلزل کردن هویت فرهنگی جوامع غیرغربی - رسانه

در ارتباط با فرآیند تکوین نظام نوین جهانی کدام گزینه نادرست است؟  130

کشورهاي غربی به مواد خام، نیروي کار ارزان و بازار مصرف کشورهاي غیرغربی نیاز داشتند و براي تأمین منافع اقتصادي خود نیازمند درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی
بودند که سلطه و نفوذ آن ها را تحمل نمی کردند.

با انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفتند که برخالف حکومت هاي گذشته، خود را نه با هویتی دینی بلکه با ویژگی هاي جغرافیایی، تاریخی و خصوصًا نژادي می شناختند.

انتقال برده هاي سیاه پوست آفریقایی به مزارع آمریکایی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی موجب شد که زمین داران نسبت به بازرگانان جایگاه برتري پیدا کنند و بازرگانان
براي افزایش قدرت نیازمند حمایت نظامی دولتمردان بودند، بدین ترتیب پیوند قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت.

استعمار مهم ترین عامل ادغام جوامع غیرغربی در نظام جهانی جدید بود. برخی از کشورهاي استعمارزده توسط استعمارگران به اشغال کامل نظامی درآمدند، ولی جوامعی که از
قدرت مقاومت بیشتري برخوردار بودند از طریق نفوذ اقتصادي، سیاسی و فرهنگی در نظام نوین جهانی ادغام شدند.
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ًبا انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفتند که برخالف حکومت هاي گذشته، خود را نه با هویتی دینی بلکه با ویژگی هاي جغرافیایی، تاریخی و خصوصًابا انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفتند که برخالف حکومت هاي گذشته، خود را نه با هویتی دینی بلکه با ویژگی هاي جغرافیایی، تاریخی و خصوصًا نژادي می شناختند.

انتقال برده هاي سیاه پوست آفریقایی به مزارع آمریکایی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی موجب شد که زمین داران نسبت به بازرگانان جایگاه برتري پیدا کنند و بازرگانان

استعمار مهم ترین عامل ادغام جوامع غیرغربی در نظام جهانی جدید بود. برخی از کشورهاي استعمارزده توسط استعمارگران به اشغال کامل نظامی درآمدند، ولی جوامعی که از
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باتوجه به متن زیر به ترتیب تشخیص دهید که عبارت هاي مشخص شده به کدام یک از گزاره هاي چهارگانه ي علمی اشاره دارد؟  131
«دانشمندي باتوجه به مطالعات و تجربه هاي قبلی خود در پاسخ به این سؤال که آیا توجه به یک موضوع خاص ما را از توجه به سایر محرك ها باز
می دارد؟ بیان می کند: خیر، توجه به یک موضوع خاص مانع از پردازش سایر متغیرها نمی شود. و پس از بررسی پاسخ خود از طریق آزمایش و تجربه هاي

علمی به گونه اي متفاوت پاسخ می دهد که، توجه به یک موضوع خاص پردازش سایر متغیرها را با مشکل مواجه می کند.»

فرضیه – نظریه مسئله – فرضیه نظریه – فرضیه  مسئله – نظریه

در کدام گزینه پاسخ پرسش هاي زیر به درستی آمده است؟  132
الف) کدام مفهوم در روش علمی، مانند نور در شب تاریک عمل می کند؟

ب) مهم ترین ویژگی روش شهودي از منابع کسب شناخت چیست؟
پ) کدام مورد از ویژگی هاي تعریف عملیاتی، در روش علمی نیست؟

ت) کدام قسمت تعریف جامع روان شناسی با واژة شناخت تعبیر می شود؟

الف) جست وجوي با قاعده و نظام دار ب) مبتنی بودن بر درك درونی پ) تعریف به صورت عینی و دقیق ت) فرایندهاي ذهنی

الف) جست وجوي با قاعده و نظام دار ب) شخصی و غیرقابل تعمیم بودن پ) باعث سهولت اندازه گیري شدن ت) رفتار

الف) روشن سازي موقعیت نامعین ب) مبتنی بودن بر درك درونی پ) تکرارپذیر نبودن ت) رفتار

الف) روشن سازي موقعیت نامعین ب) شخصی و غیرقابل تعمیم بودن پ) رسیدن برخی از افراد به برداشت یکسان ت) فرآیندهاي ذهنی

در ارتباط با دوقلوهاي همسان همۀ گزینه ها درست می باشد: به جز گزینۀ  ..................  133

شباهت آن ها فقط مختص به دوران کودکی نبوده است و به موازات رشد از جهت ظاهر و رفتار تشابه دارند.

دوقلوهاي همسان داراي ویژگی هاي وراثتی یکسان هستند، به این دلیل که هر دو از دو تخمک مجزا به وجود نیامده اند.

دوقلوهاي همسان، نه تنها هم جنس می باشند یعنی هر دو دختر یا هر دو پسر هستند، بلکه از لحاظ ظاهر و رفتار هم بیشتر اوقات قابل تشخیص نمی باشند.

دوقلوهاي همسان، از این جهت با دوقلوهاي ناهمسان متفاوت هستند که شباهت به سایر خواهر و برادرهاي خود دارند.

اولین عالمت رشد اجتماعی کودك کدام گزینه می باشد؟  134

بازي موازي ولی به تنهایی مکیدن پستان مادر گریه کردن لبخند اجتماعی

محل نگهداري اطالعات روان شناختی معنادار کجاست؟  135

حافظه کورتکس مغز ادراك کل محل پردازش اطالعات

ازنظر .................. ، احساِس محرك هاي بیرونی براي بقاي موجود زنده حیاتی است.  136

تکاملی تجربی علمی روان شناسی

با توجه به پرسش هاي زیر کدام گزینه درست می باشد؟  137
الف) بر پایۀ رشد سریع در کدام حوزه، نوجوان می تواند دربارة مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت بهتر کند و واکنش مناسب تري نشان دهد؟

ب) در ارتباط با دالیل افزایش زمینه هاي رشد ارزش هاي اخالقی دورة نوجوانی، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
ج) از تکالیف اساسی رشد در دورة نوجوانی چه می باشد؟

د) اینکه نوجوان بر اطالعات مرتبط متمرکز می شود و با ضرورت هاي تکلیف، بهتر سازگار می شود اشاره به کدام خصیصه توجه دورة نوجوانی نسبت به
دوران کودکی دارد؟

 اجتماعی- خودمختاري- کاهش خود واقعی و خودآرمانی- توجه مفهومی شناختی- تغییرات فیزیولوژیک- شکل گیري هویت- توجه گزینشی تر

شناختی- استقالل- کاهش خود واقعی و خودآرمانی- توجه مفهومی اجتماعی- گسترش روابط اجتماعی- شکل گیري هویت- توجه گزینشی تر

کودکان به چه صورت اطالعات را رمزگردانی می کنند؟  138

جزء به جزء مفّصل خالصه کلی
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پاسخ صحیح پرسش هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب ذکر شده است؟  139
الف) پاسخ به پرسش «فروع دین شامل چه مواردي است؟»، به کدام نوع حافظه مربوط می شود؟

ب) «نوع رمزگردانی» در حافظه کوتاه مدت و «ظرفیت اندوزش» در حافظه حسی به ترتیب چگونه است؟
پ) «شکل گیري حافظه کاذب» مربوط به کدام نوع از خطاهاي حافظه است؟

ت) «علی براي خرید لوازم تحریر به مغازه می رود و همه لوازم مورد نیازش را می خرد. بعد از مراجعه به منمزل برادرش درباره قیمت همه لوازم تحریر
از او می پرسد و او به خوبی پاسخ می دهد ولی وقتی در مورد رنگ پیراهن فروشنده از او سوال می کند، علی نمی تواند پاسخ دهد»، به نظر شما علت موفق

نبودن علی در پاسخ به سؤاالت چیست؟

الف) رویدادي ب)( عمدتًا معنایی – محدود پ) خطاي حذف کردن ت) تداخل اطالعات

الف) معنایی ب) عمدتًا معنایی – نامحدود پ) خطاي حذف کردن ت) رمزگردانی نکردن

الف) رویدادي ب) حسی همراه با توجه – محدود پ) خطاي اضافه کردن ت) تداخل اطالعات

الف) معنایی ب)حسی همراه با توجه – نامحدود پ) خطاي اضافه کردن ت) رمزگردانی نادرست موضوع

کدام گزینه نادرست است؟  140

فرضیه، جمله اي خبري است که به صورت خردمندانه و نه لزومًا مبتنی بر تجربه طرح می شود.

فرضیه در صورت تأیید، به قانون یا اصل تبدیل می شود.

نتایج بررسی فرضیه ممکن است، پرسش هایی را به دنبال داشته باشد.

رابطۀ بین مسئله و فرضیه رابطۀ یک سویه نیست.

گزینۀ نادرست را مشخص کنید.  141

کودکان در ابتدا، هیچ تصوري از کار خوب و بد ندارند.

رشد اخالقی در برگیرندة آن دسته از بایدها و نبایدها بایدها و نبایدهاي  شخصی است که تعیین می کنند انسان ها باید چگونه رفتار کنند.

ممکن است دلیل انجام عمل اخالقی در کودکان متفاوت باشد.

منظور از رشد اخالقی در دورة کودکی همان انجام عمل اخالقی است.

به همراه داشتن تلفن همراه در مدرسۀ مشکات ممنوع است. مهران که دانش آموز مؤدب و درس خوانی است، امروز با خود تلفن همراه به  142
مدرسه آورده است. معاون مدرسه که از موضوع بی خبر است صرفًا به دلیل رعایت قوانین و مقررات مدرسه، چند تن از دانش آموزانی را که سابقۀ خوبی
در مدرسه ندارند مانند حمید، به دفتر مدرسه می آورد و آن ها را تفتیش می کند. اّما تلفن همراه را نمی یابد. سپس اقدام به تفتیش کل کالس می کند، او

سرانجام تلفن همراه را از مهران می گیرد. در مثال ذکر شده عالمت هدف ـ عالیم انحرافی و نوع روش معاون براي ردیابی را مشخص کنید:

مهران ـ حمید ـ هشدار کاذب حمید ـ مهران ـ رد درست

مهران ـ حمید از دست دادن محرك هدف حمید ـ مهران ـ هشدار کاذب

عبارات زیر به ترتیب به کدام یک از انواع خطا هاي حافظه مرتبط می باشند؟  143

) ناتوانی در یاد آوري و بازشناسی اطالعاتی که قبًال وارد حافظه شده اند. )

) به دلیل وجود این خطا، در مورد محاکم قضایی در شاهدان عینی، احتمال شکل گیري حافظۀ کاذب وجود دارد. )

حافظۀ کاذب - حذف کردن اضافه کردن - حذف کردن حذف کردن - اضافه کردن فراموشی - حافظۀ کاذب

1

2

هرکدام از پرسش هاي زیر در پی دست یابی به کدام یک از اهداف علم روان شناسی هستند؟  144
الف) آیا هرگونه اختالف حقوقی برابر با جرم است؟

ب) علل وقوع جرم چیست؟
ج) آیا محیط خانواده در دوران کودکی احتمال وقوع جرم در بزرگ سالی را افزایش می دهد؟

توصیف - تبیین - تبیین تبیین - تبیین - توصیف توصیف - توصیف - تبیین تبیین - توصیف - توصیف
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موارد کدام گزینه به رشد هیجانی دورة کودکی اشاره دارند؟  145
الف) سه تا چهار هفته بعد از تولد، نوزاد در صورت رؤیت محرك خارجی می خندد.

- ماهگی، کودك از لبخند خود براي تعامل مثبت با مادرش بهره می گیرد. ب) در حدود 
ج) کودکان در حدود سه سالگی، اگر کار بدي انجام دهند، خجالت کشیده و پشیمان می شوند.

د) تقریبًا تمام کودکان، نسبت به افراد ناآشنا و جدا شدن از مربی یا مادر خود، عکس العمل عاطفی منفی نشان می دهند.
هـ) کودکان در حدود دو سالگی، در صورت انجام کارهایی که موفقیت محسوب می شوند، احساس غرور می کنند.

الف - ج - هـ ج - د - هـ ب - ج - هـ الف - ب - د

32

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  146
«کودك پیش دبستانی که عالوه بر خوردن سهم خود در یک رستوران سهم فرد کناري خود را نیز می خورد  .................. »

می تواند کار خوب را از بد تشخیص دهد چون فرآیند رشد را طی کرده کرده است.

تصوري از کار خوب و بد ندارد، پس مسئول رفتار خود در مقابل دیگران نیست.

رفتار اخالقی را صحیح نمی داند، چون براي رفع نیاز خود می باشد.

از مقررات اجتماعی و کارهاي خوب و بد در جامعه آگاهی دارد.

دبیر روانشناسی به منظور کنترل اثر تداخل اطالعات به دانش آموزان خود پیشنهاد می کند که از یادگیري با فاصله استفاده کنند و پس از  147
استراحتی کوتاه مطالعه را ادامه دهند؛ توصیۀ او با توجه به کدام یک از موانع تمرکز بیان شده است؟

انگیختگی نسبی ثبات نسبی تغییرات درونی محرك آشنایی با محرك

موارد کدام گزینه معموًال در یک بازة زمانی بروز پیدا می کنند؟  148

راه رفتن مستقل - پردازش ادراکی بازي هاي موازي - بازي با هم جنسان ترس از غریبه - نشستن مستقل لبخند اجتماعی - نشستن با کمک

در کدام یک از انواع حافظه ظرفیت اندوزش، نامحدود است و اگر زمان زیادي از ذخیرة اطالعات در حافظۀ کوتاه مدت نگذشته باشد، چه عاملی  149
بر فراموشی اطالعات موجود در این حافظه مؤثر است؟

حافظۀ حسی - جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید حافظۀ کاري - تفاوت نوع اطالعات با یکدیگر

حافظۀ کوتاه مدت - جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید حافظۀ بلندمدت - تفاوت نوع اطالعات با یکدیگر

به ترتیب کدام مورد بیانگر وقوع تغییرات مربوط به جنس است و «رویش موي صورت» در پسران، جزء کدام دسته از ویژگی هاي جنسی  150
محسوب می شود و دورة نوجوانی چه بازة سنی را در بر می گیرد؟

بلوغ جنسی - اولیه -  تا  سالگی رسش جنسی - اولیه -  تا  سالگی

بلوغ جنسی - ثانویه -  تا  سالگی رسش جنسی - ثانویه -  تا  سالگی

14181220

12201418

به ترتیب، به طور میانگین، کودکان در چه سنی بدون کمک دیگران می توانند راه بروند و در چه سنی با کمک اطرافیان می توانند بنشینند؟  151

167157166156 ماهگی –  ماهگی ماهگی –  ماهگی ماهگی –  ماهگی ماهگی –  ماهگی

نمودار تقریبی فراموشی در کدام گزینه به درستی رسم شده است؟  152
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کدام یک از گزینه هاي زیر به (ساماندهی توجه) اشاره نمی کند؟  153

برآورد دقیق حداکثر مدت زمان مفید براي ایجاد توجه مستمر، به ویژگی هاي شخصی و دشواري تکلیف موردنظر بستگی دارد.

پیدا کردن محرك هدف تابع تعداد عوامل انحرافی و ویژگی هاي منحصر به فرد آن هدف است.

اگر حواس مختلف درگیر انجام دادن یک تکلیف باشد، انجام آن تکلیف کارایی خوبی خواهد داشت؛ مانند خواندن یک مطلب همراه با رؤیت تصویر آن.

در شرایطی که مجبور می شویم به طور هم زمان چند تکلیف را انجام دهیم، میزان شباهت تکالیف، درجۀ دشواري و مهارت مورد نیاز آن ها می تواند اثر منفی توجه تقسیم شده را
کاهش دهد.

شناسایی «مهم ترین علل شکست تحصیلی» به کدام مفهوم اشاره دارد؟  154

پیش بینی کنترل توصیف تبیین

علت عدم رشد متعادل نظریات علمی در دو سطح ظاهري و تجربی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  155

تأکید بر تجربه پذیري و پژوهش پذیري نظریات تداوم نداشتن توجه به بُعد تجربی نظریات

سنجیدن نظریات تجربی بر اساس سودمندي و کاربردي بودن آن ها عدم امکان بررسی تجربی ساختار برخی نظریات در زمان ارائه

کدام مقایسه بین شناخت کودکان و نوجوانان نادرست است؟  156

نوجوانان از تفکر فرضیه سازي پیشرفته برخوردارند؛ ولی کودکان این توانایی را در حد ابتدایی دارند.

نوجوان می تواند در استدالل هاي خود چیزهایی را احتمال دهد که کودك هرگز به آن ها فکر نمی کند.

چگونگی به حافظه سپردن اطالعات و تالش براي تقویت حافظه، در دورة کودکی وجود ندارد و در نوجوانی شکل می گیرد.

کودکان براساس ویژگی هاي فیزیکی پردازش می کنند؛ اما پردازش نوجوانان مفهومی است.

کدام گزینه در ارتباط با رشد و ویژگی هاي رشد در دورة نوجوانی صحیح نیست؟  157

رشد هیجانی در انسان نسبت به حیوانات، به دلیل آگاهی بیشتر و برقراري تعامل با محیط بازتر و متنوع تر، رشد یافته تر است.

رشد تونایی هایی همچون حافظه، استدالل، قضاوت و ... و همچنین رشد مغز و سیستم عصبی از جمله پیامدهاي رشد شناختی در دورة نوجوانی می باشد.

در تبیین فرایند درك اخالقی می توان گفت که کودکان در ابتدا، هیچ تصوري از کار خوب و بد ندارند؛ به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند.

رفتار اجتماعی کودکان در دورة دبستان شامل بازي کردن گروهی و عالقه مندي خاص آنان به بازي با هم جنسان خود است.

هر کدام از عبارات زیر به ترتیب، متناسب با موارد مذکور در کدام گزینه اند؟  158
- وجه تمایز مواجهۀ دانشمندان و افراد عادي با پدیده ها

- علت محدودیت روش علمی در روان شناسی
- اولین مرحلۀ شناخت پایه

قاعده مندي - مسائل اخالقی - احساس ابهام زدایی - پیچیدگی موضوع - توجه

قاعده مندي - پیچیدگی موضوع - توجه منظم بودن - مسائل اخالقی - احساس

به ترتیب، علت «واکنش دقیق تر نوجوان نسبت به مسائل اخالقی و ارزشی» و «بهره بردن نوجوانان از احتمال هاي مختلف در پیش بینی یک  159
موقعیت» کدام است؟

رشد سریع شناختی در دورة نوجوانی - توانایی تغییر جهت تفکر لحظه  به لحظه دستیابی و شکل گیري هویت - فراگیري مهارت فراحافظه توسط نوجوانان

دستیابی و شکل گیري هویت - شکل گیري تفکر احتمال گرا در دورة نوجوانی رشد سریع شناختی در دورة نوجوانی - شکل  گیري تفکر فرضی در نوجوانان

در مثال مطرح شده در کدام گزینه عملکرد حافظۀ فرد به نسبت سایرین بهتر خواهد بود؟  160

سعید با تکرار مداوم مطالب کتاب روان شناسی توانست واژگان کتاب را حفظ کند و آن ها را به خاطر بسپارد.

امیر پیش از خواب، درسی را که دبیر تاریخ ادبیاتش صبح آن روز تدریس کرده است، مرور می کند.

علی هنگام خواندن ابیات شعري از حافظ سعی می کند معانی واژگان آن را هم بفهمد.

محمد براي به  خاطر سپردن اصول مکتب گشتالت، به دقت تصاویر آن ها را نگاه می کند تا در حافظه اش تثبیت شوند.
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کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟  161

براي تحلیل دقیق تر اندیشه هاي رایج الزم است آغاز اندیشه هاي فیلسوفانه را بشناسیم.

دانش فلسفه آغازي ندارد و انسان ها در هر جا و هر زمان به مسائل فلسفی می اندیشیدند.

نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است.

نمی توان براي دانش فلسفه، از نظر زمانی آغازي تعیین کرد.

کدام گزینه درست است؟  162

عدم اطالع از اندیشه هاي باستانی داللت بر عدم آن دارد. عدم وصول آثار مکتوب از اندیشه هاي باستان دلیل بر عدم آن ها است.

عدم اطالع از اندیشه هاي باستانی لزومًا داللت بر عدم آن ندارد. عدم وصول آثار مکتوب از اندیشه هاي باستان داللت بر وجود آن ها دارد.

کدام گزینه در مورد فیثاغورس صحیح نیست؟  163

پایه گذار ریاضی و هندسه است و همچنین یکی از پایه گذاران فلسفه محسوب می شود.

فلسفه را به گونه اي خاص با ریاضیات و عرفان ترکیب کرد و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.

یکی از فیلسوفان اولیه است اما نمی توان او را نخستین فیلسوف یونان لقب داد.

پیروان او را فیثاغورسیان می نامند.

بر اساس تمثیل غار اگر زندانی آزاد شده بخواهد در خود روشنایی بنگرد چه اتفاقی برایش می افتد؟  164

روشنایی چشم هایش را خیره خواهد ساخت.

عقیده اش نسبت به سایه ها متزلزل خواهد شد.

نخواهد توانست عین اشیایی را که تا آن هنگام تنها سایه هاي آن ها را می دید، درست ببیند.

چشم هایش به دردي طاقت فرسا مبتال خواهد شد؛ بنابراین این فرد از روشنایی خواهد گریخت و باز به سایه ها پناه خواهد برد.

در تمثیل غار اگر فردي، زندانی را در معرض نور قرار دهد چه اتفاقی براي وي می افتد و در چه صورت می تواند به سایه بودن تصاویري که قبًال  165
واقعی می پنداشت پی ببرد؟

فرد از روشنایی خواهد گریخت و باز به سایه ها پناه خواهد برد. - در صورت خو گرفتن تدریجی چشم فرد با روشنایی 

رنج عظیمی بر وي تحمیل می شود و نخواهد توانست هیچ یک از اشیاي حقیقی را ببیند و بشناسد. - مواجۀ ناگهانی با نور 

فرد از روشنایی خواهد گریخت و باز به سایه ها پناه خواهد برد. - مواجۀ ناگهانی با نور

رنج عظیمی بر وي تحمیل می شود و نخواهد توانست هیچ یک از اشیاي حقیقی را ببیند و بشناسد. - در صورت خو گرفتن تدریجی چشم فرد با روشنایی

کدام یک از عبارت هاي زیر در رابطه به داستان تاجر و ماهیگیر نادرست است؟  166

پیشنهاد تاجر مورد استقبال ماهیگیر قرار نگرفت.

دیدگاه ماهیگیر زندگی در حال بود. 

بنیان هاي فکري تاجر و ماهیگیر یکسان بود ولی در برخی موارد جزیی تفاوت داشت.

زندگی ماهیگیر غایت زندگی تاجر بود. 

فیلسوفان به چه علت نمونه هایی از مغالطات را بررسی و تشریح می کنند؟  167

دستیابی به زندگی برتر ارائۀ فهم درستی از عالم هستی و مسائل بنیادین

عبرت گیري دیگران  تبدیل انسان ها به موجودات پرسشگر 

هدف فیلسوفان از کاستن مغالطات چیست؟  168

تشخیص مغالطه ها و خارج کردن آن ها از باورهاست. عبرت گرفتن دیگران 

تشخیص تفکرات درست از غلط ارائۀ فهم درستی از حقایق، چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادي زندگی
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کدام یک از گزاره هاي زیر نادرست است؟  169

 سخنان به ظاهر ساده و گاه خنده آور سقراط ژرفاي خاصی داشت.

سقراط اخالق و منش جذابی داشت. رفتار متواضعانه و همراه با احترام او موجب شده بود جوانان زیادي مجذوبش شوند.

هنگام محاکمۀ سقراط در هر کوي و برزن، به ویژه در اطراف شهر، سخن از مردي بود که می گفتند به زودي محاکمه می شود.

سقراط هر روز در شهر به راه می افتاد و نزد بازاریان، مردم عامی و اعیان و اشراف می رفت و با آنان هم سخن می شد.

کدام یک از عبارات زیر نادرست است ؟  170

سقراط لباس هاي ساده می پوشید. اخالق و منش جذابی داشت.

سقراط هم با تهیدستان و هم با توانگران همنشین می شد تا از او بپرسند و به سخنانش گوش فرا دهند.

سقراط در هفتاد سالگی زندانی شد و در دادگاهی که قطعا تاریخ تاکنون نظیرش را ندیده است، به اعدام محکوم گردید.

جامعۀ آتن در زمان سقراط متأثر از اندیشه هاي سوفسطائیان بود.

به خاطر وجود چه شرایطی جامعۀ آتن از حقیقت و فضیلت فاصله می گرفت و حق طلبی کم رنگ می شد؟  171

عدم توجه مردم به مسائل فلسفی و علمی به خاطر وجود جنگ هاي پلوپونزي وجود قحطی و خشک سالی در آتن

عدم وجود شالوده هاي فلسفی اصیل رسوخ اندیشۀ سوفسطائیان به زندگی مردم

این جملۀ (آنان معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و...) اندیشۀ کدام گروه است و کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟  172

سوفسطائیان - رفتار متواضعانه و همراه با احترام سقراط موجب شده بود جوانان زیادي مجذوبش شوند.

سوفیست ها – سقراط هر روز در شهر به راه می افتاد و نزد بازاریان، مردم عامی و اعیان و اشراف می رفت و با آنان حرف می زد و پیوسته دربارة مسائل روزمرة زندگی
می اندیشید.

سوفسطائیان - سقراط در هفتاد سالگی زندانی شد و در دادگاهی که شاید تاریخ تاکنون نظیرش را ندیده باشد، به اعدام محکوم گردید.

سوفیست ها – سقراط براي احیاي تفکر عقالنی و استواري فضیلت قیام کرده و افالطون شاگرد برجستۀ او شالودة تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت.

کدام یک از گزاره هاي زیر افترایی است که از دیرباز به سقراط نسبت داده اند؟  173

سخن گفتن از خداي جدید 

با افکار خود جوانان را گمراه می سازد و آن ها را از دین و آیین پدرانشان برمی گرداند.

دستیابی به اسرار آسمان و زمین 

انکار خدایانی را که همه به آن ها اعتقاد دارند.

پس از آنکه ملتوس براي ادعاي خود شواهدي ذکر کرد در پایان آن چه درخواستی کرد و از چه کسی بود؟  174

 از سقراط درخواست کرد تا دست از اعمال خود بکشد. از دادگاه براي سقراط درخواست مجازات مرگ نمود.

از سقراط درخواست کرد تا از خود دفاع کند. از دادگاه براي سقراط طلب بخشش کرد.

کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟  175

 سقراط هیچ کتابی ننوشت، اما سراسر حیاتش را با فلسفه سپري کرد. زندگی وي حکایت واقعی فلسفه است.

جامعۀ آتن در زمان سقراط متأثر از اندیشه هاي سوفسطائیان بود. آنان اعتقاد داشتند که جهان را نمی توان شناخت و علم و دانش، تنها ساخته و پرداختۀ ذهن ماست .

این جمله که در پی آن است که به اسرار آسمان و زمین دست یابد، تنها افترایی بود که از دیرباز به سقراط می زدند . 

 ملتوس، یکی از سوفسطائیان و از مخالفان سرسخت سقراط بود و علیه سقراط طرح دعوي کرد و موجب اعدام سقراط شد.

کدام یک از گزاره هاي زیر از عواملی نبودند که موجب دانا پنداري سقراط توسط گروه بزرگی شد؟  176

جست و جوي واقعیت و رسوا کردن مدعیان دانایی  کاوش براي شناخت کسانی که ادعاي دانشمند بودن می کنند .

جست و جو در جهت کسب آگاهی از مدعیان دانایی و آشکار کردن نادانی افرادي جدا کردن دانشمندان حقیقی از کسانی که ادعاي دانشمند بودن داشتند.

سقراط داناي حقیقی را چه کسی یا کسانی می داند؟  177

افرادي که چون سقراط بدانند که هیچ نمی دانند.  افرادي که نمی دانند که نمی دانند.

کسی که در جست و جوي حقیقت است و خود را دانا نمی پندارد. فقط خدا
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جست و جوي واقعیت و رسوا کردن مدعیان دانایی

 جو در جهت کسب آگاهی از مدعیان دانایی و آشکار کردن نادانی افرادي

افرادي که چون سقراط بدانند که هیچ نمی دانند. 

کسی که در جست و جوي حقیقت است و خود را دانا نمی پندارد.
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نام دوست سقراط که با سروش معبد دلفی ارتباط داشت چه بود و سروش چه جمله اي به وي گفت؟  178

کریتون - داناترین شما آدمیان، کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمی داند.

کرفون - داناترین مردم سقراط است.

کریتون - داناترین مردم سقراط است.

کرفون - داناترین شما آدمیان، کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمی داند.

فلسفه اولی به چه موضوعی می پردازد؟  179

 به ویژگی هاي مشترك کّمی موجودات  به ویژگی هاي کیفی موجودات 

به اصل وجود  به فلسفۀ علوم مختلف 

فیلسوف واقعی کسی است که ..................  180

دربارة مسائل فلسفی به طور کامل و نه جدي می اندیشد.

با هر روشی وارد مسائل فلسفی می شود.

باورهایی منظم و ناپیوسته دارد و می تواند براي آن ها استدالل ارائه دهد.

دربارة استدالل ها می اندیشد و اگر به درستی آن ها پی ببرد، پذیراي آن ها خواهد بود.

کدام گزینه در مورد امور محسوس صحیح است؟  181

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

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

امور محسوس شامل تمام پدیده هاي جهان هستی نیست.

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

کدام گزینه بیانگر تدریجی بودن شناخت است؟  182

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

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

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

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

کدام گزینه بیانگر معناي صحیحی از محدودیت شناخت انسان می باشد؟  183

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.

قسمت اول کدام گزینه غلط و قسمت دوم آن صحیح است؟  184

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

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

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

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

در کدام گزینه پرسشی متفاوت با سؤاالت دیگر مطرح شده است؟  185

آیا عشق و دوستی اموري واقعی و مقدس هستند؟ آیا آزادي و برابري با یکدیگر قابل جمع هستند؟

آیا می توان در این دنیا به سعادت دست یافت؟ آیا می توان با هر شخصی دربارة امور خود مشورت کرد؟

تمام موارد زیر جزء شاخه هاي جدید فلسفۀ مضاف است، به جز .................. .  186

فلسفۀ فرهنگ فلسفۀ پزشکی فلسفۀ تکنولوژي فلسفۀ اولی
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 پردازد. - بشر وجود اشتباه در شناخت را به معناي ناتوانی در کسب معرفت تلقی کرده است.

آیا عشق و دوستی اموري واقعی و مقدس هستند؟

آیا می توان در این دنیا به سعادت دست یافت؟

فلسفۀ فرهنگ
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چه تعداد از گزاره هاي زیر کامًال درست هستند؟  187
الف) یکی از فواید آموختن فلسفه توانایی تشخیص مغالطه ها و خارج کردن آن ها از باورهاست. منطق از این توانایی فلسفی کمک می گیرد تا اندیشه هاي

درست از غلط تشخیص داده شود.
ب) فیلسوفان می کوشند تا با کاستن از مغالطه ها، تنها فهم  درستی از حقایق عالم هستی ارائه دهند و آن را با گفتاري مناسب بیان کنند.

ج) افکار و عقایدي که مطابق با عقل و استدالل نباشد، مورد پذیرش اکثریت مردم قرار نمی گیرد.
د) فیلسوف واقعی صرفًا زمانی استدالل ها را می پذیرد که به درستی شان پی ببرد.

چهار دو سه یک

کدام گزینه دربارة افرادي که اهل تفکر فلسفی هستند، درست نیست؟  188

آن ها به دنبال رسیدن به ریشۀ باورهاي خود هستند و نسبت به پذیرش آن ها می اندیشند و می خواهند چرایی قبول آن ها را مرور کنند.

آن ها می کوشند تا بنیان هاي فکري خود را در چارچوب عقل و منطق قرار دهند و همچنین شخصیت مستقلی دارند.

آن ها در باورهاي مربوط به زندگی می اندیشند و به دنبال آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی و نادرستی باورها هستند.

آن ها خودشان بنیان هاي فکري خود را می سازند و به آزاداندیشی می رسند و شخصیتی مستقل دارند. آن ها به همان اندازه که از دور و برشان آموخته اند، قناعت می کنند.

کدام گزینه درباره دیدگاه گرگیاس نادرست است؟  189

انسان نمی تواند آموخته هایش را به دیگران آموزش دهد. چیزي وجود ندارد.

اگر چیزي وجود داشته باشد، انسان می تواند آن را بشناسد. انسان ابزار شناخت ندارد.

موضوع کدام شاخه از فلسفه، اندیشیدن است؟  190

خداشناسی انسان شناسی هستی شناسی معرفت شناسی
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«کشتِی عشق»، تشبیه است،«لنگر گرفتن»، کنایه است و «کشتی» و «لنگر» و «کنار»مراعات نظیر هستند.  1
متوسط

«مجاز»  این است که واژه اي در غیر معناي واقعی و لغوي خودش به کار رفته باشد؛ «وصل و فصل»  هم جناس اند و هم تضاد. تکرار: براي، کردن، آمدي  2
متوسط

«ماَند» در گزینۀ  از مصدر «ماندن» به معنی باقی ماندن و بودن است امّا در گزینه هاي دیگر به معنی «شبیه است» می باشد که ادات تشبیه مصوب می شود.  3
متوسط

 4
سخت

 5

متوسط

6  بیت « ج» : « آشنابودن معنی بیگانه » تناقض / بیت « الف »: « نگین » مجاز از « انگشتري »/ بیت « د»:ایهام : « ِبه» دو معنا دارد: - بهتر  - میوة به /بیت « ب»:«
گلستان » استعاره از« جهان عشق » 

سخت
تشبیه: «تیغ مرگ» / تضاد: «دوست و دشمن» / «جهان» مجاز از «مردم جهان» / جناس: «دست» و «دوست» / «رها کردن دست از دامن» کنایه از «فراموش کردن»  7

سخت
ج: ایهام تناسب (مشتري ایهام با زهره تناسب)/ د: آتش استعاره از عشق  8

الف: تشبیه(کمند زلف)/ ب: متناقض نما: مجموع و پریشان
سخت

» «دست» در مصراع دوم مجاز از توانایی و قدرت است. دست وسیلۀ قدرت و توانایی است، بنابراین عالقۀ میان آن ها «آلیه» است. در بیت گزینه ي «  9
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «جگر» مجاز از جرأت است با عالقۀ محلیّه گزینه ي «

»: «پیاله» مجاز از شراب است با عالقۀ محلیّه گزینه ي «

»: «ایران» مجاز از مردم ایران است با عالقۀ محلیّه گزینه ي «
متوسط

 10
متوسط

شاهرخ به دلیل عالقه اي که به هنر و فرهنگ اسالمی پیدا کرده بود، از هنر خوش نویسان، نقاشان و شاعران حمایت نمود.  11
متوسط

12  ادبیات در عهد تیموري (قرن نهم) تقلیدي و فاقد نوآوري بود.
سخت

«حافظ» غزل سراي قرن هشتم، «خواجو» شاعر قرن هفتم و هشتم و «جامی» گویندة قرن نهم هجري است. اگر قرن زندگی سرایندگان یاد شده را به خاطر داشته  13

باشیم در می یابیم پاسخ گزینۀ  خواهد بود.
سخت

مرز پایه هاي آوایی گزینۀ دو درست آمده است و شکل صحیح دیگر گزینه ها چنین است:  14

 :( گزینۀ 
 ِي  بان  داَرد  ِز  ُسن  بُل  سا  ِك  ِگر  ِد  ُگل  ُب  تی  دا  رم 

 :( گزینۀ 
 پا  ي  دار با  َي  ِدي  دل را  َت  َحم  ُمل  عش  ق  باز  ي 

 :( گزینۀ 
 ُج  دا  یی  ُج  دا  یی  َب  ِت  َبد ز  هم  ُصح  

متوسط
 15
متوسط

بیت صورت سؤال:  16
ز  بان هاش  نی  َبخ  ِشِب  نا  ِم  چا

َب  یان هاِج  َمع  نی  َدرَح  ال  َوت  َسن

4
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U
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-
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َر  ها  ُکنِش  قی  غم  راَا  گر  ُت  عا

َر  ها  ُکنُن  ما  َتم  راَع  رو  سی  بی
:( گزینۀ (

 
می  ُك  َندچن  ِش  کا  َیتبش  ُن  ایـن  نی

می  ُك  َندها  ِح  کا  َیتاز  ُج  دا  یی 
:( گزینۀ (

 
ِعش  ق  دي  َدمَدر  کو  ِيدو  ش  پی  ريَدر  خا  ب
ُسو  ِي  ما  ُکنِك  َعز  م شا  َر  تم  َکردبا  َدس  ِت

:( گزینۀ (

َگر  ِب  یا  َیمِك  َد  می  ِدَوع  ِد  گو  َید َا  َگ  رو  ِب 
دو  ُش  ما  راِب  ف  ري  َبَمک  ر  با  َشدَه  ِم  َوع  ِد

:( گزینۀ (

سخت
 : :  / گزینۀ  :  / گزینۀ  گزینۀ   17

یادآوري: تشبیه، بیان شباهت بین دو یا چند چیز به صورت خیالی یا واقعی است و داراي اجزایی است که آن را ارکان تشبیه می گویند. (مشبّه و مشبّهٌ به طرفین اصلی تشبیه هستند و وقتی آرایۀ
تشبیه پدید می آید که طرفین تشبیه در جمله یا شعر آمده باشند.)

متوسط
مصراع اّول «مشبّه»، چو: ادات تشبیه، صبر در دل عاشق و آب در غربال: مشبّه به  18

سخت
محاکمه ْ الغتین به قلم «امیر علی شیر نوایی» در شهر هرات به زبان ترکی به نگارش در آمد.  19

سخت
با توّجه به عالیم هجایی مصراع فوق، گزینۀ  درست است:   20

جن ب شی کر د ِص نُو َبر ِك ِق یا َمت َبر خاست      /         
متوسط

 21

سخت
«زبان و گوش مجاز» با عالقۀ آلیّه اند. گزینه هاي  و  «خون» مجاز از کشتن به عالقۀ الزمیّه: گزینۀ  «سر» مجاز از قصد و اندیشه به عالقۀ محلیّه.  22

سخت
) داراي دو تشبیه از نوع «گسترده» است. ،  و  یافت می شود امّا گزینۀ ( هر دو نوع تشبیه (گسترده و فشرده) در گزینه هاي   23

سخت
خوشه هاي هجایی گزینه  نادرست است. صورت صحیح آن چنین است:  24

مان   ُك   َنندِرخ    ِن    َدر    ايزا    ِهـ    دان    را

وزن واژة آن «فاعالتن فاعالتن فاعلن» است.
متوسط

» همۀ واژه ها در معناي حقیقی خود آمده اند  در گزینۀ «  25
بررسی سایر گزینه ها: 

) نرگس: مجازًا چشم (به عالقۀ شباهت)

) ُصراحی: مجازًا شراب یا محتواي صراحی

) زمین: مجازًا جهان
سخت

گزینه هاي دیگر از نظر تاریخ ادبیات صحیح نمی باشند.  26
سخت

در بیت «الف» استفاده از حرف نشانۀ «مر» قبل از مفعول و کاربرد شکل کهن واژة «نیلوفر» (نیلوفل) و در بیت «ب»، استفاده از واژه هاي کهن «پرغونه» و «باشگونه»  27
(همان باژگونه)، این ابیات را از لحاظ ویژگی هاي زبانی منتسب به دورة خراسانی می کند.

ابیات دیگر با توجه به لغات عربی فراوان (صلح، خوف، رجا، عمداً و نزول) و استفاده از تخلص (خواجو در بیت هـ)، هر چند برخی واژه هاي قدیمی مانند «کمند» و «کوس» هم در آن ها دیده
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می شود، اما متعلق به سبک عراقی هستند.
سخت

شمس قیس رازي، عطاملک جوینی و فخرالّدین عراقی از شخصیت هاي قرن هفتم هجري اند.  28
در گزینه هاي دیگر شخصیت هایی چون «ابن یمین، سلمان ساوجی و عبید زاکانی» در قرن هشتم هجري می زیستند.

متوسط
در این گزینه «شباب» در معناي حقیقی خود به کار رفته و مجاز نیست.  29

در گزینه هاي دیگر:

: فصل گل مجاز از بهار گزینۀ 

: طاق مینا مجاز از آسمان گزینۀ 

: لعل رمانی مجاز اشک گزینۀ 
متوسط

بیت هاي «الف» و «پ» هر کدام چهار پایۀ آوایی و در هر پایه، چهار هجا دارند:  30
ز پا یان راَه مز آ غاَن ین دي شدِچ را عا قل
را ِچ دا نیقد ِر در ماندي َن با شدتا ُت را در

 بررسی سایر گزینه ها:
ابیات «ب» و «ت»: هر کدام چهار پایۀ آوایی و در هر پایه، سه هجا دارند:

ِك جو یمَد وا ازُت دا رمُچ در دز
ِن مس تانُن دس تاِف بس تاُخ شا طر

بیت «ث»: چهار پایۀ آوایی و در هر پایه، چهار هجا دارد:

دان ِچ ُك نیبر َس ِر میقلـ ب ِش کنور َن َش وي
متوسط

در گزینه ي   به انتفاي مقدم درست است و چون ارزش  نامعلوم است ارزش ترکیب عطفی آن با  نامشخص است (به جدول توجه کنید)  31

در گزینه ي   درست است و ترکیب فعلی آن با هر گزاره اي درست است (از جدول نیز می توانید کمک بگیرید.)

در گزینه ي   همیشه درست است چون  هر ارزشی داشته باشد به دلیل درست بودن تالی گزاره ي شرطی درست است و ترکیب فصلی آن با هر گزاره اي درست است.

در گزینه ي  ترکیب دو شرطی فقط وقتی درست است که هر دو گزاره دو طرف هم ارزش باشند پس  نادرست است و ترکیب شرطی آن با  به انتفاي مقدم همیشه درست است.
سخت

چون ممکن است  باشد تقسیم دو طرف تساوي بر   مجاز نمی باشد.  32
متوسط

راه اول: نوشتن نقیض گزاره ها  33

)  عبارتی گویا است که ارزش آن درست است. نقیض گزینه ي 

( عبارتی گویاست که صورت و مخرج آن چند جمله اي باشند یعنی متغیر زیر رادیکال نباشد یا داخل قدر مطلق قرار نگیرد. )

)  عددي مثبت نیست که نادرست است زیرا  پس   است. نقیض گزینه ي 

) واریانس جذر انحراف معیار نیست ( انحراف معیار جذر واریانس است ) درست است. نقیض گزینه ي 

) تهران پایتخت عراق نمی باشد،  درست است. نقیض گزینه ي 

راه دوم: هر گزاره اي که درست باشد نقیض آن نادرست است فقط گزینه ي  صحیح است پس نقیض آن نادرست است، در بقیه ي گزینه ها گزاره هاي مطرح شده نادرست هستند.
متوسط

ترکیب عطفی وقتی درست است که هر دو گزاره در آن حتمًا درست باشند.  34

) هر هفته  روز است درست است ولی هر ماه الزامًا  روز نیست ( ماه  روزي و  روزي هم داریم ) اگر به جاي هر ماه گفته می شد بعضی ماه ها ترکیب عطفی درست بود. گزینه ي 

)  عددي اول است درست است .  مربع کامل است درست، چون دو گزاره درست است ترکیب عطفی آن ها درست است. گزینه ي 

)  پس ترکیب نادرست خواهد بود. گزینه ي 

)  و  هر دو گزاره نادرست است. گزینه ي 
سخت

ج) گزاره نیست، چون بزرگی یا کوچکی عددي امري نسبی است و در موارد مختلف ممکن است عددي بزرگ یا کوچک محسوب شود.  ( جمله توصیفی است )  35
د) جملۀ امري است و گزاره محسوب نمی شود.

متوسط
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  روز نیست ( ماه  روزي و  روزي هم داریم ) اگر به جاي هر ماه گفته می شد بعضی ماه ها ترکیب عطفی درست بود.

 مربع کامل است درست، چون دو گزاره درست است ترکیب عطفی آن ها درست است.

ج) گزاره نیست، چون بزرگی یا کوچکی عددي امري نسبی است و در موارد مختلف ممکن است عددي بزرگ یا کوچک محسوب شود.  ( جمله توصیفی است )
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 36

با توجه به جدول فوق گزینۀ  هم ارزش با جدول ارائه شده در صورت پرسش است.
یادآوري: در ترکیب عطفی اگر حداقل یکی از گزاره ها نادرست باشد ترکیب نادرست است.

و در ترکیب فصلی اگر یکی از گزاره ها درست باشد ترکیب درست است.
سخت

) قانون تبدیل ترکیب شرطی به فصلی است و درست است گزینۀ   37

) درست است                               گزینۀ 

) طبق قانون دمورگان داریم:  گزینۀ 

     ( گزینۀ 
سخت

توجه: سؤال از ما خواسته تعیین کنیم کدام گزینه درست بیان شده است.  38

) درست است. گزینۀ 

) نادرست  نادرست  درست  نادرست  و درست  گزینۀ 

 ( گزینۀ 

)      درست  گزینۀ 

سخت
39  

متوسط
 40

نادرست   ترکیب شرطی وقتی نادرست است؛ که مقدم درست و تالی نادرست باشد.

 نادرست   ترکیب فصلی فقط وقتی نادرست است؛ که هر دو گزاره نادرست باشند.

 پس  درست و  نادرست است.
متوسط

با توجه به زوج مرتب  و  حاصل  است و با توجه به زوج مرتب  و  حاصل  است و در نتیجه:  41

متوسط
نکته: در نمایش زوج مرتبی تابع ثابت تمامی مؤلفه هاي دوم با هم برابرند.  42

مؤلفه هاي دوم را با هم مساوي قرار می دهیم.

در نتیجه:

سخت
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براي این که جدول مورد نظر مربوط به تابع ثابت باشد، می بایست اعضاي برد آن با یکدیگر برابر باشند، داریم:  43

سخت

 44

سخت

اگر زوج مرتبی روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم قرار داشته باشد، در این صورت مؤلفه هاي اول و دوم آن ها با یکدیگر برابر است، لذا داریم:  45

، جواب است. پس این دو زوج مرتب تنها به ازاي  روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم قرار دارند. اشتراك جواب هاي معادله هاي  و 
متوسط

براي این که این جدول مربوط به یک تابع ثابت باشد، می بایست همۀ عرض هاي مربوط به نقاط برابر یکدیگر باشند، لذا داریم:  46

ها برابر یک می شود(به ازاي  و  تابع ثابت نمی باشد)؛ لذا داریم: در این تابع به ازاي  و  مقادیر 

سخت

با توجه به جدول ارزش درستی زیر داریم:   47

 گزاره زمانی درست است که دو گزاره  و  هر دو درست یا هر دو نادرست باشند. 
سخت

با توجه به ردیف اول جدول داریم:            48

. پس  است. از ردیف دوم جدول نتیجه می گیریم که  و از ردیف سوم جدول نتیجه می گیریم که 
داریم:
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سخت
گزارة p نادرست است چون دامنۀ میان چارکی برابر اختالف چارك سوم و چارك اول است.  49

گزارة  نادرست است چون اعداد صحیح  زیرمجموعۀ اعداد حقیقی  است.

 نادرست است پس نقیض آن  درست خواهد بود.

 نادرست است پس  درست است ترکیب شرطی.

 چون مقدم درست و تالی نادرست است، نادرست خواهد بود و ترکیب عطفی  و  چون یکی از گزاره ها نادرست است نادرست خواهد بود.
در نتیجه داریم:

سخت
الف)  50

 ترکیب دو شرطی دو گزارة نادرست است. (گزاره دو شرطی هنگامی درست است که ارزش دو طرف یکسان باشد.)

ب) خط  یک خط عمودي است پس گزارة  یک خط افقی است. نادرست است.

گزارة « عددي گنگ است» درست است.
در گزارة شرطی چون مقدم نادرست و تالی درست است بنابر انتفاي مقدم ارزش گزارة شرطی درست است.

پ) «عدد  زوج است» گزاره اي نادرست است.

«عدد  مربع کامل است» گزاره اي درست است.
ترکیب فصلی دو گزاره درست است.

ت) گزارة «عدد  اول است» گزاره اي نادرست است. همچنین  در این صورت ترکیب دو شرطی دو گزاره چون هردو طرف نادرست هستند، درست است.
پس گزاره هاي قسمت هاي «ب» و «پ» و «ت» درست هستند.

سخت
: عکس نقیض گزارة شرطی  به صورت  است. نکتۀ   51

: هم ارزي هاي زیر به قوانین دمورگان مشهور هستند. نکتۀ 

باتوجه به نکتۀ  عکس نقیض گزارة شرطی   به صورت  است. و طبق نکتۀ   و هم ارزي  داریم:

سخت
نکته: نقاطی که روي نیمساز ربع اول و سوم قرار دارند و داراي طول و عرض یکسان هستند.  52

نقطۀ  روي نیمساز ناحیه اول و سوم قرار دارد، پس داراي طول و عرض یکسان است در نتیجه:

همچنین نقطۀ  در معادلۀ خط  صدق می کند. در نتیجه:

حال با توجه به قسمت اول  داریم:

سخت
نکته: در نمایش زوج مرتبی توابع ثابت تمام مؤلفه هاي دوم با هم برابرند.  53

ابتدا با توجه به نکته باال مقادیر  و  را مشخص می کنیم:
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 حال با داشتن  داریم:

سخت

بررسی سایر گزینه ها:  54

»: با قرار دادن  و  داریم: گزینۀ «

   و  

»: عالمت جمعی که بین  و  وجود دارد مانع از آن می شود که بتوانیم  صورت را با  مخرج ساده کنیم. گزینۀ «

»: معادلۀ  فاقد جواب حقیقی است. چون  و می دانیم نمی توانیم از عدد منفی جذر بگیریم (توان دوم هیچ عددي نمی تواند برابر عددي منفی باشد) گزینۀ «
متوسط

 55

بررسی گزینه ها:

» ارزش ترکیب فصلی درست است. » :« گزینۀ «

:« گزینۀ «

ارزش ترکیب شرطی درست است.

:« گزینۀ «

 چهارضلعی که ضلع هاي مقابل مساوي باشند، متوازي االضالع است.
ارزش گزاره دو شرطی نادرست است.

گزینۀ «4»: اگر یک مثلث متساوي االضالع باشد، حتمًا متساوي الساقین هم هست، پس ارزش گزاره درست است.
سخت

باتوجه به گزینه ها اگر  نادرست باشد، تمام گزینه ها به انتفاي مقدم درست هستند، پس  را درست درنظر می گیریم:  56
بررسی گزینه ها:

:« گزینۀ «

:«   گزینۀ «
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« ارزش ترکیب عطفي نادرست است.« عدد اول نیست27
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و 3 وجود ندارد81 عامل 4 در تجزیۀ عبارت

نا درست

15 3
نادرست

است یا عددی گنگ 3

درست

2

اول زوج و اول است.2 عدد

درست

3
درست درست

درست

3

چھارضلعی مستطیل است.

درست در نظر می گیریم.

ضلع ھای مقابل مساوی اند.

درست

ضلع ھای مقابل مساوی اند.

درست در نظر می گیریم.

چھارضلعی مستطیل است.
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:«   گزینۀ «

:«   گزینۀ «

سخت
ارزش گزارة فصلی زمانی نادرست است که ارزش هر دو گزاره نادرست باشد.  57

 نادرست است؛ پس  و  هر دو نادرست هستند.  در  نتیجه  نادرست و  درست است.
بررسی عبارت ها:

الف)

 ب)

 پ) ارزش این گزاره به ارزش گزارة  بستگی دارد.

ت) ارزش این گزارة نیز به ارزش  بستگی دارد.

سخت
هم ارز گزاره شرطی به صورت  است؛ درنتیجه داریم:  58

  

سخت
 59

 با توجه به جدول ارزشی درستی باال ستون مربوط به گزارة  به صورت  خواهد بود.

متوسط
با توجه به نمودار داده شده:   60

 در نتیجه داریم: 

متوسط
- ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است.  61

- هر ناحیه جغرافیایی به درجه اي از همگونی رسیده است که از سایر بخش هاي پیرامون خود متمایز می شود و با آنها تفاوت دارد.
سخت

3

4

دارد ارزش این گزاره بستگی بھ ارزش گزارۀ

با استفاده از ھم ارزی قانون دمورگان

شرطی

با استفاده از ھم ارزی گزاره

2 3 4 3 5 5

3 3 5 11

1
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      میزان بارندگی  ساالنه 
               250-450mm      

            
        100-250mm    

   50-100mm      
     

       50mm     کمتراز 

 بسیار خشک      خشک                نیمه خشکمنطقه
(نیمه بیابانی)

بیابان

انسان ها با پیشرفت در دانش و تولید ابزار و فناوري بر محیط هاي طبیعی غلبه کرده و این محیط ها را در اختیار گرفته اند، با وجود این محیط ها و نواحی طبیعی  62
همواره زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. مانند احداث تونل و پل براي عبور قطار در ناحیه اي کوهستانی مانند کشور سوئیس، به کارگیري ماشین هاي برف روب در ناحیه هاي برف گیر،

صید ماهی در سواحل.
سخت

بیابان هاي سرد عمدتًا در عرض جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند.  63
به طور کلی علل ایجاد بیابان ها عبارتند از: 
الف) استقرار مرکز پرفشار جنب استوایی

ب) دوري از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواري ها
متوسط

فرسایش شامل سه مرحلۀ:   64

- کنده شدن مواد از جاي خود (حفر)

- انتقال

- رسوب گذاري یا انباشته شدن مواد در مکان هاي دیگر است.
متوسط

رودها به تدریج بستر خود را پهن و عمیق می کنند.  65

دره هاي  شکل معموًال بر اثر جریان آب رودها و فرسایش آبی، شکل می گیرند.
متوسط

66  به شرایط و وضعیت هواي یک ناحیه در مدت زمانی نسبتًا طوالنی آب و هوا گفته می شود و بیشترین تغییرات آب وهوایی در الیۀ زیرین آن، یعنی وردسپهر
(تروپوسفر) به وجود می آید.

متوسط
همان طور که در نقشه دیده می شود صفحۀ اقیانوس آرام به صفحۀ آمریکاي شمالی نزدیک و از صفحۀ نازکا دور می شود. در هوازدگی فیزیکی، سنگ ها در نتیجۀ  67
اختالف دما، گرم و سرد شدن و یا انبساط و انقباض و در هنگام روز و شب و در فصل زمستان و تابستان با یخ زدن آب در شکاف سنگ ها و مواردي از این قبیل، به قطعات کوچک تر خرد

می شوند. اما در ترکیب شیمیایی آنها تغییري به وجود نمی آید.
متوسط

الف) تصاویر کمربند هاي فشار در اطراف زمین نشان می  دهند که این کمربندها در دو نیم کرة شمالی و جنوبی قرینه هستند.  68
ب) 

   
پ) در نواحی پرفشار، فرونشینی هوا مانع صعود هوا و در نتیجه،
بارش می  شـود و در منطقۀ جنب استوایی، توده هاي هوا در حوالی
مدار هاي رأس السـرطان و رأس الجـدي فرو می  نشینند و منطقۀ

پرفشار را به وجود می  آورند.
سخت

ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است (وحدت یابی) و انتخاب معیارها و مالك ها براي تعیین حدود یک ناحیه، به  69
هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان بستگی دارد و یکی از کارهاي جغرافی دانان، مطالعۀ شباهت ها و تفاوت هاي مکان هاست.

متوسط
تشریح عبارت هاي نادرست:  70

الف) گاز نیتروژن  درصد حجم هواکره را تشکیل می دهد.
پ) نواحی آب و هوایی مختلف را با توجه به عناصري چون تابش خورشید، دما، فشار و بارش و چگونگی توزیع آن ها بررسی می کنند.

ت) تابش خورشید روي عناصر آب و هوایی چون دما، فشار، رطوبت و بارش تأثیر می گذارد.
سخت

: زیست بوم یا بیوم     : زیست بوم یا بیوم                                                                                   گزینۀ  گزینۀ   71

: اکوسیستم یا بوم سازگان : اکوسیستم یا بوم سازگان                                                                           گزینۀ  گزینۀ 
سخت

- مناطق خشک مناطقی هستند که کمبود بارش دارند. به عالوه، بارندگی در این مناطق نامنظم است؛ به طوري که ممکن است چند سال هیچ بارشی صورت نگیرد و  72
یا منطقه به طور ناگهانی با رگبارهاي کوتاه مدت مواجه شود.

- علت ایجاد بیابان هاي گبی و تکله ماکان، دوري از منابع رطوبتی و شکل و جهت ناهمواري ها و علت ایجاد بیابان هاي آتاکاما و نامیب، استقرار مراکز پرفشار جنب استوایی است.
سخت

الف) دما در آب و هواي معتدل: میانگین سردترین ماه بین  درجه تا  است.  73
ب) بارش در آب و هواي سرد: بارش تابستان بیشتر از زمستان

ج) پوشش گیاهی در آب و هواي بسیار سرد: نامناسب براي رویش گیاه
پوشش گیاهی در آب و هواي معتدل: مناسب براي جنگل هاي خزان دار

د) عالمت آب و هواي خشک: 
سخت

یخچال ها مانند بولدوزرهاي عظیم سنگ هایی در اندازه هاي مختلف را همراه خود به جلو می برند. بنابراین هرچه یخچال به سمت پایین بیاید، ضخامت یخرفت  74
بیشتر می شود. به سنگ ها و رسوباتی که یخچال ها با خود حمل می کنند، مورن یا یخرفت می گویند.

متوسط

1

2

3

78

13

24

183
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- علت ایجاد بیابان هاي گبی و تکله ماکان، دوري از منابع رطوبتی و شکل و جهت ناهمواري ها و علت ایجاد بیابان هاي آتاکاما و نامیب، استقرار مراکز پرفشار جنب استوایی است.

یخچال ها مانند بولدوزرهاي عظیم سنگ هایی در اندازه هاي مختلف را همراه خود به جلو می برند. بنابراین هرچه یخچال به سمت پایین بیاید، ضخامت یخرفت
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زیست بوم ها جزء نواحی طبیعی هستند که هریک به سبب پوشش گیاهی و زندگی جانوري خاصی که دارند، از بقیه متمایز می شوند. خاك کرایوزول خاك یخ بستۀ  75

نواحی توندرا است.  پس از اقوام پشتون، تاجیک ها با  درصد بیشترین جمعیت را در افغانستان به خود اختصاص داده اند که در شمال شرق این کشور زندگی می کنند.
متوسط

در برخی نواحی کوهستانی که سنگ ها قابلیت حل شدن در آب را داشته باشند، با نفود آب هاي جاري به زیرزمین، پدیده هاي فرسایشی چون غارهاي طبیعی و  76
چشمه هاي آهکی پدید می آیند که در اصطالح به آن ها اشکال کارستی گفته می شود.

متوسط
- هر چه از استوا به سمت عرض هاي جغرافیایی باالتر حرکت می کنیم، دماي هوا کاهش می یابد.  77

- نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیرة گرما و سرچشمۀ جریان هاي دریایی آب گرم در اقیانوس هستند.
- هوا، وضعیت گذرا و موقتی هواکره (اتمسفر) در یک محل در مدت زمانی کوتاه است.

متوسط
بارندگی جبهه اي (سیکلونی) بیشتر در محل جبهه ها به وجود می آید؛ جایی که توده هاي هوا با یکدیگر برخورد می کنند. در نواحی مرتفع و کوهستان ها با توجه به  78
شکل و جهتی که دارند، مانع آن می شوند که تودة هواي مرطوب به طور افقی حرکت کند. در آب و هواي معتدل بارش در دورة سرد سال بیشتر از دورة گرم است و مناسب براي جنگل هاي

خزان دار است. طبقه بندي اقلیمی کوپن بر مبناي سه معیار بارش، دما و پوشش گیاهی انجام شده است.
سخت

نوع هر زیست بوم و ویژگی هاي آن به عوامل مختلفی مانند موقعیت جغرافیایی، شرایط آب وهوایی (دما، تبخیر، بارش)، شکل ناهمواري ها و ارتفاع از سطح زمین  79
و جنس خاك ها بستگی دارد.

تقسیم بندي زیست بوم ها سابقه اي طوالنی دارد و کار پیچیده  اي است. به طور کلی، بین متخصصان جغرافیاي زیستی توافقی بر سر تعداد زیست بوم ها و تقسیم بندي آن ها وجود ندارد. برخی،

زیست بوم ها را به دو دستۀ کلی زیست بوم هاي خشکی و زیست بوم هاي دریایی تقسیم کرده اند و برخی حتی تا  بیوم خشکی و  بیوم دریایی را در طبقه بندي خود ارائه کرده  اند.
سخت

شکل داده شده، آنتی سیکلون یا پرفشار است؛ زیرا فشار به سمت مرکز زیاد می شود.  80

) ایزوبار نیز گفته می شود. در نقشه هاي هواشناسی به نقاطی که فشار برابر دارند (مانند خط هم فشار 
سخت

سرودن منظومه هاي حماسی و تاریخی که در ایران پیشنه ي دیرنه اي داشت از دوره ي مغوالن رواج و رونق بسیار یافت. سرایندگان این نوع آثار، رویداد هاي  81
تاریخی را به نظم می کشیدند.

متوسط
از برجسته ترین منظومه هاي حماسی و تاریخی، اثر گران سنگ و بلند آوازه ي شاهنامه ي حکیم ابوالقاسم فردوسی است. تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی در تاریخ  82
غزنویان از مشهورترین تاریخ هاي سلسله اي هست. ظفرنامه ي حمداهللا.... مستوفی و شاه اسماعیل نامه قاسمی حسینی گنابادي درباره ي فتوحات موسس سلسله ي صفوي از نمونه هاي تاریخ منظوم

است تاریخ طبري و تاریخ بلعمی به ترتیب تالیف محمد بن جریر طبري و ابوعلی بلعمی از مهم ترین و مشهورترین تاریخ هاي عمومی می باشند.
سخت

ابوبکر بن ابی قحافه نخستین فرد بیرون از خانوادة رسول خدا بود که اسالم آورد و در ظاهر چنین به نظر می رسد که احساسات دینی و اعتقادات راسخ سران  83
مشرك به بت ها، علت اصلی مخالفت و دشمنی آنان با اسالم بوده است.

متوسط
پیامبر اکرم در نخستین ماه هاي پس از هجرت با هدف ایجاد همدلی و وحدت دینی میان مسلمانان، به آنان توصیه کرد که بدون در نظر گرفتن وابستگی هاي  84

قبیله اي، با یکدیگر پیوند برادري برقرار نمایند.
متوسط

با وجود تالش هاي رسول خدا براي اتحاد سیاسی و همزیستی مسالمت آمیز ساکنان مدینه، برخی از افراد و گروه هاي این شهر علیه پیامبر و مسلمانان دسیسه و  85
توطئه می کردند سرآمد آنان، منافقان و یهودیان بودند.

در سال نخست هجرت، به دنبال نزول آیات جهاد، رسول خدا تصمیم به تشکیل نیروي نظامی گرفت.
متوسط

مهم ترین تحولی که با خالفت خاندان اموي پدید آمد، فاصله گرفتن حکومت از اصول و ارزش هاي انسانی و اخالقی مورد تاکید قرآن و پیامبر اسالم و تبدیل  86
خالفت دینی به سلطنت بود.

بیشتر صاحب منصبان سیاسی و نظامی حکومت اموي به ویژه حاکمان شهرها و مناطق مختلف قلمرو خالفت، افرادي خشن و خونریز بودند. حجاج بن یوسف ثقفی از مشهورترین این افراد بود.
متوسط

معاویه با تعیین ولیعهد براي خود، نخستین گام را در جهت موروثی کردن خالفت برداشت. برخی از خلفاي اموي، هم زمان براي دو پسر خود به عنوان ولیعهد  87
بیعت می گرفتند.

سخت
مناطق مختلف جهان اسالم به ویژه عراق، حجاز و ایران صحنۀ مبارزه و جنبش اعتراضی مخالفان حکومت اموي بود.  88

شیعیان و پیروان علی (ع) که به علویان معروف بودند به همراه موالی مهم ترین گروه مخالفان حکومت اموي را تشکیل می دادند.
سخت

پس از امویان، یکی دیگر از خاندان هاي قریش به نام بنی عباس، خالفت را به دست گرفت. حکومت عباسیان تا هنگام یورش مغوالن به بغداد و کشته شدن آخرین  89
خلیفۀ عباسی دوام آورد.

متوسط
یکی از تحوالت دورة عباسیان شکل گیري خالفت فاطمیان در شمال آفریقا و رقابت سیاسی و مذهبی با خالفت عباسیان بود.  90

سخت
- بیت الحکمه در زمان هارون الرشید در بغداد تاسیس شد و فعالیت آن در زمان خالفت مامون به اوج خود رسید.  91

- منارة مسجد جامع سامرا در دورة خالفت متوکل ساخته شد.

- از زمان امام صادق (ع) حرکتی درجامعۀ اسالمی با عنوان جریان وکالت آغاز شد و در دوران امامان بعدي به اوج خود رسید.
سخت
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 دست گرفت. حکومت عباسیان تا هنگام یورش مغوالن به بغداد و کشته شدن آخرین

 گیري خالفت فاطمیان در شمال آفریقا و رقابت سیاسی و مذهبی با خالفت عباسیان بود.

 الرشید در بغداد تاسیس شد و فعالیت آن در زمان خالفت مامون به اوج خود رسید.
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مصر نیز همچون شام، به هنگام ظهور اسالم، بخشی از قلمرو امپراتوري روم شرقی بود.  92
تمایل اعراب مسلمان به فتح صلح آمیز سرزمین ها و آبادي هاي مختلف از این نکته معلوم می شود که در جریان محاصرة شهر بیت المقدس (ایلیا)، ساکنان مسیحی شهر اعالم کردند که فقط در

حضور خلیفه، قرارداد صلح و تسلیم شهر را امضاء می کنند.
مسلمانان با بردباري این شرط را پذیرفتند و بدین منظور خلیفۀ دوم از مدینه به بیت المقدس رفت.

از نظر سیاسی، اعراب مسلمان در فاصلۀ کمتر از  سال، دو قدرت بزرگ جهان آن روز، یعنی حکومت ساسانیان و امپراتوري روم شرقی را شکست دادند.
متوسط

تصویر (الف): مسجد جامع قرطبه و کاخ الحمرا دو شاهکار معماري جهان اسالم هستند.  93
تصویر (ب): منارة مسجد جامع سامرا که در دورة خالفت متوکل ساخته شد.

تصویر (پ): مساجد جامع َازهر، حاکم و َاَقمر از مشهورترین نمونه هاي آثار معماري فاطمیان در قاهره است.
تصویر (ت): نشان دهندة تأثیر حضور امامان و امامزادگان در ایران بر توجه و گرایش اجداد ما به اسالم است.

سخت
الف) در زمان هارون الرشید برمکیان در ادارة امور خالفت سهیم بودند.  94

ب) به ترتیب منصور، هارون الرشید و مأمون
ج) شهر بغداد توسط منصور بنا شد و این شهر در نزدیکی تیسفون پایتخت ساسانیان ایجاد گردید.

متوسط
الف) کتاب فتوحات شاهی و شاه اسماعیل نامه هردو دربارة شاه اسماعیل صفوي است.  95

ب) صورة االرض تألیف این حوقل در قرن چهارم است.
پ) کتاب تاریخ بیهقی و کتاب التاجی فی اخبار الدولۀ الدیلمیه و تاریخ عالم آراي عباسی جزء تاریخ هاي سلسله اي محسوب می شود.

ت) در عهد سامانیان ترجمه و تلخیصی از تاریخ طبري با عنوان تاریخ بلعمی توسط ابوعلی بلعمی انجام گرفت.
سخت

تاریخ نگاري روایی: از مهم ترین ویژگی این نوع تاریخ نگاري این بود که تاریخ نگاران بدون هیچ گونه دخل و تصرفی در روایت ها، عینًا آن ها را ذکر می کردند. از  96
برجسته ترین چهره هاي تاریخ نگاري روایی، مورخ و مفسر مشهور محمد بن جریر طبري است. در این نوع تاریخ نگاري، نویسندگان به دور از هرگونه نقد و انتقاد، هیچ نظري دربارة درستی و

نادرستی خبر ارائه نمی دهند.
تاریخ نگاري ترکیبی: این نوع تاریخ نگاري از اواخر قرن سوم هجري متداول شد. از برجسته ترین چهره هاي این سبک می توان به بالذري و دینوري اشاره کرد.

سخت
تشریح موارد نادرست:  97

ب) در ادامه، رویدادهاي تاریخ اسالم و سلسله هاي ایرانی را تا زمان حیات خود ثبت و ضبط می کردند.
ت) تاریخ نگاري عمومی تا اواخر عصر قاجار ادامه یافت.

سخت
- برجسته ترین آثار تاریخ هاي سلسله اي عبارتند از: التاجی فی اخبار الدولۀ الدیلمیه، تاریخ بیهقی، تاریخ عالم آراي عباسی.  98

- تک نگاري از دورة تیموریان به بعد مرسوم شد.
- مشهورترین تک نگاري ها عبارتند از: عجائب المقدور فی نوائب تیمور و کتاب فتوحات شاهی از امینی هروي دربارة شاه اسماعیل صفوي

متوسط
تشریح عبارت هاي نادرست:  99

الف) در تاریخ نگاري ترکیبی، مورخ ناچار به گزینش و انتخاب است و امکان دارد برخی از جنبه هاي خبر از چشم او دور بماند.
پ) در روش موضوعی، یک موضوع خاص محور تاریخ نگاري قرار می گیرد؛ مانند تاریخ شعرا یا جنگ ها

متوسط
یکی از مهم ترین و مؤثرترین معیارهاي سنجش درستی یا نادرستی یک گزارش تاریخی، بررسی مطابقت یا عدم مطابقت آن با عقل است. در گذشته نیز  100

بسیاري از مورخان (هم چون یعقوبی، مقدسی، ابن مسکویه، بیهقی و ابن اسفندیار) به این اصل اعتقاد داشته و از معیار عقالنی براي سنجش اخبار بهره می بردند.
اما اعتبارسنجی به کمک دستاوردهاي دیگر علوم انسانی روش دیگري براي سنجش اعتبار گزارش ها و منابع تاریخی است که دستاوردهاي ارزشمندي نیز به همراه داشته است.

هم چنین سنجش گزارش ها بر اساس زمان و مکان نیز روش دیگري براي سنجش اعتبار گزارش هاي تاریخی است.
سخت

شقاوت و   ذلت انسان در   نسیان و   فراموشی حقیقت الهی خود و  دیگر  موجودات و   درهزینه کردن تمامی ظرفیت ها و   توانمندي هاي الهی خود براي زندگی محدود  این  101
جهان است.

با   پذیرش و رویکرد    انسان ها است که عقاید و   ارزش هاي اسالمی به عرصه ي فرهنگ بشري راه می یابد.
با الهام از انقالب اسالمی و    بازگشت به   سوي هویت الهی امت اسالمی مرحله ي نوینی را در گسترش فرهنگ جهانی اسالم رقم می زند.

سخت
جهان فردي اشخاص نادیده گرفته نمی شود و فرد در قبال فرد و جامعه مسئول است نظر گروه سوم است. (ب) و جهان طبیعی را ماده ي خامی می دانند که در  102

معرض تصرفات مختلف اجتماعی است نظر گروه دوم است. (د) و بین علوم طبیعی و انسانی و اجتماعی تفاوت خاصی قائل نیستند نظر گروه اول است. (الف)
سخت

کسانی که جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند، این جهان را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند.   103
سخت

ارزش و عقاید آن حق است.  104
هنجار ها و رفتار هاي آن همسو با ناحق است.

متوسط
استعمار فرانو، گسترش و سلطۀ فرهنگ غرب بر همۀ جهان و غربی کردن جهان را در پوشش نام «جهانی شدن» پیگیري می کند.  105

در استعمار نو، کشور استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادي خود و با استفاده از نهادها و سازمان هاي اقتصادي و سیاسی بین المللی و همچنین از طریق دولت هاي دست نشانده، کنترل بازار و سیاست
کشورهاي دیگر را در اختیار می گیرد.
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جهان فردي اشخاص نادیده گرفته نمی شود و فرد در قبال فرد و جامعه مسئول است نظر گروه سوم است. (ب) و جهان طبیعی را ماده ي خامی می دانند که در
معرض تصرفات مختلف اجتماعی است نظر گروه دوم است. (د) و بین علوم طبیعی و انسانی و اجتماعی تفاوت خاصی قائل نیستند نظر گروه اول است. (الف)

کسانی که جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند، این جهان را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند. 

استعمار فرانو، گسترش و سلطۀ فرهنگ غرب بر همۀ جهان و غربی کردن جهان را در پوشش نام «جهانی شدن» پیگیري می کند.
در استعمار نو، کشور استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادي خود و با استفاده از نهادها و سازمان هاي اقتصادي و سیاسی بین المللی و همچنین از طریق دولت هاي دست نشانده، کنترل بازار و سیاست
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سخت
توجیه ارزش ها و هنجارهاي دینی با تفاسیر دنیوي درست است.  106

سخت
الف - درست  107

ب - درست
ج - نادرست: توجیه رفتارها و هنجارهاي دینی با تفاسیر دنیوي درست است.

د - نادرست: در خدمت اهداف و نیازهاي معنوي قرار می دهد.
سخت

فرهنگ دورة اول (یونان و روم باستان) اساطیري و دورة دوم (قرون وسطی) فرهنگ دینی مسیحیت بود.  108
متوسط

»  در تقابل با جریان دنیاگرا قرار می گرفتند. گزینۀ «  109

»  بخشی رویکرد دنیوي داشتند. گزینۀ «

»  مورد هجوم کاتولیک و دیگر پروتستان ها قرار نگرفتند و امکان گسترش پیدا کردند. گزینۀ «
سخت

مرحلۀ دوم: پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت  صنعت عنصر دیگري بود که به فرایند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران افزود.  110

مرحلۀ سوم: به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري  دولت هاي سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزة دینی نداشتند.

مرحلۀ اول: پیدایش قدرت هاي سیاسی سکوالر  در نهایت با انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفتند که به طور رسمی جدایی خود را از دین اعالم کردند.
سخت

 111
متوسط

 112
سخت

بررسی عبارات نادرست:  113
ب) وابستگی اقتصادي کشورهاي استعمارزده علّت مبادالت تجاري نامتعادل در سطح جهانی است. (نادرست)

ج) انتقال ثروت از کشورهاي استعمارزده به طور مستمر به سوي کشورهاي غربی پیامد و نتیجۀ مبادالت تجاري نامتعادل در سطح جهانی است. (نادرست)
سخت

الف) هدف از تربیت نخبگان کشورهاي غیر غربی تثبیت مرجعیت علمی غرب است.  114
ب) صنعت ارتباطات ابزار نوینی است که به جهان غرب در مدیریت انتقال فرهنگ یاري می رساند.

پ) جهانی شدن فرایندي است که هیچ اعتنایی به مرزهاي ملی ندارد.
ت) اقتصاد سرمایه محور در حرکت هاي آغازین خود نیازمند حمایت سیاست هاي قومی و منطقه اي بود.

سخت
رنسانس به معناي تجدید حیات و تولد دوباره است و دورة تاریخی از قرن چهاردهم تا شانزدهم میالدي را شامل می شود. دلیل نام گذاري این دوره به رنسانس،  115

این است که غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت. فرهنگ قرون وسطی، فرهنگ دینی مسیحیت است که با دعوت به توحید شکل می گیرد.
متوسط

تشریح عبارت هاي نادرست:  116
ج) عدالت مانع قطبی شدن جهان می شود و بهره کشی ظالمانۀ برخی از برخی دیگر و در نتیجه مانع پایمال شدن حقوق انسان ها می شود.

سخت
الف) انباشت ثروت، پدید آمدن شرکت هاي بزرگ چندملیتی و گسترش صنعت ارتباطات، از اهمیت مرزهاي سیاسی کاست.  117

ب) در برابر امپراتوري فرهنگی تازه تأسیس شده، کشورهاي کمتر توسعه یافته آسیب پذیرترند، زیرا منابع و امکانات الزم براي حفظ استقالل فرهنگی خود را ندارند.
ج) علوم انسانی غربی که بر بنیان هاي هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی غرب بعد از رنسانس شکل گرفته اند، حیات و زندگی آدمی را بدون توجه به ابعاد معنوي آن، به گونه اي

سکوالر و دنیوي تعریف می کنند و سازمان می دهند و این ترویج علوم انسانی غربی در کشورهاي غیرغربی موجب شد تا فرهنگ هاي دینی، هویت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند.
د) اقتصاد سرمایه محور، در حرکت هاي آغازین خود، نیازمند حمایت سیاست هاي قومی و منطقه اي بود.

سخت
جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارند و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند.  118

متوسط
تشریح گزینه هاي نادرست:  119

: فرانو  نو گزینۀ 

: استعمار نو  استعمار فرانو گزینۀ 

: توضیح اشتباه است. در استعمار فرانو: استعمارگران بیش از ابزارهاي نظامی، سیاسی و اقتصادي از ابزارهاي فرهنگی و علمی به ویژه رسانه ها و فناوري اطالعات استفاده می کنند. گزینۀ 
سخت

امپراتوري مغول در چین، هند و ایران تحت تأثیر فرهنگ هاي اقوام مغلوب، هویتی چینی، هندي و ایرانی پیدا کرد.  120
اروپاییان در دورة استعمار در هجوم به قارة آمریکا، براي تأمین سلطۀ خود، به نسل کشی دست زدند و شمار زیادي از ساکنان بومی را از بین بردند.

استعمار اروپایی در سدة هفدهم و هجدهم میالدي بزرگ ترین برده داري تاریخ بشریت را برپا کرد.
متوسط

- موفقیت هاي استعمار ناشی از پیشرفت در زمینه هاي دریانوردي، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی بود.  121
- در دوره استعمار نو، کشورهاي استعمارگر از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره، براي رسیدن به اهداف استعماري خود استفاده می کنند که این از جمله سیاست هاي استعمار نو می 

باشد.
- در استعمار نو، کشور استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادي خود، با استفاده از نهادها و سازمان هاي اقتصادي و سیاسی بین المللی و از طریق دولت هاي دست نشانده، کنترل بازار و سیاست

2

3

4

1

2

3

38

سال اول
ی یازدهم جامع نیم

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

: توضیح اشتباه است. در استعمار فرانو: استعمارگران بیش از ابزارهاي نظامی، سیاسی و اقتصادي از ابزارهاي فرهنگی و علمی به ویژه رسانه ها و فناوري اطالعات استفاده می کنند. گزینۀ 

امپراتوري مغول در چین، هند و ایران تحت تأثیر فرهنگ هاي اقوام مغلوب، هویتی چینی، هندي و ایرانی پیدا کرد.
اروپاییان در دورة استعمار در هجوم به قارة آمریکا، براي تأمین سلطۀ خود، به نسل کشی دست زدند و شمار زیادي از ساکنان بومی را از بین بردند.

- در دوره استعمار نو، کشورهاي استعمارگر از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره، براي رسیدن به اهداف استعماري خود استفاده می کنند که این از جمله سیاست هاي استعمار نو می 

- در استعمار نو، کشور استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادي خود، با استفاده از نهادها و سازمان هاي اقتصادي و سیاسی بین المللی و از طریق دولت هاي دست نشانده، کنترل بازار و سیاست
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کشورهاي دیگر را در اختیار می گیرد.
- در دوره استعمار نو، دولت هاي استعمارگر براي به قدرت رساندن نیروهاي وابسته به خود، از کودتاي نظامی استفاده می کنند.

سخت
الف) اگر فرهنگ یا فرهنگ هاي غالب و اثرگذار، ویژگی هاي مطلوب را نداشته باشند، جامعۀ جهانی با چالش هاي درون فرهنگی مواجه خواهد شد.  122

ب) فرهنگ سلطه، جامعۀ جهانی را به بخش هاي مرکز و پیرامون تقسیم می کند.
ج) جامعۀ جهانی براساس ویژگی هاي فرهنگی و قدرت تأثیرگذاري جوامع مختلف، حالت هاي متفاوتی به خود می گیرد.

متوسط
الف) جنگ هاي صلیبی، مواجهۀ اروپاییان با مسلمانان و باالخره فتح قسطنطنیه، زمینه هاي فرو  ریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد.  123

ب) دلیل نام گذاري این دوره به رنسانس، این است که غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت.
ج) فرو ریختن اقتدار کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت هاي محلی به عنوان رقیبان دنیا طلب کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کنند. این رقیبان به دلیل رویکرد دنیوي خود و

براي حذف کلیسا، به جاي انتقاد به عملکرد آباء کلیسا، به تدریج دخالت دین را در امور دنیوي انکار کردند.
سخت

در امپریالیسم فرهنگی، مقاومت فرهنگی منطقه اي که تحت تصرف اقتصادي یا نظامی جامعه اي دیگر قرار گرفته است، از بین می رود.  124
متوسط

تشریح عبارت هاي نادرست:  125
الف) اصول اعتقادي و ارزش هاي اسالم اصول و ارزش هاي ثابتی است که همۀ انبیا در طول تاریخ براي تبلیغ و ترویج آن ها مبعوث شده اند.

ب) عقاید و ارزش ها با پذیرش انسان ها به عرصۀ فرهنگ بشري راه می یابند و جلوه و نمود تاریخی پیدا می کنند.
ت) فرهنگ جاهلی در عصر نبوي تا فتح مکه، در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود واما پس از آن به ناچار ظاهر اسالمی به خود گرفت.

سخت
تشریح گزینه هاي دیگر:  126

»: انقالب فرانسه که ریشه در دوران رنسانس و اندیشه هاي فلسفی روشنگري و تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی دارد، نخستین انقالب لیبرال در جهان است. این انقالب گزینۀ «
الهام بخش انقالب هاي دیگري شد که پس از چهار دهه سراسر اروپا را فرا گرفت.

»: متناسب با باورها و ارزش هاي بنیادین غرب (سکوالریسم، اومانیسم و روشنگري) یک نظام سیاسی کامًال دنیوي شکل گرفت. گزینۀ «

»: لیبرالیسم اندیشۀ سیاسی جدیدي است که براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوي (اومانیسم) شکل می گیرد و خواست و ارادة آدمی را مبدأ قانون  گذاري می داند. لیبرالیسم به معناي گزینۀ «
آزادي انسان از همۀ ارزش هاي متعالی است که مستقل از او باشد.

سخت
تشریح عبارت هاي نادرست:  127

الف) پنج قرن اخیر اروپا، کانون شکل گیري فرهنگ غرب بوده است.
پ) اومانیسم از نتایج منطقی سکوالریسم است.

متوسط
آناباپتیست ها گروهی از پروتستان ها بودند که با جریان هاي دنیاگرایانه اي که از دوران رنسانس پدید آمده بود به مخالفت برخاستند. بخشی از آن ها امروز با  128

عنوان آمیش ها شناخته می شوند که از قرن شانزدهم تا امروز، شیوة زندگی خود را تغییر نداده اند. این گروه رویکرد معنوي داشتند و در تقابل با جریان دنیاگرا قرار داشتند.
تحریفاتی که در مسیحیت قرون وسطی رخ داد، پیامدهاي زیر را به دنبال داشت:

در سطح اندیشه و نظر، مسیحیت، آمیخته با رویکردهاي اساطیري شد و با قبول تثلیث از ابعاد عقالنی توحید دور ماند. در سطح زندگی و عمل، مسیحیان و آباء کلیسا در تعامل با فرهنگ
امپراطوري روم، به سوي نوعی دنیاگرایی گام برداشتند.

سخت
الف) ترویج علوم انسانی غربی در کشورهاي غیرغربی عمیق ترین تأثیر را در توزیع فرهنگ غرب در جهان دارد.  129

ب) تجمع قدرت رسانه در دست صاحبات ثروت و کانون هاي صهیونیستی، نه تنها هویت فرهنگی و جوامع غیرغربی را متزلزل می گرداند، بلکه آشکارا برخالف ارزش هاي دموکراتیک جهان غرب
نیز هست.

پ) جهان غرب از طریق رسانه، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت می کند.
سخت

انتقال برده هاي سیاه پوست آفریقایی به مزارع آمریکایی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی موجب شد که بازرگانان نسبت به زمین داران جایگاه برتري پیدا  130
کنند. دولت ها براي افزایش قدرت خود، به سرمایه و پول بازرگانان نیاز داشتند و بازرگانان براي تجارت و سود، نیازمند حمایت نظامی دولتمردان بودند.

متوسط
فرضیه یک جمله ي خبري است که به صورت خردمندانه در پاسخ به یک سؤال طرح می شود. خردمندانه بودن به این معناست که براساس شانس و تصادف  131
نمی باشد. بلکه مبتنی بر دانش و تجربه است. مجموعه اي از قوانین علمی نظریه را تشکیل می دهند. در مثال فوق پاسخ نخستین دانشمند که براساس حدس اولیه ارائه شده است یک فرضیه

محسوب می شود. اما آنچه که پس از انجام آزمایش هاي فراوان صورت گرفته، را باید در قالب یک نظریه پذیرفت.
سخت

الف) روشن سازي موقعیت نامعین در تعریف روش علمی مانند نور در شب تاریک است.  132
ب) مهم ترین ویژگی روش هاي شهودي، شخصی و غیرقابل تعمیم بودن آن روش است.

پ) منظور از تعریف عملیاتی این است که در روش علمی متغیر موردنظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود، به گونه اي که همۀ افراد با مطالعۀ آن، به برداشت یکسان و یا تقریبًا یکسانی
برسند. همچنین تعریف عملیاتی باعث سهولت اندازه گیري می شود.

ت) امروزه از فرآیندهاي ذهنی در جامع ترین تعریف روان شناسی با واژه شناخت تعبیر می شود.
سخت

دوقلوهاي همسان از این جهت با دوقلوهاي ناهمسان متفاوت هستند که نه تنها هم جنس هستند بلکه از لحاظ ظاهري و رفتار هم بیشتر اوقات قابل تشخیص  133
نیستند، نه اینکه با سایر خواهر و برادرهاي خود شباهت دارند.

متوسط
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ًپ) منظور از تعریف عملیاتی این است که در روش علمی متغیر موردنظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود، به گونه اي که همۀ افراد با مطالعۀ آن، به برداشت یکسان و یا تقریبًاپ) منظور از تعریف عملیاتی این است که در روش علمی متغیر موردنظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود، به گونه اي که همۀ افراد با مطالعۀ آن، به برداشت یکسان و یا تقریبًا یکسانی

دوقلوهاي همسان از این جهت با دوقلوهاي ناهمسان متفاوت هستند که نه تنها هم جنس هستند بلکه از لحاظ ظاهري و رفتار هم بیشتر اوقات قابل تشخیص
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- ماهگی اولین عالمت رشد اجتماعی، لبخند اجتماعی است. در دورة سنی   134
متوسط

ما اطالعات روان شناختی معنادار را در حافظه نگهداري می کنیم.  135
سخت

ازنظر تکاملی، احساِس محرك هاي بیرونی براي بقاي موجود زنده حیاتی است.  136
سخت

الف) رشد سریع شناختی در نوجوانی و جوانی باعث می شود که فرد بهتر بتواند دربارة مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کند و واکنش دقیق تري نشان  137
دهد.

ب) روابط اجتماعی نوجوان، در مقایسه با دوران کودکی و بروز احساس خودمختاري و استقالل نسبت به والدین، با مسائل اخالقی و ارزشی نیز بیشتر درگیر می شود و زمینه هاي رشد ارزش هاي
اخالقی در وي افزایش می یابد.

ج) یکی از تکالیف اصلی در دورة نوجوانی، شکل گیري هویت است.
د) توجه نوجوانان، در مقایسه با کودکان، گزینشی تر است؛ به این معنا که بر اطالعات مرتبط متمرکز می شوند و با ضرورت هاي تکلیف مورد نظر، بهتر سازگار می شوند.

متوسط
کودکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند.  138

سخت
الف) به حافظه معنایی مرتبط می باشد.  139

ب) نوع رمزگردانی در حافظه کوتاه مدت: حسی همراه با توجه – ظرفیت اندوزش در حافظه حسی: نامحدود.
پ) یکی از رایج ترین خطاهاي اضافه کردن، بازشناسی یا یادآوري غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده است که فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد خاص قبًال اتفاق افتاده است در چنین حالتی

می گویند حافظه کاذب شکل گرفته است.
ت) علت موفق نبودن علی در پاسخ به سوال درباره رنگ پیراهن فروشنده، رمزگردانی نادرست موضوع بوده است.

سخت
فرضیۀ مبتنی بر دانش و تجربه طرح می شود.  140

سخت
رشد اخالقی در برگیرندة آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین می کنند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید رفتار کنند.  141

سخت
مهران فردي بوده که معاون به دنبال او می گشته پس او عالمت هدف است در این بین دانش آموزانی از قبیل حمید که سابقۀ خوبی در مدرسه ندارند او را  142

گمراه می کنند و عالئم انحرافی هستند. سرانجام او، با گشتن تمامی دانش آموزان یعنی ردیابی محرك هایی که گوشی نداشته اند و با روش هشدار کاذب به گوشی مهران می رسد.
سخت

خطا هاي حافظه به  دسته تقسیم می شوند :  143

) حذف کردن )

) اضافه کردن )
گزارة اول در تعریف فراموشی آمده است. فراموشی همان خطاي حذف کردن است.

دلیل مدنظر در گزارة دوم هم خطاي اضافه کردن می باشد.
سخت

144  هدف علم روانشناسی توصیف و تبیین می باشد.
توصیف، بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است و به چیستی یک پدیده می پردازد. پرسش اول در پی روشن کردن دقیق مفهوم جرم می باشد و با چیستی جرم سر و کار دارد از این رو هدف این

پرسش رسیدن به توصیف مفهوم جرم است.
تبیین، به چرایی وقوع پدیده ها و در واقع علت یابی براي وقوع پدیده ها می پردازد . سؤال دوم به علل وقوع جرم و این که چرا جرم واقع می شود می پردازد و سؤال سوم هم به رابطۀ علت و معلولی

بین محیط خانوادگی و وقوع جرم در بزرگسالی می پردازد از این رو ناظر به تبیین هستند.
سخت

اصرار بر خواسته، خشمگین شدن، ابراز محبت و حس آرامش داشتن، شکل هاي مختلف هیجان است. رشد هیجانی در دورة کودکی معطوف به  هیجان سادة  145
ترس، خشم و محبت است، با توجه به رشد آگاهی کودکان، سه هیجان فوق به هیجان هاي مرکب دیگر، مانند احساس پشیمانی، سپاسگزاري و ترحم تعمیم می یابند.

احساس غرور هم ذیل عنوان رشد هیجانی قرار می گیرد.

خنده از روي لذت  مربوط به رشد هیجانی

خندة اجتماعی  مربوط به رشد اجتماعی
سخت

کودك به دلیل این که تصوري از کار خوب و بد ندارد مسئول رفتار خود در برابر دیگران نیست.  146
سخت

یکنواختی در مطالعه باعث عادت کردن و خواب آلودگی می شود و باعث می شود فرد ابعاد جدید موضوع را در نیابد. استفاده از رنگ هاي مختلف هنگام مطالعه،  147
خط کشیدن روي واژه هاي مهم و استراحت هاي کوتاه در میان مطالعه روش مفیدي براي خارج شدن از ثبات نسبی و درنتیجه ایجاد تمرکز است.

سخت
 148

نشستن با کمک  ماهگیلبخند اجتماعی  ماهگی

نشستن مستقل  ماهگیترس از غریبه ها  ماهگی

دورة دبستانبازي هاي موازي   یا  سالگی بازي با همجنسان 

پردازش ادراکی  کودکی دومراه رفتن مستقل  ماهگی
سخت
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یکنواختی در مطالعه باعث عادت کردن و خواب آلودگی می شود و باعث می شود فرد ابعاد جدید موضوع را در نیابد. استفاده از رنگ هاي مختلف هنگام مطالعه،
 هاي کوتاه در میان مطالعه روش مفیدي براي خارج شدن از ثبات نسبی و درنتیجه ایجاد تمرکز است.
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ظرفیت حافظۀ بلندمدت و حافظۀ حسی نامحدود است. اما ظرفیت حافظۀ کوتاه مدت محدود به  ماده است. مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات در حافظۀ  149
کوتاه مدت، محو شدن مواد اطالعاتی حافظه به دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید است.

متوسط
رسش جنسی: وقوع تغییرات مربوط به جنس. از  تا  سالگی را دورة نوجوانی می دانیم. ویژگی هاي ثانویه، تغییراتی هستند که جزئی از عالئم رشد و قابل  150

رؤیت اند، مثل رویش موي صورت در پسران.
سخت

کودکان معموًال در  ماهگی می توانند بدون کمک راه بروند و از  تا  ماهگی می توانند با کمک اطرافیان بنشینند.  151
سخت

- بیش ترین تعداد فراموشی در ساعت هاي نخست بعد از - با گذشت زمان، بعضی از واژگان فراموش شدند.  آزمایش ابینگهوس  نتیجه دربرداشت:   152
یادگیري صورت می گیرد.

سخت
» اشاره به سومین کارکرد توجه (جست وجو) می کند، درحالی که باقی موارد مربوط به ساماندهی توجه می باشند. گزینۀ «  153

متوسط
واژه تبیین به بیان چرایی پدیدة روان شناختی اشاره دارد. در روان شناسی تجربی سعی می شود تا مهم ترین علل بروز پدیده، مطالعه شود.  154

متوسط
همۀ نظریه هاي علمی در دو سطح ظاهري و تجربـی بـه یـک انـدازه رشـد نکردند؛ زیرا ساختار ظاهري برخی نظریـه هـا، در زمـان ارائـه قابـل بررسـی تجربی  155

نیست.
متوسط

تفکر فرضیه سازي در دورة کودکی وجود ندارد و مبناي استدالل کودك، واقعیت هاي ملموس و بیرونی است.  156
متوسط

حوزه هاي اساسی رشد جسمانی که در این دوره دستخوش تغییر می شوند، عبارتند از: قد، وزن، رشد استخوانی و عضالنی، رشد مغز و سیستم عصبی، رشد  157
اندام هاي داخلی و تغییراتی که در هنگام بلوغ روي می دهد.

سخت
- مواجهۀ دانشمند با مسائل و پدیده ها، برخالف فرد عادي، منظم و قاعده مند است.  158

- به دلیل رعایت مسائل اخالقی و نیز پیچیدگی پژوهش هاي مربوط به انسان (موضوع روان شناسی)، روش علمی همواره با محدودیت هایی مواجه است.
- شناخت پایه به فرآیندهاي توجه، ادراك و حافظه اطالق می شود.

متوسط
- رشد سریع شناختی در دورة نوجوانی و جوانی باعث می شود که فرد بهتر بتواند دربارة مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کند و واکنش دقیق  تري نشان  159

دهد.
- براي اولین بار، در دورة نوجوانی، تفکر فرضی شکل می گیرد؛ به این معنا که نوجوانان فرضیه سازي می کنند و در پیش بینی یک موقعیت از احتمال هاي مختلف بهره می برند.

متوسط
وقتی که ابیات شعري را حفظ می کنید، گاهی اوقات ابیات مختلف یا مصراع هر بیت را جابه جا می کنید. علت آن، یادگیري سطحی و در نتیجه تداخل اطالعات  160

است. براي کنترل اثر تداخل، یادگیري عمیق داشته باشید. سعی کنید عالوه بر واژگان، معانی آن ها را هم بفهمید.
تشریح سایر گزینه ها:

»: مرور مطالب، فراتر از تکرار صرف است. اصرار بر حفظ واژگان کتاب، فراموشی بیشتري به دنبال دارد. گزینۀ «

»: براي کنترل اثر گذشت زمان، نباید فاصلۀ مرور مطالب بیشتر از  یا  ساعت باشد. گزینۀ «

»: حین یادگیري نباید تنها به ویژگی هاي ظاهري و فیزیکی مواد یادگیري مثل تصاویر توجه کرد. گزینۀ «
سخت

اینکه نمی توان آغاز دانش فلسفه را تعیین کرد به این معنا نیست که فلسفه آغاز ندارد.  161
سخت

هرجا که تمدنی شکل گرفته است کسانی هم بوده اند که دربارة اساسی ترین مسئله هاي هستی و زندگی بشر اندیشیده اند و سخن گفته اند، اگر چه آثار  162
مکتوبی از آنان به ما نرسیده است و ما اطالعی از آن اندیشه ها و سخن ها نداشته باشیم. بنابراین نمی توانیم بگوییم چون اثري به دست ما نرسیده یا ما اطالعی نداریم پس اصوًال هیچ اندیشه اي

وجود نداشته است.
سخت

فیثاغورس ریاضیات را به گونه اي خاص با فلسفه و عرفان ترکیب کرد و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.  163
سخت

زندانی آزاد شده اگر بخواهد در خود روشنایی بنگرد، طبیعی است که چشم هایش به دردي طاقت فرسا مبتال خواهد شد؛ بنابراین این فرد از روشنایی خواهد  164
گریخت و باز به سایه ها پناه خواهد برد زیرا آن ها را بهتر می توانست ببیند. عقیده اش هم نسبت به سایه ها استوارتر خواهد شد.

سخت
اگر در این میان، شخص تنومندي او را از سرباالیی باال بکشد و از غار بیرون آورد و او را به طور کامل در معرض نور قرار دهد، چنان رنج عظیمی بر او تحمیل  165
می شود که توانایی تحمل آن را از دست خواهد داد و نخواهد توانست هیچ یک از اشیاي حقیقی را ببیند و بشناسد؛ امّا اگر به تدریج چشمان وي با روشنایی خو بگیرد، یکی پس از دیگري آن

انسان ها و حیوانات و اشیاي واقعی را خواهد شناخت و به سایه بودن آن تصاویر که تا چندي قبل آن ها را حقیقت می پنداشت، پی خواهد برد.
سخت

بنیان هاي فکري تاجر و ماهیگیر متفاوت بود و باورهاي متفاوتی داشتند.  166
سخت

فیلسوفان می کوشند نمونه هایی از مغالطه هاي فلسفی را جهت عبرت گرفتن دیگران، تشریح کنند.  167
سخت
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زندانی آزاد شده اگر بخواهد در خود روشنایی بنگرد، طبیعی است که چشم هایش به دردي طاقت فرسا مبتال خواهد شد؛ بنابراین این فرد از روشنایی خواهد

اگر در این میان، شخص تنومندي او را از سرباالیی باال بکشد و از غار بیرون آورد و او را به طور کامل در معرض نور قرار دهد، چنان رنج عظیمی بر او تحمیل
ا اگر به تدریج چشمان وي با روشنایی خو بگیرد، یکی پس از دیگري آن
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فیلسوفان می کوشند با کاستن از مغالطه ها، فهم درستی از حقایق، چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادي زندگی، ارائه دهند و آن را با گفتار مناسبی که خالی  168
از مغالطه باشد، بیان کنند.

سخت
آن روزها، شهر آتن حال و هواي دیگري داشت. در هر کوي و برزن، «به ویژه در میدان شهر»، سخن از مردي بود که می گفتند به زودي محاکمه می شود.  169

سخت
سقراط در هفتاد سالگی زندانی شد و در دادگاهی که «شاید» تاریخ تاکنون نظیرش را ندیده باشد، به اعدام محکوم گردید.  170

سخت
سوفسطائیان با کمک اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوري به نشر اندیشۀ خود می پرداختند و بر شیوة زندگی مردم تأثیر می گذاشتند. در چنین شرایطی که  171

جامعۀ آتن از حقیقت و فضیلت فاصله می گرفت، حق طلبی در سایۀ جدل و سخنوري ماهرانه کم رنگ می شد.
متوسط

سوفیست ها همان سوفسطائیان است و در هر چهار گزینه بخش اول درست ذکر شده. «سقراط» براي احیاي تفکر عقالنی و استواري فضیلت قیام کرده و شالودة  172
تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت.

سخت
173  سقراط: بگذارید افترایی را که از دیرباز به من نسبت داده اند و ملتوس هم  همان را تکرار کرد، یادآوري کنم. آنان می گویند: سقراط رفتاري خالف دین ما

آتنیان در پیش گرفته و در پی آن است که به اسرار آسمان و زمین دست یابد. باطل را حق جلوه دهد و این کار را به دیگران هم می آموزد.
سخت

ِملِتوس براي ادعاي خود شواهدي ذکر کرد و در پایان از دادگاه براي سقراط درخواست مجازات مرگ نمود. دادگاها از سقراط دعوت کرد تا از خود دفاع کند.  174
سخت

سقراط: بگذارید افترایی را که از دیرباز به من نسبت داده اند و ملتوس هم  همان را تکرار کرد، یادآوري کنم. آنان می گویند: سقراط رفتاري خالف دین ما  175
آتنیان در پیش گرفته و در پی آن است که به اسرار آسمان و زمین دست یابد. باطل را حق جلوه دهد و این کار را به دیگران هم می آموزد.

متوسط
کاوش و جست وجوي من براي شناخت کسانی که ادعاي دانشمند بودن می کنند و جدا کردن آنها از کسانی که دانشمند حقیقی هستند، سبب شده که گروه  176

بزرگی به غلط مرا دانا بنامند؛ در حالی که من دانا نیستم. نکته: اگر جست و جوي حقیقت درج شده بود گزینۀ  می توانست درست باشد.
سخت

سقراط: من دانا نیستم. فقط شاید به این دلیل که هر بار نادانی کسی را آشکار می کنم، حاضران مجلس گمان می کنند که آنچه را آن ها نمی دانند، من می دانم؛  177
حال آنکه «داناي حقیقی فقط خداست».

سخت
178  راز سروش معبد دلفی که در الهامی به دوستم «کرفون» گفته بود «داناترین مردم سقراط است»، همین بود که به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم. کریتون نیز

دوست سقراط بود ولی ارتباطی با سروش معبد دلفی نداشت.
متوسط

موضوع فلسفۀ اولی هستی شناسی و علم به احواالت آن است و با اصل وجود یا همان وجود مطلق سر و کار دارد.  179
متوسط

بررسی سایر گزینه ها:   180

: نگاه فیلسوف، نگاهی جدي می باشد. گزینۀ 

: تنها با روش عقلی می توان مسائل فلسفی را پاسخ داد. گزینۀ 

: باورهاي فیلسوف منظم و پیوسته است. گزینۀ 

متوسط
امورمحسوس فقط شامل اموري هستند که در جهان مادي حضور دارند و پس نمی توان هر چیزي که در جهان هستی وجود دارد را محسوس دانست.  181

بررسی سایر گزینه ها:

: امور محسوس متعلق به جهان طبیعت هستند، نه ماوراءالطبیعه. گزینۀ 

: امور محسوس ممکن است به کمک ابزار و دستگاه قابل مشاهده باشند. گزینۀ 

: فرشتگان جزء امور نامحسوس هستند. گزینۀ 
سخت

شناخت انسان از جهان یک امر تدریجی است. به عبارت دیگر، ما از آغاز تولد همه چیز را نمی دانیم، بلکه گام به گام با پدیده هاي جهان آشنا می شویم؛ یعنی با  182
عمل آموختن و یادگیري، در مسیر شناخت پیش می رویم.

سخت
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.  183

متوسط
شکاکیت مطلق امکان پذیر نیست و هم چنین ما کمترین تردیدي نداریم که اشیایی پیرامون ما هستند.  184

تشریح سایر گزینه ها:

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

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

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

» مربوط به امور روزمرة انسان در زندگی می باشد. » سؤاالتی خاص و بنیادي هستند؛ اما گزینۀ « » و « » ، « گزینه هاي «  185
متوسط
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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.

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

» مربوط به امور روزمرة انسان در زندگی می باشد. » سؤاالتی خاص و بنیادي هستند؛ اما گزینۀ « » و « » ، « گزینه هاي «
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امروزه دامنۀ این فلسفه ها بسیار توسعه  یافته و هر موضوعی با اهمیتی که توجه فیلسوفان را به خود جلب کرده، فلسفه اي پیدا کرده است؛ مانند فلسفۀ  186
تکنولوژي، فلسفۀ فرهنگ و فلسفۀ پزشکی که در دانشگاه هاي جهان تدریس می شود.

متوسط
تشریح موارد نادرست:  187

الف) یکی از فواید آموختن منطق توانایی تشخیص مغالطه ها و خارج کردن آن ها از باورهاست. فلسفه از این توانایی منطقی کمک می گیرد تا اندیشه هاي درست از تفکرات غلط تشخیص داده
شود.

ب) فیلسوفان می کوشند تا با کاستن از مغالطه ها، فهم درستی از حقایق (چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادي زندگی) ارائه دهند.
ج) این قبیل عقاید مورد پذیرش اکثر افراد جامعه است.

سخت
188   توضیح مذکور در این گزینه به آدم هایی اشاره دارد که کمتر به اموري مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشیدند.

سخت
گرگیاس معتقد است که اگر هم چیزي وجود داشته باشد، براي انسان قابل شناخت نیست.  189

متوسط
آن بخش (شاخه) از فلسفه که از مهمترین بخش هاي آن به شمار می آید، اندیشیدن دربارة «اندیشیدن» است. به این شاخه از فلسفه، معرفت شناسی گفته  190

می شود. بنابراین از آنجا که معرفت شناسی، اندیشیدن دربارة اندیشیدن است، موضوعش اندیشیدن خواهد بود.
سخت

43

سال اول
ی یازدهم جامع نیم

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
www.alirezaafshar.org



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  

42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  

83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  

100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  

124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  

44

34

35

36

37

38

39

40

41

www.alirezaafshar.org



165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  

172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  

179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  

186  
187  
188  
189  
190  

سال اول
ی یازدهم جامع نیم

سان
ان

45

www.alirezaafshar.org




